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 التجارة} : 119-01{ الدرس

 03-02-1996جامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 :ما تعر�ف التجارة �مفهومي العام والقرآني؟ 

أیها األخوة الكرام, من أ�سط تعر�فات التجارة: أن تشتري �ضاعة, وأن تب�عها �سعر أعلى, والفرق بین السعر�ن 

هو الر�ح, لكن هللا س�حانه وتعالى استخدم كلمة التجارة في القرآن الكر�م, �معنى: أن تؤمن �اهلل ورسوله, وأن 

 تعالى:تجاهد نفسك وهواك, فهذه أعظم تجارة عند هللا, قال 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة ُتْنِج�ُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِل�ٍم﴾

 ]10[سورة الصف اآل�ة:

 ُكْنُتْم َتْعَلُموَن﴾ نْ ﴿ُتْؤِمُنوَن ِ�اهللَِّ َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبیِل للااَِّ ِ�َأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْیٌر َلُكْم إِ 

 ]11[سورة الصف اآل�ة:

 من هو التاجر الموفق؟ :

 أیها األخوة, التاجر الموفق ی�حث عن أعلى ر�ح في أقل جهد, هذا هو األصل, أعلى ر�ح في أقل جهد .

جاءه ستمئة جمل, محمل �شتى أنواع ال�ضائع, قوافل من أضخم القوافل  -رضي هللا عنه-فسیدنا عثمان 

�ة, جاءت المدینة المنورة, فلما جاءه التجار ل�شتروا منه, كلما دفعوا له سعرًا, �قول: دفع لي أكثر, إلى أن التجار 

 ضجروا, من دفع لك أكثر؟ قال: هللا عز وجل .
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 فاهلل عز وجل �قول:

 َأِل�ٍم﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة ُتْنِج�ُكْم ِمْن َعَذاٍب 

 ]10[سورة الصف اآل�ة:

 فالتجارة مع هللا من أر�ح أنواع التجارة .

إذا التاجر ر�ح �المئة ثالثین, أر�عین, �المئة مئة, �العرض �أتي, فكیف إذا ر�حت �المئة ملیون؟ �المئة مل�ار؟ 

 �المئة ألف مل�ار؟ هذه تجارة هللا عز وجل .

 نقطة دق�قة :

�حانه وتعالى �علم أن اإلنسان �حب التجارة, والشيء الذي �مكن أن یله�ه عن هللا: هي النقطة الدق�قة: أن هللا س

 التجارة, فلما ذكر الرجال, قال تعالى:

 ﴿ِرَجاٌل﴾

 ]37[سورة النور اآل�ة:

 و�قصد بهم: أ�طال, كلمة رجل في القرآن الكر�م: تعني أنه ذكر, تعني أنه �طل:

َالِة﴾ ﴿ِرَجاٌل َال ُتْلِهیِهْم ِتَجاَرةٌ   َوَال َبْ�ٌع َعْن ِذْكِر للااَِّ َوإَِقاِم الصَّ

 ]37[سورة النور اآل�ة:

وا ِإَلْیَها َوَتَرُكوَك َقاِئمًا ُقْل َما ِعْنَد للااَِّ َخْیٌر ِمَن اللَّهْ   ِو َوِمَن التَِّجاَرِة﴾﴿َوإَِذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهوًا اْنَفضُّ

 ]11[سورة الجمعة اآل�ة:

 قصود �التجارة هنا في هذه اآل�ة؟ :ما الم

 وردت التجارة مرة ثان�ة في آ�ة كر�مة, وتعني بها: التجارة مع هللا, قال تعالى:
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َالَة َوَأْنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسّرًا َوَعَالِنَ�ًة َیرْ   َتُبوَر﴾ُجوَن ِتَجاَرًة َلْن ﴿ِإنَّ الَِّذیَن َیْتُلوَن ِكَتاَب للااَِّ َوَأَقاُموا الصَّ

 ]29[سورة فاطر اآل�ة:

 لن تخسر, ولن تكسد.

 هذا ما یؤلم التاجر, وهذا ما وعد هللا المؤمن :

 الحق�قة: لما ر�نا عز وجل قال:

ْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َرٌة تَ ﴿ِإْن َكاَن َآَ�اُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجا
 َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْ�ُكْم﴾

 ]24[سورة التو�ة اآل�ة:

ما الذي یؤلم التاجر؟ أن یرى المستودع ممتلىء �ال�ضاعة, وال أحد �سأله, ماذا عنده؟ شعور ال یوصف, قال 

 تعالى:

 ﴿َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها﴾

 ]24[سورة التو�ة اآل�ة:

 �نا عز وجل عد المؤمن الذي یؤمن �اهلل, و�ستق�م على أمره, و�توب إل�ه: فر 

 ﴿یرجو تجارة لن تبور﴾

وعد اإل�مان �اهلل ورسوله, والبذل في سبیل هللا؛ بذل األنفس واألموال, أ�ضًا: من أر�ح أنواع التجارات, ونبهنا إلى 

 أن تصرفنا عن طاعة هللا .أن التجارة, �مكن أن تكون ذا مفعول سلبي في اإل�مان, �مكن 

 قاعدة :

القاعدة األساس�ة: أن أي عمل, ولو كان تجارة, إذا كان في األصل مشروعًا, وسلكت �ه الطرق المشروعة, 

وأردت �ه كفا�ة نفسك, وأهلك, وخدمة المسلمین, ولم �شغلك عن فر�ضة, وال عن واجب, انقلب إلى ع�ادة, 
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: تنقلب إلى ع�ادات, هذا ما جاء في القرآن الكر�م عن التجارة, وعن فاألعمال التجار�ة �االنض�اط الشرعي

 التجارة مع الحق, والتجارة مع الخلق, وكیف أن للتجارة سلب�ات؟ وكیف أن لها سلب�ات؟ .

 ماذا تعني: الصفة قید؟ :

 في الجامع الصغیر, ورد الحدیث الشر�ف: 

 ((إن أطیب الكسب كسب التجار...))

دیث, لو قلنا: إنسان كم شخص تغط�ه هذه الكلمة؟ تغطي كل ال�شر, كلمة إنسان تغطي خمسة قبل أن أتا�ع الح

آالف ملیون, أضف لإلنسان كلمة, قل: إنسان مسلم, الخمسة آالف ملیون, صاروا مل�ار ومئتي ملیون, الخمسة 

ن مسلم عر�ي مئة آالف ملیون �كلمة, إنسان مسلم, أص�حت الدائرة مل�ار ومئتي ملیون فقط, حسنًا: إنسا

وخمسون ملیون, إنسان مسلم عر�ي مثقف فرضًا: خمسون ملیون, إنسان مسلم عر�ي مثقف طبیب ملیون, إنسان 

مسلم عر�ي مثقف طبیب قلب مئتا ألف, إنسان عر�ي مسلم مثقف طبیب قلب جراح قلب مئة, إنسان مسلم عر�ي 

 طبیب جراح قلب مق�م في سور�ا اثنان, ماذا فعلت أنا؟ . 

 كلما أضفت صفة, ضاقت الدائرة .

 علماء المنطق قالوا: 

 ((الصفة قید))

اآلن أقول: أنا أر�د موظف, ملیون إنسان یر�دون وظ�فة؛ یتقن اللغة اإلنكلیز�ة, والفرنس�ة, ذهب ثالثة أر�اعهم, 

, تضیق یتقن الكمبیوتر ذهب نصفهم, قضى عسكر�ة ذهب عمرهم, عمره من كذا لكذا ..... كلما تضیف شرطاً 

 الدائرة, فحتى الواحد ما ینغش .
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 �ماذا ینوه هذا الحدیث الشر�ف؟ :

 النبي قال: 

 ((إن أطیب الكسب كسب التجار؛ الذین إذا حدثوا لم �كذبوا 

 -ضاقت الدائرة-

 وٕاذا ائتمنوا لم یخونوا 

مل سیران, لست عامًال �األمانة, �كون ضایف رحالته, وسفر�اته, هو وزوجته �الفنادق, على ال�ضاعة أنت تع-
�اع, وق�ض, وصار إیجاب وقبول, وفجأة ارتفع السعر, اآلن -وٕاذا وعدوا لم یخلفوا,  -تجارة, �األمانة غیر األرقام

 الدوائر تضیق, تالحظون: تضیق .-وٕاذا اشتروا لم یذموا  -مشكلة, خرج من الب�عة قلب معناها
قد�م من �اب االستشارة, فقال له: أصلحك هللا, هذه  صدیق بدأ �األقمشة, اشترى صفقة, عرضها على تاجر

ل�ست تمشي إطالقًا, وكم نرد؟ قال له: بخمسة آالف, قال له: أصلحك هللا مرة ثان�ة, ظل �قول له: أصلحك هللا 
 حتى بركه, �عد ذلك: أخذه برأس مالها هذه, �اعها في الیوم الثاني �الضعف, قال تعالى:

 َأْشَ�اَءُهْم﴾ ﴿َوَال َتْبَخُسوا النَّاَس 

 ]85[سورة األعراف اآل�ة:

ممنوع تذم ال�ضاعة المشتراة, ممنوع تمدح ال�ضاعة التي تب�عها, ط�عًا: تمدحها �ما فیها -وٕاذا �اعوا لم �طروا 

 . -ل�س مانع, (�ما فیها), أما �ما ل�ست فیها ال یجوز

 وٕاذا كان علیهم لم �مطروا 

 -�عني یؤدي ما عل�ه �ال إمطال-

 كان لهم لم �عسروا))  وٕاذا
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 هؤالء بهذه الصفات الس�عة, إن كسبهم أطیب المكاسب .

((إن أطیب الكسب كسب التجار؛ الذین إذا حدثوا لم �كذبوا, وٕاذا ائتمنوا لم یخونوا, وٕاذا وعدوا لم یخلفوا, وٕاذا 
 لم �عسروا))اشتروا لم یذموا, وٕاذا �اعوا لم �طروا, وٕاذا كان علیهم لم �مطروا, وٕاذا كان لهم 

 هذا الحدیث ورد في الجامع الصغیر .

 �شرى لك أیها التاجر :

و�قول عل�ه الصالة والسالم, كما قلت لكم من قبل: هذا الحدیث �مكن ال یوجد حدیث شر�ف, یلقي في قلب 

 التاجر الطمأنینة والسرور كهذا الحدیث .

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 نبیین, والصد�قین, والشهداء))((التاجر الصدوق األمین مع ال

 [أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه]

 نقطة معالجة :

النقطة الدق�قة التي سأعالجها اآلن: الجنة ل�ست ل�عض الناس, الجنة لكل الناس, كل في عمله, فالتاجر الصدوق 

 , كیف أن أكبر دولة إسالم�ة .......األمین, هذا قدوة, وهذا مثل أعلى, وهذا داع�ة, داع�ة في تعامله التجاري 

اآلن أندون�س�ا: دخلوا في دین هللا أفواجًا, على ید التجار المسلمین؛ �صدقهم وأمانتهم, كذلك: ممكن �استقامتك 

الصارمة, الصدق الذي ال حدود له, واألمانة: أن تجعل الناس یلتفون حولك, معتقدین �صحة مبدئك, وسالمة 

 دینك .
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 النبي: التاجر الصدوق األمین مع النبیین والصد�قین والشهداء : تفسیر حدیث 

أیها األخوة, هذا الحدیث, ال ُ�فسر إال �الشكل التالي: عندما ینوي التاجر أن �كون مسلمًا نموذج�ًا, أن �كون 

 مسلمًا قدوة, أن �كون داع�ة �عمله, ولقد قالوا: 

 ((لغة العمل أبلغ من لغة القول))

ننا الكرام, �عني: معظم الناس لهم أعمال؛ �عمل, و�جهد, و�تعب, و�ر�ح, أو یخسر, وال أجر له, أما فالحظوا أخوا

 المؤمن إذا مارس عمله المهني, تجارته . 

 كان السلف الصالح إذا فتح دكانة �قول: 

 ((نو�ت خدمة المسلمین))

مشروعة, فإذا نو�ت بها خدمة في شخص ل�س له مصلحة من أخواننا الحاضر�ن, وأنا معكم, هذه المصلحة 

المسلمین, ماذا �حصل؟ مهنة مألوفة معروفة, أنت بهذه الن�ة الطی�ة تقلبها إلى ع�ادة, بهذه الن�ة الطی�ة تنقلب 

إلى ع�ادة, والمؤمن دائمًا یوجد عنده مق�اس ال یخیب, دقیق جدًا, �ضع نفسه محل الطرف اآلخر, إذا كنت أنت 

 یب�عك بهذه الطر�قة؟ هذه قاعدة .  المشتري, هل ترضى عن �ائع

واإلنسان إذا قال: أننا إذا لم نعمل هكذا ال نر�ح, وعلینا مصار�ف ضخمة, والناس مالها حرام, تستأهل الغش, 

هذا كالم ش�طان, ل�س كالم مؤمن, أنت عل�ك أن تستق�م, وعلى هللا ال�اقي, هو الرزاق ذو القوة المتین, ومعنى 

وجل, هناك مالیین األسالیب؛ �عط�ك ماًال وفیرًا, بجهد قلیل, إن علم منك أخیرًا, وعلم منك رزاق: �عني هللا عز 

 استقامة, هذا الشيء ملموس, الن�ة الطی�ة, سبب الرزق: الن�ة الطی�ة, فأنت إذا نو�ت خدمة المسلمین ......

 تاجر صادق :

, كلما أراد �شتري مواد -أنا وهللا أصدقه- حدثني أخ, اشترى معمل في صناعات غذائ�ة لألطفال, أقسم لي �اهلل

أول�ة, اشترى أفضل شيء ألوالد المسلمین, في مواد أول�ة درجة خامسة وسادسة, في مواد جیدة جدًا, ألن هللا 

یراق�ه, فكان �شتري المواد األول�ة من أعلى مستوى, ال یبتغي بها أحد؛ ال تمو�ن, وال سجل صناعي, وال شيء 
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, یبتغي أن یرضي هللا, �عني: عل�ه دیون كانت كثیرة, وفاها �أقل من عام, قدم لها ثالث سنوات, من هذا القبیل

 فاهلل عز وجل رب النوا�ا .

 ف:

 ((التاجر الصدوق األمین, مع النبیین, والصد�قین, والشهداء یوم الق�امة))

 موطن ف�ه إغراء :

 ؟ حرفتك .أیها األخ الكر�م, فأال تحب أن تغدو حرفتك دعوة إلى هللا

 أح�انًا: �كون عندك موظفین, رأوا منك استقامتك, ورعك, صدقك, أمانتك .

قال له: عندك ب�ض؟ قال له: نعم عندي, قال له: تازة؟ ال وهللا, من ستة أ�ام, لكن جاري اآلن أتى �الب�ض, 

 اذهب إلى جاري, هذا المؤمن .

 لو تذهب إلى جاري, أنا استفتحت, فاهلل رب النوا�ا .  كان السلف الصالح إذا استفتح, ال �قبل ز�ونًا أخرق,

 فهذا التاجر الصدوق األمین, مع النبیین, والصد�قین, والشهداء یوم الق�امة .

 أال تغر�ك هذه المنزلة استقامة؟ .

 ب�ان قرآني :

�ضاعف لك رزقك, قال أیها األخوة الكرام, معقول اإلنسان إذا استقام �قل رزقه؟ هذا اإلله العظ�م, ألنك أطعته, 

 تعالى:

ُل َعَلْیِهُم اْلَمَالِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا َوَال َتحْ  ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ َزُنوا َوَأْ�ِشُروا ِ�اْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ﴿ِإنَّ الَِّذیَن َقاُلوا َر�َُّنا للااَّ
 ُتوَعُدوَن﴾

 ]30[سورة فصلت اآل�ة:
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ُعوَن﴾﴿َنْحُن َأْوِلَ�اُؤكُ  ْنَ�ا َوِفي اْآلَِخَرِة َوَلُكْم ِفیَها َما َتْشَتِهي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفیَها َما َتدَّ  ْم ِفي اْلَحَ�اِة الدُّ

 ]31[سورة فصلت اآل�ة:

 ﴿ُنُزًال ِمْن َغُفوٍر َرِح�ٍم﴾

 ]32[سورة فصلت اآل�ة:

 ما معنى هذا الحدیث؟ :

 أیها األخوة, �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((االقتصاد في المع�شة, خیر من �عض التجارة))

 �عني: إذا تجارة فیها مواد محرمة, تجارة فیها أسالیب ر�و�ة, تجارة فیها شبهات, تجارة فیها قرض كبیر .

 ((االقتصاد في المع�شة خیر من �عض التجارة))

 هذا ما أرشدنا النبي إل�ه :

رض؛ األمراض العضو�ة, أمراض جهاز الهضم, أمراض القلب, أیها األخوة, ثبت أن الشدة النفس�ة وراء أي م

أمراض الشرایین, ضغط الدم, السكري, القرحة, آالم األعصاب, حتى اآلن الورم الخبیث, ثبت أن: هذا الورم 

 الخبیث, یتأتى من ضعف جهاز المناعة, وجهاز المناعة ماذا ُ�ضعفه؟ الشدة النفس�ة .

ة, فیها مخاطرة, فیها مواد محرمة, فیها قروض ر�و�ة, فیها مشكالت, فیها مواد اآلن: إذا كان تجارة فیها عر�ض

ممنوعة, هذه الشدة النفس�ة التي تصیب اإلنسان وراء أكثر األمراض, فلذلك: �قول عل�ه الصالة والسالم في هذا 

 الحدیث الرائع: 

 ((االقتصاد في المع�شة خیر من �عض التجارة))

الشیراتون �مئة ملیون, و�األكرم �مئة ألف, بخمسین ألف, ممكن تعمل عقد قران �عني: �صیر معك عرس في 

 متواضع, أحسن ما تدخل �مغامرات, ومخاطرات, وضر�ات تسحق اإلنسان أح�انًا, ال .
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 النبي قال: 

 من �عض التجارة)) -لم �قل: من كل التجارة, ال-((االقتصاد في المع�شة خیر 

رة, فیها مخاطرة, في عالقة ر�و�ة, فیها �ضاعة ممنوعة, هذه تعمل لك شدة نفس�ة إذا تجارة محرمة؛ فیها مغام

 ساحقة جدًا .

 هكذا یرشدنا . -عل�ه الصالة والسالم-فالنبي 

 لك أیها التاجر :

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 : التاجر األمین))-من هؤالء الثالثة-((ثالثة �ظلهم هللا في ظله یوم ال ظل إال ظله, 

 أردت أن �كون الموضوع متعلقًا �التجارة . 

 العلوم قسمان هما :

 العلماء قالوا: 

 ((العلم علمان؛ فرض عین, وفرض كفا�ة))

الفرض: العلم الذي هو فرض عین, یتعلق �أصول اإل�مان, أركان اإل�مان, وأركان اإلسالم, وأحكام الفقه�ة 

 لمتعلقة �حرفتك, تعلمها فرض عین .المتعلقة �حرفتك, هي فرض عین, األحكام الفقه�ة ا

�عني: شخص تزوج زوجة صالحة, وهو متفاهم معها إلى أ�عد الحدود, وال �فكر أبدًا بتطل�قها, فلو جهل هذا 

أحكام الطالق, ال شيء عل�ه, أما إنسان أراد أن یب�ع و�شتري, فإذا جهل أحكام البیوع, وقع في  -مثالً –اإلنسان 

بیوع �النس�ة للتاجر, من العلوم التي ین�غي أن تعلم �الضرورة, وال �عفى إنسان من الجهل إثم شدید, ألن أحكام ال

بها, كما أنه في القانون: ال جهل في القانون, وعند هللا ال عذر في أن تجهل أحكام دینك, ألن النبي عل�ه 
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 الصالة والسالم �قول: 

 ((طلب العلم فر�ضة على كل مسلم))

, لكن الصالة فرض, كیف أنك تصوم رمضان الص�ام فرض, كیف أنك تحج البیت إذا فر�ضة؛ كیف أنك تصلي

 كنت مستط�عًا الحج فرض .

 و: 

 ((طلب العلم فر�ضة على كل مسلم ومسلمة))

الفرض متعلق ف�ما ین�غي أن تعلم �الضرورة, العلوم التي ین�غي أن تعلم �الضرورة؛ تكون تاجرًا, تكون طبیب, 

وم التي ین�غي أن تعلم �الضرورة, هي أركان اإل�مان, وأركان اإلسالم, واألحكام الفقه�ة مهندس, موظف, العل

 المتعلقة �حرفتك, هذه ین�غي أن تعلم �الضرورة . 

 احذر من أن تقع في هذا �ا تاجر :

 ف: 

 ((من اتجر من غیر فقه أكل الر�ا شاء أم أبى))

 ((من اتجر من غیر فقه من اتجر من غیر فقه))

: شيء مألوف عند التجار, �أخذ من شخص مئة ألف, �عطي عل�ه مبلغًا �الشهر ثابت, هي عین الر�ا, ال بد مثالً 

 من ر�ح حق�قي أو خسارة, أما إذا أعطیت أر�احًا ثابتة على م�الغ ثابتة . 

 أنت محل تجاري, مثل البنك تمام فعلت أنت, فلذلك: 

 م أبى))((من اتجر دون أن یتفقه, وقع في الر�ا شاء أ
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 من أین تأتي األمانة؟ :

 ((ثالثة �ظلهم هللا في ظله یوم ال ظل إال ظله؛ التاجر األمین))

 واألمانة تأتي من معرفة أحكام الفقه, ومن إرادة تطبیق الشر�عة, فلذلك: العلم فرض عین .

 و: 

 ((طلب العلم فر�ضة على كل مسلم))

 .......ول�س لك خ�ار في معرفة الحق من ال�اطل, ألنك 

الس�ارة ممكن ال تعرف نوع معدن المحرك, ممكن ال تعرف كیف �صنع المك�ح؟ لكن ال بد من أن  -مثالً –إذا 

تعرف كیف توقف الس�ارة؟ وكیف تنطلق بها؟ وكیف تعطف �مینًا و�سارًا؟ هذه معلومات ال بد منها, من أجل أن 

 ین�غي أن أتقید �قواعد الشرع .تضمن سالمتك, وكذلك من أجل أن أضمن تجارتي في التجارة, 

 هذا ما قصدته :

قال لي شخص: والدي كان تاجر صوف, فلما تقدمت �ه السن, ندبني أن أكون مكانه, فذهب أول رحلة إلى 

 ال�اد�ة, ل�شتري الصوف والسمن, قال لي: أخذت س�ارة شاحنة, وأخذت أ�ان, ذهبت, قال لي: أنا راجع .

فسي أثرًا: أن البدو اذ�حهم, �معنى: ك�فما كان, خذ �ضاعته �أرخص سعر, وقال لي شخص كلمة, تركت في ن

فوصل لز�ون ثابت, �عني: �عرف والده كان, قال لي: ز�ن الجزة, تطلع ثالثة وثالثون وثمانمئة غرام, أن خمسة 

ثالثة وثالثون, أن  وعشر�ن, وثمانین, سمع ثمانمئة, جدیدة عل�ه, في ح�اته ما زان �الغرامات, لكن لم ینت�ه الجلوة,

 خمسة وعشر�ن وثمانمئة.

قال له: وهللا ز�نك ز�نك, في تفاصیل ال �عرفها سا�قًا هذه, ف�عد ما انتهى الوزن, وأخذ الرقم اإلجمالي �الشعور 

 الخاص, هذه الكم�ة وزنها قلیل جدًا, بدوي, قال له: إن شاء هللا تلقاها �صحتك, إذا كنت تغشني .

وهللا كلمة خوفتني, قال لي: مشینا, بدأت �صراع مع نفسي, أرجع أعط�ه الفرق, ظل صامتًا, �قول لي هذا األخ: 

أرجع �عد جمعة, قال لي: من �عد ما أخذت ال�ضاعة إلى قبل الضمیر, وأنا في صراع مع نفسي, قال لي: عند 
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 الضمیر قلت كلمة, قلت: حط �الخرج . 

 اآل�ة الكر�مة:

 ِإنَّا ُمْبِرُموَن﴾﴿َأْم َأْبَرُموا َأْمرًا فَ 

 ]79[سورة الزخرف اآل�ة:

 �عني: هكذا طلع معك, �عد ذلك: تحط �الخرج! . 

�قسم �اهلل, ما هي إال دقائق معدودة, إال ورأى نفسه وسط بركة من الدماء, الس�ارة قلبت, وتنك السمن البلدي 

-و�عد فترة: سأل أحد شیوخ الشام  انكب, وهو جاء تحت الرفراف, وجرح, ودمه مشي, أنقذوه, وأخذوه إلى خ�مة,

, قال له: هكذا عملت, وهذا البدوي, قال له: اذهب استسمح منه, وأعطه الفرق فذهب, قال له: -توفي رحمه هللا

ال, أنا سامحتك, وهذه تنكتا سمنة هد�ة عوضًا عنهم, لكن قصدي: إذا شخص تاجر من دون فقه, في ضر�ات 

 قاس�ة جدًا . 

 النبي قال: 

 ق�موا لن تحصوا))((است

 فاإلنسان لما �كون فقیهًا؛ �عرف الحق وال�اطل, الحالل والحرام, �كون وقافًا عند كتاب هللا, وقافًا عند الحدود .

 ((من أخذ أموال الناس یر�د أداءها, أدى هللا عنه, ومن أخذ أموال الناس یر�د إتالفها, أتلفه هللا))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح]

 , ال یتلف معها, فاهلل كبیر .لیتها تتلف

أح�انًا إنسان: ال یدخن, الخوف من هللا في حسا�اته, �ظن أنه �فعل ما �شاء, لكن أح�انًا ر�نا عز وجل, یؤدب 

 تأدیب كبیر .
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 من هو التاجر الذي �ح�ه هللا, ومن هو التاجر الذي ی�غضه هللا؟ :

 ف: 

من -التاجر األمین, وثالثة ی�غضهم هللا عز وجل  -ء الثالثة؟من هؤال-((ثالثة �ظلهم هللا یوم ال ظل إال ظله, 
 التاجر الحالف)) -هم؟

 قال: 

 ((ال�مین منفقة للسلعة, ممحقة للبركة))

 وفي حدیث آخر: �قول عل�ه الصالة والسالم: 

صدوق ((التاجر الصدوق ال ُ�حجب من أبواب الجنة, والتاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم الق�امة, والتاجر ال
 مع النبیین, والصد�قین, والشهداء یوم الق�امة))

 هذا هو األصل في ال�ضاعة :

أیها األخوة, فما قولكم: أن تكون حرفة أحدنا سب�ًا لدخول الجنة, وسب�ًا لدخول أعلى مرت�اتها, لكن هذا �حتاج إلى 

 لى التزام.إلى استقامة, وإعلم, و

ال�ضاعة في أصلها مشروعة, ال بد من أن �كون التعامل مع  األصل: أن تكون ال�ضاعة في أصلها مشروعة,

الناس وفق المنهج اإللهي؛ ال كذب, وال غش, وال تدل�س, ممكن �كتب على ال�ضاعة صنع فرنسا, وهي صنع 

 تایواند, ممكن, هذا تدل�س أخو الكذب .

 العبرة في المقاصد والمعاني ال في األلفاظ والم�اني :

ل�س؟ قلت له: شخص خطب فتاة, من أسرة من أسر دمشق, سألوه على البیت, قال قال لي شخص: كیف التد

لهم: بیتي في المالكي, وافقوا فورًا, معنى بیته �المالكي, �عني وضعه المادي جید جدًا, بیت ثمنه خمسون ملیون, 

هذا اسمه تدل�س, ثم كشف أن بیته في المالكي في شارع بیلدا, شارع المالكي, هو لم �كذب, لم �كذب أبدًا, 
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 التدل�س أخو الكذب, أنا لم أكذب �ا أخي, التدل�س عند هللا كذب .

اآلن: إذا شخص طرق �ا�ك, خرج ابنك, فتح, قال لك: الوالد موجود؟ االبن دارس لغة, قال له: وهللا اآلن راح �ا 

یته, قال له: اآلن وهللا راح, عمو, معنى راح: عاد إلى البیت, غدًا: ذهب إلى عمله قبل الشمس, وراح: عاد إلى ب

حسنًا: االبن لم �كذب, قال له: سلم عل�ه, لغة لم �كذب, أما شرعًا: كذب, ماذا فهم منه؟ أنه ل�س في البیت, قال 

 له: سلم عل�ه .

 فاهلل عز وجل ال �حاسب على اللفظ, على القصد .

بته, وٕان قلت: ....... ما دام ق�ضت ثمنه مثًال: أخي ما سعر المصحف؟ حرام, هذا وهبته مئة لیرة, إن قلت: وه

 مئة لیرة, أنا ال أقول حرام تأخذ حقه, ال, لكن ق�ضت حقه مئة �التمام والكمال, ال تقل: ب�ع, وهبته مئة لیرة .

 العلماء قالوا:  

اسمه  ((إذا قلت: وهبتك هذا الكتاب �مئة لیرة, هذا اسمه عقد ب�ع, وٕاذا قلت: �عتك هذا الكتاب �ال ثمن, هذا
 عقد ه�ة))

إذا قلت: �عتك هذا الكتاب �ال ثمن, هذا عقد ه�ة, قلت: �عتك, عقد ه�ة, إذا قلت: وهبتك هذا الكتاب �مئة لیرة, 

 عقد ب�ع, العبرة: في المقاصد والمعاني ال في األلفاظ والم�اني.

 ن على حق�قته. فأح�انًا اإلنسان: �عمل مداخالت, �ظن أنه فعل خیرًا, هللا عز وجل �كشف كل إنسا

 هذا ما ورد في هذا الحدیث القدسي :

 أیها األخوة, الذین ی�غضهم هللا عز وجل: التاجر الحالف, والفقیر المختال, والبخیل المنان .

 ورد �الحدیث القدسي: 
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((أحب ثالثًا وحبي لثالث أشد؛ أحب الطائعین وحبي للشاب الطائع أشد, أحب المتواضعین وحبي للغني 
اضع أشد, أحب الكرماء وحبي للفقیر الكر�م أشد, وأ�غض ثالثًا و�غضي لثالث أشد؛ أ�غض المتكبر�ن المتو 

و�غضي للفقیر المتكبر أشد, وأ�غض العصاة و�غضي للشیخ العاصي أشد, وأ�غض البخالء و�غضي للغني 
 البخیل أشد))

 خاتمة القول :

 أختم هذا الدرس بهذا القول:

 ذكرت لكم من قبل: 

والورع حسن لكن في العلماء  -�عني في األمیر ألزم ما یلزمه العدل-دل حسن لكن في األمراء أحسن ((الع
 -والغني ألزم ما یلزمه السخاء-والسخاء حسن لكن في األغن�اء أحسن  -والعالم ألزم ما یلزمه الورع-أحسن 

 والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن))

 والحمد هلل رب العالمین 
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 : الزكاة {119-02}رس الد

 06-02-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین .

 من استن�اطات هذه اآل�ة :

 ل كالم هللا على كالم خلقه, كفضل هللا على خلقه .أیها األخوة الكرام, فض

حینما �مضي اإلنسان وقتًا ثمینًا في فهم كالم هللا عز وجل, �صل من خالله إلى حقائق دق�قة جدًا, فاهلل س�حانه 

 وتعالى �قول مخاط�ًا النبي عل�ه الصالة والسالم: 

ُرُهْم َوُتَزكِّ   یِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْیِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َلُهْم﴾﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

 ]103[سورة التو�ة اآل�ة:

في هذه اآل�ة استن�اطات دق�قة جدًا؛ أوًال: كلمة خذ: فعل أمر, �أمر هللا النبي أن �أخذ من أموال المؤمنین صدقة 

 تطهرهم . 

 قد �سأل سائل :

مؤمنین أن یدفعوا زكاة مالهم؟ لم توجه إلى النبي وأمره أن �أخذ منهم صدقة قد �سأل أحدكم: لماذا لم �أمر هللا ال

 تطهرهم؟ .

استن�ط: أن النظام االقتصادي في اإلسالم محوره الزكاة, و�بنى على أداء الزكاة سالمة المجتمع, وفقر, كما قال 

 اإلمام علي: 

 ((كاد الفقر أن �كون كفرًا))
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مع األموال �أید قلیلة, وتحرم منها الكثرة الكثیرة, في األعم األغلب: أن أكثر والمال قوام الح�اة, فحینما تتج

مشكالت العالم سببها: أن واحدًا �ملك كل شيء, وملیون ال �ملكون شیئًا, حینما تدفع الزكاة, �ص�ح المال متداوًال 

 بین األیدي: 

 ﴿َكْي َال َ�ُكوَن ُدوَلًة َبْیَن اْألَْغِنَ�اِء ِمْنُكْم﴾

 ]7رة الحشر اآل�ة:[سو 

 ألن سالمة المجتمع اإلسالمي, متوقفة على دفع الزكاة, كأن األمر �أخذ الزكاة, ول�س األمر بدفعها . 

 : -خذ من أموالهم-تفسیر معنى هذه اآل�ة: 

 قال تعالى: 

 ﴿ُخْذ﴾

 ]103[سورة التو�ة اآل�ة:

عمال البر, تفعله أو ال تفعله, ل�ست عمًال فالزكاة ُتؤخذ وال ُتعطى, ُتفترض وال ُتستجدى, ل�ست عمًال من أ 

 صالحًا, تتقرب إلى هللا �عمله, أو أنت معفى من عمله, ال, الوضع آخر, قال تعالى: 

 ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم﴾

 ]103[سورة التو�ة اآل�ة:

س�ة: الزكاة اثنان أما كلمة من هذه, من: تفید الت�ع�ض, لم �قل هللا عز وجل: خذ أموالهم, خذ �عض أموالهم, �الن

 ونصف في المئة, �عني مبلغ ال یذكر, أما أصل المبلغ, فجاءت من هنا: للت�ع�ض: 

 ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم﴾

 ]103[سورة التو�ة اآل�ة:

 أما صدقة, أما أموال, لم لم �قل: خذ من مالهم؟ جاء المال جمعًا, قال: 
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 استثناء))((ألن الزكاة مفروضة على كل أنواع المال من دون 

ما أنتجته األرض؛ األنعام, اإلنتاج الصناعي, ال�ضائع, اإلنتاج الحیواني كالعسل, كل هذا اسمه في عرف الشرع 

 مال . 

 لم جاءت (من) �ضمیر الجمع في هذه اآل�ة؟ :

 ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم﴾

 ]103[سورة التو�ة اآل�ة:

 ل: لم لم �قل: خذ من ماله؟ جاءت من: ضمیر الجمع, قا

((ألن جم�ع المسلمین مكلفون دفع الزكاة, ال �ستثنى واحد منهم, وال تخفض له النس�ة, وال تعفى, وال تطوى 
 هذه الزكاة عن أحد))

فمن كلمة خذ ُفهم حكم, ومن كلمة من فهم حكم, ومن كلمة أموال فهم حكم, ومن كلمة ِف من أموال فهم حكم, 

هنا جاءت صدقة, جاءت صدقة هنا, لُ�فهم منها: أن الزكاة تؤكد صدق أما الزكاة وردت في القرآن زكاة, أما 

 اإلنسان مع ر�ه, تؤكد تطابق أفعاله مع عقیدته, وتطابق عمله مع وعد ر�ه . 

 من صفات المتقین :

 قال تعالى: 

َمَواُت َواْألَْرُض ُأعِ  ْت ِلْلُمتَِّقیَن﴾﴿َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َر�ُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ  دَّ

 ]133[سورة آل عمران اآل�ة:

رَّاِء َواْلَكاِظِمیَن اْلَغْ�َظ َواْلَعاِفیَن َعِن النَّاِس﴾ رَّاِء َوالضَّ  ﴿الَِّذیَن ُیْنِفُقوَن ِفي السَّ

 ]134[سورة آل عمران اآل�ة:
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مع ط�ع اإلنسان, ط�ع اإلنسان بدأ ر�نا عز وجل, حینما وصف المتقین بإنفاق مالهم, ألن إنفاق المال متناقض 

 �قتضي أن �ق�ض المال, واإلنسان ال یرقى عند هللا عز وجل, إال �فعل یناقض ط�عه, هذه حق�قة ثابتة . 

 هذا هو الفرق بین الط�ع والتكلیف :

 اإلنسان ُأمر �غض ال�صر, لكن ط�عه یدعوه إلى النظر, ُأمر �صالة الفجر, ط�عه یدعوه إلى النوم, ُأمر �ض�ط

لسانه, ط�عه یدعوه إلى الحدیث عن الناس, وعن أخطائهم, وعن فضائحهم, وعن مشكالتهم؛ فلوال أن التكلیف ذو 

كلفة, لوال أن التكلیف ذو كلفة, لما ارتقى �ه اإلنسان, فق�ض المال متوافق مع الط�ع, أما إنفاق المال متناقض 

 مع الط�ع, ألن هللا س�حانه وتعالى قال: 

ِة َواْلَخْیِل ا﴿ُز�َِّن ِللنَّ  َساِء َواْلَبِنیَن َواْلَقَناِطیِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ َهَواِت ِمَن النِّ َمِة َواْألَْنَعاِم اِس ُحبُّ الشَّ ْلُمَسوَّ
ْنَ�ا﴾  َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَ�اِة الدُّ

 ]14[سورة آل عمران اآل�ة:

 حدیث :هذا معنى الصدقة في هذا ال

أیها األخوة, كلمة صدقة؛ تؤكد صدق إ�مانك, وصدق اعتقادك, وتؤكد أنك مصدق هلل عز وجل ف�ما وعدك هللا 

 �ه, لهذا قال عل�ه الصالة والسالم في الحدیث الصح�ح: 

 ((الصدقة برهان))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

 برهان على إ�مانك .

أال  أال �أكل أو ،أو �صوم ص�ام رمضان, ما الذي �منعه إذا دخل بیته منفرداً  �عني: إنسان أح�انًا �صوم نفًال,

ال أحد �ستط�ع أن �ض�ط إفطاره إال هللا, وهذا من عظمة  ،�شرب؟ خوفه من هللا, فالص�ام ع�ادة اإلخالص

 .الدین
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 ما الفرق بین النظام الوضعي و�ین الدین؟ :

 الرادع الخارجي, أما الدین: أساسه الوازع الداخلي.أخواننا الكرام, النظم الوضع�ة كلها أساس 

�عني: یوجد في اإلسالم قض�ة: أن اإلسالم ینمي في المسلم الوازع الداخلي, �ص�ح المسلم رقیب نفسه, من دون 

 رقا�ة هو ملتزم, ولو وضعت للمنحرف ألف رقیب ورقیب یتفلت. 

 : ما فائدة الزكاة؟ وما هي األمراض التي تطهرها الزكاة؟

 هللا عز وجل سمى الزكاة في هذه اآل�ة, سماها: صدقة, ما فائدة الزكاة؟ قال: 

ُرُهْم﴾  ﴿ُتَطهِّ

 ]103[سورة التو�ة اآل�ة:

معنى في أمراض, ما هي األمراض التي تطهرها الزكاة؟ أوًال: مرض الشح, مرض الشح من أخطر األمراض, 

 والدلیل: أن هللا س�حانه وتعالى �قول: 

 وَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾﴿َوَمْن یُ 

 ]9[سورة الحشر اآل�ة:

 ((شر الناس أو أندم الناس, من دخل ورثته �ماله الجنة, ودخل هو �ماله النار))

 ((أندم الناس من عاش فقیرًا ل�موت غن�ًا))

 �عني: ما أنفق ...... 

 روح المیت ترفرف فوق النعش, تقول: 

ا ولدي, ال تلعبن �كم الدن�ا, كما لعبت بي, جمعت المال مما حل وحرم, فأنفقته في حله وفي غیر ((�ا أهلي, �
 حله, فالهناء لكم والت�عة علي))
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فالزكاة تطهر نفس الغني من الشح, مرض خطیر, فهذا المرض قد یجعل صاح�ه محرومًا كل شيء, أال تعرفون 

 تأكلها النیران ل�موتوا أغن�اء فقط؟ هذا مرض �حتاج إلى معالجة, أناسًا �حرمون أنفسهم كل شيء, ومعهم أموال ال

 فالزكاة تشفي من مرض الشح . 

 هذا الدلیل على أن من دفع زكاة ماله برىء من الشح :

 وقد قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((برىء من الشح من أدى زكاة ماله))

ا نصاب الفضة الذي تجب ف�ه الزكاة, الس�عة آالف لیرة وأي مبلغ من المال, لو أنه س�عة آالف لیرة سور�ة, وهذ

 سور�ة, تعد عند هللا كنزًا, إن لم تؤد زكاته, واأللف ملیون إن أدیت زكاتها, ل�ست في كنز, هذا كالم دقیق .

أي مال هو كنز �حمى على صاح�ه في نار جهنم, فتكوى بها جبهته وجن�ه, هو المال الذي ال تؤدى زكاته, وأي 

 دیت زكاته, فهو ل�س �كنز . مال أ

 هل تطهر الزكاة نفس الغني؟ :

سؤال: هل تطهر الزكاة نفس الغني؟ ال, تطهر نفس الفقیر, فقیر محروم, �شعر �الحرمان, �شعر أنه هین على 

الناس, ال أحد یهتم �ه, الكل �أكلون, و�شر�ون, و�تمتعون, وهو ملقى في زوا�ا اإلهمال, أما حینما �طرق الغني 

اب الفقیر, خذ �ا أخي, خذ اشتر طعامًا, اشتر ث�ا�ًا, فرح أوالدك, ینتعش الفقیر, �شعر أن مجتمعه لم ینسه, �

�شعر أنه عضو في المجتمع �ارز, لذلك: تمتلىء نفس الفقیر إخالصًا للغني, إخالص؛ بین أن �كون الغني 

أح�اب, فلذلك: �شفى المر�ض من مرض  حوله أعداء �حقدون عل�ه, و�تر�صون �ه الدوائر, و�ین أن �كون بین

 الحقد, الغني �شفى من مرض الشح, والفقیر �شفى من مرض الحقد . 
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 منعطف هام :

 ماذا عن المال؟ قال: 

 ((المال مطهر من تعلق حق الغیر �ه))

�حي راق, إذا شخص والده ترك له بیت, وله أر�عة أخوة, فهو سكن في البیت وحده, وتمتع ف�ه, بیت قبلي, واسع, 

بتدفئة مركز�ة, مفروش أحلى فرش, هو حینما تمتع بهذا البیت, هذا البیت تعلقت �ه حقوق أخوة له, هذا البیت 

�قول: الحجر المغصو�ة في بیت رهن بخرابها, لذلك: تعلقت حقوق الغیر بهذا المال, فإذا أدیت زكاة المال, 

 تطهر المال من تعلق حق الغیر �ه.

 كر�م: لذلك قال النبي ال

 ((من أدى زكاة ماله أذهب هللا عنه شر))

 لم �عد في خطر الحر�ق, خطر المصادرة, خطر الض�اع, خطر اإلتالف, في ملیون خطر, الح�اة كلها مط�ات . 

 دقق :

 دققوا في هذه اآل�ة: 

ُرُهْم﴾  ﴿ُتَطهِّ

 ]103[سورة التو�ة اآل�ة:

ر الفقیر من مرض الحقد, وهو من أخطر تطهر الغني من مرض الشح, وهو من أخطر األمراض, تطه

 األمراض, تطهر المال من تعلق حق الغیر �ه. 
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 كیف تنمي الزكاة نفس المزكي؟ :

 قال تعالى: 

 ﴿َوُتَزكِّیِهْم﴾

 ]103[سورة التو�ة اآل�ة:

ُرُهْم َوُتَزكِّیِهْم﴾  ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

 ]103[سورة التو�ة اآل�ة:

 هي النماء, فالغني فضًال عن أنه �طهر من مرض الشح, تنمو نفسه, كیف تنمو؟. الزكاة

لو فرضنا وزع زكاة ماله على من یلوذ �ه من المحتاجین والفقراء المعدومین, اعمل لهم ز�ارة في العید, أنت 

یب, بذل أعطیته عشرة آالف, في السا�ع والعشر�ن من رمضان, وفي العید زرته: أهًال وسهًال, رحب ترح

المستطاع, قدم لك فواكه, ماذا یوجد عنده قدم لك, أطال هللا في عمرك, وأنت بركتنا, أنت فضلت علینا, �ماذا 

 �شعر الغني؟ . 

أنني أنا مهم �الح�اة, أنا اآلن دخلت إلى قلوب الناس, فاآلن نفسه تنمو, أول موضوع تطهر من الشح, أما اآلن 

ي أن له دورًا في المجتمع خطیر, هو محسن, أص�ح في قلوب الناس, حل تنمو �مح�ة الناس له, �شعر الغن

مشكالت �عض األسر, رسم ال�سمة على وجوه األطفال, أكل األطفال اللحم في العید, أكلوا الحلو�ات, ل�سوا 

ونمت,  الجدید, �فضل هذه الزكاة, فلما رأى عمله أمامه, رأى أسرًا تسعد, تطرب, فاآلن: نمت نفسه نموًا, طهرت,

 قال: 

ُرُهْم َوُتَزكِّیِهْم﴾  ﴿ُتَطهِّ

 ]103[سورة التو�ة اآل�ة:
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 كیف تنمو نفس الفقیر حینما یدفع الغني زكاة ماله له؟:

أیها األخوة, نفس الفقیر كیف تنمو؟ ط�عًا: اإلنسان, الحرمان:, له مفعول سيء جدًا, ل�س بدلة جدیدة, رفع رأسه, 

ث�اب جمیلة على العید, زوجته أحبته أكثر, لكن أوالده ... هو كان محروم, ال  أكل طعامًا لذیذًا, أل�س زوجته

یوجد معي, اذهب عن وجهي, مشغول, متضایق, اتركوني �حالي, فلما أعطیته زكاة مالك, واشترى ث�ا�ًا ألوالده, 

 واشترى تدفئة, واشترى طعامًا, واشترى شرا�ًا, كله �فضل الزكاة .

 , شعرت �ق�متها, ل�س, أكل, جار الناس .فاآلن: نفس الفقیر نمت

 إذًا: تنمو نفس الغني, وكأنه انتصر على نفسه, وتنمو نفس الفقیر, وقد شعر �مكانته. 

 كیف ینمو المال حینما یدفع زكاته؟ :

 فكیف ینمو المال؟ هنا الشيء الدقیق في هذه اآل�ة:

ا المال؟ سینفقه على شراء طعامه, وشرا�ه, ول�اسه, سوق األغن�اء حینما یؤدون زكاة أموالهم, ماذا �فعل الفقیر بهذ

تحرك, من حرك السوق؟ دفع الزكاة, الذي دفع الزكاة, نما ماله مرة ثان�ة, نما �طر�قة القانون ال�شري, ألنه اآلن 

 �قول لك: ال یوجد قوة شرائ�ة, تجد كل, لكن ال یوجد مال, الكیلو بخمس وثالثین, لم �عد في ...... السالم

عل�كم, الكنزة ألف وثمانمئة السالم عل�كم, كلما رأى السعر مرتفعًا ذهب, أما لما تعطي زكاة مالك, �شتري, ضع 

 لي كیلین, فلما الفقیر �أخذ زكاة الغني, �شتري فیها طعام, وشراب, ول�اس, معنى: حرك السوق .

دفع معونات للدول الفقیرة, هذه الدول الفقیرة: اآلن: الدول الغن�ة جدًا, المتقدمة, انطالقًا من مصلحتها الصرفة, ت

تشتري من عندها معدات, وأجهزة, وتصن�ع, ومواد أول�ة, فیتحرك بلدها �المساعدات, هذا منطق, منطق علمي 

 هذا, فالغني إذا دفع زكاة ماله, ارتفع ر�حه, وراجت �ضاعته . 
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 هذا ما قاله العلماء حول موضوع نماء مال المزكي :

 اء قالوا: العلم

 ((هناك طر�قة ال نعلمها, هللا �علمها))

طر�قة العنا�ة اإلله�ة, هللا �علم, وأنت ال تعلم, ففي صفقة تفلس, �صرفها عنك, وفي صفقة تر�ح منها كثیرًا, 

 یلهمك إ�اها .

ر�قة اآلن �طر�قة أخرى: أنت ملهم �ما هو مر�ح, ومصروف عما هو مخسر, هذه طر�قة أخرى في نماء المال, ط

العنا�ة اإلله�ة الم�اشرة, هللا عز وجل �قذف في قل�ك, اشترى �ضاعة, �شتر�ها, یر�ح فیها, �ضاعة أخرى, �قول 

 لك: ال أر�دها, �قول لك: ما انشرحت.

الذي أدى زكاة ماله, هللا �ق�ض له قل�ه عن �ضاعة تخسره, �شرح له قل�ه على �ضاعة تر�حه, �كون ال�ضاعة 

آللة الحاس�ة تحیر األمور, ائت �آلة حاس�ة, معك مثًال مئة ألف, ناقص ألفین ونصف زكاة, ثمان�ة, الذي في ا

 �قي س�ع وتسعون ونصف, لكن هللا لم �قل هكذا, قال: 

َدَقاِت﴾ َ�ا َوُ�ْرِ�ي الصَّ ُ الرِّ  ﴿َ�ْمَحُق للااَّ

 ]276[سورة ال�قرة اآل�ة:

س�ة إذا كان أقرضت المئة ألف قرض حسن, �أت�ك آخر القرآن عكس ....., هذه ..... آلة حاس�ة, اآللة الحا

 السنة ناقص, التضخم النقدي ناقص س�عة عشر �المئة, أل�س كذلك؟ . 

إذا شخص أقرض إنسانًا مئة ألف, وتركه سنة, ردهم إل�ه, یرجعون مئة ألف عدًا ونقدًا, أما كقوة شرائ�ة انخفضوا 

 حسن مخسر, أما القرض الر�وي مر�ح, أما �اآل�ة القرآن�ة: س�عة عشر في المئة, ف�اآللة الحاس�ة القرض ال

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

27 

َدَقاِت﴾ َ�ا َوُ�ْرِ�ي الصَّ ُ الرِّ  ﴿َ�ْمَحُق للااَّ

 ]276[سورة ال�قرة اآل�ة:

 �العنا�ة اإلله�ة الم�اشرة . 

 ما هي اآل�ة التي هي أصل في الزكاة؟ وهل هناك أحادیث وردت في شأن الزكاة؟ :

 فقال تعالى: 

ُرُهْم َوُتَزكِّیِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْیِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َلُهْم﴾ ﴿ُخْذ ِمنْ   َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

 ]103[سورة التو�ة اآل�ة:

 هذه اآل�ة أصل في الزكاة .

 لذلك قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((حصنوا أموالكم �الزكاة))

 راني في المعجم األوسط][أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر, والطب

 وقال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ما تلف مال في بر وال �حر إال �ح�س الزكاة))

 [أخرجه الطبراني في المعجم األوسط]

 : -األقر�ون أولى �المعروف -�ماذا فسر �عض العلماء هذا القول: 

 إذا دخلنا في التفاصیل .....

مال الزكاة, قد ال یجد في وقت قصیر أناسًا طیبین, مؤمنین, �ستحقون  أح�انًا: اإلنسان في رمضان, مثًال: �فرز

هذا المال, ف�عض أخواننا الكرام المؤمنین: یتوهمون أنه �مجرد أن تدفع زكاة مالك انتهى األمر, نقول لكم: ال �ا 
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 أخي ما انتهى األمر, وال بد من أن تجتهد غا�ة االجتهاد في وضع المال في المكان الصح�ح .

 قالوا:  

 ((األقر�ون أولى �المعروف))

 �عض العلماء فسر هذه الكلمة على الشكل التالي, قال: 

 ((األقر�ون مثًال, واألقر�ون إلى الفقر, واألقر�ون إلى اإل�مان))

فأنت أمام مسكینین, أحدهما أفقر من الثاني, تعطي من؟ الفقیر أمام فقیر�ن, أحدهما أكثر إ�مانًا من الثاني, 

 من؟ األكثر إ�مان . تعطي

 أنت أمام فقیر�ن مؤمنین في مستوى واحد, لكن واحد ابن خالتك, تعطي ابن خالتك, تعطي األقرب .

 یوجد عندك ثالثة مقای�س؛ مق�اس الفقر, مق�اس اإل�مان, مق�اس القرا�ة .

 والنبي عل�ه الصالة والسالم �قول: 

 ج))((ال �قبل هللا زكاة مال أحد, وفي أقر�ائه محاو�

ألنه لما الشرع الحنیف كلف كل إنسان یتفقد أقر�اءه, هذا نظام التكافل االجتماعي, إذا كل إنسان تفقد أقر�اءه 

 ..... 

 هذا ما تفعله �عض األسر الملتزمة :

أسمع أش�اء لط�فة جدًا, �عني: �عض األسر المنض�طة, المتماسكة, یؤلفون مجلس أسرة, یتبرعون من زكاة مالهم 

یتفقدون ش�اب األسرة كلهم؛ یزوجون الش�اب, �شترون بیوت للش�اب, هذا عمل عظ�م, اآلن ال یوجد  �صندوق,

 عمل, أعظم عمل على اإلطالق: من أن تزوج الش�اب المؤمن .

 �عني: ما الذي �منع اإلنسان �عمل بناء �منطقة رخ�صة قرب بب�ال, قرب عین ترمة؟.
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كلف البیت حوالي أر�عمئة ألف, تعط�ه برأس ماله للشاب تقس�طه, هذا �عني: بیت ستون متر, أقل كسوة ممكنة, �

 عمل عظ�م .

 �عني: أنت لما تزوج شاب وشا�ة مؤمنة, أنشأت عرسًا إسالم�ًا, جبرت خاطر فتاة, وحصنت فتى .

�ستط�ع فأح�انًا: تعط�ه مئة, مئتین, خمسة, خذ, �صرفهم, أما لو عملنا مشروع تأس�س بیت مثًال, إنسان إذا كان 

�عمر كم بیت, هكذا ...... هذا عمل عظ�م, تزوج ش�اب, تؤمن بیوت, تؤمن دخول, تؤمن أعمال, فنحن نر�د أن 

 ُتدفع الزكاة �شكل صح�ح .

 فعندنا عامل القرا�ة, وعامل النسب, وعامل اإل�مان . 

 نقطة مهمة :

اءك, �اثنین شوال, شخص مضطر أن في شيء آخر: أنت ممكن دفعت زكاة مالك �التمام والكمال, واحد شوال ج

 یجري عمل�ة جراح�ة البنه, أنا دفعت, ل�س لك عالقة عندي, نقول له: ال �ا أخي, �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((في المال حق سوى الزكاة))

�ات ممكن تدفعهم صدقة, أو تدفع حساب جدید لزكاة العام القادم, فأنت على مدار العام, ائت �طل�ات معقولة, طل

إنسان�ة, قنعان فیها تمامًا, أصحابها صادقین, فأنت لست محرجًا, معك سنة �كاملها, تفتح حساب زكاة العام 

القادم, وكلما جاءك طلب مشروع؛ عمل�ة جراح�ة, طالب علم مثًال, إنسان عل�ه دین, مشكلة إنسان�ة ساحقة, 

مثًال: عل�ك ثمان�ة عشر, دفعت ستة عشر, �قي  تؤدیها من زكاة العام القادم سلفًا, جاء شهر رمضان الثاني,

ألفان تدفعهم, أغلقت السنة الماض�ة, جاء شوال, افتح حساب جدید, بهذه الطر�قة: �مكن أن تدفع الزكاة إلى 

المستحقین, إلى المؤمنین, إلى الذین تحسبهم أغن�اء من التعفف, إلى الذین ال �سألون الناس إلحافا, �مكن أن 

 إلى مثل هؤالء .  ُتدفع الزكاة
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 خاتمة القول :

تحدثت في هذا الدرس عن آ�ة الزكاة, وهناك حدیث آخر عن األحادیث الشر�فة التي وردت فیها الزكاة, وأرجو 

 هللا س�حانه وتعالى أن یوفقنا لفعل الخیر, والحمد هلل رب العالمین, الفاتحة . 

 والحمد هلل رب العالمین 
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 )و�ل(: أحادیث تبدأ �كلمة  {119-03}الدرس 

 13-02-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 : و�ل من كذا, من كذا؟ :ماذا تعني هذه الع�ارة من أحادیث رسول هللا

أیها األخوة الكرام, في كتاب الجامع الصغیر, من أحادیث ال�شیر النذیر عل�ه الصالة والسالم, طائفة من أحادیث 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, تبدأ �كلمة: و�ل, والو�ل هنا: �معنى الهالك, و�ل لألعقاب من النار, و�ل للعالم من الجاهل, سوف 

علیها إن شاء هللا �عد قلیل, ولكن قبل أن نشرع في شرح �عضها, أر�د أن أضع بین أید�كم: ماذا تعني هذه نأتي 

 الع�ارة: و�ل لكذا من كذا؟ .

 لو قلنا مثًال: و�ل للمدخن من التدخین, هللا س�حانه وتعالى جهز جسم اإلنسان �أجهزة �الغة الدقة والفاعل�ة .

 عى, أو عقر�ًا, أو حینما یتهدده خطر, ما الذي �حصل في جسمه؟ .مثًال: اإلنسان حینما یرى أف

 العلماء قالوا: 

 ((إن شكل األفعى, أو العقرب, أو المسدس, ینط�ع على الش�ك�ة في العین))

وش�ك�ة العین فیها مئة وثالثون ملیون عص�ة ومخروط, في عشر ط�قات في قعر العین, هذه الش�ك�ة تتلقى 

 الصور .

ا رأى أفعى, أو رأى عقرب, أو رأى خطرًا یتهدده, صورة هذه األفعى تنط�ع على الش�ك�ة إحساسًا, اإلنسان إذ

 وتنتقل إلى الدماغ إدراكًا, في الدماغ مفهومات؛ في سني الطفولة, في التعل�م االبتدائي, واإلعدادي, والثانوي.

لدغتها قاتلة, فالعین تتلقى الصورة, في �عض القصص تتراكم مفهومات عن األفعى, معناها شيء مخیف, قاتل, 

وتنقلها إلى الدماغ, الدماغ �حلل هذه الصورة, و�عرف خطرها الدماغ, ملك الجهاز العصبي, الجهاز العصبي 
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ملكه الدماغ, ُ�عطي أمرًا إلى ملكة الجهاز الهرموني, هي الغدة النخام�ة, الغدة النخام�ة في الدماغ, لكنها ترسل 

هرمونات, ال على أساس أوامر كهر�ائ�ة, هذه الغدة الهرمون�ة النخام�ة, وزنها نصف غرام, أوامرها على أساس 

تتلقى أمر, أن هناك خطر یتهدد اإلنسان, تصرفي أیتها الملكة, هذه الملكة ُترسل أمرًا إلى الكظر, الكظر غدة 

 فوق الكل�ة, الكظر �عطي خمسة أوامر:

ن�ضاته, فالخائف �ضطرب قل�ه مئة وثالثون, مئة وأر�عون, مئة وستون, األمر األول: یتوجه إلى القلب, فتز�د 

 هذا األمر أرسله الكظر بناء على أمر النخام�ة, بناء على أمر الدماغ إلى القلب.

 األمر الثاني: یتجه إلى الرئتین لیزداد وجیبهما, كي تتوفقان مع القلب.

وال س�ما المح�طة في الجلد, تضیق لمعتها من أجل أن یتوفر  األمر الثالث: یتجه إلى األوع�ة الدمو�ة في الجسم,

 الدم إلى العضالت.

الخائف الذي یتهدد خطر, ال �عنینا مظهره, وال لون جلده, وال تألقه, �عنینا نجاته, لذلك األمر الثالث: یتجه إلى 

 األوع�ة, تضیق لمعتها, فالخائف �صفر لونه .

ي الكبد �فرز هرمون اسمه: هرمون التجلط, فدم الخائف لزج, ألن هذا الخائف واألمر الرا�ع: یتجه إلى الكبد, وف

 قد �فقد �عض دمه, لزوجة الدم تمنع من نز�فه.

و�تجه أمر خامس إلى الكبد, ل�طرح كم�ة سكر إضاف�ة في الدم, هذا الخائف مضطرب قل�ه, و�زداد وجیب رئت�ه, 

 نس�ة التجلط في دمه, هذا رد العضو�ة على الخطر الدائم.  و�صفر لونه, وتزداد نس�ة السكر في دمه, وتزداد

ط�عًا: القلب تز�د سرعته من أجل أن ینتقل الدم إلى العضالت سر�عًا, والرئتان یزداد وجیبهما كي تتوفقان مع 

الدم, واألوع�ة تضیق لمعتها من أجل أن یوفر الدم للعضالت, والكبد �فرز هرمون التجلط, لو ُضرب �سكین ال 

 ینزف دمه, واألوع�ة تضیق من أجل توفر الدم في العضالت.

الن�كوتین الذي في الدخان, �فعل الفعل نفسه, المدخن یزداد ضر�ات قل�ه, ووجیب رئت�ه, و�صفر لونه, وترتفع 

 نس�ة السكر في دمه, و�رتفع نس�ة هرمون التجلط ف�ه.
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ي جسم اإلنسان, هو نفسه الذي تحدثه مادة الن�كوتین التي فإذا قلنا مثًال: نفس األثر, األثر الذي ُ�حدثه الخوف ف

 في الدخان .

 لذلك: أح�انًا: المدخن تبتر �عض أعضائه, لماذا؟ .

ألن الدم صار لزجًا, مع لزوجته ال �سري في أدق األوع�ة, ففي أطراف الجسم في نها�ات األطراف, تضیق 

صار في نقص ترو�ة, صار في نواة, صار في غرغر�ن, بترت  األوع�ة كثیرًا, فالدم اللزج ال �صل, فإذا لم �صل,

 ....... 

 ط�عًا: غیر السرطان, وغیر األمراض الكثیرة التي نتحدث عنها �عد قلیل. �عني: أكبر سبب للجلطة: هو الدخان.

أجري طبیب من أط�اء هذا القطر, من جراحي القلب المشهور�ن, قال لي �الحرف الواحد: من ثماني سنوات, وأنا 

 عمل�ات قلب مفتوح, ومن أغرب الصدف: أنه ما أجرى عمل�ة إال لقلب مدخن.

, فإذا قلنا: و�ل للمدخن من الدخان, ماذا -نعم–�عني: نس�ة إصا�ة المدخن �أمراض القلب, ترتفع ثمان�ة أمثال 

 نعني؟ �عني: الهالك ینتظر المدخن �سبب الدخان.

لع�ارة, كي نعرف أن الو�ل هو الهالك, وكلمة من: تعني السبب, و�ل هذه الع�ارة مهدت لهذه األحادیث بهذه ا

 للمدخن من الدخان. 

 معنى هذا الحدیث :

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((و�ل للمالك من المملوك))

 [أخرجه البزار في مسنده]

 ب.المملوك قد ُ�ظلم, قد ال �أخذ حقه, قد ُیبخس حقه, قد ُ�قهر, قد ُ�حرم, فالمالك محاس
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 �عني: هللا عز وجل �قول: 

 ﴿َوِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمسؤوُلوَن﴾

 ]24[سورة الصافات اآل�ة:

فاإلنسان إذا ملك, سوف �حاسب على ما ملك, هل أدى حق هللا عز وجل؟ هل قال من حوله: �ا رب, لقد أغنیته 

 خلق هللا؟ . بین أظهرنا, فقصر في حقنا؟ هل نسي فرض صالة؟ هل تجاوز حده؟ هل استعلى على 

 ((و�ل للمالك من المملوك))

 لذلك قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((قلیل تؤدى شكره, خیر من كثیر ال تؤدى شكره))

 الشيء القلیل مع الشكر, أفضل ألف مرة من شيء كثیر �ال شكر, أو بإیدان, أو بتعلق حقوق. 

 : وو�ل للمملوك من المالك))-اآلن-((و�ل للمالك من المملوك 

 [أخرجه البزار في مسنده]

إن لم یؤد األمانة, إن لم ینصح, أنت عینت موظف, ما أدى األمانة, ما نصحك في عمله, ما أعطى الوظ�فة 

حقها, ما فعل ما ین�غي أن �فعله, فالذي �ملك و�ل له إذا أساء إلى مملوكه, والمملوك و�ل له إذا خان مالكه, 

 فاإلنسان إذا ملك له حساب خاص, نعم. 

((من ولي أمر عشرة فلم ینصحهم, أو ولَّى علیهم من ل�س أهًال لهذه الوال�ة, لقي هللا خائنًا, من تزوج امرأة 
 وفي نیته أن ال یؤدي لها صداقها, لقي هللا زان�ًا, من أخذ أموال الناس یر�د إتالفها, أتلفه هللا))

ه؟ المملوك مسؤول: هل أدیت ما عل�ك �التمام فالمالك مسؤول, والمملوك مسؤول, المالك مسؤول: هل أعطیته حق

 والكمال؟ .

 فلذلك: اإلنسان أشد الناس عذا�ًا: هم الذین ملكوا وقصروا . 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

35 

 هكذا �عد عمر نفسه :

سیدنا عمر, كان یتجول في المدینة ل�ًال, فرأى قافلة أناخت الركب في أطراف المدینة, فتوجه إلیها ل�حرسها مع 

 ف, سمع طفًال ی�كي, توجه إلى أمه, وقال: سیدنا عبد الرحمن بن عو 

أرضعته, ثم �كى ثان�ة, قال: أرضع�ه, أرضعته, ثم �كى  -سیدنا عمر الخل�فة نفسه: أرضع�ه-((أرضع�ه 
, قالت له: إني -لم تتدخل؟-ثالثًا, قال لها: �ا أمة السوء أرضع�ه, عندئذ ضجرت وقالت له: وما شأنك بنا؟ 

 عمر ال �عطینا العطاء إال �عد الفطام. أفطمه, قال: ولم؟ قال: ألن
یروي كاتب القصة: أن عمر بن الخطاب ضرب جبینه, وقال: و�حك �ا بن الخطاب, كم قتلت من أطفال 

 المسلمین!؟. 
عد نفسه قاتًال ألطفال المسلمین, ألنه أعطى التعو�ض العائلي لألم �عد الفطام, فأص�حت األمهات �فطمن -

 . -أوالدهن قصراً 
ل كتا�ًا إلى األنصار: أن العطاء �ستحق عند الوالدة, وصلى صالة الفجر, وما سمع أحد صوته في وأرس

 الصالة من شدة �كائه. 
 وكان �قول: ر�ي هل قبلت تو�تي فأهنىء نفسي, أم رددتها فأعز�ها؟))

 عمر �سأل أحد والته هذا السؤال:

 سأل أحد الوالة, قال له: 

�سارق أو ناهب؟ قال: أقطع یده, قال: إذًا: فإن جاءني من رعیتك من هو جائع ((ماذا تفعل إذا جارك الناس 
 أو عاطل, فسأقطع یدك.

قال: �ا هذا, إن هللا استخلفنا عن خلقه؛ لنسد جوعتهم, ونستر عورتهم, ونوفر لهم حرفتهم, فإن وفینا لهم 
عة عمًال, التمست في المعص�ة ذلك تقاضیناهم شكرها, إن هذه األیدي خلقت لتعمل, فإذا لم تجد في الطا

 أعماًال, فاشغلها �الطاعة قبل أن تشغلك �المعص�ة))

فإذا َملكت فأنت محاسب, وٕان ُملكت فأنت محاسب, إن َملكت تحاسب على أداء االستحقاق, وٕان ُملكت تحاسب 

 على الوفاء �الوعد.
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 ز وجل.أیها األخوة الكرام, كلما ازداد علم اإلنسان, یزداد خوفه من هللا ع

 وقد قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((رأس الحكمة مخافة هللا))

 واإلنسان إذا أدى الحقوق, نجا من عذاب هللا عز وجل.

 ((و�ل للمالك من المملوك))

 عمر �حكم �القضاء :

 مرة أحد الوالة سأل سیدنا عمر, قال: 

هم ((�ا أمیر المؤمنین, إن أناسًا قد اغتصبوا ماًال ل�س لهم, لست أق در على استخراجه منهم, إال أن أمسَّ
, فأجا�ه عمر, قال له: و�حك, أتستأذنني في -�عني: نعذبهم حتى �عترفوا-�العذاب, فإن أذنت لي فعلت 

تعذیب �شر؟ وهل لك أنا حصن من عذاب هللا؟ وهل رضائي عنك ینج�ك من سخط هللا؟ أقم علیهم البینة, فإن 
فادعهم إلى اإلقرار, فإن أقروا فخذهم بإقرارهم, فإن لم �قروا فادعهم لحلف قامت فخذهم �البینة, فإن لم تقم 

 ال�مین, فإن حلفوا فأطلق سراحهم, وا�م هللا! ألن یلقوا هللا بخ�انتهم, أهون من ألقى هللا بدمائهم))

 ((و�ل للمالك من المملوك, وو�ل للمملوك من المالك))

 [أخرجه البزار في مسنده]

 �ز �ستشیر الحسن ال�صري :عمر بن عبد العز 

سیدنا عمر بن عبد العز�ز, سیدنا الحسن ال�صري, وهو من ك�ار التا�عین, كان مرة عند والي ال�صرة, وقد جاء 

البر�د, وف�ه توج�ه لوالي ال�صرة, إلجراء شيء ال یرضي هللا عز وجل, وقع في صراع شدید: أینفذ أمر الخل�فة 

 أمر الخل�فة و�غضب الخل�فة؟.و�غضب هللا عز وجل, أم ال ینفذ 
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 كان إلى جان�ه الحسن ال�صري, قال: 

-, فأجاب اإلمام إجا�ة جامعة مانعة موجزة كاف�ة, قال -دلني, عرض عل�ه المشكلة-((ماذا أفعل �ا إمام؟ 
 : إن هللا �منعك من یز�د, ولكن یز�د ال �منعك من هللا))-ودققوا في قوله

 ال �منعك من هللا)) -إذا أراد �ك سوءاً -, لكن یز�د -أراد �ك سوءاً لو -((إن هللا �منعك من یز�د 

 فكن مع القوي, وكن مع الرح�م. 

 هذه مسؤول�ة العالم ومسؤول�ة الجاهل :

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((و�ل للعالم من الجاهل, وو�ل للجاهل من العالم))

 كیف؟

 سیدنا علي رضي هللا عنه, له قول رائع, �قول: 

((قوام الدین والدن�ا أر�عة رجال؛ عالم مستعمل علمه, وجاهل ال �ستنكف أن یتعلم, وغني ال یبخل �ماله, 
 وفقیر ال یب�ع آخرته بدن�اه))

 قال: 

 ((إذا ض�ع العالم علمه, استنكف الجاهل أن یتعلم)) 

العالم إن لم �كن ورعًا, إن لم یجسد �عني: العالم إذا لم �كن ورعًا, الجاهل یرفض التعلم, وهذه الفكرة خطیرة جدًا: 

 �سلوكه ما قاله بلسانه, تفقد الكلمة ق�متها, �قول لك: كالم, صف كالم, كالم فارغ.

 :ف 

 ((و�ل للعالم من الجاهل))
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الجاهل عندئذ ال یتعلم, وال �قتدي, و�رفض العلم, و��قى جاهًال, ألن الذي �علمه, ما رأى ف�ه المصداق�ة, وما رأى 

 طبیق.ف�ه الت

 فاإلنسان قبل أن یتكلم, یجب أن �علم أنه محاسب على كل كلماته.

 قال: 

 ((وو�ل للجاهل من العالم))

 إنسان أت�ح له أن یتعلم, و��قى جاهًال؟ . 

فالجهل جر�مة �حق اإلنسان, فإن تعلمت, فأنت مسؤول, هل ط�قت ما تعلمته؟ وٕان لم تتعلم, فأنت مسؤول, لم لم 

 أن تكون جاهًال, ولكن العار أن ت�قى جاهًال. تتعلم؟ ل�س العار 

 ال تظن األمر هكذا :

أخواننا الكرام, اإلنسان �ظن أن حضور مجلس علم, �عني: عمل�ة أنا الیوم ل�س عندي عمل نحضر, الدن�ا شتاء, 

من اللیل طو�ل, في درس لطیف في الجامع الفالني, هذه قض�ة متعة, قض�ة عمل ثانوي, أما هو األمر أخطر 

 ذلك.

 �عني: أنت حینما ال تعلم أمر دینك تهلك, ال بد من أن تقع في انحراف, ولكن انحراف عقاب من هللا عز وجل.

ممكن إنسان ألول مرة یرك�ه طائرة, �قول له: حلق, احتمال سقوطه �المئة مئة, �عني: ق�ادة طائرة, تحتاج إلى 

ة, فلو ركبنا إنسان طائرة, وقلنا له: قدها, سقوطه محتم, لى صفات معینإلى معرفة, وإلى علم, وإتدر�ب مسبق, و

والح�اة فیها مط�ات, وفیها ألغام, وفیها انحرافات, كما لو أنك تركب طائرة, فإن لم تتفقه, أكلت الر�ا شئت أم 

ن عل�ك, أبیت, ال بد من التفقه, لذلك اإلنسان: حینما �عمل عمًال معینًا, معرفة أحكام الفقه لهذا العمل, فرض عی

 فإن لم �عرفها وقع في الحرام. 
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 قف هنا :

 حدیث آخر: 

 ((و�ل لألغن�اء من الفقراء))

 قبل أن أمضي: 

 ((إذا ض�ع العالم علمه, استنكف الجاهل أن یتعلم, وٕاذا بخل الغني �ماله, �اع الفقیر آخرته بدن�ا غیره))

أ إلى �عض المساجد, جمع له األخوة ما �كفي �عني: إنسان اعتنق عقیدة اإللحاد, أصا�ه مرض عضال, �عني لج

 لمعالجة هذا المرض, �عد أن شفي من مرضه, صار من ك�ار الملتزمین �المسجد, كان ملحدًا. 

 ((كاد الفقر أن �كون كفرًا))

 أنت حینما ترعى الناس, وتعاونهم على أمر دن�اهم, تقر�هم إلى هللا عز وجل.

 ف 

 للمملوك من المالك, و�ل للعالم من الجاهل, وو�ل للجاهل من العالم))((و�ل للمالك من المملوك, وو�ل 

 العالم محاسب على تطب�قه ما تعلم, والمتعلم مكلف أن �طلب العلم. 

 هذه مسؤول�ة األغن�اء :

 الغني: 

 ((األغن�اء أوص�ائي, والفقراء ع�الي, فمن منع مالي ع�الي, أذقته عذابي وال أ�الي))

و قبل أسبوعین, نشرت إحدى الصحف الدمشق�ة الیوم�ة, قصة مؤثرة جدًا حول مرض اإلیدز, �عني: قبل أ�ام, أ

فتفقدوا �عض الفنادق في دمشق الها�طة, فحصوا دم امرأة تق�م في الفندق, وهي عاهرة, فإذا هي مصا�ة بهذا 

أحوالهم, وفحصوا دمهم, فإذا هم المرض, وقد نقلته لعشر�ن رجًال, أخذوا أسماء النزالء الذین التقوا معها, وتت�عوا 
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 مصابون, عشرون رجل نقل إلیهم هذا المرض, من خالل هذه المرأة حسنًا, ما قصة هذه المرأة؟ .

حققوا معها, امرأة فقیرة جدًا, لها زوج, دخله محدود, وخمسة أوالد, حینما ضاقت بهم الدن�ا, وهم جاهلون ط�عًا, 

 وعین, فتأخذ �األسبوعین مبلغًا یرمم مصروفها.لجأت لهذا الفندق, تمضي كل شهر�ن أسب

فاألغن�اء حینما قصروا في معاونة هذه األسرة, فاضطرت أن تذل قدم المرأة �علم زوجها, وأن تنقل المرض إلى 

 لى عشر�ن رجل في .......إلى أوالدها, وإزوجها, و

 األغن�اء إذا نسوا, نسوا ما علیهم من واج�ات, أال �حاسبون؟ . 

 ا معاشر األغن�اء :اقرؤو 

حدثني صدیق تحت بیته ف�ه مال�سات أخالق�ة ال ترضي, �عني: بیت دعارة, استنجد �الشرطة, وأغلقوا البیت, 

وأغلقوه, فصار في لقاء مع صاحب هذا البیت, قال له �الحرف الواحد: وهللا تأتیني نساء كثیرات, �طلبن هذا 

 العمل ل�أكلن.

 العمل, صرت ردهن, وأعطیهم مبلغًا من المال حتى ما تذل قدمهم.قال له: �عد ما أنا اغتنیت �

فبلدة, إنسانة تب�ع عرضها من أجل أن تأكل, وهناك أغن�اء مترفون, �ق�مون الحفالت, والمأد�ات, واألعراس 

 �المالیین. 

 ((األغن�اء أوص�ائي, والفقراء ع�الي, فمن منع مالي ع�الي, أذقته عذابي وال أ�الي))

 ن عل�ه أن یؤدي زكاة ماله, وعل�ه أن یتقصى, أن یدفعها عند المستحق, ألن الغنى مسؤول�ة. فاإلنسا

 اعلم أیها التاجر :

أخواننا الكرام, مرة ثان�ة أقول لكم: أنا ال أصدق, لوال أن النبي قال, ال أصدق أن تاجرًا یب�ع و�شتري, وهو مع 

م الناس االستقامة, ألنه نصح الناس في ال�ضاعة, ألنه صدقهم, النبیین یوم الق�امة, ألنه أدى ما عل�ه, ألنه عل

 ألنه كان أمینًا. 
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 ((التاجر الصدوق األمین, مع النبیین والصد�قین یوم الق�امة))

أنت ال تعلم ما تفعل الزكاة فعلها, هذه الزكاة تصون بها أسرة, تحفظ بها ماء وجه, ُتدخل الفرحة على الفقراء, 

 فلذلك: 

 غن�اء من الفقراء, إن لم یؤدوا الحقوق))((و�ل لأل

 الو�ل لمن شملهم هذا الحدیث :

((و�ل للعالم من الجاهل, و�ل للمالك من المملوك, و�ل للمتألِّین على هللا, الذین �قولون: فالن في الجنة, 
 ن رب الع�اد .فالن فاسق, فالن كافر, تقی�م الع�اد من شأن رب الع�اد, تقی�م الع�اد من شأ-فالن في النار, 

: و�ل للمتألین من أمتي, الذین �قولون: فالن في الجنة, وفالن في النار, و�ل للمكثر�ن إال من قال: -قال
 لفالن كذا, ولفالن كذا:

َة َوَال ُیْنِفُقوَنَها ِفي َسِبیِل للااَِّ﴾  ﴿َوالَِّذیَن َ�ْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

 ]34[سورة التو�ة اآل�ة:

ثم و�ل, قال: و�ل لمن ال �علم سیهلك نفسه, وو�ل لمن علم ثم ال �عمل, و�ل لمن ال �علم: لم لم یتعلم؟  و�ل لهم,

 وو�ل لمن تعلم: لم لم �عمل؟))

 �عني: الهالك, الهالك للجاهل, والهالك للعالم المقصر, نعم. 

 اثنان ال یجتمعان في المؤمن هما :

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 حدث ف�كذب))((و�ل للذي �

 [أخرجه الحاكم في مستدركه]
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 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((كفى بها خ�انة, كفى بها خ�انة: أن تحدث أخاك �حدیث, هو لك �ه مصدق, وأنت له �ه كاذب))

 ((وُ�ط�ع المؤمن على الخالل كلها, إال الخ�انة والكذب))

 , وأنت له �ه كاذب))((كفى بها خ�انة, أن تحدث أخاك حدیثًا, هو لك �ه مصدق

 فو�ل للذي �حدث ف�كذب, و�ل له, ثم و�ل له. 

 طو�ى لمن؟ وو�ل لمن؟ :

 ((طو�ى, طو�ى للعلماء, وطو�ى للع�اد, وو�ل ألهل األسواق))

ط�عًا: الذین لم یتفقهوا في دینهم, ألنهم س�حلفون �مینًا, هذه منفقة للسلعة, ممحقة للر�ا, أو س�كذبون, أو 

 س�غشون, لذلك: 

 ((إذا أردت الدن�ا فعل�ك �العلم, وٕاذا أردت اآلخرة فعل�ك �العلم, وٕاذا أردتهما معًا فعل�ك �العلم))

 ........... هذه �الوضوء.

إذا اإلنسان توضأ, ولم �س�غ الوضوء, ولم یبلل الماء كل رجله, هذا وضوء سر�ع, ال یوجد إتقان, وكما تعلمون: 

 , ألن الفرض ال یتم إال �ه. الوضوء مفتاح الصالة, والوضوء فرض

 ((ما ال یتم الفرض إال �ه فهو فرض, ما ال تتم السنة إال �ه فهو سنة, ما ال یتم الواجب إال �ه فهو واجب))

 فإن لم �صح الوضوء, لم تصح الصالة, والحمد هلل رب العالمین. 
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 دعاء الختام :

 ة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصال

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 لحدیث النبوي : الزكاة في ا {119-04}الدرس 

 20-02-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 هذه هي الشر�عة اإلسالم�ة :

 العلماء: أیها األخوة الكرام, �قول �عض 

 ((الشر�عة رحمة كلها, عدل كلها, مصلحة كلها))

فأ�ة قض�ة, خرجت من الرحمة إلى القسوة, من المصلحة إلى المفسدة, ومن العدل إلى الجور, فل�ست من 

الشر�عة, ولو ُأدخلت علیها �ألف تأو�ل وتأو�ل, فرق بین الع�ادات و�ین الطقوس؛ الد�انات الوثن�ة, والوضع�ة, لها 

س, حركات, وٕا�ماءات, وكالم �ال معنى, لكن الع�ادة التي شرعها هللا عز وجل: معللة �مصالح الخلق, طقو 

 الع�ادات معللة, ألنها أمر خالق السموات واألرض, شرف األمر من شرف اآلمر. 

 ما المراد بهذا الحدیث؟ :

 فاهلل س�حانه وتعالى قال: 

 ُرُهْم َوُتَزكِّیِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْیِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َلُهْم﴾﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ 

 ]103[سورة التو�ة اآل�ة:

 ع�ادة الزكاة ع�ادة مال�ة.

تحدثنا في الجلسة الماض�ة عن حكمها, �قي أن نتا�ع �عض الحكم, ال من خالل اآل�ة الكر�مة, بل من خالل 

 ألحكام.السنة المطهرة, وأن نقف عند �عض ا
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 فهناك حدیث شر�ف, له مدلول اقتصادي كبیر جدًا.

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((اتجروا في أموال الیتامى, ال تأكلها الزكاة))

 [أخرجه الطبراني في المعجم األوسط]

لو أن المال ُكنز وخزن, وكان صاح�ه مسلمًا, وعل�ه أن 

 یؤدي زكاته, أكلته الزكاة.

ى: حینما فرض على األموال النام�ة فاهلل س�حانه وتعال

الزكاة, شيء طب�عي, أما حینما فرض الزكاة على 

النقدین, والنقدان أموال ل�ست نام�ة, �العكس متدهورة, 

طب�عة العصر الحدیث فیها تضخم نقدي, معنى 

التضخم: الدول المتخلفة أو النام�ة, تضخمها كبیر, في 

�عني المئة ألف, لو أ�قیتها في البیت, وكنزتها, وخفت علیها, ق�متها �عد  العام الواحد التضخم س�عة عشر �المئة,

عام: ثالثة وثمانون ألفًا, فإذا أدیت زكاتها, فالمال الذي ال ُ�ستثمر, هذا تأكله الزكاة, �أكله التضخم, وتأكله 

شىء �ه مشروع زراعي, الزكاة, فالزكاة على المال المكنوز سیف مسلط؛ فإما أن تنفع �ه المسلمین, إما أن تن

 تجاري, صناعي, إما أن توظفه مع أولي الخبرة مع الصادقین المؤمنین, أو �أكله التضخم, وتأكله الزكاة.

فهذه إشارة: إلى أن المال في خدمة اإلنسان, ول�س هو في خدمته, �مكن أن نرسم خط عمودي مدرج, بین هذه 

المال في خدمتك, فوق هذه الدرجة الحمراء, أنت في خدمته, الدرجات درجة حمراء, دون هذه الدرجة الحمراء, 

 لذلك قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أندم الناس من عاش فقیرًا, ل�موت غن�ًا))

 ((أندم الناس رجل دخل ورثته �ماله الجنة, ودخل هو �ماله النار))

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

46 

 . -نعم–

 ((اتجروا في أموال الیتامى, ال تأكلها الزكاة))

  هلالج لج, أراد أن تأكل الزكاة المال المكنز, الذي ال یوضع في مصالح الخلق نعم. معناها: أن هللا

 لم فرضت الزكاة؟ :

 

 أیها األخوة, �قول النبي عل�ه الصالة والسالم: 

((إن هللا لم �فرض الزكاة, إال ل�طیب بها ما �قي 
 من أموالكم))

 [أخرجه الحاكم في مستدركه]

 قال تعالى: 

 للااَِّ َخْیٌر َلُكْم﴾ ﴿َ�ِق�َّةُ 

 ]86[سورة هود اآل�ة:

�عني: أنت لك مال, جزء من هذا المال من حق الفقیر, فإذا أدیت الزكاة, ذهب عنك شر هذا المال, هذا المال 

 في لغم حق الفقیر, لغم في المال, قنبلة موقوتة, متى یتلف؟ ال نعرف, متى �صادر؟ متى �حترق؟. 

 لمال, فمن أدى زكاة ماله, ذهب عنه شر المال))((حق الفقیر رهن بإتالف ا
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 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((إن هللا تعالى لم �فرض الزكاة, إال ل�طیب بها ما �قي من أموالكم))

 كیف نوفق بین هذه اآل�ة و�ین ما ورد عن رسول هللا من سنته الفعل�ة وعن أصحا�ه الكرام �ما فیهم عمر؟ 

حدثنا عن الزكاة, �سوقنا الحدیث إلى الوقت, الوقت له زكاة, حضور هذا المجلس؛ أن تقتطع أیها األخوة, كلما ت

من وقتك الثمین وقتًا لسماع العلم هذا زكاة الوقت, أن تصلي التراو�ح في المسجد هذا من زكاة الوقت, أن تدعو 

اة الوقت, لذلك: هللا عز وجل قال إلى هللا هذا من زكاة الوقت, أن تأمر �المعروف وتنهى عن المنكر هذا من زك

 : -ودققوا في هذه اآل�ة-

ْحَمِن الَِّذیَن َ�ْمُشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا﴾  ﴿َوِعَ�اُد الرَّ

 ]63[سورة الفرقان اآل�ة:

 لكنه ورد عن سیدنا عمر: 

 ((أنه كان إذا سار أسرع, وٕاذا أطعم أش�ع, وٕاذا قال أسمع, وٕاذا ضرب أوجع))

 ملسو هيلع هللا ىلص: ورد عن النبي 

 ((أنه كان إذا سار لم یلتفت))

 فكیف نوفق بین اآل�ة الكر�مة: 

ْحَمِن الَِّذیَن َ�ْمُشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا﴾  ﴿َوِعَ�اُد الرَّ

 ]63[سورة الفرقان اآل�ة:

هم عمالق اإلسالم ب�طء, بتمهد, بتؤدة, و�ین ما ورد عن رسول هللا من سنته الفعل�ة, وعن أصحا�ه الكرام, وفی

 عمر؟ .
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 الحق�قة: العلماء قالوا: 

 ((�مشون هونًا: ال �معنى أنهم ی�طشون في سیرهم))

ال, المؤمن إذا سار ال یلتفت, إذا سار أسرع, ألن هدفه كبیر, وقته ثمین, ال یوجد عنده وقت للسیر الهو�نى, لكن 

 اآل�ة الكر�مة: 

ْحَمِن الَِّذیَن َ�ْمشُ   وَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا﴾﴿َوِعَ�اُد الرَّ

 ]63[سورة الفرقان اآل�ة:

أي ال �سمحون للدن�ا أن تستهلكهم, ال �سمحون لمشكالت الدن�ا أن تسحقهم, ال �سمحون لكسب المال أن 

 �ستحوذ علیهم, ال �سمحون لتجارتهم أن تقبرهم.

 ة واحدة, أنت مخلوق لمعرفة هللا.أح�انًا: إنسان ینتهي �مشكلة؛ مشكلة تستحو�ه, وتستهلكه, وتنه�ه, مشكل

إذًا: �مشون هونًا؛ أي �قتطعون من وقتهم وقتًا لمعرفة هللا, �قتطعون من وقتهم وقتًا لتر��ة أوالد, �قتطعون من 

وقتهم وقتًا لطلب العلم, �قتطعون من وقتهم وقتًا للدعوة إلى هللا, �قتطعون من وقتهم وقتًا لخدمة الخلق, ال �سمح 

 تستهلكه. لحرفته أن 

 هذه هي ال�طولة :

أیها األخوة, أح�انًا: إنسان وهو ال �شعر یجر إلى الدن�ا �التدر�ج؛ لیله ونهاره, وٕاقامته وسفره, في تجارته, إذا 

صلى, �كشف فرق الصندوق �الصالة, حیثما توجه مشكلته, صفقاته, دیونه, حسا�اته, عالقته مع شر�كه, شراء 

ثمن ال�ضاعة, محاس�ة الز�ائن, هذا شغله الشاغل, ماذا حل بهذا اإلنسان؟  ال�ضاعة, شحن ال�ضاعة, ق�ض

 تجارته استهلكته, أو كانت قبرًا له, قبر بها, والدلیل: 

 ﴿َفِإنََّك َال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى﴾

 ]52[سورة الروم اآل�ة:
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 ﴿َوَما َأْنَت ِ�ُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبوِر﴾

 ]22[سورة فاطر اآل�ة:

 معنى: 

 َ�ْمُشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا﴾﴿

�عني: ال �سمح لتجارته أن تستهلكه, ال �سمح لعمله أن یلغي وجوده اإل�ماني, ال �سمح لمشكلة أن تسحقه, هو 

 جاء إلى الدن�ا ل�عرف هللا, فوقته منظم.

تبدأ أنت �الفعل, ال أخطر شيء: اإلنسان �كون حركاته الیوم�ة ردود فعل, كل فعل له رد فعل, أما ال�طولة: أن 

 أن �كون عملك رد فعل . 

 ما ورد عن النبي �حق أداء الزكاة ومنعها :

 أیها األخوة, 

 ((من أدى زكاة ماله ......))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر, والطبراني في المعجم األوسط, واإلمام أحمد في مسنده, وابن خز�مة في صح�حه]

 الزكاة, إال ل�طیب بها ما �قي من أموالكم))((إن هللا تعالى لم �فرض 

 فما لم أدیت زكاته, اآلن: أطیب المال محفوظ, محصن من التلف, من الض�اع, من المصادرة, من السرقة. 

 ((حصنوا أموالكم �الزكاة))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر, والطبراني في المعجم األوسط]

 ح�س الزكاة))((ما تلف مال في بر أو �حر, إال �
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 اعلم هذا :

أیها األخوة, الوقت إذا أدیت زكاة وقتك �حضور مجلس علم, �طلب علم, �أداء الصلوات, �الجلوس مع األهل 

للتوج�ه والتر��ة, لخدمة الخلق, ما الذي �حصل؟ �ارك هللا لك في �ق�ة وقتك, �ق�ة الوقت معنى: �ارك هللا لك, أي 

 .بوقت قلیل, فعلت أعماًال عظ�مة

أح�انًا: اإلنسان یرسم خطة, مجموعة مشكالت في قائمة, ل�حلها في أحد األ�ام, أول شخص ما وجده, الثاني 

اآلن ذهب للمحل, الثالث مسافر, الرا�ع سوء تفاهم �العنوان, ما عرف العنوان, �قول لك: لم تحل معي وال مشكلة, 

 خ�فًا.هللا قادر یتلف المال, وقادر �ستهلكك الوقت استهالكًا س

أح�انًا: ارتفاع حرارة, على الطبیب, نحتاج تحلیل, نحتاج صورة تصو�ر ط�قي, نخشى وجود شيء �الدماغ, 

 أضاع ثالثین ساعة؛ من طبیب, لمحلل, لمصور, وضع عشرة آالف, �عد ذلك: لم �طلع في شيء.

 

هللا قادر �ستهلك لك وقتك الثمین �ال طائل, مع 

 بر�ع ساعة, تحضر االنزعاج, فإذا ضننت على هللا

 بها مجلس علم, �ارك هللا لك �ق�ة وقتك.

 قال: 

 ((هم في مساجدهم وهللا في حوائجهم))

 ((عبدي كن لي كما أر�د, أكن لك كما تر�د)) 

 في روا�ة أخرى: 

 ((عبدي كن لي كما أر�د, وال تعلمني �ما �صلحك))

 ال تكلف نفسك أن تقول لي: ماذا تحتاج؟ أنا أعرف ما �صلحك.
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((عبدي خلقت لك السموات واألرض, ولم أعي بخلقهن, أف�عییني رغیف خبز أسوقه لك كل حین؟ لي عل�ك 

فر�ضة, ولك علي رزق, فإذا خالفتني في فر�ضتي, لم أخالفك في رزقك, وعزتي وجاللي إن لم ترض �ما قسمته 

منها إال ما قسمته لك وال أ�الي, لك, فألسلطن عل�ك الدن�ا تركض فیها ركض الوحش في البر�ة, ثم ال ینالك 

 وكنت عندي مذمومًا, أنت تر�د, وأنا أر�د, فإذا سلمتني ف�ما أر�د, أتعبتك ف�ما تر�د, ثم ال �كون إال ما أر�د))

 لذلك قالوا: 

 ((الدن�ا تغر وتضر وتمر))

 ((أوحى ر�ك إلى الدن�ا: أنه من خدمني فاخدم�ه, ومن خدمك فاستخدم�ه))

نظم وقته, �طلب العلم, و��حث عن منهج هللا, و�تقصى الحكم الشرعي, و�قرأ القرآن, و�تعرف إلى اإلنسان: لما ی

سنة النبي العدنان, و�ق�م اإلسالم في بیته, وفي عمله, و�ض�ط جوارحه, ودخله, وٕانفاقه, هللا س�حانه وتعالى أراه 

 من آ�اته الدالة على وجوده وكماله, الشيء الكثیر. 

 ن من الشح كما ورد في الحدیث؟ :من هم المبرؤو

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

�عني: إذا أنت -((برىء من الشح, من أدى زكاة ماله, 
وصفت إنسانًا أنه شح�ح, وقد أدى زكاة ماله, وقعت في 

 .-اإلثم, ال �سمى شح�حًا من أدى زكاة ماله
, -�عني: أكرم الضیف-برىء من الشح من أقرى الضیف, 

 الشح من أعطى على النائ�ة))و�رىء من 

إنسان مصاب �مصی�ة, أعطیت على النائ�ة, أو أكرمت 

 أدیت زكاة مالك, فأنت لست �شح�ح.الضیف, أو 
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 حدیث مخیف :

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 , إال ُسلِّط علیهم عدو, �أخذ ما في أیدیهم.-عهد ر�هم-((خمس بخمس, ما نقض قوم العهد 
 .-وخمسون مل�ار, انتقلت من الخلیج إلى �الد الغرب, عقب حرب الخلیج ألم �قع هذا؟ س�عمئة-

�عني: -وما حكموا �غیر ما أنزل هللا, إال فشا فیهم الفقر, وظهرت فیهم الفاحشة, إال فشا فیهم الموت, 
نعوا القطر , وال طففوا المك�ال, إال منعوا البنات والقطر من السماء, وال منعوا الزكاة, إال م-األمراض الو�یلة

 خمس بخمس))

 ألن ر�نا عز وجل �قول: 

َهَواِت َفَسْوَف َیْلَقْوَن َغّ�ًا﴾ َالَة َواتََّ�ُعوا الشَّ  ﴿َفَخَلَف ِمْن َ�ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ

 ]59[سورة مر�م اآل�ة:

 تجب الزكاة في....:

 

 أخواننا الكرام, الحدیث الشهیر: 

یر, والز�یب, ((تجب الزكاة في الحنطة, والشع
 والتمر))

التفاح لم یرد, والفر�ز لم یرد, الكرز لم یرد, واإلجَّاص 

لم یرد, والعدس لم یرد, والكیوي لم یرد, لم یرد هنا, ال 

 یوجد علیها زكاة.

 العلماء قالوا: 
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 ((الزكاة تجب في علتها, ال في عینها))

ل�ه زكاة, ما علة التمر؟ أنه مادة أساس�ة ما علة الشعیر؟ محصول زراعي أساسي, أي محصول زراعي, في ع

في ح�اة اإلنسان, التفاح كذلك, فتجب الزكاة في كل ما أنتجته األرض, ولكن النبي عل�ه الصالة والسالم ترفق 

 �أصحا�ه, فخاطبهم �محاصیل �عرفونها, فلو ذكر محاصیل ال �عرفونها, كان كالمه مبهمًا نعم.

 شعیر, والز�یب, والتمر. إذًا: تجب الزكاة في القمح, وال

 دعاء عند دفع الزكاة :

 أیها األخوة, �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((إذا أعطیتم الزكاة, فال تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنمًا وال تجعلها مغرمًا))

 [أخرجه ابن ماجه في سننه]

افق إذا أنفق ماله, یرى هذا اإلنفاق مغرمًا, یتألم أشد ألن المؤمن إذا أنفق ماله, یرى هذا اإلنفاق مغنم, أما المن

 األلم, حینما �قتطع من ماله مال الزكاة. 

 ما سمعته �أذني :

وهللا سمعتها �أذني, أناس كثیرون, إذا قال لك: أنا معي خمسة, ستة مالیین, على كل ملیون خمسة وعشرون 

 لفقیر. ألف, معقول أدفع مئة ألف زكاة؟ معقول ونصف, هذا حق ا

 ((األغن�اء أوص�ائي, والفقراء ع�الي, فمن منع مالي ع�الي, أذقته عذابي وال أ�الي))

أخواننا الكرام, غلطة في الجسم, خلل �أحد األعضاء, تص�ح الح�اة قطعة من الجح�م, فشل كلوي, تشمع كبد, 

نجاحها �المئة خمسین, �المئة ورم خبیث في الدماغ, صمام قلب معطل, أقل عمل�ة تحتاج إلى ملیون, �قول لك: 

 ثالثین, �المئة ستین؛ فلو أن اإلنسان أدى زكاة ماله, وحفظ هللا له صحته. 
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 حق لك على هللا إذا أدیت ما عل�ك :

 قلت لكم: كل شيء �قضاء من هللا وقدر, فاإلنسان حینما یؤدي ما عل�ه, له أن �طالب هللا �ماله.

 قال له: 

هللا على ع�اده؟ قال: هللا ورسوله أعلم, سكت النبي, قال: �ا معاذ بن جبل, ما حق ((�ا معاذ بن جبل, ما حق 
هللا على ع�اده؟ قال: هللا ورسوله أعلم, سكت النبي للمرة الثالثة, قال: �ا معاذ بن جبل, ما حق هللا على 

أن -شیئًا, وأن �عبدوه  ع�اده؟ قال: هللا ورسوله أعلم, قال: حق هللا على ع�اده: أن یوحدوه, وأال �شركوا �ه
, قال: هللا -صار لك حقاً -, ثم قال: �ا معاذ بن جبل, ما حق الع�اد على هللا, إذا هم عبدوه وأطاعوه؟ -یوحدوه

, ما حق الع�اد على هللا إذا هم أطاعوه؟ قال: هللا ورسوله -مرة ثان�ة-ورسوله أعلم, قال: �ا معاذ بن جبل 
 ع�اد على هللا إذا هم وحدوه وأطاعوه: أال �عذبهم))أعلم, للمرة الثالثة قال: حق ال

 اقرأ هذا االستن�اط للشافعي :

 اإلمام الشافعي له استن�اط رائع: 

 ﴿َوَقاَلِت اْلَیُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن َأْبَناُء للااَِّ َوَأِح�َّاُؤُه﴾

 ]18[سورة المائدة اآل�ة:

 هكذا ادعوا, رد هللا علیهم. قال: 

ُ�ُكْم ِبُذُنوِ�ُكْم َبْل َأْنُتْم َ�َشٌر ِممَّْن َخَلَق﴾ ﴿ُقْل َفِلمَ   ُ�َعذِّ

 ]18[سورة المائدة اآل�ة:

االستن�اط الدقیق: لو أن هللا أقرهم على دعواهم, من أنهم أبناء هللا وأح�اؤه, لما عذبهم, ما دام قد عذبهم, إذًا: هم 

 كاذبون في دعواهم.
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 اإلمام الشافعي استن�ط: 

 ال �عذب أح�ا�ه))((أن هللا 

 إذا أح�ك هللا ال �عذ�ك, اآلن: إذا عبدته ووحدته, حق لك عل�ه أال �عذ�ك. 

 دقق :

 أدق آ�ة في هذا الموضوع: 

ُ ِ�َعَذاِ�ُكْم ِإْن َشَكْرُتْم َوَآَمْنُتْم﴾  ﴿َما َ�ْفَعُل للااَّ

 ]147[سورة النساء اآل�ة:

 ماذا �فعل هللا �عذابنا إن شكرنا وآمنا؟ .

ان �األرض ال یتمنى السعادة والسالمة, یتمنى ال�حبوحة, الصحة, زوجة طائعة, أوالد أبرار, رزقه في بلده, في إنس

 منزل واسع, مرك�ة هنیئة؟ هذه مطالب أساس�ة.

 النبي الكر�م قال: 

, قال: أن تكون زوجته صالحة, وأوالده أبرارًا, -أعطاه مق�اس دنیوي محض-((من سعادة المرء في الدن�ا, 
 ورزقه في بلده, ومنزله واسعًا, ومرك�ه وطیئًا))

 ماذا �قي؟ .......

 , قال: -والملك ج�ار-مرة ملك سأل وز�ره 

, قال له: أنت الملك, قال له: ال, -الوز�ر انخلع قل�ه, ما هذا السؤال!؟ ملك �قول: من الملك!؟-((من الملك؟ 
�یت یؤو�ه, ورزق �كف�ه, إنه إن عرفنا, جهد في ال, الملك رجل ال نعرفه وال �عرفنا, له زوجة ترض�ه, و 

 استرضائنا, وٕان عرفناه, جهدنا في إزالله))
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 ((ال نعرفه وال �عرفنا؛ له زوجة ترض�ه, و�یت یؤو�ه, ورزق �كف�ه))

 فقال عل�ه الصالة والسالم: 

 حذافیرها))((إذا أص�ح أحدكم آمنًا في سر�ه, معافى في جسمه, عنده قوت یومه, فكأنما ملك الدن�ا �

یجب أن تضع یدك على جوهر السعادة, السعادة مطلب كل واحد منكم, السالمة والسعادة مطلب كل واحد, وٕاذا 

انطلقت من حرصك على ذاتك, وح�ك لذاتك, إذا انطلقت من فرط ح�ك لذاتك, تستق�م على أمر هللا, وهللا عز 

 وجل له منهج دقیق.

–یوجد عقو�ات معه, لو ألغینا العقو�ات, انتهى القانون, ومن یخالف اآلن: �ظهر قانون �سیر في األرض, ال 

تسحب إجازته, وتحجز المرك�ة أسبوعین, ممكن �كون مادة في قانون السیر بدون عقو�ات؟ مستحیل,  -مثالً 

 وكذلك منهج هللا عز وجل, له مؤ�دات قانون�ة. ف: 

 َضْنكًا َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَ�اَمِة َأْعَمى﴾ ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِع�َشةً 

 ]124[سورة طه اآل�ة:

یدز, كل عشر ثوان �موت إنسان في أمر�كا, كل عشر ثوان, هللا إلما أمرك �العفة, وما انصاع الناس, ساوى 

 : عنده ردع, عنده �سمونه في القانون مؤ�د قانوني, افعل, فإن لم تفعل, هللا كبیر, كل أمرك بیده

ْل َعَلْ�ِه﴾  ﴿َوإَِلْ�ِه ُیْرَجُع اْألَْمُر ُكلُُّه َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّ

 ]123[سورة هود اآل�ة:

 أخواننا الكرام, كلما كبر عقل اإلنسان, ازداد خوفه من هللا, أبدًا, كلما كبر عقل اإلنسان, ازداد خوفه من هللا.

 وقد قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ))((رأس الحكمة مخافة هللا
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 فأن تخاف هللا وحده, أنت حك�م, وفي اإلسالم ال یوجد حرمان. 

 ((ما ترك شیئًا هلل, إال عوضه هللا خیرًا منه في دینه ودن�اه))

 توض�ح لمعنى الحدیث:

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((مانع الزكاة یوم الق�امة في النار))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الصغیر]

 وضح هذا الحدیث: فقط أحتاج أن أ

((من منع الزكاة, وأنكر فرضیتها, من لم ینكر فرضیتها, ومنعها, هذا اسمه عاص, یتلف هللا ماله, لكن ال 
 یخلد في النار, أما الذي �منع الزكاة, و�نكر فرضیتها, هذا خالد مخلد في النار))

 الحدیث األخیر للزكاة نختم �ه الدرس :

 آخر حدیث: 

–شرك �ه شیئًا, وأقم الصالة المكتو�ة, وأد الزكاة المفروضة, وحج واعتمر, وصم رمضان ((اعبد هللا, ال ت
 , وانظر ما تحب الناس أن �أتوه إل�ك فافعله بهم))-معروفة

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

, أنت �ائع, یوجد معك قاعدة ذهب�ة رائعة جدًا: في كل تعاملك الیومي مع الناس, ضع نفسك مكان الطرف اآلخر

ضع نفسك مكان المشتري, أتحب أن �غشك؟ أتحب أن یوهمك؟ أن یدلس عل�ك؟ أن یخفي عل�ك عیب ال�ضاعة؟ 

 إذا كنت ال تحب, فعامل الناس كما تحب أن �عاملوك, والحمد هلل رب العالمین. 
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 لصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم ا

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 - �ال�اطل بینكم لكمأموا تأكلوا ال - تعالى قوله حول : لمحات {119-05}الدرس 

 02-03-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 دعوة شكر :

جز�ل الشكر فضیلة الشیخ سعید, على هذه الكلمة الترحیب�ة, وأسأل هللا أیها األخوة الكرام, �ادئ ذي بدء: أشكر 

س�حانه وتعالى: أن �كون الدعاة في �الد المسلمین؛ متعاونین متحابین, فهذا یؤكد إخالصهم, أما إذا تنازعوا, 

 وتنافسوا, فهذا یؤكد عدم إخالصهم, وهللا س�حانه وتعالى �قول: 

 َوٌة﴾﴿ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإخْ 

 ]10[سورة الحجرات اآل�ة:

 ما لم �كن انتماؤك إلى مجموع المؤمنین, ففي اإل�مان خلل: 

 ﴿ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴾

 ]10[سورة الحجرات اآل�ة:

وٕانما: أداة قصر وحصر, فانتماء اإلنسان المؤمن في حق�قته إلى مجموع المؤمنین, وهللا س�حانه وتعالى �قول, 

 �ه الصالة والسالم �قول: والنبي عل

((ید هللا مع الجماعة, و�د هللا على الجماعة, وعل�كم �الجماعة, وٕا�اكم والفرقة, فإن الش�طان مع الواحد, وهو 
 من االثنین أ�عد, وٕانما �أكل الذئب من الغنم القاص�ة))
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 ماذا لو عرف المؤمن ر�ه ....؟ :

شهر أسواق دمشق, والحق�قة: أن اإلنسان �عد أن �عرف هللا أیها األخوة الكرام, نحن في سوق تجاري, من أ

 س�حانه وتعالى, أن المؤمن إذا عرف هللا س�حانه وتعالى, ال شيء �شغل �اله, إال معرفة أمره ونه�ه.

المؤمن �الكون �عرف هللا, و�الشرع �عبده, أما إذا عرفت هللا من خالل الكون, إذا تأملت في خلق السموات 

نظرت في ملكوت السموات واألرض, إذا تأملت في آ�ات هللا في اآلفاق, في آ�ات هللا في النفس,  واألرض, إذا

واستقرت حق�قة اإل�مان في نفسك, أن لهذا الكون إلهًا عظ�مًا, واحدًا, كامًال, رح�مًا, عل�مًا, إلى آخر أسماء هللا 

 الحسنى .......

 فعًا اندفاعًا ال حدود له, إلى معرفة األمر والنهي . إن استقرت هذه الحق�قة في نفسك, تجد نفسك مند

 هذه اآل�ات التي تعرف المؤمن �منهج ر�ه :

في القرآن الكر�م: آ�ات تعرف المؤمن بر�ه, وآ�ات تعرف �منهجه, من اآل�ات التي تعرف �منهج هللا عز وجل, 

 قوله تعالى: 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا﴾

 ]183:[سورة ال�قرة اآل�ة

وكلكم �علم: أن هللا س�حانه وتعالى یخاطب عامة الناس �أصول الدین, إال أنه یخاطب المؤمنین �فروع الدین, هذا 

 المؤمن عرف هللا, إذًا: یجب أن یتلقى عن هللا األوامر التفصیل�ة: 

َ�اُم َكَما ُكِتَب َعَلى ا  لَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْ�ُكُم الصِّ

 ]183[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِ�اْلَ�اِطِل﴾

 ]29[سورة النساء اآل�ة:
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 منزلقان خطیران یؤتى منهما المؤمن هما :

كم واحد منهم یزني؟ كم واحد منهم �شرب الخمر؟  أیها األخوة الكرام, لو أخذنا ألف مسلم, كم واحد منهم �قتل؟

قلة قلیلة, لكن الذي �قع في أموال الناس �ال�اطل كثرة كثیرة, هناك منطقتان كبیرتان, یؤتى منهما المؤمن؛ منطقة 

النساء, ومنطقة األموال, أكثر المعاصي تتعلق �النساء و�األموال, لذلك: ورد في القرآن الكر�م, وفي السنة 

 رة أحكام كثیرة, كثیرة, متعلقة �األموال.المطه

اإلنسان إذا ترك قتل النفس, وشرب الخمر والزنا, األش�اء التي �مكن أن �قع فیها المنزلقات, التي �قع فیها كل 

یوم, أن �أكل ماًال ف�ه شبهة, أن �أكل ماًال �ال�اطل, وهو ال یدري أو یدري, لكن كسب المال منزلق خطیر, لذلك 

 ا عمر: قال سیدن

 ((تفقهوا قبل أن تدخلوا السوق, ألنه من دخل في السوق دون تفقه, ر�ما أكل الر�ا شاء أم أبى))

 هل خطر في �الك هذا السؤال؟ :

 اآل�ة الكر�مة: 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم﴾

 ]29[سورة النساء اآل�ة:

�قل هللا عز وجل: �ا أیها الذین آمنوا ال تأكلوا أموال غیركم, أموال أخوانكم, أموال  ألم تسألوا هذا السؤال: لم لم

اآلخر�ن, أموال الناس؟ لم قال: �ا أیها الذین آمنوا ال تأكلوا أموالكم؟ هل �عقل: أن آخذ مئة لیرة من جیب, 

 أضعها في جیب؟ هل �عد هذا أكًال للمال؟ لكن علماء التفسیر قالوا: 

تعد مال أخ�ك مالك من زاو�ة واحدة, مال أخ�ك هو مالك, ال من زاو�ة أن تأكله, من زاو�ة أن  ((یجب أن
 تحافظ عل�ه, فألن تمتنع عن أكله من �اب أولى))
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 متى تنقلب األعمال إلى ع�ادات؟ :

أل�س من عامة  أیها األخ الكر�م, أنت مأمور من قبل هللا, أن تعد مال أخ�ك مالك, مال هذا الز�ون, أل�س مسلمًا؟

المسلمین؟ ألم �أت ل�شتري من عندك شیئًا؟ المال الذي �حوزتك هو مالك, لكن ل�س من كل الزوا�ا, من زاو�ة 

واحدة, من زاو�ة وجوب المحافظة عل�ه, أنت لست مكلفًا أن تأكله, أنت مكلف أن تحافظ عل�ه, فألن تمتنع عن 

كنا مسلمین حقًا, إذا أخلصنا هلل عز وجل, ر�ما انقلبت حرفتنا إلى أكله من �اب أولى, فإذا كنا مؤمنین حقًا, إذا 

 ع�ادة.

أیها األخوة, األعمال التي �فعلها معظم الناس بدافع حبهم للمال, من ضرورتهم له, األعمال التي �فعلها معظم 

 قلبت إلى ع�ادات.الناس, �فعلونها �حكم وجودهم, واستمرار وجودهم, هذه األعمال إذا رافقتها نوا�ا طی�ة, ان

من �صدق: أنك إذا تاجرت, أو فتحت محلك التجاري, ونو�ت خدمة المسلمین, وحل مشكالتهم, وتوفیر السلع لهم 

 �أسعار معتدلة, وكنت لط�فًا معهم, ورحمتهم, أنك في محلك التجاري تعبد هللا عز وجل؟ لذلك اآل�ة الكر�مة: 

 ُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َال َتأْ 

 ]29[سورة النساء اآل�ة:

قال العلماء: (بینكم): �عني: هذه الكتلة النقد�ة التي بین أیدي الناس, إن كانت موزعة بینهم جم�عًا, فهذا متطابق 

مجتمع, أما هذه مع منهج هللا, الكتلة النقد�ة إذا كانت موزعة بین أیدي الناس جم�عًا, فهذا مما �شیر إلى صحة ال

 الكتلة إذا تجمعت في أید قلیلة, وحرمت منها الكثرة الكثیرة, كان هالك المجتمعات. 

 ما ال�الء الذي ینزل على األمة المسلمة إن لم ینفقوا أفرادها من أموالهم؟ :

 قال تعالى: 

 َكِة﴾﴿َوَأْنِفُقوا ِفي َسِبیِل للااَِّ َوَال ُتْلُقوا ِ�َأْیِد�ُكْم ِإَلى التَّْهلُ 

 ]195[سورة ال�قرة اآل�ة:

إن لم تنفقوا, األموال إذا تجمعت �أید قلیلة, وحرمت منها الكثرة الكثیرة, وصار هناك تفاوتًا كبیرًا بین األغن�اء 
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 والفقراء, الفقر ولد حقد, الفقر ولد جر�مة, الفقر ولد اضطراب حبل األمن, الفقر ولد شقاء, الفقر ولد مآسي.

 نا علي أنه: وقد ورد عن سید

 ((كاد الفقر أن �كون كفرًا))

والغنى الشدید ولد �طر, ولد كبر, ولد استعالء, ولد إسراف, ولد تبذیر, أما إن كانت هذه الكتلة موزعة بین أفراد 

 األمة جم�عًا, كان الوضع سل�مًا, والصحة االجتماع�ة سل�مة, لذلك: 

 ﴿َال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم﴾

 ]29آل�ة:[سورة النساء ا

مال أخ�ك مالك, من زاو�ة وجوب الحفاظ عل�ه, أنت لست مكلفًا أن تأكله, أنت مكلف عكس ذلك, أنت مكلف أن 

تحافظ عل�ه, من هنا: التاجر ینصح المؤمنین, ینصحهم, یوفر لهم أفضل الحاجات, �أقل األسعار, هذا من 

 أعماله الصالحة. 

 كلمة لسیدنا ع�سى عل�ه الصالة والسالم:

 سیدنا ع�سى عل�ه وعلى نبینا أفضل الصالة والسالم كلمة رائعة, قال: ل

 ((ل�س �الخبز وحده �ح�ا اإلنسان))

ما كل الر�ح, قال: هناك ر�ح؛ أن تر�ح رضوان هللا, أن تر�ح مح�ة هللا لك, أن تر�ح آخرتك, أن تر�ح قبرك؛ إما 

 نیران .أن �كون روضة من ر�اض الجنة, وٕاما أن �كون حفرة من حفر ال
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 من أسالیب أكل مال الناس �ال�اطل :

 قال تعالى: 

 ﴿َال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِ�اْلَ�اِطِل﴾

 ]29[سورة النساء اآل�ة:

أن تأكلها �ال�اطل, أن تأكلها �غیر حق, فإذا قدمت سلعة لوصف, وهي ل�ست كذلك, هذا الوصف غیر المطابق 

ناس �ال�اطل, هو لماذا اشترى هذه القطعة من القماش؟ على أنها صنع بر�طان�ا, للحق�قة, هذا أكل أموال ال

نكلیزي �قول لك, فإن لم تكن كذلك, هو دفع ثمن �ضاعة ذات منشأ معین, فإن أعطیته �ضاعة ذات منشأ آخر, إ

 أنت أكلت ماله �ال�اطل.

اس �ال�اطل؛ الكذب, التدل�س, إخفاء �عني: آالف عشرات ألوف األسالیب, التي �أكل بها اإلنسان أموال الن

 العیب, االحتكار, االستغالل, هذه كلها تدعو إلى أكل أموال الناس �ال�اطل: 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِ�اْلَ�اِطِل﴾

 ]29[سورة النساء اآل�ة:

أعلى, أنت أكلت أموال الناس, لكن هذا األكل سمح �ه الشرع, ل�س أما حینما تشتري سلعة �سعر, وتب�عها �سعر 

�ال�اطل, �الحق, نظیر استیراد هذه ال�ضاعة, وانتقاء هذه ال�ضاعة, ودفع ثمن هذه ال�ضاعة, وتخل�ص هذه 

ال�ضاعة, وعرض هذه ال�ضاعة, وتوز�ع هذه ال�ضاعة, بذلت جهدًا كبیرًا, وفرت الحاجات للناس, فإذا �عت 

 عة �أعلى ما اشتر�تها, فهذا األكل �الحق ال �ال�اطل: ال�ضا

 ﴿ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض﴾

 ]29[سورة النساء اآل�ة:

�عني: هذا الذي �شتري, إذا ُكشف له, أو كشف هو أصل ال�ضاعة, ومنشأها, وصفاتها, وسعرها, ورآك ر�حت 

رضى, أما إن رأى أنه قد ر�حت عل�ه أضعافًا مضاعفة فاحشة, أو ر�حًا معقوًال نظیر هذه الخدمة, �متن منك و�

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

65 

أعطیته �ضاعة سیئة, أو أوهمته �صفات ل�ست فیها, أو صار هناك غبن في الثمن, أو في الكیل, أو في الوزن, 

 أو في المساحة, هذا كله یجعل أكل أموال الناس �ال�اطل, لذلك: 

 ((أطب مطعمك, تكن مستجاب الدعوة))

 الطبراني في المعجم الصغیر][أخرجه 

 ((أطب مطعمك, تكن مستجاب الدعوة))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الصغیر]

 قصة لها مغزى :

, كان عمره ستة وس�عین عامًا, زرته في العید, قال لي -رحمه هللا-أنا زرت شخص, والد صدیق لي توفي 

 كله طب�عي, تحلیل كامل؛ الشحوم, الكول�سترول, �الحرف الواحد, قال لي: وهللا عملنا تحلیل كامل, الحمد هلل

األسید أور�ل, كل أنواع التحالیل كاملة, ثم قال لي, قال لي: وهللا في ح�اتي كلها, ما أكلت درهمًا حرامًا, وما 

 عرفت الحرام �النساء. 

رك هللا في ماله ((من اتقى هللا وقاه, ومن حفظ هللا في صغره, حفظه هللا في كبره, ومن تقصى الحالل, �ا
 الحالل))

ال ت�ال, �ال أن �كون هذا الدرهم حالًال, أن تأخذه من وجد حالل, �طر�قة مشروعة, مقابل ر�ح حالل, �ضاعة 

مشروعة؛ ال فیها كذب, ال فیها تدل�س, ال فیها غش, ال فیها إیهام, ال فیها غبن؛ ال �السعر, وال �الوزن, وال 

 ....... 

ا اشتر�ته مرخ�ًا, أما إذا �عته مشدودًا؟ لماذا؟ یجب أن تق�س القماش في الب�ع والشراء على لماذا تق�س القماش إذ

 حد سواء.

 فهذه اآل�ة تعد من اآل�ات الدق�قة جدًا في كسب األموال, ال تأكل مال اآلخر�ن �ال�اطل, ألنه في األصل مالك.
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 هذا ما أضافه علماء التفسیر لمعنى هذه اآل�ة :

ر أضافه علماء التفسیر: أنك إن أكلت مال أخ�ك أضعفته, وٕان أضعفته, أنت ملزم �ه, أضعفت في معنى آخ

 نفسك, ألن المؤمنین كتلة واحدة, جسد واحد. 

 ((إن اشتكى منه عضو, تداعى له سائر الجسد �السهر والحمى))

نت في خیر, وٕان أنت إن أكلت مال أخ�ك وأضعفته, أضعفت نفسك, أخوك أنت ملزم �ه, إن قوي أخوك, فأ

 ضعف أخوك, فأنت في مشكلة.

إذًا: إن أكلت ماله, فكأنما أكلت مالك, الذي حوله أقر�اء, إن كانوا أقو�اء, وأغن�اء یرتاح, وٕان كانوا فقراء 

 وضعفاء, یلقون عل�ه ثقًال كبیرًا, هذا معنى آخر: 

 ﴿َال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِ�اْلَ�اِطِل﴾

 ]29ساء اآل�ة:[سورة الن

 هذا ما ورد في صح�ح البخاري :

 أیها األخوة الكرام, أر�كم نموذجًا من أصحاب رسول هللا رضوان هللا تعالى علیهم.

ورد في صح�ح البخاري, أن عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه, لما قدم المدینة, آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بینه و�ین سعد 

 بن الر��ع.

 ة: ماذا �منع, ونحن في آخر الزمان: أن یتآخى المسلمان اثنین اثنین؟.و�المناس�

أنت اصطف من المسجد أخ واحد, اجعله أخًا لك في هللا, تفقده؛ تفقد مجیئه, زره, تفقد شؤونه, إن مرض عده, 

نبي إن أصا�ه غم فرج عنه, إن أصابته مصی�ة عزه, إن استقرضك أقرضه, إن استعان �ك أعنه, اصطف أخ, فال

 هكذا فعل, والنبي قال: 
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 ((تآخ�ا اثنین اثنین))

أنا ال أقول لك: آخ عشرة, واحد, اتخذ من أخوان المسجد أخًا واحدًا, واجعله أخًا في هللا, إن لم �حضر الدرس, 

اسأل عنه, اتصل �ه هاتف�ًا في العید, زره إن أنجب مولودًا, �ارك له, وقدم له هد�ة, إن تزوج أعنه, إن مرض 

 ده. ع

 ((تآخ�ا اثنین اثنین))

 هكذا فعل النبي عل�ه الصالة والسالم, هللا �حبنا مجتمعین, �حبنا متحابین, �حبنا كتلة واحدة.

 �عني: تفضل أستاذنا الكر�م ...........

 في غزوة تبوك, النبي سأل عن صحابي, في شخص لمز وغمز �ه, فقام أحد الصحا�ة قال: 

تخلف عنك أناس, ما نحن �أشد ح�ًا لك منهم, ولو علموا أنك تلقى عدوًا, ما تخلفوا  ((وهللا �ا رسول هللا, لقد
 عنك, سر النبي عل�ه الصالة والسالم من هذا الدفاع))

 المفروض: هذا المسلم ین�غي أن تدافع عنه, أن تكون له حصنًا من�عًا.

 وسعد بن الر��ع األنصاري.فالنبي عل�ه الصالة والسالم: آخى بین عبد الرحمن بن عوف المهاجر, 

ط�عًا: سیدنا سعد بن الر��ع كان من أثر�اء الصحا�ة, عرض على عبد الرحمن بن عوف نصف ماله, اختر أحد 

ال�ستانین, اختر أحد الدكانین هكذا, نصف ماله, والشيء الذي ال �صدق: أنه �قدر ما كان األنصار أسخ�اء, 

یل األول سخي, والثاني عفیف, عرض عل�ه نصف ماله, أحد �ستان�ه, �قدر ما كان المهاجرون أعفة, الشيء الجم

 أحد دكان�ه, فما كان من عبد الرحمن بن عوف, إال أن قال له: 

((�ارك هللا لك في مالك, ولكن دلني على السوق, دلني على السوق, فدله على سوق قینقاع, قال: فغدا إل�ه 
معنى أثر -, فما لبث أن جاء عبد الرحمن, عل�ه أثر صفرة, عبد الرحمن, فأتى بإقط وسمن, ثم تا�ع الغدو

, فقال له النبي عل�ه الصالة والسالم: تزوجت �ا عبد الرحمن؟ قال: نعم, -صفرة: أي طیب له رائحة ولون 
 تاجر, ور�ح, وتزوج))
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تق�مًا, حق على هللا �عني: إذا كان إنسان دخل السوق, بنیته أن یجبر هللا كسره, وأن یرزقه رزقًا حالًال, وكان مس

 عز وجل أن یرزقه. 

 ما الهدف من ذكر هذه القصة؟ :

مرة كنت في سفر إلى الساحل, رأیت مسجدًا رائعًا قبیل جبلة, دخلت ألصلي ف�ه, فإذا رجل یدعوني إلى شرب 

الذي ال فنجان قهوة, دخلت إلى غرفته الخاصة في المسجد, فإذا هو الذي بنى المسجد, ذكر لي, قال لي: وهللا 

له إال هو قبل كذا عام, أنهیت الخدمة اإللزام�ة, وال أملك قرشًا واحدًا, إال إنني أردت أن أسافر, وأخذت من إ

وهو -أختي قطعة ذهب, �عتها بثالثمئة لیرة, واشتر�ت بها �طاقة طائرة, سافرت بها إلى الخلیج, هذا الرجل �قسم 

شفت�ه, إال أنه خطر في �اله: أن هللا إذا أكرمه, سیبني هلل مسجدًا,  : أنه في الطائرة ما تكلم, وال حرك-حي یرزق 

أقسم �اهلل: أنه ما ذكر هذا بلسانه, فقط خاطر, وأقام فترة من الزمن هناك, وأكرمه هللا إكرامًا شدیدًا, وأتى بخمسة 

والقوانین تمنع, قابل دونمات في جنوب جبلة, وأراد أن ینشىء مسجدًا, ال یوجد موافقة, ألن المنطقة زراع�ة, 

 محافظ طرطوس, قال له: عمر, وأنشأ المسجد, وهو في حالة رض�ة جدًا.

على اخت�ار: إنسان دخل السوق, بن�ة أن �كسب ماًال حالًال, �كفي �ه نفسه, و�كفي �ه أوالده, وأحد الصحا�ة 

 �قول: 

 ((حبذا المال, أصون �ه عرضي, وأتقرب �ه إلى ر�ي))

 , أعطى وظ�فتین للمال كبیرتین: -أظن أ�ا ذرو -الصحابي الجلیل 

 ((أصون �ه عرضي))

عندك زوجة, عندك أوالد؛ تطعمهم, تكسوهم, تسكنهم في بیت مر�ح, هذا الهدف هدف نبیل, ثم تنفع المسلمین, 

 في فقراء, في مساكین, في أرامل, في إنسان �حاجة لعمل�ة جراح�ة. 
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 إذا أردت أن تسعد فأسعد اآلخر�ن :

زرت شخصًا, أجرى عمل�ة في قل�ه, زرته قبل العمل�ة, رأیت الحزن واألسى مخ�مًا على البیت, اتصلت �ه  مرة

امرأة محسنة عبر الهاتف, قالت له: اذهب إلى الطبیب الفالني, وقد أمن تلك إجراء عمل�ة مجانًا, الطبیب قال 

  وجدت أوالده �كادون یرقصون من شدة الفرح.له: العمل�ة غدًا, والعمل�ة نجحت, و�عد حین زرته في البیت, وهللا

 اإلنسان ...... 

 ((إذا أردت أن تسعد, فأسعد اآلخر�ن))

لم ینت�ه أحد لسر السعادة, �ظن إذا أكل طعامًا طی�ًا �سعد, ال, إذا كان سكن في بیت فخم, یزداد سعادة, ال, هذا 

إذا دخل إنسان لبیت واسع, ُیدهش �ه, أما صاحب البیت �مل �عد حین, كل شيء له بر�ق, �فقد بر�قه �عد حین, 

البیت غیر مدهوش, إن ركبت مرك�ة فاخرة, ُتدهش بها أول مرة, أما صاحبها غیر مدهوش, طب�عة الدن�ا أنها في 

 هبوط.

 فالمؤمن إذا أراد أن �سعد حق�قة, عل�ه أن �سعد اآلخر�ن. 

 أین وردت هذه القصة؟ :

 فسیدنا سعد بن الر��ع قال له: 

((نعم تزوجت, قال: ومن تزوجت؟ قال: امرأة من األنصار, قال: كم سقت لها مهرًا؟ قال: زنة نواة من ذهب, 
 أو نواة من ذهب, فقال له النبي عل�ه الصالة والسالم: أولم ولو �شاة))

یته هذا في صح�ح البخاري, معنى سعد بن الر��ع: عفته, وترفعه عن مال اآلخر�ن, عبد الرحمن بن عوف, ون

وسمن, �عد حین  -هذا لبن مجفف-قطًا, إالعال�ة في كسب المال الحالل, جاء إلى المدینة ال �ملك شیئًا, �اع 

 كسب ماًال, تزوج امرأة, تعطر, سأله النبي, قال: 

 ((تزوجت من؟ امرأة من األنصار؟ كم سقت لها؟ قال: نواة من الذهب, قال له: إذًا: أولم �شاة))
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 هذا ما ذكر :

 األخوة, النبي عل�ه الصالة والسالم ذكرت هذا من قبل. أیها

 ورد في �عض األحادیث: 

((أن أطیب الكسب كسب التجار؛ الذین إذا حدثوا لم �كذبوا, وٕاذا وعدوا لم یخلفوا, وٕاذا ائتمنوا لم یخونوا, وٕاذا 
 لم �مطروا)) اشتروا لم یذموا, وٕاذا �اعوا لم �طروا, وٕاذا كان لهم لم �عسروا, وٕاذا كان علیهم

ال �مطر, وال �عسر, وال �مدح, وال یذم, وال یخون, وال �كذب, وال یخلف الوعد, إن كنت كذلك, فأنت من أطیب 

 التجار. 

 ((والتجار مع النبیین والصد�قین یوم الق�امة))

 نقطة :

 �ه الصالة والسالم: في نقطة قلما ینت�ه الناس إلیها, وهي في الحدیث الصح�ح: ورد في سنن أبي ماجة, �قول عل

 ((من �اع دارًا أو عقارًا, فلم یجعل ثمنه في مثله, كان قمنًا أال ی�ارك ف�ه))

أح�انًا: اإلنسان یب�ع بیتًا, ال �شتري بیتًا آخر, یب�ع محًال تجار�ًا, ال �شتري مكانه محًال آخر, في ثوابت, لها ق�مة 

 نتهى األمر, خسر البیت.كبیرة جدًا, قد ینفق ثمن هذا البیت خالل سنتین وا

�عني: شخص أعرفه, أراد أن �سافر إلى الزائر, عنده بیت قال: معقول جمد هذا البیت خمس سنوات, ف�اع 

 البیت, ووضع ثمنه عند رجل, عاد �عد خمس سنوات, البیت صار ثمنه عشرة أمثال, والمبلغ ر�ح �المئة خمسة.

 فدققوا في هذا الحدیث: ورد في حدیثین, �قول: 

, من �اع دارًا, ولم یجعلها ثمنها في مثلها, لم ی�ارك له -الثاني في مسلم, واألول عند أبي ماجة-((من �اع 
 فیها))

 [أخرجه ابن ماجة في سننه]
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�عني: الق�م الثابتة: هذه ألوالدك, ولذر�تك من �عدك, بیت تسكنه دكان, تعمل بها هذه الثوابت, ال ین�غي أن تفرط 

 بها لسبب طارئ.

 اإلنسان, هذا توج�ه النبي عل�ه الصالة والسالم, ورد هذا في حدیثین. ف

 ین�غي أن تعلم هذا :

أیها األخوة, هناك أحادیث كثیرة حول قواعد التجارة, والب�ع, والشراء, هذه األحادیث من فرض العین, ألن اإلنسان 

 إذا تاجر, معرفة أحكام الب�ع والشراء, فرض عین عل�ه.

 علم ین�غي أن ُ�علم �الضرورة, وهناك علم فرض كفا�ة. الحق�قة: هناك

 أنت إذا كنت تاجرًا, فمعرفة أحكام الب�ع والشراء, فرض عین عل�ك, ألنه في مزالق كثیرة جدًا, المرأة غیر هكذا.

 قال: 

 ((المرأة إذا صلت خمسها, وصامت شهرها, وأطاعت زوجها, وحفظت نفسها, دخلت جنة ر�ها))

 سب المال, آالف المنزلقات في كسب المال.أما أنت رجل تك

 أح�انًا: كذ�ة واحدة, تجعل الب�ع حرامًا. 

 ال تغش أحدًا :

حدثني أخ, یب�ع قطع تبدیل, قال لي: قطعة ثمنها عشرون ألف, �قیت خمس سنوات, نرحلها من جرد إلى جرد, 

ها, سألني وأنا على السلم: أصل�ة؟ هي جاء ز�ون طلبها, قال لي: فرحت أشد الفرح, صعدت إلى السلم ألناوله إ�ا

ل�ست كذلك, قال لي: شعرت �صراع, إن قلت له: ل�ست أصل�ة ال �شتر�ها, آثرت رضاء هللا عز وجل, قلت له: 

ال ل�ست أصل�ة, قال له: هات كلمة كلمة, قال له: ل�ست أصل�ة, قال له: هات الب�ع حالل, لو قال له: أصل�ة, 

 حرام الب�ع.
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 مة, تقلب الصفقة إلى صفقة, محرمة, كذب, تدل�س, ال تغش أحدًا: فأح�انًا كل

زَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتیُن﴾  ﴿إن للااََّ ُهَو الرَّ

 ]58[سورة الذار�ات اآل�ة:

 طبق شرع هللا وال تخف على رزقك :

إذا أذن الظهر,  كان في محل �آخر الحمد�ة, یب�ع عصیر على ال�مین, اآلن: غیر أعتقد المصلحة, معقول إنسان

�غلق, یذهب على األموي, معقول ینتظرونه حوالي ثالثین رجل, ینتظرونه, اذهبوا صلوا معه, ینتظرونه حتى 

 �عود, ال یوجد إنسان �طبق شرع هللا, هكذا �قوة, إال هللا عز وجل یر�ه من آ�اته. 

فرعنًا, أنت كن صادقًا معه, وكن مخلصًا  �عني: أنت أقم منهج هللا, وال تع�أ �أحد, تجد هذا الذي تساومه, �أت�ك

 هلل, وال تبدل, وال تغیر, هللا عز وجل یلقي في قل�ه رغ�ة في هذه ال�ضاعة . 

 هذا ما أعرفه عن هذا الرجل :

أنا أعرف رجًال, وأنا أعرفه وال أزكي على هللا أحدًا, یدفع ثلث دخله, ثلث دخله هلل غیر الزكاة, الثلث ثالثون 

 ع �ضاعته في �قاع �العالم كثیرة.�المئة, یب�

فرنس�ة, ما هذا السر؟ ل�ست أورو��ة, إعشر قطع من إنتاجه, لنب�ع قطعة  -مثالً –�قول لي: شخص بجدة, نب�ع 

 األورو�ي أجمل, وأتقن, وأرخص, قال لي: نب�ع عشرة لنب�ع واحدة.

 قال له: 

 ((أنفق �الًال وال تخش من ذي العرش إقالًال))

 عل�ك))((أنفق ُأنفق 

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 اإلنسان إذا ما عامل هللا معاملة م�اشرة. 
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 خاتمة الحدیث :

أعرف رجًال, عمر بناء, وصدقوني: القصة صعب تتصدق, مئة وحدة سكن�ة, والقصة من عشر�ن سنة, وما 

 طو�ت إلى اآلن.

نا عشر ملیون, لكن لم �طوب, عرضوا عل�ه كل بیت ملیون, لكن إنسان اشترى بیت ثالثین ألف, صار ثمنه اث

 طوب لنا, ملیون.

, من هنا أنه هو كان الوس�ط, عرضوا عل�ه مئة ملیون لیرة, لكن -أحد أخواننا من الحر�قة-�قسم لي �اهلل العظ�م, 

........... والحمد هلل طوب لنا, لكن هو ل�س سب�ًا �عدم الطابو, لما صار في إمكان �طوب, جمعهم جم�عًا ....

 رب العالمین.

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وجزى هللا عنا سیدنا دمحم صلى 

 م ما هو أهله, وجزى عنا أستاذنا الجلیل ما أهله, والحمد هلل رب العالمین, الفاتحة.هللا عل�ه وسل

 والحمد هلل رب العالمین 
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 المسلمة األسرة وتماسك دعائم أساس هو ما - األسرة : تماسك {119-06}الدرس 

 ضعفها؟ وأساس

 03-03-1996لنابلسي بتار�خ: لفضیلة الدكتور دمحم راتب ا -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 تماسك األسرة یتناسب مع اإل�مان :

أیها األخوة, تماسك أفراد األسرة, یتناسب طر�ًا مع اإل�مان, فكلما  
 ..... ازداد اإل�مان, تماسكت األسرة في

وقد ورد في الصحاح, أحادیث كثیرة تشیر إلى هذه الظاهرة, التفكك 
دلیل ضعف اإل�مان, التماسك دلیل قوة اإل�مان, وكلما اشتد ح�ك 

لألوالد, كلما كان اإل�مان أكثر, وكلما قلت المح�ة, وكان كل 
 إنسان یتحرك وفق مصالحه, ضعف اإل�مان.

 مفهوم الرحمة :

والسالم, ف�ما یرو�ه اإلمام البخاري عن �قول عل�ه الصالة  

 أبي هر�رة, قال: 

((قبَّل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الحسن بن علي, وعنده األقرع بن 
حا�س التم�مي, فقال األقرع: إن لي عشرة من الولد, ما 
قبلت منهم أحدًا, فنظر إل�ه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ثم قال: من ال 

 حم))َیرحم ال ُیر 

الطفل �حاجة إلى حنان أمه وأب�ه, أشد من حاجته إلى حلیب أمه, الطفل حینما �أوي إلى البیت, یرى ف�ه 
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العطف, والحنان, والمح�ة, وتوفر حاجاته, التصق �البیت, أما إذا رأى ف�ه القسوة واإلهمال, التصق �أصدقائه, 

 وشرب منهم, وانحرف أح�انًا.

خوان, ل�س �المعنى المادي, قد �كون صغیرًا, قد �كون ....... فقط جنة �المعنى فالبیت یجب أن �كون جنة �ا أ

فالنبي الكر�م كان �قبل الحسن بن علي, عنده األقرع بن الحا�س التم�مي, قال  ....... �المعنى االجتماعي. 

 األقرع: 

  وقال: من ال َیرحم ال ُیرحم))((إن لي عشرة من الولد, ما قبلت منهم أحدًا, فنظر إل�ه النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 والحدیث الصح�ح القدسي:  

 ((إذا أردتم رحمتي, فارحموا خلقي))

 وأول ناس برحمتك أوالدك, �عني: المؤمن �ع�ش ألوالده, �ع�ش لهم.

 �قول عمر بن عبد العز�ز رحمه هللا تعالى: 

 ذات یوم, وهو محتضن أحد ابني ابنته, ((زعمت المرأة الصالحة خولة بن الحك�م, قالت: خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 وهو �قول: إنكم لتبخلون وتجبلون))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

اإلنسان: قبل أن �أتي �أوالد, �عني: إنفاقه عشوائي, و�قتحم األخطاء أح�انًا, أما حینما �كون له أوالد �ع�ش لهم, 

 ق, وض�ط الواقف, دلیل عنده أوالد, و�سعى على مصالحهم.�ض�ط إنفاقه, ر�ما ض�ط مواقفه, ض�ط اإلنفا

 فقال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((إنكم لتبخلون, وتجبنون, وتجهلون))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 

اإلنسان أح�انًا: �غفل مجلس علم, أح�انًا: من أجل عمله, من أجل تجارته, من أجل تر��ة أوالده, فلذلك النبي 
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 سالم: علمنا كیف نحرص على أوالدنا؟ وكیف نمحضهم حبنا ورحمتنا؟.عل�ه الصالة وال

 سیدنا الصدیق, دخل على ابنته عائشة, وقد أصابتها حمى, فرأت أ�اها, فقبل خدها, وقال: 

 ((كیف أنت �ا بن�ة؟))

 أناأؤكد مرة ثان�ة, كلما ازداد اإل�مان, ازدادت هذه المشاعر, وتلك العواطف, وأص�ح البیت جنة.

 أب بإمكانه یجعل بیته جنة؛ �عطفه, �حنانه, بدعابته ألوالده, �العنا�ة الفائقة بهم, �طعامهم, �شرابهم, بل�اسهم, كل

 بتدفئتهم, بدراستهم, یجب أن �ع�ش األب ألوالده, ألن أوالده زاده إلى هللا عز وجل.

 ائرة, قال: النبي عل�ه الصالة والسالم وسع الد األبوة المثال�ة كاف�ة لدخول الجنة. 

حمرة أحد أنواع الطیور, أخذ -((نزل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منزًال, فانطلق إنسان إلى غ�ضة, فأخرج منها ب�ض حمرة, 
, فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول هللا, ورؤوس أصحا�ه, فقال عل�ه الصالة والسالم: أ�كم -ب�ض حمرة

 أنا أصبت لها ب�ضة, فقال عل�ه الصالة والسالم: اردده رحمة لها))فجع هذه �أوالدها؟ فقال رجل من القوم: 

 �عني: لم یرض أن تفجع طیر بب�ضها.  

 ((اردده رحمة لها))

�مكن أن أقول: أن نس�ة الرحمة في قل�ك, كنس�ة اتصالك هلل عز وجل, �قدر اتصالك �اهلل عز وجل, تزداد 

 الرحمة في قل�ك. 
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وٕاذا أردتم رحمتي فارحموا ((ومن ال یرحم ال ُیرحم, 
 خلقي))

لم �قل: ارحموا الناس خلقي, هذه الحمرة الطائر, 

ولها ب�ض, فلما فجعت بب�ضها, رفرفت فوق رأس 

 رسول هللا, وفوق رؤوس أصحا�ه.

 فقال عل�ه الصالة والسالم:  

((أ�كم فجع هذه �أوالدها؟ قال: أنا, قال: اردده 
 رحمة لها))

 ع, فإذا تماسكت.ألن األسرة أساس المجتم

�عني: في أسرة دخلها قلیل, لكن الحب ف�ما بینها كثیر, العبرة بهذا الحب �المودة, �مكن تأكل األسرة أخشن 
طعام, أرخص طعام, أصغر بیت, أخشن أثاث, لكن في مح�ة, في رحمة, �عني: ما في أجمل من أسرة متماسكة, 

 السن, األوالد �حفون بهما �شكل غر�ب. ما في أجمل من أسرة, حینما یتقدم األب واألم في 

, وصبي في الطر�ق, فلما رأت أمه القوم, خشیت على -�مشون –مر عل�ه الصالة والسالم في نفر من أصحا�ه 
 ولدها أن �ضرب, فأقبلت تسعى, وتقول: 

 ((ابني ابني, وسعد, فأخذته, فقال القوم: �ا رسول هللا! ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار.

أوا حرصها, كیف اندفعت إلى ولیدها؟ أخذته من الطر�ق, خوفًا أن �طأه أحد من أصحاب رسول هللا, هذا ر -

 .-خطأ

 فقال عل�ه الصالة والسالم: ال وهللا, یلقي �حبی�ه في النار, نا�ة هذه األم رحمة, رحمة من هللا عز وجل))

ما وضعت رغ�فًا في التنور, قبلت ابنها, فقال عل�ه وفي روا�ة أخرى: النبي مع أصحا�ه: رأى أمًا تخبز خبزًا, وكل

 الصالة والسالم: 
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 ((أتلقي هذه بولدها في النار؟ قالوا: معاذ هللا! قال: والذي نفس دمحم بیده, هلل أرحم �عبده من هذه بولدها))

هو حر �قول لك: هللا �فعل ما �شاء, �مكن تط�عه كل ح�اتك, وتفني كل ح�اتك �طاعته, و�ضعك في جهنم, 

 �فعل ما �شاء, ولكن النبي ما هكذا قال, قال: 

 ((هذه األم ال تلقي بولیدها إلى النار, وال هللا عز وجل یلقي �حبی�ه في النار))

 امرأة هي أم حارثة, أتت النبي ملسو هيلع هللا ىلص, وقد هلك حارثة, یوم بدر استشهد, أصا�ه سهم, فقالت: 

ارثة من قلبي, فإن كانت الجنة, فلن أ�كي عل�ه, وٕاال فسوف ترى ما أصبره ((�ا رسول هللا! قد علمت موقع ح
,....... 

 . -�الجنة ألسكت, أما إذا كان غیر الجنة, أر�د أن أقتل نفسي-

, أو جنة واحدة!؟ إنما جنان كثیرة, وٕانه في الفردوس -أنت جنیت-فقال عل�ه الصالة والسالم: اهدئي, 
 األعلى))

 ة, وهو في الفردوس األعلى, أنا أذكر لكم رحمة األم بولدها. جنة, أحد جنان كثیر 

 تفكك األسرة یبدأ من قسوة األم :

في أمهات قاس�ات جدًا, الطفل یلتصق �أصدقائه, 

�سهرون, تأتي الساعة الثان�ة, البیت ألنه ممل, البیت 

مثل قبر؛ ال یوجد مودة, ال یوجد رحمة, ال یوجد أكل 

, فكلما جعلت البیت یجذب �عتنى �ه, ال یوجد ل�س

 االبن, تكون أب حك�م, وتكون األم حك�مة.

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ما نحل والد ولده, أفضل من أدب حسن))
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 [أخرجه الحاكم في مستدركه]

 �عني: أكبر عطاء أن تر�ي ابنك على طاعة هللا, وعلى التحلي �األخالق الفاضلة.

 قال: 

لنبي ملسو هيلع هللا ىلص, ومعه ابن له, فقال له ((أن رجًال كان �أتي ا

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أتح�ه؟ قال: نعم �ا رسول هللا! أح�ك هللا 

, ففقده -�عني: نح�ه ح�ًا غیر مرفوض-كما أح�ه 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ما فعل فالن بن فالن؟ قالوا: �ا 

لى هللا رسول هللا! مات, مات ابنه, فقال النبي ص

عل�ه وسلم ألب�ه: أال تحب أال تأتي �ا�ًا من أبواب 

 الجنة, إال وجدته ینتظرك؟ فقال رجل: �ا رسول هللا! أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم))

 [أخرجه اإلمام أحمد في مسنده]

و صغیر, �عني: إذا شخص له ابن مات صغیر, ط�عًا: شيء ال �حتمل, االبن لما �كون �أجمل سنین ح�اته وه

�عني: قطعة من الجمال, قطعة من األدب, قطعة من المح�ة, من براء, من صفاء, من ذات�ة, فالطفل لما �كون 

 صغیر, �كون محبو�ًا جدًا عند أهله, فإذا مات في هذا السن, فهذه فج�عة ال تحتمل.

 بنه ینتظره في الجنة.فالنبي أشار إلى أنه من فقد طفًال صغیرًا, أي �اب من أبواب الجنة دخله, یرى ا

 وقد قال عل�ه الصالة والسالم: 

((إن هلل ت�ارك وتعالى ع�اد ال �كلمهم یوم الق�امة, وال یزكیهم, وال ینظر إلیهم, قیل له: من هؤالء �ا رسول 
 هللا؟ قال: متبَّر من والد�ه, راغب عنهما))

: أب دقة قد�مة, أب غیر فه�م, �عني: احتقر �عني: الطفل, أو شاب, أو ابن, �عني: انسلخ عن والد�ه, �قول لك 

 والده, تبرأ منه أهله, ورجل أنعم عل�ه قوم, فكفر نعمتهم, وتبرأ منهم.

�عني: إنسان تبرأ من والد�ه, وٕانسان تبرأ من قوم, أنعموا عل�ه, وأكرموه, فكان لئ�مًا معهم, مثل هذین الرجلین, هللا 
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 وال یزكیهم, ولهم عذاب أل�م. س�حانه وتعالى یوم الق�امة: ال �كلمهم,

إنسان تبرأ من والد�ه, اآلن: سبب وجود اإلنسان: إذا كان األب منحرف, ال یوجد مانع, أنت اخدمه, أحسن إل�ه,  

 تلطف معه, عامله �المواقف. 

 �قول عل�ه الصالة والسالم:  

((من كان له ثالث بنات, فصبر علیهن, فأطعمهن, 
 ا�ًا من النار))وسقاهن, وكساهن, كن له حج

وهللا شيء رائع, في بیت ال یوجد بنات؛ أطعمها, 

واسقها, واكسها, ور�ها, ودلها على هللا, وزوجها شا�ًا 

مؤمنًا, وانتهت مهمتك, هذه البنات كن لوالدهن حجا�ًا 

 من النار.

 جاء الحسن والحسین �ست�قان إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, فضمهما إل�ه, ثم قال: 

 ((إن الولد مبخلة مجبنة))

 [أخرجه الحاكم في مستدركه]

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص ......... الكالم.

أیها األخوة, تجد شخص ینفق كثیرًا, �غیر وع�ه, لما یتزوج, و�أت�ه أوالد, اختلف, لم �عد �أكل في المطاعم أبدًا, 

 ألنه عنده أوالد في البیت.

 اإلنفاق الحك�م, وأح�انًا: �حمل أ�اه على الموقف الحك�م, أح�انًا في تهورهم.  فأح�انًا: االبن �حمل أ�اه على

 وكان عل�ه الصالة والسالم ...... 

 عن أسامة بن ز�د قال:  
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 ((كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص �أخذني والحسن, و�قول: اللهم إني أحبهما فأحبهما, اللهم إني أحبهما فأحبهما))

قرأتها لكم, یتضح: أن مح�ة األب ألوالده, تتناسب مع إ�مانه, وأن الرحمة التي في قل�ه,  هذه األحادیث التي

تتناسب مع اتصاله �اهلل عز وجل, والحق�قة الكبیرة: شهادتك الرائعة؛ أوالدك شهادتك, شهادتك عند هللا, وعند 

 رضاء هللا عز وجل. الناس, أوالدك؛ تر�یتهم, دراستهم, انض�اطهم, أخالقهم, فإذا فعلت هذا, نلت

وهذه األحادیث كلها في الصحاح, تبین الحب, والرحمة, واالهتمام, والعطف, والشفقة, التي كانت في قلوب 

أصحاب رسول هللا على أوالدهم, وكلما اإلنسان قسا, وأهمل, وقصر مع أوالده, دلیل ضعف إ�مانه, وضعف 

 الرحمة في قل�ه, والحمد هلل رب العالمین.

  رب العالمین والحمد هلل
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 دمحم النبي نبوة دالئل : من {119-07}الدرس 

 20-04-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ: -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 ا معنى أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص یوحى إل�ه؟ :م

أیها األخوة الكرام, مع الدرس الخامس من دروس السیرة النبي عل�ه الصالة والسالم, رسول من عند هللا عز وجل 

 یوحى إل�ه: 

َلُه ِمْن ِتْلَقاِء َنْفِسي ِإْن َأتَِّ�ُع ِإالَّ َما ُیوَحى ﴾ ﴿ُقْل َما َ�ُكوُن ِلي َأْن ُأَبدِّ  ِإَليَّ

 ]15[سورة یونس اآل�ة:

 معنى: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص یوحى إل�ه, أي: أن كل شيء جاء �ه هو حق مطلق. 

 إل�كم �عض المشاهد من الكتاب والسنة على أن ما جاء �ه النبي إن في الكتاب أو السنة وحي من عنا هللا: 

 مشهد من الكتاب :-1

 م على �عض الشواهد:أیها األخوة الكرام, أضع أید�ك

 هللا س�حانه وتعالى في القرآن الكر�م قال: 

َم َوَلْحَم اْلِخْنِز�ِر َوَما ُأِهلَّ ِ�ِه ِلَغْیِر للااَِّ﴾ َم َعَلْ�ُكُم اْلَمْیَتَة َوالدَّ  ﴿ِإنََّما َحرَّ

 ]173[سورة ال�قرة اآل�ة:

ق, وتحرك وفق ما �مل�ه عل�ه عقله, والعقل أعظم العالم حینما كفر برسالة السماء, وحینما أدار ظهره لشر�عة الخال

شيء خلق هللا عز وجل, لكن هذا العقل محدود المهمة, كیف أن العین مهما ارتقت, ومهما دقت, ومهما كان 
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نظرها حادًا, تحتاج إلى نور, كي �كون النور وس�طًا بین العین و�ین األش�اء, لو أطفأنا األنوار كلها, ما ق�مة 

 المثل ذاته ینطبق على العقل.العین؟ هذا 

العقل أعظم جهاز أوضعه هللا في اإلنسان من دون استثناء, ولكن العقل وحده من دون هدى من هللا ضل, 

 والدلیل:

العالم الغر�ي �أكمله اعتمد على العقل وحده, وكفر �األد�ان كلها, ما الذي حصل؟ حصل: أن ال�شر�ة ضلت 

 ألن سیدنا سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه قال:  سواء السبیل, قدمت هذه المقدمة,

؛ ما صلیت صالة فشغلت نفسي -ثالثة قال-((ثالثة أنا فیهن رجل, وف�ما سوى ذلك فأنأ واحد من الناس, 
�غیرها حتى أنصرف فیها, وال سرت في جنازة فحدثت نفسي �غیر ما تقول حتى انصرف عنها, وما سمعت 

  إال علمت أنه حق من هللا تعالى))حدیثًا من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فالنبي عل�ه الصالة والسالم جاء �القرآن الكر�م, وجاء �سنته المطهرة, و�جب أن نعلم علم ال�قین: أن القرآن الكر�م 

 وحي هللا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, وٕالى سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المطهرة. 

 قالوا: علماء األصول 

 ((القرآن الكر�م وحي متلو, والسنة المطهرة وحي غیر متلو, وكل شيء قاله النبي من عند هللا))

﴾  ﴿ِإْن َأتَِّ�ُع ِإالَّ َما ُیوَحى ِإَليَّ

 ]15[سورة یونس اآل�ة:

 هللا عز وجل حرم المیتة, والدم, ولحم الخنز�ر, ما الذي حصل اآلن؟. 

ولحم الخنز�ر, أطعموه الجیف, أطعموه مش�مات النساء من المستشف�ات, أطعموه  هذا ال�قر أطعموه المیتة, والدم,

 لحم الكالب المیتة, أطعموه الدم, ما الذي حصل؟

أصیب ال�قر �مرض اسمه: االعتالل الدماغي اإلسفنجي, اصطلح على تسمیته اختصارًا بجنون ال�قر, هذا 

لمرض ینتقل إلى ال�شر, لذلك اآلن: دول أورو�ا كلها منعت المرض ینتقل إلى ال�شر, لیته �قي في ال�شر, هذا ا
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استیراد لحوم ال�قر, ودهون ال�قر, وشحوم ال�قر, وأحشاء ال�قر, ومخلفات ال�قر, وروث ال�قر, وجلود ال�قر, وأل�ان 

یب ال�قر, ومشتقات أل�ان ال�قر, وكل ما یتصل �ال�قر �صلة, ألن اإلنسان إذا تناول هذا اللحم المصاب, أص

�مرض آخر اسمه: االعتالل الدماغي اإلسفنجي, هذا اإلنسان؛ �فقد ذاكرته, �فقد نطقه, �فقد توازنه الحركي, �فقد 

توازنه الحركي كذلك, �فقد التوافق العضلي, ومن أول ظهور أعراض هذا المرض, إلى نها�ة اإلنسان, المدة أقل 

 من سنة, �موت اإلنسان, حسنًا: ما الذي حصل؟.

, �ضج بهذا -كما تسمعون, وكما ترون -صل: أنهم غیروا خلق هللا, �غیرون خلق هللا, والعالم كله الذي ح

 المرض, الذي اضطر البر�طانیون إلى أن �عدموا أحد عشر ملیون, ق�متها ثالثة وملیون مل�ار جن�ه إسترلیني.

 �س من عنده: إذًا: الذي جاء �ه النبي؛ إن في القرآن الكر�م, وٕان في السنة المطهرة, ل

 ﴿ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى﴾

 ]4[سورة النجم اآل�ة:

 مشهد من السنة :-2

 ال زلنا في موضوع الطعام, النبي عل�ه الصالة والسالم قال: 

 ((كلوا الز�ت وادهنوا �ه))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 ه الصالة والسالم إلى سنتین ل�س غیر.ودرسنا الیوم السیرة, لكن هذه السیرة محورها: دالئل نبوة النبي عل�

كان الشائع في األوساط الطب�ة: أن الز�ت یؤذي اإلنسان, ثم اكتشف: أن ق�مة الز�ت العالج�ة, تفوق ق�مته 

الغذائ�ة, أي: أن أمراض الكول�سترول, وأمراض الضغط, وأخطر األمراض: تصلب الشرایین, وأمراض المفاصل؛ 

 راض الكول�سترول, ارتفاع الضغط, كل هذه األمراض, ز�ت الز�تون �قي منها.المفاصل, تصلب الشرایین, أم

 فاآلن: هناك اتجاه إلى اإلكثار من استعمال ز�ت الز�تون, ال على أنه غذاء, بل على أنه دواء.
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 النبي عل�ه الصالة والسالم قال: 

 ((كلوا الز�ت وادهنوا �ه))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 عشر�ن أو ثالثین عامًا, وهم �حذرون من تناول ز�ت الز�تون, مع أن ز�ت الز�تون هو الدواء.وقد تاه األط�اء 

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((كلوا الز�ت وادهنوا �ه))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 یجب أن نعلم: أن الذي قاله النبي عل�ه الصالة والسالم وحي یوحى. 

  :من دالئل نبوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

النبي عل�ه الصالة والسالم: أمرنا أن نذ�ح الذب�حة من أوداجها, دون أن نقطع رأسها, العصر الذي عاش ف�ه 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص, وكل مراكز الحضارات التي عاصرت النبي؛ حضارة الروم, حضارة الفرس, حضارة الهند, كل 

نفسه, وٕالى ألف عام, وٕالى ألف وأر�عمئة عام �عده, كل  -ملسو هيلع هللا ىلص-, وعصر النبي الحضارات التي عاصرت النبي ملسو هيلع هللا ىلص

المعط�ات العلم�ة, ال تسمح بتفسیر هذا التوج�ه, لماذا نقطع أوداج الخروف, ون�قي رأسه؟ لم ال نقطع رأسه كل�ًا؟ 

طع الرؤوس كلها, فرق كبیر جدًا بین كما تفعل اآلن معظم المسالخ في العالم: تعلق ال�قرة أو الخروف, وتق

 الحالتین.

القلب, اآلن اكتشف �عد ألف وخمسمئة عام: أن القلب ال�شري ین�ض ثمانین ن�ضة, هذا الن�ض النظامي, یتلقى 

األمر من القلب نفسه, یوجد في القلب ثالثة مراكز كهر�ائ�ة؛ مركز أول, وثان, وثالث, إذا تعطل األول عمل 

 ثاني عمل الثالث, إال أن هذه المراكز الكهر�ائ�ة في القلب, تمد القلب �الن�ض النظامي.الثاني, تعطل ال

اإلنسان حینما یواجه خطرًا, حینما یواجه عدوًا, حینما �ضطر أن یركض, حینما �ضطر أن یبذل جهدًا, ال بد من 

ر�ق الدماغ �الضر�ات ضر�ات أخرى استثنائ�ة, تكافىء الجهد اإلضافي, لذلك: القلب یتلقى أمرًا عن ط
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االستثنائ�ة, فالقلب ینتقل ن�ضه من ثمانین ن�ضة في الدق�قة إلى مئة وثمانین ن�ضة في الدق�قة, مهمة القلب �عد 

 الذ�ح: إخراج الدم كله من الذب�حة, ألن الدم نجس.

ي القلب ین�ض على لو أنك قطعت رأس الخروف, أو ال�قرة, أو الجمل, قطعًا كل�ًا, تعطل األمر االستثنائي, �ق

األمر الطب�عي النظامي ثمانین ضر�ة, وهذه الضر�ات الثمانین, ال تكفي إلخراج الدم من الذب�حة, إذا �قي رأسه 

معلقًا, جاء األمر االستثنائي عن طر�ق الدماغ, لرفع ضر�ات القلب إلى مئة وثمانین ضر�ة, عندئذ: هذا الن�ض 

 لذي قاله النبي في عصره.السر�ع, یخرج الدم كله من الذب�حة, ا

أعود وأقول لكم: كل مركز الحضارات في عصر النبي ملسو هيلع هللا ىلص, وٕالى ألف عام أو أكثر, ل�س فیها من التقدم العلمي 

 ما �كفي لتفسیر هذا التوج�ه الكر�م, هذا من دالئل نبوة النبي عل�ه الصالة والسالم. 

 ي الصحة :من توجیهات النبي ملسو هيلع هللا ىلص ف

 شيء آخر: هو أن النبي عل�ه الصالة والسالم له توجیهات كثیرة جدًا من قبیل الصحة. فمثًال:

 قال: اإلنسان إذا تناول الطعام: 

 ؛ فثلث لطعامه, وثلث لشرا�ه, وثلث لنفسه))-ال بد فاعالً -((�حسب ابن آدم لق�مات, فإن كان 

 [أخرجه الترمذي عن مقدام بن معد �كرب]

دیث صح�ح, اإلنسان له أن �شرب مع الطعام, وكان كل األط�اء لثالثین عام سا�قة, �حضرون على هذا ح

 اإلنسان: أن �كثر من شرب الماء مع الطعام, لماذا؟.

قال: ألن العصارة الهاضمة تتمدد, ثم اكتشف قبل عام أو أكثر: أن شرب الماء مع الطعام �ال حدود, مما یز�د 

ء �حرض العصارات الهاضمة على اإلفراز, والماء یخلل هذه العصارات إلى سن�ات عمل�ة الهضم, ألن الما

 الطعام, والماء �قلب قوام الطعام من قوام جامد إلى قوام لزج, وهذا �عین على هضمه. 
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 ین�غي أن تعلم هذه الحق�قة :

عن كل شيء قاله النبي,  فالذي قاله النبي عل�ه الصالة والسالم هو الصواب, ط�عًا: ل�س هناك مجال للحدیث

لكن یجب أن نعلم: أن النبي عل�ه الصالة والسالم ل�س كما یتوهمه �عض الناس ع�قري, هو رسول هللا, ال ینطق 

عن الهوى, إن هو إال وحي یوحى, وفرق كبیر بین أن تعتقد أنه ع�قري, ومصلح اجتماعي, �عني: حكم عقله, 

نبي عل�ه الصالة والسالم یوحى إل�ه, ومعنى أنه یوحى إل�ه: أن یتلقى وجاء من اجتهاداته, و�ین أن تعتقد أن ال

 الحق�قة الصرفة المطلقة, فلذلك: لن تجد إنسانًا أو أمة, خالفت منهج رسول هللا, إال ودفعت الثمن �اهظًا, لن تجد.

لمجففة, وحینما أطعمنا �عني: حینما أطعمنا األ�قار مسحوق لحوم الجیف, وحینما أطعمنا األ�قار الدماء المجمدة ا

األ�قار مخلفات المش�مات التي تضعها النساء, هذا ال�قر مصمم ل�أكل الن�ات, فلما أطعمناه هذا الطعام المحرم, 

 أصیب بهذا المرض, وهذا المرض ینتقل لبني ال�شر. 

 هذا ما كشفه العلم :

 ل�ه الصالة والسالم حق مطلق:أیها األخوة الكرام, كلما تقدم العلم, كشف أن الذي جاء �ه النبي ع

 ﴿َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوى﴾

 ]3[سورة النجم اآل�ة:

 ﴿ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى﴾

 ]4[سورة النجم اآل�ة:

 شيء یلفت النظر: هو أن النبي عل�ه الصالة والسالم, قال في حدیث صح�ح: 

 ((ما عام �أمطر من عام))

 هذا الكالم كیف نتحقق منه؟.

ن: �عد أن أمكن ق�اس كم�ات األمطار الهاطلة في العالم, كل بلد عندها مراكز رصد لكم�ات األمطار, �شتى اآل

�قاع األرض, اآلن في حق�قة �علمها علماء الجغراف�ة, هذه الحق�قة: أن كم�ة األمطار الهاطلة في العالم, ال تز�د 
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ى مكان, فإذا كان هناك ف�ضانات في الهند, جفاف وال تنقص في كل األعوام, إال أن كم�ات تنتقل من مكان إل

في الشرق األوسط, ثلوج كثرة في أور�ا, جفاف في أفر�ق�ا, أما كم�ات األمطار ال تز�د وال تنقص على مر 

 العصور واأل�ام على مستوى األرض.

 حسنًا: كیف �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ما عام �أمطر من عام))

هو إال وحي یوحى, یجب أن نعتقد اعتقادًا جازمًا: أن كل شيء قاله النبي عل�ه الصالة ال ینطق عن الهوى, إن 

 والسالم وحي یوحى.

 شيء آخر: النبي عل�ه الصالة والسالم قال في حدیث صح�ح, قال عل�ه الصالة والسالم في حدیث صح�ح: 

 ((ستعود �الد العرب مروجًا وأنهارًا))

 أنهارًا؟ أي أنها كانت.متى ستعود �الد العرب مروجًا و 

واآلن: الر�ع الخالي في الجز�رة العر��ة, كشف عن ما تحت الرمال, فإذا حضارة عر�قة, إذا قصور, و�ساتین, 

وقنوات, ومجاري, ومسارح, معنى ذلك: أن الر�ع الخالي كان مروجًا وأنهارًا, ثم جاء الجفاف, وجاءت الرمال, 

 فغطت هذه المعالم.

 والسالم: قال عل�ه الصالة 

 ((ستعود �الد العرب مروجًا وأنهارًا))

 وهذه كلها أحادیث صح�حة, وردت �البخاري ومسلم.

إذًا: النبي عل�ه الصالة والسالم من خالل أحادیث, �عطینا دالئل نبوته ملسو هيلع هللا ىلص, فدنو ال�شر الذي خرج عن منهج هللا, 

 والذي غیر خلق هللا, أدى إلى جنون ال�قر.
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 ا ما �ستند عل�ه النبي ملسو هيلع هللا ىلص في نه�ه عن شيء :هذ

أیها األخوة, اإلنسان صفاته الجسم�ة, العقل�ة, واالجتماع�ة, والنفس�ة, كمال في الرجل, وصفات المرأة الجسم�ة, 
ما اتجه الذكر إلى والعقل�ة, والنفس�ة, واالجتماع�ة, كمال فیها, والرجل والمرأة متكامالن, هذه فطرة هللا عز وجل, فل

 الذكر, نشأ مرض االیدز, وهذا المرض یئن منه ال�شر�ة.

أیها األخوة, تصوروا دوًال عظمى, تملك مئات ألوف مالیین, تملك أعلى مخابر في العالم, تملك أعلى طاقة فكر�ة 
�موت إنسان في العالم, كل هذه الدول تقف مكتوفة األیدي, أمام أضعف فیروس على اإلطالق, كل عشر ثوان 

 في أمر�كا �مرض االیدز.

في �عض الدول �أفر�ق�ا, نس�ة المصابین س�عین �المئة من الشعب, في التقدیر األولي: أن هناك س�عة عشر 
 ملیون مصاب �اإلیدز في العالم.

 حسنًا: النبي عل�ه الصالة والسالم قال: 

 خرجوا منها))((إذا كنتم في بلد فیها طاعون, إذا كنتم في هذا البلد, ال ت

أما توج�ه النبي ملسو هيلع هللا ىلص �عدم الدخول واضح, لئال نصاب �العدوى, أما عدم الخروج, لم �كن له تفسیر سابق, اآلن 

اكتشف: في إنسان له صح�ح, وله مر�ض, هذا اإلنسان حامل مرض, هو صح�ح, لكنه �حمل الجرثوم, فلما نهى 

إنسان مق�م في بلد, مصا�ة �مرض عضال, هذا النهي مستند إلى أساس النبي عل�ه الصالة والسالم عن خروج 

 علمي, ولن تز�د األ�ام السنة إال تألقًا.

 هذه من سنن نب�ك ملسو هيلع هللا ىلص �ا مسلم :

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((مصوا الماء مصًا وال تعبوه ع�ًا, فإن الك�اد من العب))

 وقال عل�ه الصالة والسالم: 

 من أكل التراب, فقد أعان على قتل نفسه))((
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من أكل: �عني من أكل فاكهة دون أن �غسلها, كأنه أكل التراب, معنى ذلك: هناك جراث�م ر�ما تفتك �اإلنسان, 

 هذه التوجیهات الصح�ح.

 قال: 

 ((كان عل�ه الصالة والسالم �شرب قاعدًا, وال �شرب واقفًا))

 ولما قال: 

 ((مصوا الماء مصًا))

عني: اإلنسان, الماء قد �كون �ارد, اثنان أو ثالثة, فإذا شر�ه غ�ًا, انتقل الماء إلى جوفه م�اشرة, والجوف س�ع �

وثالثون حرارته, هذا الفرق الحراري �حدث صدمة, ما هي الصدمة؟ قال: هناك عصب اسمه العصب الحائر 

 المبهم, هذا العصب بین القلب والرئتین.

في العالم موت مفاجىء, من شرب الماء ال�ارد دفعة واحدة, العصب متصل بین المعدة  و�وجد اثنتا عشرة حالة

والقلب, اسمه العصب المبهم, أو العصب الحائر, اسألوا عنه األط�اء �عرفونه, هذا العصب إلى اآلن لم تعرف 

ا انتقل هذا التأثیر إلى وظ�فته �عد, إال أنه متصل بین المعدة والقلب, فأي إحداث تأثیر جاد, وفي المعدة, ر�م

 القلب, ونهاه عن الحركة.

 فالنبي قال: 

 ((مصوا الماء مصًا وال تعبوه ع�ًا, فإن الك�اد من العب))

بل إن النبي عل�ه الصالة والسالم وصل في سنته التي أوحاها هللا إل�ه, إلى أدق التفاصیل في العالقات الحم�مة 

ن ینصرفوا عن أزواجهم, قبل أن �قضي الزوجة حاجاتها, وفي هذا ظلم بین الزوجین, فقد نهى النبي األزواج أ

 لها, وتعقید لها, من وصف هذه األش�اء الدق�قة.

 لو تت�عت سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
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 هذا ما قرأت :

غذائ�ة, قرأت مرة: أن طبی�ًا المعًا, �حسب علمه, �قترح أن �أكل اإلنسان ص�احًا خمسین �المئة من حاجته ال
اإلنسان له حاجة یوم�ة, یجب أن �أكل ص�احًا خمسین �المئة, السبب: ألن هذه الوج�ة یلیها ثماني ساعات 
عمل, أما وج�ة الظهیرة, ین�غي أال تز�د عن خمسة وثالثین �المئة, أما وج�ة العشاء ین�غي أال تز�د عن خمسة 

لعكس, �عمل عشاء دسم, یذهب ینام, است�قظ عشر �المئة؛ خمسون, خمسة وثالثون, خمسة عشر, الناس �ا
 ص�احًا, كله للتخز�ن یذهب, أثناء یجب أن تحرق, ل�س آكًال ص�احًا, أثناء یجب أن �حرق, ل�س آكًال, یدوخ.

 أیها األخوة, ماذا قال النبي عل�ه الصالة والسالم؟.

 قال: 

 ((أذیبوا طعامكم بذكر هللا, وال تناموا عل�ه فتقسو قلو�كم))

 القلوب. تقسو

 �عني: هذا الشر�ان .........

 هذا ما قاله الطبیب :

مرة سألنا طبیب, قلنا له: لو أن إنسانًا نجا من أمراض القلب, والرئتین, والكبد, أمراض المفاصل, أمراض 
 األمعاء, أمراض الكولون, ما الذي �میته؟.

ض اسمه تصلب الشرایین, فاإلنسان عمره من سألنا طبی�ًا فقال: لو أن اإلنسان نجا من كل األمراض, �موت �مر 
مضخة,  -أیها األخوة-عمر شرایینه, لو نجا من كل اآلفات, ما الذي ینهي ح�اته؟ تصلب الشرایین, ألن القلب 

والشر�ان أنبوب مطاطي, فإذا ضغط القلب الدم إلى الشر�ان, الشر�ان مرن, یتوسع �حسب الضغط, یتوسع, كأن 
الشر�ان مرن إذا توسع, ما معنى مرن؟ ین�غي أن �عود إلى ما كان عل�ه, فإذا عاد إلى ما  تنفخ �الون یتوسع, ألن

كان عل�ه, صار قلب الشر�ان, الشر�ان نقل الدم الحركة, هذه حركة قلب, فكل الشرایین في الجسم قلوب القلب, 
دم لمحل ثان, وهكذا الشر�ان, �ضخ الدم الشر�ان, یتجاوب معه, یتوسع, یرتاح القلب, یتوسع, ثم �ضغط, ینقل ال
 إذا فقد مرونته, وتصلب جهد القلب, أكثر أمراض القلب, سببها: تصلب الشرایین.
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 فالنبي قال: 

 فتقسو قلو�كم)) -على الطعام–((أذیبوا طعامكم بذكر هللا, وال تناموا عل�ه 

�ضرب حوالي خمس وخمسین أن اإلنسان لما �كون مستلق, هذا الدم �مشي ب�طء شدید, هذا القلب في اللیل 

ضر�ة, فالدم �مشي ب�طء, ماذا یوجد من مواد دهن�ة, تترسب �الجدران, تعمل كول�سترول, تعمل تصلب شرایین, 

 فلذلك: هذا من توج�ه النبي عل�ه الصالة والسالم.

 .لو أمضینا وقتًا ال حدود له في دراسة توجیهات النبي عل�ه الصالة والسالم -أیها األخوة-وهللا 

 هذا ما دهش �ه هذا الشخص من أمر�كا :

أنا جاءني شخص من أمر�كا, مدهوش بندوة تلفز�ون�ة, رآها حول: أن ركوب الخیل �قي أمراض القلب, والكبد, 
والكلیتین, بینما ركوب الس�ارة المر�حة الفخمة, تجلب أمراض القلب, والكلیتین, والكبد, تجلب, معنى: كل شيء 

م�م رائع جدًا, فما علینا إال أن نعكف على سنة النبي عل�ه الصالة والسالم, ندرسها حدیثًا هللا صممه, هذا التص
 حدیثًا, ونعتقد اعتقادًا جازمًا: أن النبي عل�ه الصالة والسالم ال ینطق عن الهوى, إن هو إال وحي یوحى.

 أعود فأقول: عود على بدء: أن سیدنا سعد بن أبي وقاص, قال: 

هن رجل, وف�ما سوى ذلك فأنا واحد من الناس؛ ما صلیت صالة فشغلت نفسي �غیرها حتى ((ثالثة أنا فی
أقضیها, وال سرت في جنازة فحدثت نفسي �غیر ما أقول حتى أنصرف فیها, وال سمعت حدیثا من رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص, إال علمت أنه حق من هللا تعالى))

 ه.فكل إنسان �طبق السنة, �سعد في ح�ات
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 متى �عذبنا هللا س�حانه وتعالى, ومتى ال �عذبنا؟ :

 آخر شيء أقوله لكم: قال تعالى: 

َبُهْم َوُهْم َ�ْسَتْغِفُروَن﴾ ُ ُمَعذِّ َبُهْم َوَأْنَت ِفیِهْم َوَما َكاَن للااَّ ُ ِلُ�َعذِّ  ﴿َوَما َكاَن للااَّ

 ]33[سورة األنفال اآل�ة:

 مط�قة فینا؛ في بیوتنا, في أعمالنا, في محالتنا التجار�ة, في ب�عنا, في شرائنا, ما �عني: إذا كان سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص
 كان هللا ل�عذبنا, وٕاذا ما ط�قنا: هناك عذاب ال �حتمل: 

ْلَنا َما َال َطاَقَة َلَنا ِ�ِه﴾  ﴿َر�ََّنا َوَال ُتَحمِّ

 ]286[سورة ال�قرة اآل�ة:

 طاقة لهم �ه؟:تشاهدون: كیف أن الناس �حملون ما 

 ﴿ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن َیْ�َعَث َعَلْ�ُكْم َعَذا�ًا ِمْن َفْوِقُكْم﴾

 ]65[سورة األنعام اآل�ة:

 صواعق أو صوار�خ: 

 ﴿َأْو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلُكْم﴾

 ]65[سورة األنعام اآل�ة:

 زلزال أو ألغام:

 ْأَس َ�ْعٍض﴾﴿َأْو َیْلِ�َسُكْم ِشَ�عًا َوُ�ِذیَق َ�ْعَضُكْم �َ 

 ]65[سورة األنعام اآل�ة:

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

94 

 انظر اآلیتین: 

َبُهْم َوَأْنَت ِفیِهْم﴾ ُ ِلُ�َعذِّ  ﴿َوَما َكاَن للااَّ

 ]33[سورة األنفال اآل�ة:

 فإن لم تكن سنة النبي فینا, �عذبنا ر�نا عز وجل: 

ُكُم النَّاُر َوَما لَ   ُكْم ِمْن ُدوِن للااَِّ ِمْن َأْوِلَ�اَء ُثمَّ َال ُتْنَصُروَن﴾﴿َوَال َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذیَن َظَلُموا َفَتَمسَّ

 ]113[سورة هود اآل�ة:

 ﴿َال ُتْنَصُروَن﴾

 ]113[سورة هود اآل�ة:

إذا ركنا إلى الذین ظلموا؛ إلى م�ادئهم, إلى عقائدهم, إلى أنماط ح�اتهم, إلى سلوكهم, إلى ق�مهم, إلى وسائلهم في 
 إذا ركنا إلیهم, مسنا العذاب, وهللا س�حانه وتعالى ال ینصرنا.احتفاالتهم, إلى صحونهم, 

 خاتمة القول :

أیها األخوة, فهذا الدرس ف�ه دالئل نبوة النبي, وف�ه أن اإلنسان إذا خالف منهج رسول هللا, سوف یدفع الثمن 
لسالم, والحمد هلل رب �اهظًا, والعالم كله اآلن یدفع أفدح الثمن, ألنه خالف سنة رسول هللا عل�ه الصالة وا

 العالمین.

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 
 صح�ه وسلم, الفاتحة.األمي وعلى آله و 

 والحمد هلل رب العالمین 
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 �عض هي وما والسالم؟ الصالة عل�ه النبي دعوة فحوى  هي ما:  {119-08}الدرس 

 وألمته؟ ألصحا�ه وصا�اه

 18-05-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. الحمد

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العل�م الحك�م, اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا �ما علمتنا وزدنا علما, وأرنا 

ن �ستمعون القول فیت�عون أحسنه, وأدخلنا الحق حقًا وارزقنا أت�اعه, وأرنا ال�اطل �اطًال وارزقنا اجتنا�ه, واجعلنا مم

 برحمتك في ع�ادك الصالحین. 

 مفتاح الدرس :

 حدثنا أبو النضر قال: 

((حدثنا الحك�م بن فضیل, عن خالد, عن أبي تم�م, عن رجل من قومه, أنه أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, أو قال: 
فقال: أنت رسول هللا؟ أو قال: أنت دمحم؟ فقال عل�ه الصالة والسالم: نعم, شهدت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, وآتاه رجل, 

قال عل�ه الصالة والسالم: أدعو إلى هللا عز  -�عني: ما ملخص دعوتك؟ ما فحوى دعوتك؟–قال: فإالم تدعو؟ 
 وجل وحده, من إذا كان �ك ضر فدعوته, كشفه عنك.

 . -الرجل ضعیف الثقافة, �شرح له مفهوم األلوه�ة �شكل م�سط اآلن: النبي عل�ه الصالة والسالم: س�شرح لهذا-

من إذا كان �ك ضر فدعوته, كشفه عنك, ومن إذا أصا�ك  -التوحید من هللا-أدعو إلى هللا عز وجل وحده 
 عام سنة فدعوته, أنبت لك, ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته, رد عل�ك))

 �عني: أضللت �عیرك. 
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 نسان هلوعًا؟ :لماذا خلق اإل 

 لماذا ر�نا س�حانه وتعالى خلق اإلنسان هلوعًا؟ هكذا قال: 

ْنَساَن ُخِلَق َهُلوعًا﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]19[سورة المعارج اآل�ة:

رُّ َجُزوعًا﴾ ُه الشَّ  ﴿ِإَذا َمسَّ

 ]20[سورة المعارج اآل�ة:

ُه اْلَخْیُر َمُنوعًا﴾  ﴿َوإَِذا َمسَّ

 ]21[سورة المعارج اآل�ة:

  اْلُمَصلِّیَن﴾﴿ِإالَّ 

 ]22[سورة المعارج اآل�ة:

هذا ضعف خلقي, هذا ضعف في أصل خلقه, وال ذنب له �ه, شدید الخوف, فإذا أوتي شیئًا؛ شدید الحرص, 

 شدید الخوف, وشدید الحرص.

ح والحق�قة: أن هذین الضعفین الخلقیین لصالحه, شدید الخوف, فإذا خاف التجأ إلى هللا, وأقبل عل�ه, واصطل

معه, وتاب إل�ه, وٕاذا كان حر�صًا على ما بیده فقر�ه, تقرب إلى هللا, الخوف یدفعه, واإلنفاق �قر�ه, لو لم �كن 

حر�صًا على ما بیده, وأنفق المال, ال ق�مة للمال عنده, وال ق�مة لهذا اإلنفاق أصًال, ألنه حر�ص على ما بیده, 

ما في یده, فإذا أنفق یرقى, ولشدة خوفه, فإذا ما خاف من مال, أو متاع, أو دار, أو دكان, لحرصه على 

یلتجىء, فهذا الضعفان الخلق�ان هما لصالحه, كما لو جعلت في آلة �الغة التعقید, غال�ة الثمن, عظ�مة النفع, 

قاطع ضعیف, وصلة ضع�فة, جوز, فإذا جاء الت�ار عال�ًا, لئال تحرق اآللة الغال�ة, �حرق هذا الفاصل أو 

 فتتفادى �حرقه تلف اآللة, فهذا ضعف في خلق اإلنسان:  الواصل,
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ْنَساَن ُخِلَق َهُلوعًا﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]19[سورة المعارج اآل�ة:

رُّ َجُزوعًا﴾ ُه الشَّ  ﴿ِإَذا َمسَّ

 ]20[سورة المعارج اآل�ة:

ُه اْلَخْیُر َمُنوعًا﴾  ﴿َوإَِذا َمسَّ

 ]21[سورة المعارج اآل�ة:

 ب التي ابتلي بها اإلنسان؟ :ما الحكمة من هذه المصائ

أیها األخوة, وفوق أن هللا س�حانه وتعالى خلق اإلنسان هلوعًا, هناك آالف, وأقول: آالف, بل عشرات األلوف من 

السیوف المسلطة على رأس اإلنسان, كم مرض في األرض؟ هناك أمراض تصیب العینین, هناك أمراض تصیب 

ض تصیب القلب, تصیب دسامات القلب, تصیب كهر�اء القلب, أمراض الدماغ, هناك أورام خبیثة, هناك أمرا

 تصیب المعدة, األمعاء, التنفس, العضالت, األمراض ال تعد وال تحصى, وكلها سیوف مسلطة على اإلنسان.

كم من احتمال أن �صاب اإلنسان �أوالده, أو بزوجته؟ كم من احتمال أن �قل دخله؟ أن تكسد تجارته؟ أن 

ه؟ أن �فقد ذاكرته؟ أن �فقد أضالعه؟ كل هذه األخطار, مضافًا إلیها هلع اإلنسان الشدید, من أجل تضعف ملكات

أن تلتجىء إلى هللا, إن التجأت إل�ه؛ هو �طمئنك, هو یلقي في قل�ك السكینة, هو یلقي في قل�ك األمن 

السعادة, فخلقك هلوعًا, وجزوعًا, واالستقرار, هو الذي یلقي في قل�ك الثقة �المستقبل, هو الذي یلقي في قل�ك 

 ومنوعًا, لصالحك, وجعل هذه السیوف فوق رؤوسنا جم�عًا, من أجل أن نقبل عل�ه؛ لذلك قالوا: 

 ((من لم تحدث المصی�ة في نفسه موعظة, فمصیبته في نفسه أكبر))

 هذا ما أدهشني :

علم, نزل إلى مستوى هذا األعرابي, لیبین الذي أدهشني: أن النبي عل�ه الصالة والسالم, وهو في أعلى مراتب ال

 له مفهوم األلوه�ة, قال: 
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((أنت دمحم؟ أو أنت رسول هللا؟ قال: نعم, قال: فإالم تدعو؟ قال: أدعو إلى هللا عز وجل وحده, وأن المساجد 
 هلل))

 ﴿فال تدعو مع هللا أحدًا﴾

 هللا دعوة إلى غیره, وأن المساجد هلل:  یجب أن تكون الدعوة في بیت هللا إلى هللا وحده, وال �حتمل بیت

 ﴿فال تدعو مع هللا أحدًا﴾

 قال له: 

 ((أدعو إلى هللا عز وجل وحده))

 األلوه�ة مع التوحید, من هو هللا �التعر�ف الم�سط؟. 

 وأح�انًا: �قول �عض العلماء: 

 ((هذا من السهل الممتنع))

 شيء یبدو �س�ط, أما لن تستط�ع أن تقلده. 

 المقاطع من هذا الحدیث : معنى هذه

 قال: 

هذا الضر؛ مرض, في خوف, في ش�ح مصی�ة, في عدو متآمر, -((من إذا كان �ك ضر فدعوته, كشف عنك 
 , ومن إذا أصا�ك عام سنة فدعوته, أنبت لك.-وفي انق�اض

دعوته, , ومن إذا كنت في أرض قفر فأضلك �عیرك ف-هو الذي ینبت الزرع والز�تون, هو الذي �كشف الضر-
 ردها لك))

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

99 

 

 هذا هو هللا: 

 ﴿َوُهَو َمَعُكْم َأْیَن َما ُكْنُتْم﴾

 ]4[سورة الحدید اآل�ة:

 ﴿اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم﴾

 ]60[سورة غافر اآل�ة:

 ﴿َوَقاَل َر�ُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم﴾

 ]60[سورة غافر اآل�ة:

ي قَ  ي َفِإنِّ اِع ِإَذا َدَعاِن﴾﴿َوإَِذا َسَأَلَك ِعَ�اِدي َعنِّ  ِر�ٌب ُأِجیُب َدْعَوَة الدَّ

 ]186[سورة ال�قرة اآل�ة:

 فإنسان ال یوجد عنده مشكالت.

صدقوني أیها األخوة, ما هذه المشكالت إال أن ترقى بها إلى رب السموات واألرض, ما أصابنا من مصی�ة, 

 فلكي ننطلق منها إلى هللا عز وجل, كي نندفع بها إل�ه. 

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لهذا الرجل : هذه وص�ة

 قال له: 

((من كان �ك ضر فدعوته, كشفه عنك, ومن إذا أصا�ك عام سنة فدعوته, أنبت لك, ومن إذا كنت في أرض 
 قفر فأضللت, فدعوته, رد عل�ك, قال: فأسلم الرجل, ثم قال: أوصني �ا رسول هللا.

صي دائمًا في القمة من العلم, والخلق, والحب, عل�م ما معنى: أوصني؟ الوص�ة شيء مقدس, المو -
 . -و�ح�ك
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 قال: أوصني �ا رسول هللا, قال: ال تسبن شیئًا))

 اآلن: أكثر الناس یلعن الساعة التي عرف فیها زوجته, یلعن الساعة التي رأى الز�ون, دائمًا یلعن.

 النبي عل�ه الصالة والسالم �قول: 

 ((أنا لم أ�عث لعانًا))

 ًا یلعن, النبي عل�ه الصالة والسالم �قول: دائم

 ((أنا لم أ�عث لعانًا))

 قال: 

قال: ال تلعنیها, فو الذي نفس دمحم بیده, ال تدع  -السیدة فاطمة-((مالك �ا بنیتي؟ قالت: حمى لعنها هللا 
 المؤمن وعل�ه من ذنب))

 هذا ما أؤكده العلماء :

 المؤمن مكفرة له لذنو�ه. العلماء یؤكدون: أن كل المصائب التي تصیب 

((وعزتي وجاللي, ال أق�ض عبدي المؤمن, وأنا أحب أن أرحمه, إال ابتلیته �كل سیئة كان عملها؛ سقمًا في 
جسده, أو إقتارًا في رزقه, أو مصی�ة في ماله أو ولده, حتى أبلغ منه مثل الذر, فإذا �قي عل�ه شيء, شددت 

 لدته أمه))عل�ه سكرات الموت, حتى یلقاني كیوم و 

 �عني: إذا وصلنا إلى شفیر القبر كما ولدتنا أمهاتنا, فنحن من أسعد السعداء.

 قال عل�ه الصالة والسالم في وصیته الثمینة: 

 ((ال تسبنَّ شیئًا))

ل�س في الكون شر مطلق, في شر موظف للخیر المطلق, هللا عز وجل ال �مكن أن �كون موجودًا, وفي الكون 
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 م�طن, شر نسبي. شر مطلق, في شر 

 انظر إلى وفاء هذا الرجل للنبي عل�ه الصالة والسالم :

 النبي قال: 

 ((ال تسبنَّ شیئًا, أو قال: أحدًا, قال: فما سببت �عیرًا وال شاة منذ أوصاني رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص))

 انتهى, �عني ........

 , فقد غنمته.أح�انًا: اإلنسان فقد مركبته, فقد س�ارته, فقد �عیره

 قال: 

 ((ما سببت �عیرًا وال شاة منذ أوصاني رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص))

 من تتمة وص�ة النبي عل�ه الصالة والسالم لذلك الرجل :

 قال له: 

 ((وال تزهد في معروف, إنما خلقت من أجل المعروف.
 لذلك: اإلنسان حینما �أت�ه ملك الموت, یندم على ماذا؟:-

 ْرِجُعوِن﴾﴿َربِّ ا

 ]99[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلحًا﴾

 ]100[سورة المؤمنون اآل�ة:

 له تجارة معطلة, قد �كون تاجر بناء ما أنهى البناء, قد �كون مستورد ما أنهى الصفقة, �قول: 
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 ﴿َربِّ اْرِجُعوِن﴾

 ]99[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلحًا﴾

 ]100ة المؤمنون اآل�ة:[سور 

 : وال تزهد في معروف.-قال له

 أن تلقى أخاك بوجه طلق, أن ترحب �ه, أن تبتسم في وجهه, هذا معروف, هذا یؤنس.-

أح�انًا: اإلنسان �ضن على من حوله �ابتسامة, �ضن على من حوله �كلمة, �ضن على من حوله �سالم, �ضن 

 لبخل, كلمة ال تكلف شیئًا.على من حوله �سؤال, وهذا من أشد أنواع ا

�عني: أح�انًا: اإلنسان �كون حوله أشخاص دونه, لو سألهم عن صحتهم, عن أوالدهم, عن أحوالهم, كیف 

 .-أحوالكم؟ لمأل قلبهم رضى

 ال تزهد في معروف.

 .-ولو من�سط وجهك إلى أخ�ك, وأنت تكلمه-

 وأفزع من دلوك.

 .-المؤاثرة في إناء المؤاثرة, ح�اة المؤمن مبن�ة على-

 واتزر إلى نصف الساق, فإن أبیت فإلى الكعبین, وٕا�اك وٕاس�ال اإلزار, فإنها من المخیلة))

 وهللا ت�ارك وتعالى ال �حب المخیلة. 

 هذا هو هللا هلالج لج :

أیها األخوة, من هو هللا؛ الذي إذا دعوته أجا�ك؟ إذا سألته أعطاك؟ إن استغفرته غفر لك؟ إن تبت إل�ه تاب 
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 ل�ك؟. ع

 

 ((هلل أفرح بتو�ة عبده من الضال الواجد, والعق�م الوالد, والظمآن الوارد))

 ((إذا رجع العبد إلى هللا ناد مناد في السموات واألرض: أن هنئوا فالنًا, فقد اصطلح مع هللا))

 . والحق�قة: التهنئة, الحق�قة: یوم تصطلح مع هللا, وتستق�م على أمره, ومن وص�ة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 هذه وص�ة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ بن جبل :

 عن معاذ رضي هللا عنه قال: 

 ((أوصاني رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �عشر كلمات, قال: ال تشرك �اهلل شیئًا.
 ألن الشرك ظلم عظ�م, وألن هللا: -

 َ�ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك﴾﴿ِإنَّ للااََّ َال َ�ْغِفُر َأْن ُ�ْشَرَك ِ�ِه وَ 

 ]48[سورة النساء اآل�ة:

 ألنه: -ن قتلت, وُحّرقت, وال تعقنَّ والد�ك, وال تعقن والد�ك, إو

 ((ل�عمل العاق, ما شاء أن �عمل, فلن ُ�غفر له))

 اللذان كانا سبب وجودك, ال �مكن أن �قبلك هللا وأنت عاق لهما, لذلك قال تعالى: 

 الَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإ�َّاُه َوِ�اْلَواِلَدْیِن ِإْحَسانًا﴾﴿َوَقَضى َر�َُّك أَ 

 ]23[سورة اإلسراء اآل�ة:

 .-رفع اإلحسان إلى الوالدین, إلى مستوى ع�ادة هللا, ألن العطف �قتضي المشاركة
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 وٕان أمراك أن تخرج من أهلك ومالك, وال تتركن صالة مكتو�ة متعمدًا.

 فر. ألن هذه الصالة من تركها فقد ك-

 ((ال خیر في دین ال صالة ف�ه))

 ((الصالة عماد الدین, من أقامها فقد أقام الدین, ومن هدمها فقد هدم الدین))

 الصالة ع�ادة أساسها االتصال �اهلل, من ثمارها نور �قذفه هللا في قل�ك, لقول النبي عل�ه الصالة والسالم: 

 ((الصالة نور, والصالة طهور, والصالة حبور))

 ي: طهور, ونور, وحبور, أي سعادة, لقول النبي عل�ه الصالة والسالم: �عن

 ((أرحنا بها �ا �الل))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

 والصالة معراج المؤمن, والصالة عقل: 

 ((ل�س للمرء من صالته إال ما عقل منها))

 والصالة مناجاة: 

 ((لو �علم المصلي من یناجي ما انفتل))

 ة میزان: والصال

 ((فمن وفى استوفى))

 هي نور, وطهور, وحبور, ومیزان, وعروج, ومناجاة, وعقل: 

َالَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن﴾  ﴿َال َتْقَرُ�وا الصَّ
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 ]43[سورة النساء اآل�ة:

 .-هذه الصالة من أداها كما أمر هللا عز وجل, أنجاه هللا من النار

 ترك صالة مكتو�ة متعمدًا, فقد برئت منه ذمة هللا, وال تشر�ن خمرًا, فإنه رأس كل فاحشة. فإن من 

في قصة رمز�ة: أن خیر إنسان بین أن �شرب الخمر, و�ین أن یزني, و�ین أن �قتل, فتوهم أن أقل هذه -

عل�ه, فكان مفتاحه  األش�اء: أن �شرب الخمر, فلما شرب الخمر, فزنا وقتل, جمع الشر كله في بیت, ثم أفرج

 السكر. 

 ((وما أسكر كثیره فقلیله حرام, وما أسكر قلیله فملء الكف منه حرام))

 وقع على أمه, أو عمته, أو خالته)) -هذا قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص-((ومن شرب الخمرة 

 �عني: زنا المحارم أس�ا�ه: شرب الخمر, زنا المحارم.

 لمعص�ة حل سخط هللا.: وٕا�اك والمعص�ة, فإن �ا-قال

 �عني: كفاك على عدوك نصرًا, أنه في معص�ة هللا: -

 ﴿َوَمْن ُ�ِطِع للااََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظ�مًا﴾

 ]71[سورة األحزاب اآل�ة:

 .-الفوز العظ�م في طاعة هللا, أنت �الكون تعرفه, و�الشرع تعبده

, وٕان أصاب الناس موت فاثبت, وأنفق على أهلك من طولك, وال ترفع ن هلك الناسإوٕا�اك والفرار من الزحف, و

 عصاك عنهم أد�ًا, وأخفهم في هللا))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر, واإلمام أحمد في مسنده]
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 هذه وص�ة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لسعد بن أبي وقاص :

 ا سعد بن أبي وقاص: هذه وص�ة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لسیدن

((أخفهم في هللا, ال ترفع عنهم عصاك أد�ًا, أنفق على ع�الك, من طولك, من مالك, إذا أصاب الناس موتان 
, وٕا�اك والفرار من الزحف, وال تشر�ن خمرًا, فإنه رأس كل فاحشة, وٕا�اك -أي ال تهرب-وأنت فیهم, فاثبت 

 ))والمعص�ة, فإن �المعص�ة �حل سخط هللا عز وجل

 هذا ما قاله معاذ بن جبل :

 ومن وصا�ا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 �قول معاذ بن جبل: 

أن قال: �ا معاذ, أحسن  -ل�سافر–((كان آخر ما أوصاني �ه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حین وضعت رجلي في الغرز 
 خلقك للناس))

 [أخرجه مالك في الموطأ]

 دین, وأساس الخلق الحسن: اإل�مان. ألن الخلق الحسن هو جوهر ال

 كلمة مهمة :

أیها األخوة, أح�انًا: اإلنسان یوصي رجل كبیر, یوصي رجل خبیر, یوصي رجل عل�م, �أخذ هذه الوص�ة, 

و�حفظها, و�ط�قها, وكأنها شيء ثمین, فكیف إذا أوصاك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ ألنه أرحم الخلق �الخلق, وأعلم الخلق 

 لخلق, هو أعلمنا, وأرحمنا, وهذه وصیته, فلذلك: احفظوا وص�ة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. �ا
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 هذه وص�ة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألمته :

 ومن وصا�ا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: حدثتنا أم سلمة, أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان �قول في مرضه الذي توفي ف�ه: 

 وما ملكت إ�مانكم)) -أي عل�كم �الصالة-((الصالة 

 هؤالء الذین تحت أید�كم, هؤالء الذین عهد هللا إل�كم أمرهم. 

 ((الصالة وما ملكت إ�مانكم))

�عني: أوص�كم �الصالة, وأوص�كم �ما ملكت إ�مانكم, ألن قلب المؤمن إذا كان متصًال �اهلل عز وجل, �ف�ض 

 لذلك قال تعالى:  رحمة, والرحمة تسبب اللین,

 ﴿َفِ�َما َرْحَمٍة ِمَن للااَِّ ِلْنَت َلُهْم﴾

 ]159[سورة آل عمران اآل�ة:

 �عني: لینك, ومحبتك, وتواضعك, �سبب رحمة استقرت في قل�ك: 

 ﴿َفِ�َما َرْحَمٍة ِمَن للااَِّ ِلْنَت َلُهْم﴾

 ]159[سورة آل عمران اآل�ة:

 لو لم تكن هذه الرحمة في قل�ك: 

وا ِمْن َحْوِلَك﴾ ﴿َوَلوْ   ُكْنَت َفّظًا َغِل�َظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ

 ]159[سورة آل عمران اآل�ة:

معنى: في قانون أنت متصل, معنى في رحمة �قل�ك, هذه الرحمة تحملك على اللین, وهذا اللین یجمع الناس 

 س ینفضون من حولك.حولك, لو كنت منقطعًا, لخال قل�ك من الرحمة, فكان فظًا غل�ظًا, هذا یجعل النا

إذًا: قانون االلتفاف, أو االنفضاض؛ اتصال: رحمة, التفاف, رحمة, لین, انقطاع: قسوة, فظاظة, تفرق, إن أردت 
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 أن تجتمع الناس حولك, فكن لینًا: 

وا ِمْن حَ  ْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ﴿َفِ�َما َرْحَمٍة ِمَن للااَِّ ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِل�َظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ
ْل َعَلى للااَِّ﴾  ِفي اْألَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

 ]159[سورة آل عمران اآل�ة:

 الوص�ة األخیرة في هذا الدرس :

 آخر وص�ة من وصا�ا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: حدث عثمان بن أبي العاص, قال: 

 ر ما عهد إلي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إذا أممت قومًا, فأخف بهم الصالة))((آخ

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والنسائي في سننهما]

 �عني: اإلنسان ال �كون منفرًا.

 قال سیدنا معاذ وقد قرأ الواقعة �كاملها, قال: 

 إن القلوب إذا كلَّت عمیت))((أفتان أنت �ا معاذ؟ روحوا القلوب ساعة �عد ساعة, ف

كان عل�ه الصالة والسالم یتخللنا �الموعظة, فلذلك: اإلنسان إذا صلى منفردًا, فل�طل ما شاء, أما إذا أّم الناس, 

عل�ه أن یخفف من صالته, ألن النبي عل�ه الصالة والسالم كان �صلي صالة الفجر, وقد سن لنا أن نقرأ 

 , ألنها ركعتان.الصفحات الطو�لة في صالة الفجر

واإلنسان �عد است�قاظ, ونوم مر�ح, ومع ذلك: مرة في أحد المرات, كان عل�ه الصالة والسالم یؤم الناس في صالة 

 الفجر, فعلى غیر عادته قرأ أقصر سورة وسلم, فعجب الصحا�ة الكرام, فقال عل�ه الصالة والسالم: 

 رحمها))((سمعت طفًال ی�كي, ینادي أمه ب�كائه, فأردت أن أ
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 فقرأ أقصر سورة وسلم, لذلك قال تعالى: 

 ﴿اْدُعوا َر�َُّكْم َتَضرُّعًا َوُخْفَ�ًة ِإنَُّه َال ُ�ِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن﴾

 ]55[سورة األعراف اآل�ة:

 من معاني المعتدین: الدعاء الطو�ل.

ًا, وأن �س�قه صوتًا منخفضًا, أح�انًا: الدعاء نصف ساعة, ساعة أح�انًا الدعاء, فالدعاء ین�غي أن �س�قه تضرع

 وأال تكون معتد�ًا, ألن هللا ال �ستجیب دعاء المعتدین. 

 خاتمة القول :

أیها األخوة الكرام, هذه �عض وصا�ا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, أضعها بین أید�كم, فلعل هللا س�حانه وتعالى ینفعنا بها, إال أن 

وال تحصى, مسلطة فوق رأس الناس؛ أنواع األمراض, وأنواع المصائب,  ملخص الدرس: أن هناك أخطارًا ال تعد

وأن اإلنسان في األصل خلق هلوعًا, وما خلقه هلوعًا جزوعًا منوعًا, إال ل�فر إلى هللا عز وجل إذا خاف, ولیتقرب 

 إل�ه �ما هو حر�ص عل�ه, وهذا ملخص الدرس, والحمد هلل رب العالمین. 

 , الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم, الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 النبي منها حذرنا التي األخطار هي ما -)و�ل( �كلمة تبدأ : أحادیث {119-09} الدرس

 األحادیث؟ هذه خالل من والسالم الصالة عل�ه

 01-06-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 ة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.الحمد هلل رب العالمین, والصال

 مقدمة :

 أیها األخوة الكرام, في الدرس الماضي: ذكرت شرح �عض األحادیث الشر�فة, التي بدأت �قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ((طو�ى))

الو�ل هو الهالك, اإلنسان قد یخسر والیوم نأخذ زمرة ثان�ة, طائفة من أحادیث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, تبدأ �كلمة: و�ل, و 

 �عض حاجاته, أما حینما یهلك, ینتهي.

 هناك مجموعة موضوعات ذكرها النبي عل�ه الصالة والسالم, ر�ما كانت سبب هالك اإلنسان.

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ارحموا ُترحموا))

 [أخرجه اإلمام أحمد في مسنده]

 في حدیث آخر قدسي: 

 حمتي فارحموا خلقي))((إذا أردتم ر 

 في حدیث ثالث: 
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 ((من ال یرحم ال ُیرحم))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر, والبزار في مسنده]

 من هم أقماع القول, ومن هم المصرون؟ :

 ((ارحموا ُترحموا, واغفروا ُ�غفر لكم, و�ل ألقماع القول.
 ه.من هم أقماع القول؟ الذین �ستمعون إلى الحق وال �ط�قون-

لو أنك ألقیت دلو ماء في أنبوب, ل�س له قعر هذا األنبوب, هل �مسك شیئًا؟ أبدًا, هناك أشخاص �ستمعون 
 .-و�صغون, أما على حیز التطبیق: ال ترى من قناعاتهم شیئًا مط�قًا في ح�اتهم

 و�ل للمصر�ن, الذین �صرون على ما فعلوا وهم �علمون))

 [أخرجه اإلمام أحمد في مسنده]

 هللا س�حانه وتعالى وصف في قرآنه الكر�م المؤمنین, الذین إذا أخطؤوا: ألن 

َ َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِ�ِهْم َوَمْن َ�ْغفِ  وا ﴿َوالَِّذیَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا للااَّ ُ َوَلْم ُ�ِصرُّ ُر الذُُّنوَب ِإالَّ للااَّ
 ا َوُهْم َ�ْعَلُموَن﴾َعَلى َما َفَعُلو 

 ]135[سورة آل عمران اآل�ة:

لم �صروا, و�ل رجالن؛ رجل استمع إلى الحق, ولم �طبق منه شیئًا, كان كالوعاء �ال قعر, مهما ألقیت ف�ه من 

الحق ال �مسك شیئًا, هذا اإلنسان ر�ما أهلك نفسه بهذه الطر�قة, واإلنسان الثاني: هو الذي ألف شیئًا من 

, من المخالفات, فأصر علیها, ولم �حدث نفسه �التو�ة منها, كل إنسان ال �حدث نفسه �التو�ة, من معاصي هللا

 ذنب وقع ف�ه, أو ال �حدث نفسه بتطبیق ما �سمع, فقد أوصل نفسه إلى الهالك.

 �قول عل�ه الصالة والسالم في الجامع الصغیر: 

 ول.((ارحموا ترحموا, واغفروا ُ�غفر لكم, و�ل ألقماع الق
 .-�عني: كأن هذا اإلنسان قمع, القمع معروف, مهما ألقیت ف�ه من السوائل ال �مسك شیئاً -

 و�ل للمصر�ن, الذین �صرون على ما فعلوا وهم �علمون))
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 [أخرجه اإلمام أحمد في مسنده]

 طو�ى لمن, وو�ل لمن؟ :

 �قول عل�ه الصالة والسالم في حدیث آخر: 

 , و�ل ألهل األسواق, الذین شغلتهم تجارتهم عن ذكر هللا))((طو�ى للعلماء, طو�ى للعّ�اد

 أهل األسواق, الذین شغلوا بدن�اهم: 

 َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َال ُتْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالُدُكْم َعْن ِذْكِر للااَِّ َوَمْن َ�ْفَعْل َذِلَك 

 ]9نافقون اآل�ة:[سورة الم

 هللا س�حانه وتعالى �قول: 

ُ َأْن ُتْرَفَع َوُ�ْذَكَر ِفیَها اْسُمُه ُ�َس�ُِّح َلُه ِفیَها ِ�اْلُغُدوِّ َواْآلََصاِل﴾  ﴿ِفي ُبُیوٍت َأِذَن للااَّ

 ]36[سورة النور اآل�ة:

َالِة﴾﴿ِرَجاٌل َال ُتْلِهیِهْم ِتَجاَرٌة َوَال َبْ�ٌع َعْن ِذْكِر للااَِّ َوإَِقا  ِم الصَّ

 ]37[سورة النور اآل�ة:

فالتجارة مسل�ة, وجذا�ة, وقد �ستهلك اإلنسان وقتًا طو�ًال دون أن �شعر؛ قد �فوته فرض صالة, قد تفوته طاعة, 

 قد �فوته عمل صالح, فلذلك �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 وحده))((طو�ى للعلماء, الذین عرفوا ر�هم وأطاعوه, أو طو�ى لمن أطاع هللا 

المط�ع هلل �سمى عابدًا, والعالم هو الذي عرف الحكمة, العابد مقاومته هشة؛ ال �صمد أمام الفتن, ال �صمد أمام 

الضغوط, ال �صمد أمام المغر�ات, ال �صمد أمام الشبهات, شبهة تفتنه, ضغط شدید �صرفه, وٕاغراء لماع �حوله, 

 ة والسالم: أما العلم, العلم سالحه؛ فلذلك �قول عل�ه الصال
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 ((فضل العالم على العابد, كفضلي على أدناكم.
المسافة بین رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, وهو سید الخلق, و�ین أقل مؤمن على وجه األرض, هي نفسها بین العلماء -

 .-و�ین الع�اد
 فضل العالم على العابد, كفضل القمر لیلة البدر على سائر الكواكب))

 الذي ین�غي على المسلم أن یتخذه في مجتمع الفتن والشهوات؟ :ما هو السالح 

 مرة ثان�ة: إذا كان في عصر سابق, �مكن أن نح�ا �التقلید, �مكن أن نسلم �التقلید.

قبل مئة عام, أو مئتي عام, المجتمع تحوطه غا�ة هللا؛ الفتن قلیلة, الشهوات نائمة, �مثل هذه العصور, �مكن أن 

ًا, لكن في عصر الفتن ف�ه مستقرة, والشهوات ملته�ة, والمعص�ة في كل مكان, والدن�ا خضرة تكون عابدًا ناج�

 نضرة, في مثل هذا المجتمع ال �صلح له إال اإل�مان, إال العلم, الع�ادة وحدها ال تكفي.

 س�حانه كما قلت قبل قلیل: العابد مقاومته هشة, ضغط �سیر �فتنه, إغراء �سیر �صرفه, شبهة تفتنه, ألن هللا

 وتعالى: أرادنا أن نطلب العلم. 

 ((الناس رجالن؛ عالم ومتعلم, وال خیر ف�من سواهما))

, ومتعلم على سبیل نجاة, وهمج رعاع أت�اع كل ناعق, -كالم سیدنا علي-((�ا بني الناس ثالثة؛ عالم ر�اني 
 تكون منهم))لم �ستضیئوا بنور العلم, ولم یلجؤوا إلى ركن وثیق, فاحذر �ا كمیل أن 

 لذلك: 

 ((طو�ى للعلماء, طو�ى للع�اد, و�ل ألهل األسواق, الذین تشغلهم تجارتهم و��عهم عن ذكر هللا))
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 ما المقصود من فهم هذه األحادیث؟ :

 ((الید العل�ا خیر من الید السفلى))

 ][أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والنسائي في سننهما, ومالك في الموطأ

 ((ل�س الفقیر الصابر �أقل أجرًا من الغني الشاكر))

 ((المؤمن القوي خیر وأحب إلى هللا تعالى من المؤمن الضعیف))

ال ندعوكم إلى ترك أعمالكم, وال إلى ترك تجاراتكم, وال إلى ترك بناء أمتكم, وال بناء وطنكم, ولكن ندعوكم إلى 

نسى طاعة هلل من أجل الدن�ا, أال ننسى عمًال صالحًا من أجل الدرهم التوازن, أال تغلب الدن�ا على اآلخرة, أال ن

 والدینار, ألن النبي عل�ه الصالة والسالم �قول: 

ث�اب, �عني: یخشى على أناقته, فال �صلي حفاظًا على –((تعس عبد الدرهم والدینار, تعس عبد الخم�صة 
 الث�اب.بنطاله مثًال, هذا عبد للث�اب, ینسى طاعة هللا من أجل 

رجل یل�س ث�ا�ًا فارهة, اقترب منه فقیر في عهد النبي, فابتعد منه وخشي أن �مسه, فقال عل�ه الصالة 
 والسالم: �عني خشیت أن �عد�ه غناك, أم أن �عد�ك فقره؟.

 �عني: إذا اقترب منك, �ص�ح غن�ًا, أم تص�ح أنت فقیرًا؟ نعم.
 تعس عبد ال�طن, تعس عبد الخم�صة)) : تعس عبد الدرهم والدینار, تعس عبد الفرج,-ف

 المعنى المخالف: سعد عبد هللا. 

 ما مطالب هذه األحادیث؟ :

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((العدد دین))

 وعد الحر دین. 
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 ((أال ال إ�مان لمن ال أمانة له, وال دین لمن ال عهد له))

الصالة والسالم دینًا, دین في رقبتك, ط�ع المؤمن ال إن وعدت عل�ك أن توفي, ألن هذه العدة سماها النبي عل�ه 

 ُ�كثر من الوعود, ال یلقي الوعود جزافًا, ال �عد إال إذا تأكد أنه س�في, ألن وفاء العهد من اإل�مان. 

 ((العدد دین))

 ((و�ل لمن وعد ثم أخلف, و�ل لمن وعد ثم أخلف, و�ل لمن وعد ثم أخلف))

دین�ة, فإذا وعد ولم یوف, هذا الذي وعد, یتهمه �الكذب, یتهمه بإخالف الوعد, ألن اإلنسان المؤمن له مكانة 

 وكلكم �علم: أن اإلنسان له عدالة, وله ض�ط, الض�ط صفة عقل�ة, أما العدالة صفة نفس�ة, ما لو لزم العدالة. 

وءته, ووجبت ((من عامل الناس فلم �ظلمهم, وحدثهم فلم �كذبهم, ووعدهم فلم یخلفهم, فهو ممن كملت مر 
 أخوته, وحرمت غیبته))

 من أركان العدالة :

أحد أركان العدالة: أن تفي بوعدك, �المقابل: معنى ذلك: اإلنسان الحصیف الموفق, ال �عد إال إذا كان متأكدًا 

 أنه سینجز وعده, أما هذا الذي �عد أطفاله, زوجته, وعود �ال طائل, ثم �ظهر أمامهم أنه یخلف وعوده كلها.

ني: طفل صغیر صغیر جدًا, أر�ع, خمس سنوات, وعدته جدته أن تأخذه مساء إلى نزهة, هي ال تعني ما �ع

تقول أبدًا, ال تنوي أن تذهب إطالقًا, لكن أرادت أن تسكت �كاءه, فلما جاء الوقت الموعود, ولم تأخذه إلى النزهة, 

 ا وعد وفى.هو ط�عًا: �ع�ش في �الد أخرى, قال لها: أنت كذا�ة, المؤمن إذ

�المناس�ة: ال تستهن �الصغار, هذا الصغیر إذا وعدته, عل�ك أن توفي له وعده, ألنك إذا عدته, وما وفیت, 

 علمته الكذب, وعلمته إخالف الوعد, وعلمته أن هذا الكالم ال معنى له. 
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 متى �كفر اإلنسان �الكلمة؟ :

 الواقع.اإلنسان متى �كفر �الكلمة؟ إذا لم یر لها رصیدًا في 

اآلن: معظم كالم الناس ل�س له معنى, أنهم ال �عنون ما �قولون, لذلك: الناس اآلن كفروا �الكلمة, لمجرد أن 

تحدثهم, �قول لك: صف كالم, فلسفة, كالم فاض, هذه التهم من أین جاءت؟ جاءت من إنسان تكلم كالمًا ال 

 �عن�ه. 

 یر عمله هلك))((من عد كالمه من عمله نجا, ومن عد كالمه من غ

 ((العَدد دین, و�ل لمن وعد ثم أخلف, و�ل لمن وعد ثم أخلف, و�ل لمن وعد ثم أخلف))

 ألن: 

 ((إن هذا الدین قد ارتضیته لنفسي, وال �صلحه إال السخاء وحسن الخلق, فأكرموا بهما ما صحبتموه))

 لك أیها الغني :

 و�قول عل�ه الصالة والسالم في الجامع الصغیر: 

 لألغن�اء من الفقراء)) ((و�ل

 [أخرجه الطبراني في المعجم األوسط, والطبراني في المعجم الصغیر]

 �عني: الغني حینما أعطاه هللا ماًال, فرض عل�ه في هذا المال زكاة ماله. 

 معنى هذا الحدیث :

 وقد قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((في المال حق سوى الزكاة))

ن لك قر�ب, في أشد الحاجة إلى المال, وأنت في �حبوحة, هل تظن أنك إذا أدیت لو أنك أدیت زكاة مالك, وكا
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 زكاة مالك, نجوت من المسؤول�ة؟ ألن هللا س�حانه وتعالى �قول: 

ْحَساِن﴾ َ َ�ْأُمُر ِ�اْلَعْدِل َواإلِْ  ﴿ِإنَّ للااَّ

 ]90[سورة النحل اآل�ة:

 نًا, واآل�ة الكر�مة: فإذا كان أداء الزكاة, عدًال في إغاثة الملهوف, إحسا

ْوِم اْآلَِخِر َواْلَمَالِئَكِة َواْلِكَتاِب ﴿َلْ�َس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن َآَمَن ِ�اهللَِّ َواْلیَ 
َالَة َوالنَِّبیِّیَن َوَآَتى اْلَماَل َعَلى ُح�ِِّه َذِوي اْلُقْرَ�ى  اِئِلیَن َوِفي الرَِّقاِب َوَأَقاَم الصَّ ِبیِل َوالسَّ َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَّ

 َوَآَتى الزََّكاَة﴾

 ]177[سورة ال�قرة اآل�ة:

 أرأیتم, في آ�ة واحدة؛ آتى المال على ح�ه, وأقام الصالة, وآتى الزكاة.

 المال على حب هللا ورسوله شيء آخر.معنى ذلك: أن إیتاء الزكاة شيء, وأن إیتاء 

 إذًا: في المال حق سوى الزكاة, وحینما قال هللا عز وجل: 

اِئِل َواْلَمْحُروِم﴾  ﴿َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّ

 ]19[سورة الذار�ات اآل�ة:

 قال العلماء: 

 ((هي الزكاة))

 وحینما قال هللا عز وجل: 

ا  ِئِل َواْلَمْحُروِم﴾﴿َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّ

 ]19[سورة الذار�ات اآل�ة:

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

118 

 قالوا: 

 ((هي الصدقة))

 فأنت كما أنك مأمور أن تزكي, مأمور أن تتصدق, فالشيء الذي ال تسعه الزكاة, تسعه الصدقة. 

 تحذیر للعالم وللجاهل :

 ((و�ل للعالم من الجاهل, وو�ل للجاهل من العالم))

حاس�ه هللا على مدى تطبیق هذا العلم, ألن الجاهل إذا رأى عالمًا ال �طبق كیف الذي آتاه هللا علمًا, سوف �

 علمه, زهد �العلم كله.

 سیدنا علي �قول: 

((قوام الدین والدن�ا أر�عة رجال؛ عالم مستعمل علمه, وجاهل ال �ستنكف أن یتعلم, وغني ال یبخل �ماله, 
, وٕاذا بخل -لم یرد أن یتعلم-استنكف الجاهل أن یتعلم وفقیر ال یب�ع آخرته بدن�اه, فإذا ض�ع العالم علمه, 

 الغني �ماله, �اع الفقیر آخرته بدن�ا غیره))

فالعالم عل�ه أن �كون ورعًا, ل�ضفى إلى كالمه, والجاهل عل�ه أن یتعلم لینجو بنفسه, فالجاهل محاسب: لم أنت 

 محاسب؟ والعالم محاسب: لم لم تطبق؟.

لماء, و�صیب الجهال, �صیب العلماء �عدم تطب�قهم ما تعلموا, و�صیب الجهال �عدم فالهالك أح�انًا: �صیب الع

طلب العلم, وال جهل في القانون كذلك, القانون ال �حمي المغفل, واإلنسان حینما ال �طلب العلم, و�رتكب 

 األخطاء, �حاسب مرتین؛ مرة على هذا الخطأ, ومرة ألنه عزف عن طلب العلم. 
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 لمسلم في مثل هذا الظرف؟ :ماذا �فعل ا

 ((و�ل للعرب من شر قد اقترب, أفلح من كف یده))

 [أخرجه أبو داود في سننه]

 �عني: 

 ((إذا رأیتم شحًا مطاعًا, وهوى مت�عًا, وٕاعجاب كل ذي رأي برأ�ه, فالزم بیتك))

, دع عنك أمر �عني: اتصل �اهلل عز وجل, واعمل صالحًا؛ خذ ما تعرف, دع ما تنكر, عل�ك بخاصة نفسك

 العامة, ألنه: 

((فتن كقطع اللیل المظلم, �ص�ح الرجل فیها مؤمنًا و�مسي كافرًا, و�مسي مؤمنًا و�ص�ح كافرًا, یب�ع أقوام 
 دینهم �عرض من الدن�ا قلیل))

 [أخرجه الحاكم في مستدركه]

�ة عشرة نائم, الثان�ة عشرة نائم, طرقوا عل�ه ال�اب الساعة التاسعة نائم, یوم الجمعة, معقول!! عشرة نائم, الحاد

الصالة الثان�ة عشرة والنصف, الواحدة نائم, الواحدة والنصف نائم, الثالثة نائم, الرا�عة هو نائم, الساعة الخامسة, 

أتى �صحن جدید, لم �عد ...... ترك الصالة, وروح صالة الجمعة, والفجر, والعصر, و�تا�ع المحطات, حتى 

 م, نعم. یرى الكع�ة فقط, نع

 صفة سیئة حذر منها النبي عل�ه الصالة والسالم في هذا الحدیث ما هي؟ :

 ((و�ل للذي �حدث ف�كذب ل�ضحك �ه القدم, و�ل له, ثم و�ل))

 الكذب من أشد الصفات التي كان عل�ه الصالة والسالم �مقتها.

 الخ�انة.: ُ�ط�ع على الخالل كلها, إال الكذب و -كما قلت في درس سابق-ألن المؤمن 

 فالمؤمن إذا كذب أو خان, ذهب إ�مانه من قل�ه. 
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 تحذر للمالك وللملوك :

 ((و�ل للمالك من المملوك, و�ل للمملوك من المالك))

 [أخرجه البزار في مسنده]

ن لم یؤد األمانة, و�نصح لسیده, إ�عني: إنسان سید, وعنده موظف محل تجاري, إن لم تعطه حقه, الو�ل لك, و

 هو له حساب خاص, وأنت لك حساب خاص. الو�ل له,

 �عني: وسع هذا الموضوع؛ سید ومسیود, رب عمل وعامل, صاحب متجر وصانع, صاحب معمل وعامل.

�عني: أي إنسان, هللا عز وجل وكله بإنسان, أي إنسان تحت یدك, و�ل لك منه, وو�ل له منك, و�ل لك منه, إن 

 حقه. قصرت في حقه, إن لم تنصحه, إن لم تؤد له 

 ما معنى: أعطوا األجیر أجره؟ :

 ((أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقه))

 [أخرجه ابن ماجه في سننه]

 ما معنى: أعطوا األجیر أجره؟ إن لم �قل: أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقه.

, قد یرضى �عني: ین�غي أن تعط�ه األجر المكافئ لجهده, هو قد یرضى �أقل من استحقاقه لضیق ذات الید

 �مبلغ بخس جدًا, قد �أت�ك أناس كثیرون, تضع رقمًا قل�ًال جدًا یرضونه �ه, لكن هذا الرقم: هل كافئ جهدهم؟. 

 , قبل أن یجف عرقه))-األجر المناسب جدًا, المكافئ لجهده, وأعطه سر�عاً -((أعطوا األجیر أجره, 

 [أخرجه ابن ماجه في سننه]

 ما سبب ورود هذا الحدیث؟:

 �ل للمتألین من أمتي))((و 

الذین �قولون: فالن في الجنة, وفالن من النار, وكأنهم أوص�اء على الناس, أن �ضع اإلنسان نفسه في موضع 
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الوصا�ا, أو موضع الوصا�ا, وأن �حكم على الناس ب�ساطة, وأن أن یوزعهم بین الجنة والنار, و�ین الكذب 
ه في الفقه المتألي, المتألي: هو الذي یتألى على هللا, وسبب هذا والنفاق, هكذا ب�ساطة, وهو أقلهم, هذا اسم

 الموضوع:

أن النبي عل�ه الصالة والسالم كان عند �عض أصحا�ه, الذین توفاهم هللا عز وجل, وكان من عادة النبي: أن 
 یزور الصحابي الذي توفاه هللا, �أتي إلى بیته قبل أن �ش�ع, سمع امرأة تقول: 

السائب لقد أكرمك هللا, قال لها: ومن إدراك أن هللا أكرمه؟ قولي: أرجو هللا أن �كرمه, وأنا نبي ((هنیئًا أ�ا 
 مرسل, ال أدري ما �فعل بي وال �كم))

فاإلنسان, األدب مع هللا أن تقول: أرجو له الجنة, أما فالن في الجنة, من قال لك ذلك؟ ل�س على الوجه التحدید 

ن �شرهم النبي فقط, وال�اقي على الرجاء, حتى الذین أ�شرهم النبي, كانوا في قلق في الجنة, إال العشرة الذی

 وخوف, وقد رأوا عظم المسؤول�ة, وهول الموقف.

 فسأل سیدنا عمر سیدنا حذ�فة: 

 ((بر�ك اسمي مع المنافقین؟))

 ماذا �فعل المسلم �ماله الوفیر حتى ال �قع في الشح؟ :

 المال هكذا وهكذا))((و�ل للمكثر�ن, إال من قال �

 [أخرجه ابن ماجه عن أبي سعید الخدري]

 ((و�ل للمكثر�ن, إال من قال �المال هكذا وهكذا))

 [أخرجه ابن ماجه عن أبي سعید الخدري]

 اإلنسان إذا أنعم هللا عل�ه بدخل وفیر, لئال �قع في المآب, وفي الشح: 

 ْفِلُحوَن﴾﴿َوَمْن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلمُ 

 ]9[سورة الحشر اآل�ة:
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 عل�ه أن ینفق المال هكذا وهكذا.

 و: 

 ((أنفق �الل وال تخش من ذي العرش إقالًال))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

 ((عبدي أنفق أنفق عل�ك))

 تحذیر للنساء :

 ((و�ل للنساء من األحمر�ن؛ الذهب والمعصفر))

 ي هر�رة][أخرجه ابن ح�ان في صح�حه عن أب

المرأة من أجل الذهب, ومن أجل ز�نتها, ومن أجل ث�ابها, ومن أجل أناقتها, قد تحمر زوجها ما ال �طیق, قد 

 تحمله على كسب المال الحرام, لذلك: 

 ﴿ِإنَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوَالِدُكْم َعُدّوًا َلُكْم﴾

 ]14[سورة التغابن اآل�ة:

 قال العلماء: 

 ول�ست عداوة حال)) ((هذه عداوة مآل,

 �عني: یوم الق�امة, حینما یهلك اإلنسان �سبب إرضاء زوجته, یراها عداوة له. 

حداهن على األرض, لغلب نور وجهها ضوء إ((اعلمي �ا فالنة, أن في الجنة من حور العین, ما لو أطلت 
 الشمس والقمر))

 فألن أضحي �ك من أجلهن, أهون من أضحي بهن من أجلك. 
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 ها المسلم من هذا الب�ان :احذر أی

 ((و�ل لمن استطال على مسلم فانتقص حقه))

 ألن هللا س�حانه وتعالى یدافع عن الذین آمنوا: 

َ ُیَداِفُع َعِن الَِّذیَن َآَمُنوا﴾  ﴿ِإنَّ للااَّ

 ]38[سورة الحج اآل�ة:

 ((فو�ل لمن استطال على مسلم, فانتقص حقه))

لمرصاد, وأن هللا كان على كل شيء رقی�ًا, وأن هللا حسی�ك, س�حاس�ك, یجب أن تعلم علم ال�قین: أن ر�ك �ا

من انتقاص حق امرئ غیر  -أ�ضاً -فالمسلم وغیر المسلم, إذا كان الهالك من انتقاص حق امرئ مسلم, فالهالك 

 مسلم, لقوله تعالى: 

 ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى﴾﴿َوَال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنَآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا 

 ]8[سورة المائدة اآل�ة:

 الشنآن: ال�غض, لو أ�غضت أیها المؤمن اإلنسان, وكان منحرفًا فاسقًا, وكافرًا, عل�ك أن تعط�ه حقه.

 �عني: سیدنا عمر مر �ه رجل, قال: 

ي أن تعطیني حقي؟ ((�ا أمیر المؤمنین! هل تحبني؟ قال له: ال وهللا ال أح�ك, قال له: هل �منعك �غضك ل
 قال: ال وهللا, قال: إذًا: إنما �أسف على الحب النساء))

 معنى ذلك: أن ال�غض والمح�ة ال عالقة لهما �أداء الحقوق �أصحابها. 
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 كم مرة وردت كلمة (و�ل) في هذا الحدیث, ولمن؟ :

 ((و�ل لمن ال �علم, وو�ل لمن علم ثم ال �عمل))

 ولمن علم ثم ال �عمل. الهالك مرتان؛ لمن ال �علم, 

 الخاتمة :

أیها األخوة الكرام, الدرس الماضي كان طو�ى �عض السجا�ا الحدیدة, التي ندب لها النبي عل�ه الصالة والسالم, 

 والیوم: �عض األخطار المخ�فة التي حذرنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص منها.

 ًا, والحمد هلل رب العالمین, الفاتحة.اللهم علمنا ما ینقعنا, وانفعنا �ما علمتنا وزدنا علم

 والحمد هلل رب العالمین 
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 المؤمن صفات عن تتحدث نبو�ة : أحادیث {119-10}الدرس 

 08-06-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.الحمد هلل رب العالمین, 

 ما الحكمة من أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصف المؤمن �أوصاف كثیرة؟

في األحادیث الصح�حة, أحادیث كثیرة تتحدث عن المؤمن, وقد �سأل سائل: ما الحكمة من أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصف 

 المؤمن �أوصاف كثیرة؟.

 إلنسان دائمًا یتألق نفسه, اإلنسان �سخط من رزقه, لكنه یثني على عقله.ألن ا

فاإلنسان من طب�عته: أنه یتملق نفسه, فكل یدعي أنه مؤمن, أما إذا قرأت األحادیث الصح�حة التي وصف هللا 

 بها المؤمنین, یجب أن تضع نفسك في موضع الموازنة, هل هذه الصفات تنطبق عل�ه؟.

احدًا من الناس, ادعى أنه �حمل إجازة في اللغة اإلنكلیز�ة, هذه دعوى, قلنا له: اقرأ هذه األسطر, مثًال: لو أن و 

 لم �قرأ, ذكرنا له تعبیرًا لم �فهم, اكتب, ال �كتب, وال �فهم, وال �قرأ, وال �سمع, معنى: دعواه �اطلة.

 المؤمن له صفات.فحتى اإلنسان ما یتملق نفسه, ما �ع�ش بوهم, كل یدعي أنه مؤمن, لكن 

محور درسنا الیوم: كلمة المؤمن, حیثما وردت في كتاب ر�اض الصالحین, وهو من أجمع كتب حدیث, وكل 

 أحادیثه صح�حة. 
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 من صفات المؤمن :

 مهما كانت الظروف ال یبدل وال �غیر :-1

 فالنبي عل�ه الصالة والسالم �قول: 

ول�س ذلك ألحد إال للمؤمنین, إن أصابته سراء شكر فكان خیر ن أمره كله له خیر, إ((عجبت ألمر المؤمن, 
 ن أصابته ضراء صبر فكان خیرًا له))إله, و

أكثر الناس في الرخاء, �حمدون هللا و�شكرونه, أما عند أول �ادرة مشكلة, تجده ساء ظنه �اهلل, أساء الظن �اهلل, 

 أهمل ع�ادته. 

 �س مؤمنًا كامًال كما قال عل�ه الصالة والسالم. فاإلنسان الذي یتغیر, انظر تغیر الظروف, ل

 منعطف خطیر :

 أیها األخوة, هللا عز وجل قال: 

 وا َوَما اْسَتَكاُنوا﴾﴿َوَكَأیِّْن ِمْن َنِبيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِر�ِّیُّوَن َكِثیٌر َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصاَبُهْم ِفي َسِبیِل للااَِّ َوَما َضُعفُ 

 ]146آل�ة:[سورة آل عمران ا

 حینما قال هللا عز وجل: 

 ُظنُّوَن ِ�اهللَِّ الظُُّنوَنا﴾﴿ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوإِْذ َزاَغِت اْألَْ�َصاُر َوَ�َلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوتَ 

 ]10[سورة األحزاب اآل�ة:

 ِزُلوا ِزْلَزاًال َشِدیدًا﴾﴿ُهَناِلَك اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزلْ 

 ]11[سورة األحزاب اآل�ة:
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ُ َوَرُسوُلُه ِإالَّ ُغُرورًا﴾  ﴿َوإِْذ َ�ُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذیَن ِفي ُقُلوِ�ِهْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا للااَّ

 ]12[سورة األحزاب اآل�ة:

ُلوا َتْبِد�ًال﴾﴿ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا للااََّ   َعَلْ�ِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَ�ُه َوِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر َوَما َبدَّ

 ]23[سورة األحزاب اآل�ة:

معناها: تغیر ظنك �اهلل مع تغیر الظروف, تغیر ع�ادتك مع تغیر الظروف, تغیر استقامتك مع تغیر الظروف, 

 اإل�مان الكامل: هذا ینفي عنك اإل�مان الكامل, أما المؤمن 

 ن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خیر))إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خیر, و((إ

ول�س ذلك لغیر المؤمن, التغییر: أن في العقیدة, أو في حسن ظنك �اهلل, أو في الع�ادة, أو في السلوك, أو في 

ساعد الجد, وأن تجدد إ�مانك, المؤمن  اإلق�ال واإلعراض, إذا حصل تغییرًا مع الظروف, عل�ك أن تشمر على

 الصادق: ال �غیر وال یبدل: 

ُ ُ�ِحبُّ ﴿َوَكَأیِّْن ِمْن َنِبيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِر�ِّیُّوَن َكِثیٌر َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصاَبُهْم ِفي َسِبیِل للااَِّ َوَما َضُعفُ  وا َوَما اْسَتَكاُنوا َوللااَّ
اِبِر�َن﴾  الصَّ

 ]146ان اآل�ة:[سورة آل عمر 

ن تبدلت إهذه أول خاصة؛ فسوء الظن, أو حسن الظن في الع�ادة: السلوك, االستقامة, عقیدة, ع�ادة, سلوك, 

وتغیرت, وفق المعط�ات والظروف, وٕاق�ال الدن�ا وٕاد�ارها, معناها: ل�س هذا هو المؤمن الذي أراده هللا عز وجل, 

 المؤمن ال یبدل وال �غیر: 

ِه َخِسَر َمْن َ�ْعُبُد للااََّ َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَ�ُه َخْیٌر اْطَمَأنَّ ِ�ِه َوإِْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعَلى َوْجهِ  ﴿َوِمَن النَّاسِ 
ْنَ�ا َواْآلَِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبیُن﴾  الدُّ

 ]11[سورة الحج اآل�ة:
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 هذا ما �ضع هللا �ه المؤمن :

 خوة, هللا عز وجل ال �مكن إال وأن �ضع المؤمن في امتحان دقیق: أیها األ

 ﴿َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُیْتَرُكوا َأْن َ�ُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم َال ُ�ْفَتُنوَن﴾

 ]2[سورة العنكبوت اآل�ة:

 ال بد من امتحان: 

اِبِر�َن﴾ ﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِ�َشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمنَ  ِر الصَّ  اْألَْمَواِل َواْألَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَ�شِّ

 ]155[سورة ال�قرة اآل�ة:

إذا السوق حامي, تجد التاجر متألق, و�تحدث �الدین, و�تحدث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, و�ر�د أن �عمل أعماًال صالحة, 

الكامل ال یتأثر �الظروف, ألنه �عامل خالق الكون, �عامل هللا أما إذا كان السوق برد یبرد, تبتر همته, المؤمن 

 عز وجل, هذه أول صفقة. 

 محبته للمؤمنین یؤلمه ما یؤلمهم, و�فرحه ما �فرحهم :-2

 الصفة الثان�ة: في الحدیث المتفق عل�ه: 

 ((المؤمن للمؤمن كالبن�ان, �شد �عضه �عضًا))

 [أخرجه النسائي في سننه]

أخوانك من عالمة إ�مانك, محبتك ألخوانك من عالمة إ�مانك, أن تخفف عنهم �عض المتاعب  �عني: تعاونك مع

 من عالمة إ�مانك, فالتعاون من صفات المؤمن, والتنافس من صفات المنافس, لذلك قیل: 

 ((ال بد للمؤمن من كافر �قاتله, ومن منافق ی�غضه, ومن مؤمن �حسده))

 هم جم�عًا.إذا المؤمنون تحاسدوا, ه�ط مستوا 
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العالمة الثان�ة: أن تحب المؤمنین, أن تعاونهم, أن یؤلمك ما یؤلمهم, أن �فرحك ما �فرحهم, أن �سعدك ما 

�سعدهم, لذلك: أصاب أحد المؤمنین خیر, تحس أنه خیر, لك إنسان ارتقى, إنسان نجح في عمل, إنسان نجح 

 ًا حق�ق�ًا, فأنت مؤمن ورب الكع�ة, أما المنافق: في زواج, نجح في شهادة, مؤمن من أخوانك, إن فرحت له فرح

َئٌة َ�ْفَرُحوا ِبَها﴾  ﴿ِإْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوإِْن ُتِصْ�ُكْم َسیِّ

 ]120[سورة آل عمران اآل�ة:

 فهذه عالمة ثان�ة. 

 ((المؤمن للمؤمن كالبن�ان, �شد �عضه �عضًا))

 یتمیز �حسن الخلق :-3

 ة والسالم في الحدیث عن المؤمن: �قول عل�ه الصال

 ((ما من شيء أثقل في میزان المؤمن یوم الق�امة من خلق حسن))

 [أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما]

اإل�مان: حسن الخلق, اإل�مان �عني: الشجاعة, اإل�مان �عني: الكرم, اإل�مان �عني: الحلم, اإل�مان �عني: العفو, 

 اإل�مان �عني: التواضع.  اإل�مان �عني: المسامحة,

 ((ما من شيء أثقل في میزان المؤمن یوم الق�امة من خلق حسن))

 [أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما]

�عني: إذا قلت: مؤمن, معنى ذلك: أنه ذو أخالق حسنة, فإذا كانت أخالقه سیئة, كان سبب التنفیر من الدین, 

 ز ما تظهر أخالقه في بیته, ألن النبي عل�ه الصالة والسالم �قول: وكان في مستوى ال یرضي هللا أبدًا, وأبر 

 ((خیركم خیركم ألهله))

 [أخرجه الترمذي في سننه]
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ط�عًا: إنسان في بیته, ال یوجد عل�ه رقا�ة, وال یخش شیئًا, فإذا كان أخالق�ًا في بیته, فهو أخالقي قطعًا مع 

وفي البیت شرس, فهذا اللطف والتهدید, ل�س أخالقًا ترضي هللا, الناس, أما إذا كان خارج البیت لطیف, ومهذب, 

 لكنها أخالق نفع�ة, مبن�ة على ذكاء اإلنسان, وعلى مصالحه, لذلك �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 

 ((إن المؤمن لیدرك �حسن خلقه درجة الصائم القائم))

 [أخرجه أبو داود عن عائشة في سننه]

 درجة الصائم القائم))((المؤمن لیدرك �حسن خلقه 

 [أخرجه أبو داود عن عائشة في سننه]

 من لوازم المؤمن: تالوة القرآن الكر�م :-4

 وفي الحدیث الصح�ح: 

ة  ر�حها طیب, وطعمها طیب, ومثل المؤمن الذي ال  -البرتقالة–((مثل المؤمن الذي �قرأ القرآن, مثل األترجَّ
عمها حلو, ومثل المنافق الذي �قرأ القرآن, مثل الر�حانة, ر�حها �قرأ القرآن, كمثل التمرة, ال ر�ح لها, وط

 طیب, وطعمها مر, ومثل المنافق الذي ال �قرأ القرآن, كمثل الحنظلة, ل�س لها ر�ح, وطعمها مر))

معنى ذلك: من لوازم اإل�مان تالوة القرآن, القرآن ر��ع المؤمن, القرآن حبل هللا المتین, القرآن هو الصراط 

 تق�م, المؤمن یتعبد هللا بتالوة القرآن. المس

 �شرى لك �ا قارئ القرآن :

 النبي عل�ه الصالة والسالم �قول: 

 ((من تعلم القرآن, متعه هللا �عقله حتى �موت))

 �عني: تعلم كتاب هللا, نجاة من الخوف, ألم �قل هللا عز وجل: 
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 ْي َال َ�ْعَلَم َ�ْعَد ِعْلٍم َشْیئًا﴾﴿َوِمْنُكْم َمْن ُیَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلكَ 

 ]70[سورة النحل اآل�ة:

أنا ذكر لي أخ, قال لي: لي والدة, نضعها على سر�ر, ونر�طها من یدیها ورجلیها, قلت له: لماذا؟ قال: إذا كانت 

 یداها طل�قتین, خلعت ث�ابها كلها, وأكلت من غائطها, هذه أرذل العمر: 

 ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي َال َ�ْعَلَم َ�ْعَد ِعْلٍم َشْیئًا﴾ ﴿َوِمْنُكْم َمْن ُیَردُّ 

 ]70[سورة النحل اآل�ة:

 تفقد ذاكرتها, تمزق ث�ابها, تتقرب, تأكل من غائطها, هذا أرذل العمر. 

 ((من تعلم القرآن, متعه هللا �عقله حتى �موت))

 والعمل �القرآن, من لوازم المؤمن.  معنى ذلك: أن تالوة القرآن, وفهم القرآن, وتدبر القرآن,

 ال یبتاع على ب�ع أخ�ه, وال یخطب على خط�ة أخ�ه حتى یذر :-5

 ((المؤمن أخو المؤمن, فال �حل للمؤمن أن یبتاع على ب�ع أخ�ه, وال أن یخطب على خط�ة أخ�ه حتى یذر))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

ت تبتعد إلى أن ینتهي الموضوع, أما �اع ب�عة أخوك, مسلم, عالمة اإل�مان: أخ اشترى شروة, أو �اع ب�عة, أن

مؤمن, جارك, �كم �اعك إ�اها؟ أنا عندي أرخص, أرجعها له, وهللا لست مؤمن, إذا كان أخوك �اع ب�عة, وسعرها 

معقول, أردت أن تنافسه, فسألت الذي اشتراها: �كم اشتر�تها؟ أنا أعط�ك أفضل منها, وأرخص, ردها إل�ه, ل�س 

 ذا من صفات المؤمن.ه

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((المؤمن أخو المؤمن, فال �حل لمؤمن أن یبتاع على ب�ع أخ�ه, وال أن یخطب على خط�ة أخ�ه حتى یذر))

كان السلف الصالح: كانوا على عكس ذلك, �أتي المشتري �شتري, �أتي المشتري الثاني, �قول: ال, أنا استفتحت, 
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 اذهب إلى جاري. 

 .-نعم–هكذا كان السلف الصالح 

هذه من صفات المؤمن: أن تبتاع على ب�ع أخ�ك, أو أن تخطب على خط�ة أخ�ك, هذا یتنافى مع كمال 

 اإل�مان. 

 الك�اسة والعقل والفطنة والذكاء :-6

 والنبي عل�ه الصالة والسالم �قول: 

ب المجرب, كان عقله مخ  رب))((ال یلدغ المؤمن من حجر مرتین, من جرَّ

 ((ال یلدغ المؤمن من جحر مرتین))

 لعدوي أن �غشني مرتین)) -كما قال الشافعي-((ال أسمح 

 ((المؤمن ك�س فطن حذر))

 قال تعالى: 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم﴾

 ]71[سورة النساء اآل�ة:

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم﴾

 ]71النساء اآل�ة:[سورة 

 النبي عل�ه الصالة والسالم �قول: 

 ((المؤمن ك�س فطن حذر))
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 فأن تجد مؤمنًا خ�ًا, مستحیل أن تجده مخدوعًا, مستحیل, ألن سیدنا عمر رضي هللا عنه �قول: 

 ((لست �الخب وال الخب یخدعني))

 أي لست من الخبث �حیث أخدع, وال من السذاجة �حیث َأخدع.

ة, والعقل, والحذر, والفطنة, من صفات المؤمن, واألخالق العال�ة, أال تبتاع على ب�ع أخ�ك, وال أن إذًا: الك�اس

 تخطب على خط�ة أخ�ك, من صفات المؤمن ...... 

 من م�شرات المؤمن :-7

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أرأیت الرجل, �عمل العمل من الخیر, و�حمده الناس عل�ه))

 �ه الصالة والسالم: شخص سأل النبي عل

((�ا رسول هللا! أرأیت الرجل, �عمل العمل من الخیر, و�حمده الناس عل�ه؟ فقال عل�ه الصالة السالم: تلك 
 عاجل �شرى المؤمن))

أح�انًا: المؤمن مستق�م, وعمله طیب, شيء طب�عي جدًا, أن یلهج الناس �الثناء عل�ه, أن �حبونه, أن �مدحونه, 

نفاقًا, طب�عة إ�مانه تقضي: أنه مستق�م, أنه صابر, أنه متواضع, أنه رح�م, فالن أخالقه  فهذا ل�س ر�اء وال

اإل�مان�ة أخالق رض�ة, الناس �حبونه, فإذا أح�ه الناس, وأثنوا عل�ه, ل�س معنى هذا: أنه یتمنى السلوك, أن ینتزع 

 إعجابهم, ال, هذا هو اإل�مان. هذه �شرى معجلة من هللا عز وجل.

 إذا أح�ك هللا, ألقى ح�ك في قلوب الخلق. �عني:

 وقد قال �عضهم في تفسیر قوله تعالى .......

�عني: إذا أح�ك هللا أح�ك الناس, ألن قلوب الع�اد بین أص�عین من أصا�ع الرحمن, فحب الخلق لك إذا كنت 

 مستق�مًا, ومؤمنًا إ�مانًا كامًال, هذه �شرى من هللا. 
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رجل �عمل العمل من الخیر, و�حمده الناس عل�ه؟ فقال عل�ه الصالة والسالم: تلك ((�ا رسول هللا, أرأیت ال
 عاجل �شرى المؤمن))

 ل�س �طعان وال لعان وال فاحش وال بذيء :-8

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ل�س المؤمن �الطعان, وال اللعان, وال الفاحش, وال البذيء))

 مستدركه عن عبد هللا بن مسعود] [أخرجه ابن ح�ان في صح�حه والحاكم في

 �ض�ط لسانه, ال �طعن, وال یلعن, وال �فحش في القول, وال �ستخدم الع�ارات البذیئة.

أح�انًا: �قول لك: إذا لم تكن قاس�ًا, الصانع ال �كون رجًال, أنت كنت قاس�ًا, لكنك خالفت السنة, أح�انًا: �سب أ�اه 

هذه أخالق المؤمن؟ هذه أخي هذه مصلحة, ال ل�ست مصلحة, ل�س لك على الذي خلفه, أنت مثل كذا ال�عید, 

 مصلحة بهذا الكالم, مهما كان الظرف عصی�ًا, أن تتلفظ �كلمات ناب�ة, أن تقسو �الكالم. 

 ((ل�س المؤمن �الطعان, وال اللعان, وال الفاحش, وال البذيء))

 بن مسعود] [أخرجه ابن ح�ان في صح�حه والحاكم في مستدركه عن عبد هللا

 الفحش: مجاوزة القدر المعلوم إلى قدر ال �حتمل, كالم قاس, ذكر عورات, س�اب, لعن, طعن. 

 ((ل�س المؤمن �الطعان, وال اللعان, وال الفحش, وال البذيء))

 [أخرجه ابن ح�ان في صح�حه والحاكم في مستدركه عن عبد هللا بن مسعود]

 ا. هذه من صفات المؤمن, الذي رضي هللا عنه
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 �ماذا تتعلق نفس المؤمن؟ وماذا تفهم من هذه األحادیث؟ :

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((نفس المؤمن معلقة بدینه حتى �قضى عنه))

 �عني: موضوع الدین: هذا من حقوق الع�اد. 

 ((وحقوق الع�اد مبن�ة على المشاححة, بینما حقوق هللا مبینة على المسامحة))

مون: أنهم إذا ذهبوا إلى الحج, عادوا من ذنو�هم كیوم ولدتهم أمهاتهم, هذا كالم صح�ح إلى حد وأكثر الناس یتوه

ما, ف�ما بینك و�ین هللا, عدت من ذنو�ك التي بینك و�ین هللا كیوم ولدتك أمك, أما في الذنوب التي بینك و�ین 

�األداء أو المسامحة, فلذلك: موضوع  الناس, هذه ال تسقط وال �مثا�ة حجة, ال تسقط إال �األداء والمسامحة,

الدین, أما الذمة الواسعة: یتساهل, حالته المال�ة جیدة, من أموال ال تأكلها النیران, ما لم أعط�ه, لست مؤمنًا, ألن 

نفس المؤمن معلقة بدینه, حتى �قضى عنه, بل إن الشهید الذي بذل روحه في سبیل هللا, �غفر له كل ذنب إال 

 .الدین, أبداً 

 كان عل�ه الصالة والسالم إذا أراد أن �صلي على أحد أصحا�ه, �قول: 

 ((أعل�ه دین؟ فإن قالوا: نعم, �قول: صلوا على صاح�كم, فإذا قال أحدهم: علي دینه, صلى عل�ه))

 ومرة قال: 

�ا رسول  ((أعل�ه دین؟ قالوا: دیناران, فقال: صلوا على صاح�كم, فصلوا عل�ه, إلى أن قال أحدهم: علي دینه
فصلى عل�ه النبي, في الیوم التالي سأله: �ا بن مسعود, أدفعت الدین؟ قال: ال, في الیوم  -ابن مسعود-هللا 

الثالث سأله: �ا بن مسعود, أدفعت الدین؟ قال: ال, في الیوم الرا�ع سأله: �ا بن مسعود, أدفعت الدین؟ قال: 
 نعم, قال: اآلن ابترد جلده))

 . -نعم–اإلنسان من عذاب الدین, ل�س �الكلمات, ولكن �األداء معنى ذلك: أن نجاة 
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 حدیث ین�غي أن تعلمه :

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ال یتمنى أحدكم الموت, وال یدع �ه من قبل أن �أت�ه.
 .-�عني: أكثر الناس ألتفه سبب, هللا ینهي عمره, و�خلص من الح�اة, هذا كالم غیر إسالمي-

 نه ال یز�د المؤمن عمره إال خیرًا))إنقطع عمله, ونه إذا مات اإ

 العمر ال یز�د المؤمن إال خیرا, لذلك قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((خیركم من طال عمره وحسن عمله))

أ�ضًا: ال بد من ض�ط اللسان, في ساعات الغضب, في ساعات الشدة, معظم الناس یدعون على أنفسهم, أو 

 لیهم �الموت.على أوالدهم, أو على أه

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

نه ال یز�د المؤمن عمره إنه إذا مات انقطع عمله, وإ((ال یتمنى أحدكم الموت, وال یدع �ه من قبل أن �أت�ه, 
 إال خیرًا))

 . -نعم–

 ب�ان لك في معرفة هذا الحدیث :

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ى من المؤمن الضعیف.((المؤمن القوي خیر وأحب إلى هللا تعال
والقوة مطلقة؛ هناك قوة المال, هناك قوة السلطان, فالمؤمن المتفوق: �ستط�ع أن �فعل الخیرات الكثیرة, -

التي ال �ستط�ع أن �فعلها الضعیف, المؤمن الغني �ستط�ع أن �فعل الخیرات, التي ال �ستط�ع أن �فعلها 
�علمه, �حیث ال �ستط�ع الجاهل أن �فعل ذلك, لذلك قال عل�ه  الفقیر, والمؤمن العالم �ستط�ع أن ینفع الناس

 الصالة والسالم:
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 ((علو الهمة من اإل�مان))

التفوق من صفات المؤمن, القوة المطلقة خیر وأحب إلى هللا تعالى من المؤمن الضعیف, لكن النبي عل�ه الصالة 

 :-والسالم أوتي الحكمة, قال

 ((وفي كل خیر))

ن الضعیف على العین والرأس, حتى المؤمن العابد غیر العالم على العین والرأس, حتى المؤمن �عني: حتى المؤم

الفقیر على العین والرأس, لكن أنت �القوة المال�ة, واإلدار�ة, والعلم�ة, تستط�ع أن تفعل أش�اء كثیرة, ال �ستط�عها 

 األقل منك درجة, لذلك قال عل�ه الصالة والسالم:

خیر وأحب إلى هللا من المؤمن الضعیف, وفي كل خیر, احرص على ما ینفعك, واستعن �اهلل ((المؤمن القوي 
احرص, االستسالم, والمشكلة, الخنوع, �قول لك: هذا حظي, هذا قدري, ل�س بیدي شيء, ال؛ ال -وال تعجز, 

 .-تستسلم, ال ت�أس, ال تخنع, ال تستخز
, ولكن قل: قدر هللا وما شاء فعل, فإن كلمة لو تفتح عمل ن أصا�ك شيء, فال تقل: لو أني فعلت كذا وكذاإو

 الش�طان))

 �عني المؤمن: كل شيء أصا�ه, �عد بردًا وسالمًا, یراه من هللا عز وجل. 

 هذا ما یتعلق �عقیدتك :

ال�ارحة شبهت إلنسان مثل: إذا اإلنسان تلقى ضر�ًا, ضرب �عصاة من ید رح�مة, من والده, هل �حقد على 

 العصاة ل�س لها عالقة, فالمؤمن أ�ة مصی�ة تأت�ه من إنسان, هذا اإلنسان أداة بید هللا:  العصاة؟

 ﴿َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوَلِكنَّ للااََّ َرَمى﴾

 ]17[سورة األنفال اآل�ة:

 ﴿َیُد للااَِّ َفْوَق َأْیِدیِهْم﴾

 ]10[سورة الفتح اآل�ة:
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 حقد أساسه الشرك: فحینما توحد, ال تحقد, حینما توحد, ال

 ﴿َفَال َتْدُع َمَع للااَِّ ِإَلهًا َآَخَر َفَتُكوَن ِمَن اْلُمَعذَِّبیَن﴾

 ]213[سورة الشعراء اآل�ة:

 ﴿َوَأْنِذْر َعِشیَرَتَك اْألَْقَرِ�یَن﴾

 ]214[سورة الشعراء اآل�ة:

 خاتمة القول :

ة والسالم, لتكون مق�اسًا وهدفًا, مق�اسًا لنا, أیها األخوة, كل هذه األحادیث الصح�حة, ذكرها النبي عل�ه الصال

 نق�س بها أنفسنا.

ذكرت في أول الدرس, أن اإلنسان من عادته: أنه یتملق نفسه, یثني علیها, ال یرضى عن رزقه, ولكنه یرضى 

 عن عقله, عن إ�مانه, فلئال نقع بهذه المتاهة, ولئال نظن �أنفسنا خیرًا, ونحن دون ذلك.

 ص التي ذكرها النبي عل�ه الصالة والسالم للمؤمن. هذه �عض الخصائ

 اللهم علمنا ما ینقعنا, وانفعنا �ما علمتنا, وزدنا علمًا, والحمد هلل رب العالمین.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 المفاه�م : تصح�ح {119-11}الدرس 

 15-06-1996ي بتار�خ: لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلس -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 تمهید :

أیها األخوة الكرام, أح�انًا: �فهم الناس الدین فهمًا خاطئًا, ینحرف, فهم الناس لحق�قة الدین, ال بد من تجدید 

 حانه وتعالى: تكفل أن ی�عث على رأس كل مئة عام من یجدد لهذه األمة دینها.المفاه�م, لذلك ر�نا س�

من: ال تعني أنه رجل واحد, تعني أنهم رجال كثیرون, فأي إنسان أراد أن �صحح المفاه�م, هو ممن ینطبق عل�ه 

 هذا الحدیث الشر�ف.

, هذا مفهوم خاطئ, ألن الوزن العالي مثل قر�ب: لو أن واحدًا منا توهم: أنه كلما ازداد وزنه, كان أكثر صحة

 سبب ألمراض عدیدة, وو�یلة, وخطیرة, فكلما قل وزن اإلنسان, كان أكثر صحة.

فلو أن اإلنسان توهم أن ز�ادة الوزن دلیل الصحة, فهو واهم, و�حتاج إلى تصح�ح في فهمه, لو توهم إنسان أن 

 مفاه�م.الملح الشدید في الطعام یخفض الضغط, �حتاج إلى تصح�ح 

اآلن: لندخل في موضوع درسنا: �قول لك إنسان: فالن دین, تقول له: ما الدلیل؟ �قول لك: �صلي, �قول: ال, 

الصالة شرط الزم غیر كاف, فالن دین, ما الدلیل؟ �حج بیت هللا الحرم, نقول: ال, الحج شرط الزم غیر كاف, 

ال بد من تصح�ح المفاه�م, ألن اإلنسان إذا عرف یؤدي زكاة ماله, ال, تأد�ة الزكاة شرط الزم غیر كاف, 

الحق�قة, تحرك حركة صح�حة, أما إذا أخطأ في مفهوماته, انحرف في سلوكه, فأي خطأ في التصور, یت�عه خطأ 

 في السلوك, أي خطأ في التصور, یت�عه خطأ في السلوك. 
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 ما أ�عاد هذا الحدیث؟ :

له إال هو: لو إفًا صح�حًا, ورد في البخاري, وهذا الحدیث, وهللا الذي ال أیها األخوة, سأضع بین أید�كم حدیثًا شر�

 عقلناه, وفهمنا أ�عاده, لكنا في حال غیر هذا الحال.

النبي عل�ه الصالة والسالم �أسلو�ه التر�وي, �أسلوب السؤال والجواب, �أسلوب الحوار, سأل أصحا�ه مرة, فقال 

 لهم: 

 ((أتدرون من المفلس؟

 .-تجار, �عني ال توجد حالة أصعب للتاجر من أن �فلس, أن �علن إفالسهأكثركم -

 فقالوا: المفلس فینا من ال درهم له وال متاع,

فقد رأس ماله, وعل�ه دیون, وعل�ه ضغط شدید, وفضح بین التجار, وكشفت حسا�اته, و�ارت �ضاعته, وكثر -

 .-طالبوه, هذا هو المفلس

 -فقال عل�ه الصالة والسالم

ا الحدیث من أحادیث تصح�ح المفاه�م, ألن النبي عل�ه الصالة والسالم لعله أدرك ب�عد نظره, أو لعل هللا وهذ

 .-أوحى إل�ه أنه س�أتي على الناس زمان, یتوهمون أن كل من أدى الصلوات الخمس كان دیناً 

 ة, فقال عل�ه الصالة والسالم: المفلس فینا, المفلس من أمتي �أتي یوم الق�امة �صال

  -مفلس سینتهي إلى النار -

 , و�أتي یوم الق�امة �صالة, و�ص�ام, و�زكاة,
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 دققوا في قوله تعالى: -

 ﴿َذِلَك ِ�َأنَُّهْم َكَفُروا ِ�اهللَِّ َوَرُسوِلِه﴾

 ]80[سورة التو�ة اآل�ة:

 منهم, كفروا: 

َالَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَلى َوَال ُیْنِفُقوَن   ِإالَّ َوُهْم َكاِرُهوَن﴾﴿َوَال َ�ْأُتوَن الصَّ

 ]54[سورة التو�ة اآل�ة:

 .-وصفهم هللا عز وجل �الكفر, وأثبت لهم الصالة, واإلنفاق

 المفلس من أمتي �أتي یوم الق�امة �صالة, وص�ام, وزكاة.

من هنا قلت في مطلع الدرس: الصالة شرط الزم غیر كاف, والصالة شرط غیر كاف, والحج شرط الزم غیر -

 .-لعمرة شرط الزم غیر كافكاف, وا

((و�أتي وقد شتم هذا, وأكل مال هذا, وسفك دم هذا, وضرب هذا, ف�عطى هذا من حسناته, وهذا من حسناته, 
 فإذا فنیت حسناته قبل أن �قضي ما عل�ه, أخذ من خطا�اهم فطرحت عل�ه ثم طرح في النار))

هل ینفع الحج مع شتم الناس والطعن بهم؟ هل تنفع ما قولكم: هل تنفع الصالة مع أكل مال الحرام؟ ال وهللا, 

 الزكاة مع إ�قاع النم�مة بینهم؟ إ�قاع العداوة وال�غضاء؟.

لو تت�عت سلوك المسلمین؛ كذب, غی�ة, نم�مة, أكل مال حرام, عالقات غیر شرع�ة, لقاءات غیر منتظمة, 

عضهم �عضًا وهم عرا�ا, من ث�اب الحشمة اختالط, نزهات, یجلسون في أماكن توزع فیها الخمور, ینظرون إلى �

 والفضیلة. 
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 هذه هي رسالة اإلسالم كما بینها جعفر :

أیها األخوة, فهؤالء المسلمون الذین فهموا أن الدین صالة, وص�ام, وحج, وزكاة, هؤالء فهموا الدین فهمًا خاطئًا, 

 ه النجاشي: حدثنا عن هذا الدین, قال: كذلك ال بد من أن نرجع إلى فهم سیدنا جعفر بن أبي طالب, لما سأل

((كنا قومًا أهل جاهل�ة, نعبد األصنام, ونأكل المیتة, ونأتي الفواحش, ونقطع األرحام, ونسيء الجوار, و�أكل 
القوي منا الضعیف, حتى �عث هللا إلینا رسوًال منا, نعرف نس�ه, وصدقه, وأمانته, وعفافه, فدعانا إلى هللا 

ونخلع ما كنا نعبد نحن, وآ�اؤنا من دونه, من الحجارة واألوثان, وأمرنا �صدق الحدیث,  لتوحیده, ولنعبده,
 وأداء األمانة, وصلة الرحم, وحسن الجوار, والكف عن المحارم والدماء))

 [أخرجه ابن خز�مة في صح�حه]

 اخرج من هذا الوهم :

دة: أنه إذا أدى الصلوات الخمس كان دینًا, إذا أیها األخوة, أتمنى على أخوتنا الحاضر�ن, أال یتوهم لثان�ة واح

 صام رمضان كان دینًا, أنه إذا أدى زكاة ماله كان دینًا, أنه إذا حج إلى بیت هللا الحرام كان دینًا.

نقول: هذه ع�ادات مفروضة یجب أن تؤدى, ولكنها مجتمعة شرط الزم غیر كاف, ال بد من التعامل �الدرهم 

 والدینار.

 قال: 

, فجاءه برجل, قال: أتعرفه؟ قال: -سیدنا عمر لرجل, �حتاج إلى شاهد معرف-هذا, ائتن �من �عرفك, ((�ا 
أعرفه, قال: هل سافرت معه؟ قال: ال, هل حاككته �الدرهم والدینار؟ قال: ال, قال: هل جاورته؟ قال: ال, قال 

 له: أنت ال تعرفه, ائتن �من �عرفك, أنت ال تعرفه))

غي أن نتوهم أننا إذا صلینا الصلوات الخمس كنا دینین, أننا إذا صمنا رمضان كنا دینین, أننا معنى ذلك: ال ین�

إذا حججنا بیت هللا الحرام كنا مسلمین, أننا إذا أدینا زكاة مالنا انتهى كل شيء, دینك �ظهر في ب�عك وشرائك, 

 دینك �ظهر في كالمك. 
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 اعلم هذا :

 دیث, هو لك �ه مصدق وأنت �ه له كاذب))((كفى بها خ�انة أن تحدث أخاك �ح

 رجل ممن صحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, �اع ب�عة خالف منهج رسل هللا, وخالف أمر النبي, فقالت السیدة عائشة: 

 ((قولوا له: أنه أ�طل جهاده مع رسول هللا))

ضع صالتك, وص�امك, وحجك,  صدقوني أیها األخوة, هناك أعمال �فعلها الناس, بإمكانك أن تقول ألحدهم:

وزكاتك في الحاو�ة, اإلنسان حینما �كذب, خرج من اإل�مان, حینما �غش الناس, حینما یخادعهم, حینما �أكل 

أموالهم �غیر حق, حینما یوقع بینهم العداوة وال�غضاء, حینما �قسو قل�ه, أل�س هناك أناس كثیرون �حرمون بناتهم 

 عامًا, ثم تحرم المستحق من إرثك.من اإلرث؟ قد تعبد هللا ستین 

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((فتجب له النار))

الدین منهج, الدین منهج, یبدأ في عالقتك مع جسمك, في عالقتك مع زوجتك, مع أوالدك, مع ز�ائنك, في ب�عك, 

 في شرائك, في لهوك, في سفرك, في حصرك, في إقامتك. 

 ما وراء هذه النقطة :

ألمان�ا, یوجد معرض ضخم قبل شهر, مساء إلى أین؟ إلى النوادي, أین یوجد شارع, أین یوجد  من الحج إلى

ماله, أین توجد نوادي لیل�ة, من الحج إلى ألمان�ا, �حضور معرض, لهدف تجاري, هذا المعرض فهمناه, وهذا 

ق�م له هللا وزنا؛ ال هو, وال الذي یجري مساء, كیف تغط�ه أیها الحاج الكر�م؟ لذلك: حینما �فسق اإلنسان, ال �

 لصالته, وال لحجه, وال لزكاته: 

َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر﴾  ﴿ِإنَّ الصَّ

 ]45[سورة العنكبوت اآل�ة:
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 ((من لم تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر, لم یزدد من هللا إال �عدًا))

 بن ع�اس][أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر عن عبد هللا 

 

 ((من لم یدع قول الزور والعمل �ه, فل�س هلل حاجة في أن یدع طعامه وشرا�ه))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما عن أبي هر�رة]

 ﴿ُقْل َأْنِفُقوا َطْوعًا َأْو َكْرهًا َلْن ُیَتَقبََّل ِمْنُكْم ِإنَُّكْم ُكْنُتْم َقْومًا َفاِسِقیَن﴾

 ]53ورة التو�ة اآل�ة:[س

 لب�ك اللهم لب�ك, �قال له: 

 ((ال لب�ك وال سعد�ك, وحجك مردود عل�ك))

 هذا ما نحتاج إل�ه :

نحتاج إلى تصح�ح المفاه�م, آالف األشخاص �قول لك: فالن دین, لكنه �كذب, ال, ل�س دینًا, لعلك رأیته �صلي, 

 نه یتوهم أنه دینًا: إوسكنات, یؤدیها كل إنسان, بل  ل�ست الصالة مؤشرًا دق�قًا على أنه دین, هذه حركات

َنا النَّاُر ِإالَّ َأ�َّامًا َمْعُدوَدًة﴾  ﴿َوَقاُلوا َلْن َتَمسَّ

 ]80[سورة ال�قرة اآل�ة:

 الیهود: 

 ﴿ِتْلَك َأَماِنیُُّهْم﴾

 ]111[سورة ال�قرة اآل�ة:

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

145 

 ﴿ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن﴾

 ]111ة ال�قرة اآل�ة:[سور 

َئًة َوَأَحاَطْت ِ�ِه َخِطیَئُتُه َفُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن﴾  ﴿َبَلى َمْن َكَسَب َسیِّ

 ]81[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ((�ا فاطمة بنت دمحم, �ا ع�اس عم رسول هللا, أنقذا نفس�كما من النار, أنا ال أغني عنكما من هللا شیئا, ال
 �أتیني الناس �أعمالكم وتأتوني �أنسا�كم, من ی�طئ �ه عمله, لم �سرع �ه نس�ه))

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أمتي أمتي, ف�قول هللا له, أو ف�قال له: ال تدري ماذا أحدثوا �عدك؟ �قول: سحقًا سحقًا))

 هذا ما أردته :

 خطیر جدًا:  أردت من هذا الدرس, ومن هذا الحدیث الخطیر, هذا حدیث

((أتدرون من المفلس؟ قالوا: �ا رسول هللا, المفلس فینا من ال درهم وال دینار, فقال عل�ه الصالة والسالم: إن 
 المفلس من أمتي من �أتي یوم الق�امة �صالة, وص�ام, وزكاة, وقد شتم هذا, وقذف هذا))

دعى علیهم مسلمون, هناك طرف على ثمان�ة آالف دعوى �قصر العدل كید�ة, أكثر المدعي مسلمون, والم

 �اطل.

 فالعبرة أیها األخوة: في الطاعة. 

 احفظ هذه األحادیث :

 ((ركعتان من ورع, خیر من ألف ركعة من مخلط))

 ((من لم �كن له ورع �صده عن معص�ة هللا إذا خال, لم �ع�أ هللا �شيء من عمله))
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 قالوا: 

ل: إن المفلس من أمتي من �أتي یوم الق�امة �صالة, وص�ام, ((المفلس فینا من ال درهم له وال متاع, قا
وزكاة, وقد شتم هذا, وقذف هذا, وأكل مال هذا, وسفك دم هذا, وضرب هذا, ف�قضى هذا من حسناته, وهذا 
 من حسناته, فإن فنیت حسناته قبل أن �قضي ما عل�ه, أخذ من خطا�اهم فطرحت عل�ه, ثم طرح في النار))

 

 ث تصح�ح المفاه�م.هذا الحدیث حدی

((�ا رسول هللا, إن فالنة ذكر من كثرة صالتها, وص�امها, غیر أنها تؤذي جیرانها بلسانها, قال: هي في 
 النار))

 [أخرجه البزار في مسنده واإلمام أحمد في مسنده, وابن ح�ان في صح�حه, والحاكم في مستدركه]

 متى تنعقد الصلة مع هللا؟ :

 )((ال یدخل الجنة نمام)

صدقوني, أن معظم كالم الناس من النم�مة؛ في لقاءاتهم, في والئمهم, في نزهاتهم, في سهراتهم, فالن قال عنك 

كذا, �شتمه, ینقل عنك شتمك, وهو �صلي, وهو �صوم, والنمام ال یدخل الجنة, لذلك: ال تنعقد الصلة �اهلل؛ إال 

 ت إل�ه تو�ة نصوحة.إذا استقمت على أمره, إال إذا اصطلحت معه, إال إذا تب

 ((إذا تاب العبد تو�ة, تو�ة نصوحة, أنسى هللا حافظ�ه, والمالئكة, و�قاع األرض خطا�اه وذنو�ه))

 :  هذا ما ینتظرك إن لم ت�ادر إلى العمل الصالح

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((�ادروا �األعمال الصالحة, فماذا ینتظر أحدكم من الدن�ا؟.
اد الدن�ا؛ أراد مالها, أراد نساءها, أراد بیوتها, أراد مزارعها, أراد متعها, أراد م�اهجها, ماذا �عني: إنسان أر -

 ینتظره من الدن�ا؟ عاش أر�عین, خمسین, ستین, خمسًا وستین, س�عین, خمسًا وس�عین, ماذا ینتظره؟.
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-أو غنى مطغ�ًا,  -�ًا افتقر؟كم إنسان كان غن-: هل تنتظرون إال فقرًا منس�ا, -�قول عل�ه الصالة والسالم
وهل تصدقون: أن الغنى أح�انًا من أكبر المصائب, كان فقیرًا مستق�مًا, فلما اغتنى انحرف, سبب انحرافه 

 -المال الذي بین ید�ه, هذا المال سماه النبي مصی�ة
نسان ح�اته؟ كم كم مرض مفسد �فسد على اإل -هل تنتظرون فقرًا منس�ًا, أو غنى مطغ�ًا, أو مرضًا مفسدًا, 

 مرض عضال یجعل ح�اته جح�مًا ال �طاق؟ من منا �ضمن أن �ع�ش سل�مًا إلى ساعة؟.
 ألم �قل النبي: 

((اللهم إني أعوذ �ك من فجأة نقمتك, وتحول عافیتك, وجم�ع سخطك, أعوذ �ك أن ینزل بي غض�ك, أو �حل 
 بي سخطك, لك العتبى حتى ترضى))

 ون إال فقرًا منس�ًا, أو غنى مطغ�ًا, أو مرضًا مفسدًا, أو هرمًا مفندًا؟)): هل تنتظر -لذلك أیها األخوة 

 احذر أن �كون نها�ة عمرك هذا :

 أیها األخوة, فاإلنسان إن لم �مض ش�ا�ه في طاعة هللا, ینتظره عمر ال یدري كیف �كون؟: 

 ْعَد ِعْلٍم َشْیئًا﴾﴿َوِمْنُكْم َمْن ُیَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي َال َ�ْعَلَم �َ 

 ]70[سورة النحل اآل�ة:

 قف عند هذه القصص :

, ال یخرج من بیته إال �شرطین, -قصة قد�مة من س�عین, ثمانین سنة-كان في إنسان, �عني �عمل في الطب, 

اق�ة, لیرة ذهب�ة وعر��ة, قلب كالحجر, جمع ثروة طائلة, أشاد بناء, �عد األول في دمشق, في أحد أح�اء دمشق الر 

مطل على الشام, حجر مزخرف منحوت, ثم أصیب �فالج, زوجته ضاقت �ه ذرعا, وضعته في قبو, ترسل له من 

 حین إلى آخر طعامه, هو �سأل: أین فالنة الصانعة؟.

 ال تأتي, مرة جاءته, وشتمته, و�الغت في القسوة, و�عد حین نقلته إلى بیت �عید عن البیت, هو الذي أنشأ البناء.

 من منا �ضمن شیخوخته؟. �عني:

كان أحد العلماء الك�ار في الشام, كان عمره ستة وتسعین عامًا, وكان منتصب القامة, حاد ال�صر, مرهف 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

148 

 األذن, قوي الذاكرة, فكان تالمیذه �قولون له: 

الكبر, ((�ا سیدي ما هذه الصحة التي أكرمك هللا بها؟ كان �قول: �ا بني حفظناها في الصغر فحفظها هللا في 
 من عاش تق�ًا عاش قو�ًا, ومن تعلم القرآن متعه هللا �عقله حتى �موت))

أما لي صدیق �قول لي, له أم وضعها على �عني دیوان, ور�ط یدیها ورجلیها, قلت: لماذا؟ قال: لو أطلقت یداها, 

 لخلعت ث�ابها, وأكلت غائطها: 

 َكْي َال َ�ْعَلَم َ�ْعَد ِعْلٍم َشْیئًا﴾﴿َوِمْنُكْم َمْن ُیَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر لِ 

 ]70[سورة النحل اآل�ة:

 لذلك قال عل�ه الصالة والسالم: 

((�ادروا �األعمال الصالحة, فماذا ینتظر أحدكم من الدن�ا؛ هل تنتظرون إال فقرًا منس�ًا, أو عنى مطغ�ًا, أو 
 شر غائب ینتظر, أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟))مرضًا مفسدًا, أو هرمًا مفندًا, أو موتًا مجهزا, أو الدجال ف

 خاتمة القول :

أیها األخوة, من تصح�ح المفاه�م هذه األحادیث؛ الدین الذي �قف عند الحالل والحرام, الدین الذي �أخذ ماله 

 یخرج عن و�دع ما ل�س له, الدین هو الذي یجده هللا حیث أمره و�فتقده حیث نهاه, الدین هو الورع, الدین الذي ال

منهج هللا, أما الصالة, والصوم, والحج, والزكاة, هذه فرائض, إال أنها شرط الزم عیر كاف, والحمد هلل رب 

 العالمین. 

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

نا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وجزى هللا عنا سیدنا دمحم صلى اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال ته

 هللا عل�ه وسلم ما هو أهله, وجزى عنا أستاذنا الجلیل ما أهله, والحمد هلل رب العالمین, الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 وسلم �هعل هللا صلى هللا رسول منها �حذرنا سلب�ة �شر�ة : نماذج {119-12} الدرس

 22-06-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 ماذا �عالج هذا الحدیث؟ وماذا �عن�ك من هذا الحدیث؟ :

 وة الكرام, عن أسماء بنت عم�س قالت: أیها األخ

((سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �قول: بئس العبد عبد تخیل واختال ونسي الكبیر المتعال, بئس العبد عبد تجبر 
واعتدى ونسي الج�ار األعلى, بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلى, بئس العبد عبد عتا وطغى 

تهى, بئس العبد عبد یختل الدن�ا �الدین, بئس العبد عبد یختل الدین �الشهوات, بئس ونسي المبتدى والمن
 العبد عبد طمع �قوده, بئس العبد عبد هوى �ضله, بئس العبد عبد رغب یذله))

 قال أبو ع�سى: 

 ((هذا حدیث حسن وغر�ب, وال نعرفه إال من هذا الوجه))

 رواه اإلمام الترمذي في سننه.

عالج نماذج �شر�ة, �عاني منها المجتمع اإلسالمي؛ أوًال: اإلنسان یتمنى أن �كون عبدًا صالحًا, ال هذا الحدیث �ُ 

أن �كون عبدًا سیئًا, المؤمن یتمنى سالمته, یتمنى تفوقه, یتمنى نجاحه, یتمنى سعادته, یتمنى أن �كون نعم 

 العبد, ال بئس العبد.

یجابي, في توج�ه سلبي, قد �صف لك العبد الصالح, إفي توج�ه  فالنبي عل�ه الصالة والسالم, التوج�ه نوعین؛

 یجابي, إال أن النبي عل�ه الصالة والسالم في هذا الحدیث �الذات, اختار التوج�ه السلبي.إهذا توج�ه 

�عن�ك هذه النماذج ابتعد عنها قدر اإلمكان, إنها نماذج ال ترضي هللا عز وجل, إن صاحبها هالك في الدن�ا, إن 
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 احبها شقي في الدن�ا, إن صاحبها خسر الدن�ا واآلخرة. ص

 لم استحق العبد هذا الفعل (بئس)؟ :

 أیها األخوة, 

 ((بئس العبد عبد تخیل واختال))

قد �أت�ه هللا ماًال, یتخیل أنه قوي �ماله, مع أن هناك آالف المصائب, ال ینفع معها المال, هناك آالف المصائب 

 ال ینفع معها المال. 

 ((بئس العبد عبد تخیل واختال))

 في الحق�قة: قمة النجاح؛ النجاح المالي, أو النجاح العلمي, أو النجاح االجتماعي, هذا النجاح:

تصوروا قمة جبل, والطر�ق إلى هذا النجاح وعرة شاقة, إال أنك إذا وصلت إلى القمة , هناك طرق ثقیلة, توصلك 

مال�ًا, تخیل واختال؛ أنه قوي, وأن الدراهم مراهم, وأنه �المال �فعل كل  إلى القاع بلمح ال�صر, شخص بلغ نجاحاً 

شيء, وأنه �المال یخضع له كل شيء, وأنه �المال یلین له الحدید, تخیل أن المال شيء ثمین, وهو في الحق�قة 

 شيء أقل من الثمین, بل شيء تافه. 

 ((بئس العبد عبد تخیل واختال.
نسي الج�ار األعلى, نسي العادل, نسي اإلله, نسي الذي �فعل ما یر�د, نسي نسي الغني, نسي القوي, -

 الذي إذا �طش, �طش �طشة ج�ارة:

 ﴿ِإنَّ َ�ْطَش َر�َِّك َلَشِدیٌد﴾

 ]12[سورة البروج اآل�ة:

 ﴿ِإنَُّه ُهَو ُیْبِدُئ َوُ�ِعیُد﴾

 ]13[سورة البروج اآل�ة:
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 .-ا اعتقد, أح�انًا: �كون �منصب, یتخیل حاله فوق ال�شرأیها األخوة, أح�انًا اإلنسان: یتوهم, تخیل, م

 ونسي الكبیر المتعال))

أخطر شيء في ح�اة اإلنسان: أنه ال یدخل �حسا�اته خالق الكون؛ قد �ظلم, قد �عتدي, قد یتجاوز, قد �أخذ ما 

 ل�س له, قد �فتخر, قد �ستعلي, قد یتغطرس, قد یتجبر. 

 سي الكبیر المتعال))((بئس العبد عبد تخیل واختال ون

ودائمًا: ر�نا هلالج لج �عاقب المتكبر�ن �عذاب مهین, �عاقب المتكبر�ن �عذاب مهین, والعذاب المهین: مرض النفس 

 مرضًا أل�مًا. 

 لم عوقب هذا الشخص أمام الناس, و�ماذا یتمیز المؤمن, وما العبرة التي تأخذها من هذه القصة؟ :

طرق, إنسان یرتدي ث�اب أن�قة جدًا, أذكر بدلة كحلي, أزرارها صفر, على بنطال أنا مرة في إحدى تقاطعات ال

رمادي, وأنیق, مستوى رف�ع, فمشى خارج الخطوط المسموح بها , جاء لعنده شرطي, نهاه ما ارتدع, جاءه ضا�ط, 

نة ینتهي الموقف, �عني ضر�ه ضر�ًا على وجهه أمام الناس جم�عًا, أنا قلت: وهللا هذا اإلنسان, وال بخمسین س

 أح�انًا في عذاب مهین, فإذا اإلنسان تأدب مع هللا, رفعه هللا. 

 ((من تواضع هلل رفعه))

 المؤمن له من هذه اآل�ة نصیب: 

 ﴿َفِإنََّك ِ�َأْعُیِنَنا﴾

 ]48[سورة الطور اآل�ة:

عنه, المؤمن ال �سمح ألحد أن المؤمن كر�م عند هللا, المؤمن �حفظه هللا, المؤمن �ستره هللا, المؤمن یدافع هللا 

 یتجاوز حده معه.
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 حق�قة ال ر�ب فیها :

سألني شخص منذ أ�ام: أح�انًا یدخل موظف للمحل, �كركب المحل كله, قلت له حق�قة, صدقوني أن هذا ما 

ولم أعتقده: إذا دخل لعندك �النهار مئة ز�ون, وكل ز�ون أثناء المب�ع خشیت هللا, لم تغشه, ولم تكذب عل�ه, 

توهمه, ولم تبتز ماله, ولم تخف عل�ه العیب, وكنت مخلصًا له, وهللا عز وجل أكرم وأجل أن یخ�فك من إنسان, 

ما دمت قد خفت هللا ف�ما بینك و�ینه, وأنت تب�ع وتشتري, لن یخ�فك من إنسان, أما إذا دخل ز�ون, اعتبرته غبي, 

�حاجة لهذه الحاجة, تحكمت ف�ه, لم تخش هللا ف�ما  ل�سته �ضاعة سیئة, اعتبرته جاهل, رفعت السعر, شعرت

بینك و�ین هذا اإلنسان, یدخل إنسان یخوفك, یدخل إنسان یجعل نومك تع�سًا, فاإلنسان إذا خاف هللا, خافه كل 

 ن لم یخف هللا, أخافه هللا من كل شيء: إشيء, و

 َلُموَن﴾﴿َفَأيُّ اْلَفِر�َقْیِن َأَحقُّ ِ�اْألَْمِن ِإْن ُكْنُتْم َتعْ 

 ]81[سورة األنعام اآل�ة:

 ﴿الَِّذیَن َآَمُنوا َوَلْم َیْلِ�ُسوا ِإ�َماَنُهْم ِ�ُظْلٍم ُأوَلِئَك َلُهُم اْألَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن﴾

 ]82[سورة األنعام اآل�ة:

ن هللا �عني: أنت إذا كان دخل إنسان لمحلك, ال یوجد أحد, ال یوجد موظف �حاس�ك على الب�ع والشراء؛ خفت م

أن تكذب عل�ه, خفت من هللا أن تغشه, خفت من هللا أن تخفي عل�ه عی�ًا, خفت من هللا أن تبتز ماله, خفت من 

هللا أن تستغل جهالته, خفت من هللا أن تستعلي عل�ه, ما دمت خائفًا من هللا لن یخ�فك هللا من أحد سواه؛ لذلك 

 الدعاء الشر�ف: 

إال منك, ومن الذل إال لك, ومن االفتقار إال إل�ك, نعوذ �ك من عضال الداء, ((اللهم إني أعوذ �ك من الخوف 
 ومن شماتة األعداء, ومن السلب �عد العطاء))
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 أدخل في حسا�ك أن هللا موجود :

 ((بئس العبد عبد تخیل واختال.
 .-تخیل: �عني توهم, تخیل: أي توهم-

 ونسي الكبیر المتعال))

د, وهللا حسیب, وهللا رقیب, وهللا فعال لما یر�د, وهللا �طاش أح�انًا, وصحتك بیده, دخل �حسا�اته أن هللا موجو 

وقل�ك بیده, وكبدك بیده, وشرایین قل�ك بیده, والدسامات بیده, وخال�ا الدماغ بیده, وزوجتك بیده, وأودالك بیده, 

, وٕاذا سخط عل�ك, أسخط الناس ومن فوقك بیده, ومن تحتك بیده, وٕاذا رضي هللا عنه, أرضى عنك الناس جم�عاً 

 عل�ك جم�عًا.

 تذكر, أدخل في حسا�اتك أن هللا موجود.

 النبي الكر�م كان �طوف في المدینة, فسمع أحد أصحا�ه �ضرب غالمًا له, قال: 

 ((اعلم أ�ا ذر! أن هللا أقدر منك عل�ه))

 هللا موجود :

على أصحا�ه, على بني جنسه, على أي مخلوق, أیها األخوة, اإلنسان �ظل بخیر, ما لم �عتد على أخوانه, 

 العدوان شدید.

�عني: في إنسان عنده هر في البیت, فضجر منه, أمسكه من ذیله, وألقاه من الطابق السا�ع فنزل میتًا, م�اشرة 

ي فقد توازنه إلى نها�ة عمره, فقد توازنه إلى نها�ة عمره, ال �مكن أن �مشي إال بین شخصین, جهاز �س�ط جدًا ف

األذن الداخل�ة, اسمه: جهاز التوازن, هذا الجهاز ع�ارة عن ثالث قنوات, هذه القنوات فیها سائل إلى نصفها, 

وعند السائل هناك أشعار حساسة جدًا, فاإلنسان إذا لم ینم, السائل �اعت�ار سائل, ی�قى مستو�ًا, فیرتفع إلى جانب 

ب دراجة, لوال هذا الجهاز, ال �ستط�ع أن یركبها وال دق�قة, دون جانب, �مس األشعار, اإلنسان �عدل موقفه, راك

 التوازن مستمر.
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 العوام �قولون: 

 ((عرج الجمل من كتفه))

هي من أذنه �عرج, فهذا الجهاز, إذا اختل اإلنسان ال �ستط�ع أن �مشي إطالقًا, �قع, إذا التهبت أذنه الداخل�ة, 

 ناده.الحظ �مشي ی�اعد بین رجل�ه, یوسع قاعدة است

إذا اإلنسان معه التهاب �األذن الداخل�ة, �مشي و��اعد بین رجل�ه, حتى یوسع دائرة استناده, فإنسان اعتدى على 

 هر, هللا عز وجل عطل له جهاز التوازن, فأنت خف من هللا. 

 ((دخلت امرأة النار في هرة ح�ستها, ال هي أطعمتها, وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض))

 أن تكون مثل هذا العبد : احذر من

 ((بئس العبد عبد تجبر واعتدى.
في صاحب أضخم معمل حلو�ات في لبنان, كان �صدر كل یوم طائرة, طائرة شحن محملة �حلو�اته إلى -

الحجاز, كان له محل في ساحة البرج, اثنا عشر طا�قًا, وقسم له أدة مشهور جدًا, دخل إلى معمله, لم �عج�ه 
ول, فوضع العجینة في األرض, وعركها �قدم�ه و�حذائه, فقال له الموظف: �ا سیدي عرك عجینة المعم

�الحذاء؟ �عني: معقول!؟ قال له: الناس �أكلون من تحت قدماي, ثالثون یومًا, قطعت رجاله من ركبت�ه, 
 .-واآلن مق�م في لندن �ال أرجل
 ونسي الج�ار األعلى))

 قال تعالى: 

 ِدیٌد﴾﴿ِإنَّ َ�ْطَش َر�َِّك َلشَ 

 ]12[سورة البروج اآل�ة:

 یوجد ملیون قصة, كل قصة أوضح من أختها, وأصدق من أختها. 

 ((فبئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الج�ار األعلى))
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ما أن تكتبي لي إاستضعف إنسان وهي مقطوعة, ل�س لها أحد, أعجبته, مقطوعة ل�س لها أحد, تجبر علیها, 

 لبیت وطلقها, كتبت له البیت وطلقها �عد ذلك, ألنه ل�س لها أحد. البیت أو أطلقك, فكتبت له ا

 ((نسي الج�ار األعلى))

كلما كان إ�مانك كبیر, تلحظ رب العالمین, ألنه هو الخالق, هو الرب, بیده كل شيء, فعالمة إ�مانك: خوفك من 

 هللا.

 النبي قال: 

 ((رأس الحكمة مخافة هللا))

 أرجل, ولها رأس, أخطر شيء: رأسها.  �عني: الحكمة لها أیدي, ولها

 ((رأس الحكمة مخافة هللا))

 ((بئس العبد عبد تجبر واعتدى))

 قصة لها أثرها :

أنا قلت لكم من فترة: إنسانة تعمل في المحاماة, واشترى مع أخیها بیتًا, اشترته بخمسمئة ألف, صار ثمنه ثمان�ة 

على أخیها تمّلك البیت, دفع لها نصف ثمن البیت �التمام  عشر ملیونًا, ط�عًا: هي محام�ة, قادرة أن تنكر

والكمال, فلما أص�ح ثمن البیت ثمان�ة عشر ملیونًا, طمعت أن تستأثر �ه, وأن تخرج أخاها من هذا البیت, 

عرضت عل�ه ملیون واحد, إن لم �أخذه, أخرجته من البیت �ال شيء, مع أنه دفع نصف ثمن البیت �التمام 

ن األخ من أخواننا, وأنا تا�عت القصة یومًا بیوم, رفض األخ, ألنه دفع نصف البیت, وعنده أر�عة والكمال, واب

عشر طفل, عنده أر�عة عشر ولد, وهي أخته عانس, لما رفض, �أسلوب ذكي جدًا عملت عقد إیجار وهمي مع 

, واألثاث �المستودعات, إنسان قوي, وأخرجه من البیت, ونصف أوالده عند بیت الجدة, والنصف عند بیت الست

والوضع, واألسرة تشردت, وأصابها مصی�ة كبیرة جدًا, هي تملكت البیت �التمام والكمال, ألن أخاها نسي �أخذ 

 منها وصل �المبلغ, أخته, لم یخطر في �اله.
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ال حول , عمتي معها سرطان �األمعاء, قلت: -وهو من أخواننا في المسجد-�قول لي ابن أخیها �عد شهر: وهللا 

وال قوة إال �اهلل, قلت: السرطان عادة سنتین, �عد شهر آخر, قال: عمتي ماتت, هل �مكن أن تلقي كلمة في 

 تعز�تها؟ وذهبت إلى البیت نفسه, وألقیت كلمة في تعز�تها وذهبت.

 , انظر: الذي تملكه أخوها, ور�ثها الوحید, وعاد إلى البیت, ولعنها هللا, والمالئكة, والناس أجمعون, فقط

 ((بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الج�ار األعلى))

قبل أن تأكل ماًال ل�س لك, قبل أن تحتال على إنسان, قبل أن تغش إنسان, قبل أن تستضعف إنسان, قبل أن 

 تبتز إنسان, قبل أن تعتبر إنسان غبي, ل�سناه الشغلة, قبل أن ...... عد للملیون, ألنه في ج�ار أعلى و�طاش: 

 ﴿ِإنَّ َ�ْطَش َر�َِّك َلَشِدیٌد﴾

 ]12[سورة البروج اآل�ة:

 فكلما خفت من هللا أكثر, تكون أعقل؛ أعقل, وأذكى, وأفهم, وقلة العقل: أن تخاف هللا أشد الخوف. 

 هكذا كان المسلمون األوائل :

 قال: 

 �ا عمر؟)) ((وهللا لو تعثرت �غلة في العراق, لحاسبني هللا عنها, لم لم تفسح لها الطر�ق

 هكذا المسلمون كانوا. 

 سیدنا ابن عمر امتحن راعي, قال له: 

((�عني هذه الشاة, قال له: ل�ست لي, قال له: �عني هذه الشاة وخذ ثمنها, قال له: ل�ست لي, قال له: قل 
: ماتت لصاحبها ماتت, قال له: ل�ست لي, قال له: وهللا إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها, ولو قلت لصاحبها

 أو أكلها الذئب لصدقني, فإني عنده صادق أمین, ولكن أین هللا!؟))
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 كل إ�مانك منته أن تقول: أین هللا؟. 

 قصاب �علم أن هللا یراق�ه :

أنا مرة كنت عند قصاب, جاءه طفل صغیر, قال له: نر�د وق�ة شه�ا�ة, نظرت في وصل للشه�ا�ة, نظفها, 

�ة, �ظهر مر�ض, یلزمه شه�ا�ة , وهذه الشه�ا�ة نادرة, تكون وسط الموزات, ووضعها في الماكینة, أرجعها لهم ك

قطعة صغیرة, كلها نصف أوق�ة, لما رأیته �اع هذا الطفل الصغیر الشه�ا�ة, ونظفها, وعرقها, ووضعها في 

 الماكینة, قلت: وهللا هذا مؤمن, �عني: ممكن �ضع له شخت ال �شعر عل�ه, شخت, طفل ال �فهم.

 ا تراقب هللا عز وجل, معنى نجحت, راقب هللا �كل حركة, �كل كلمة. فأنت لم

 ((بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الج�ار األعلى))

 هللا �طاش. 

 هذا عبد ساه اله :

 ((بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلى))

من المالكي الذي في الشام, ما هذا  كنا مرة �حلب, أحد أخواننا الكرام قال لي: یوجد عندنا حي في حلب, أرقى

الكالم؟ تفضل, فعًال شيء غیر معقول, هذه الفیلة على النمط الصیني, هذه الفیلة على النمط الروماني, 

مهندسون من أورو�ا, عملوا الفیلة, النتیجة: لفت نظري فیلة على النمط الصیني, لكن شيء ال �صدق, جمالها 

س�عین خمسة مالیین رخام فیها, كان الدوالر ثالث وثمانون, كان فیها خمسة أخاذ, قال: هذه تكلفتها سنة ال

مالیین رخام أون�كس شفاف, تكلفتها خمسة وثالثون ملیون, صاحب هذه الفیلة عمره اثنتان وأر�عون سنة مات, 

القبر, لم �كف, فجاء  وكان طو�ل القامة, ولحكمة �الغة: اشتروا له قبرًا قصیرًا قل�ًال, ململم القبر, فلما وضعوه في

 الحفار دفعه من صدره, فصار رأسه هكذا ...... 

هذا الذي عنده فیلة خمسة وثالثون ملیون, سنة الس�عین, أثناء كان البیت في الشام �مئة ألف, �مئتي ألف, 

 بثالثمئة ألف, بیت راق جدًا, كان ثمنها خمسة وثالثون ملیون. 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

158 

 سها ولها. -هذا ما تجبر, لكن-((بئس العبد عبد 
�عني: مس�ح, وحمام, �عطي ماء قوي, له قفل, ما اسمه هذا ....... ومس�ح, وفیلة, وسیران, هذا �ع�ش -

 .-لل�سط, لكن ل�س له هم ثان, یر�د أن ین�سط
 ونسي المبتدى والمنتهى))

 المنتهى القبر, في قبر خمس نجوم, ال یوجد شيء. 

 هذا ما قلته إلنسان :

إنسان عظ�م جدًا, �عني أرقى من خمس نجوم, أین �قع؟ قلت له: �النجوم الظهر, �فرجوه قلت لواحد: إذا كان 

 نجوم الظهر, هذه فوق خمس نجوم, في قبر �عني رخام, �اب صغیر. 

اطلع �الجنازة, لك أجر, وفي موعظة كبیرة, انظر: �فتحون النعش, وضعوا المیت, یرفعونه, ینزلونه في القبر, �عد 

الطة, �ضعون كم حجرة �المجرفة, ینزلونه التراب, أكثر من كیلین تراب الذي فوق رأسه, �كون ذلك: �ضعون ال�

قبل یوم؛ شرشفه أمیركي, وحرامه موهیر من فرنسا, والسجاد إیراني, وشيء جمیل جدًا بیته, ینتقل من بیت ثمنه 

 خمسون ملیون, أساسه خمسة مالیین إلى قبر ب�اب صغیر, هذه حق�قة لما وهم. 

 في شخص منا سینفد من القبر, إذا شخص ینفد قولوا. 

 ((بئس العبد عبد سها ولها ونسي المبتدى والمنتهى))

 المبتدع خرج من عورة, ودخل إلى عورة, وخرج من عورة, وأصله من ماء مهین, �عني ماء محتقر.

ماء مهین, فأصله من ماء مهین,  لو إنسان هذا الماء كان على ث�ا�ه, �ستحي ف�ه, إذا نبهوه �ستحي ف�ه جدًا, هذا

 ونهایته إلى القبر, إلى التراب. 
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 هذا هو العبد الذي یختل الدن�ا �الدین :

 ((بئس العبد عبد سها ولها ونسي المبتدى والمنتهى, بئس العبد عبد یختل الدن�ا �الدین))

 هذا إنسان مخادع, �قول لك: �ا أخي, هللا عز وجل قال: 

َ�ا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة﴾﴿َال َتْأُكُلوا ا  لرِّ

 ]130[سورة آل عمران اآل�ة:

هو النهي عن أضعاف مضاعفة فقط, أما �المئة خمسة معقول جدًا, ما في مشكلة أبدًا, �غسل الدن�ا �الدین, یر�د 

 أن �صل للدن�ا من خالل الدین؛ مس�ح مختلط, مختلط, �عمل مولد, �أتي �كم داع�ة, �عض أهل العلم, و�ثنون 

عل�ه, �قول لك: جاء الدكتور فالن, وجاء فالن, وألقوا كلمات, لست مط�قًا شیئًا من الدین, لكن أنت ما الذي 

 استفدته؟.

�عني: صار في عقد قران بنادي الشیراتون, ودعوا علماء كثیر�ن, ألقوا كلمات, وأثنوا على األسرتین العر�قتین 

�الشیراتون؛ جاءت الراقصات, ووزع الخمر, وكانت النساء الطاهرتین, شيء جمیل, �عد یومین عرس النساء 

 كاس�ات عار�ات, وعلى ال�طاقة: الطیبون للطی�ات. 

 ((بئس العبد عبد یختل الدن�ا �الدین))

�عني: الدین مثل شخص ینقصه وردة في صدره, یر�د هكذا �عمل مولد, هكذا یدعي كم إنسان, یلقون كلمات ال 

 ینفعوا. 

 هذه الفقرة؟ :ماذا تستفید من 

كان یجلس إلى جانب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, إلى جان�ه رأس المنافقین عبد هللا بن أبي سلول, إلى جان�ه, كتفًا �كتف, فلما 

 توفي, طلب قم�ص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, قال لهم: 

 ))((أعطوه قم�صي, واآلن: استقر في جهنم حجر, كان یهوي �ه س�عین خر�فاً 
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في شخص سمح له أن یجلس جانب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, كتف �كتف, كتف �كتف, ل�س شخص ثاني, وحینما توفي, 

 كفن �قم�ص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, وقال عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ((اآلن استقر في جهنم حجر, كان یهوي �ه س�عین خر�فًا))

, مكان توج�ه, له كرسي خاص, له اعت�ار خاص, ال �عمل شیئًا, ق�متك عند هللا �عملك فهذه البروظة ال تفید

 الصالح. 

 هذا هو العبد الذي یختل الدین �الشهوات :

 ((بئس العبد عبد یختل الدن�ا �الدین, بئس العبد عبد یختل الدین �الشهوات))

 یلحق الشبهات, هذه التي ل�س علیها زكاة. 

أحمد, حسنًا, وهذه عند اإلمام مالك, یتقصى, أین یوجد رخص یت�عها, فكل المذاهب, وهنا في اآلن: عند اإلمام 

 فتوى شیخ األزهر أفتى, �قول لك: نحن إن شاء هللا برقبته, ل�س لنا شأن.

قال لي شخص, شر�ك �مطعم ضخم, �قدم مشرو�ات, ل�ست روح�ة خطأ روح�ة؛ �عني: مشرو�ات روح�ة, وق�م 

 ذه مشكلة, مشرو�ات كحول�ة, ل�ست روح�ة, مشرو�ات كحول�ة �قدم.روح�ة, و.... ه

قال لي: إن شاء هللا برق�ة شر�كي, أنا ل�س لي دخل, تمد یدك تأخذ نصف ملیون ر�ح آخر السنة, هذه برق�ة 

بتك شر�كك ل�ست واردة, أنت شر�ك �اإلثم, هذا ر�حك �أتي في ب�ع الخمر, فتقول: برقبته إن شاء هللا, ت�قى في رق

 العمل�ة. 

 ((بئس العبد یختل الدن�ا �الدین, بئس العبد عبد یختل الدین �الشهوات))

�عني: دائمًا �حاول أن هذه السجادة یب�عها مثًال �عشرة آالف, الذي اشتراها اآلن یب�عها إ�اها دن�ا �عشرة آالف, 

عملنا؟ �عنا واشتر�نا, �اع السجادة دینًا تب�عني إ�اها؟ نعم, بثمان�ة آالف نقدًا, أعطاه ثمان�ة آالف, أخي ماذا 

�عشرة آالف, ثم اشتراها نقدًا بثمان�ة آالف, عمل�ة ر�و�ة محضة, هذه ماذا �فعل؟ �غسل الدین �الشبهات, �عمل 
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 أعمال �ظاهرها شرعي, أما �ال�اطل عمل�ة ر�و�ة. 

 خاتمة القول عن شرح هذا الحدیث :

بئس العبد عبد عبد طمع �قوده, بئس العبد عبد هوى �ضله, بئس العبد ((بئس العبد عبد یختل الدن�ا �الدین, 
 عبد رغب یذله))

 هوى �ضله, وطمع �قوده, ورغب یذله, والطمع أذل رقاب الرجال. اإلنسان إذا طمع �صغر.

 قال: 

 ((احتج إلى الرجل تكن أسیره, واستغن عنه تكن نظیره, وأحسن إل�ه تكن أمیره))

أنت صرت ندًا له, یلزمك شيء؟ ال, شكرًا, قال لي: أبدًا ممنون, قد �كون معه مئة  أي إنسان استغنى عنه,

 ملیون, أنت ما معك غیر معاشك, لما استغنیت عنه صرت ندًا له, أما إذا احتجته صرت أسیرًا له.

 .إن أحسنت إل�ه كنت أمیره, استغن عن الرجل تكن نظیره, أحسن إل�ه تكن أمیره, احتج إل�ه تكن أسیره

 فهذا اإلنسان: 

 ((بئس العبد عبد طمع �قوده))

 ال �طمع, �طمع �فضل هللا.

 قال: قال له خل�فة من الخلفاء الك�ار لرجل, ألحد العلماء اإلمام مالك, قال له: 

((سلني حاجتك, قال له: وهللا أستحي أن أسأل غیر هللا في بیت هللا, فالتقى ف�ه خارج الحرم, قال له: سلني 
ل له: وهللا ما سألتها من �ملكها, أفأسألها من ال �ملكها؟ قال له: سلني حاجتك, قال له: أدخلني حاجتك, قا

 الجنة, قال له: هذه ل�ست بیدي, قال له: إذًا: ل�س لي عندك حاجة))
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 رأیت العفة, كیف هذه العفة, والحمد هلل رب العالمین.

 صالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمین, وال

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وجزى هللا عنا سیدنا دمحم صلى 

 هللا عل�ه وسلم ما هو أهله, وجزى عنا أستاذنا الجلیل ما أهله, والحمد هلل رب العالمین, الفاتحة.

 هلل رب العالمین  والحمد
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 ذلك خالف توظفه أن و�مكنك الحق في توظفه أن �مكنك : المتاع {119-13}الدرس 

 29-06-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العل�م الحك�م, اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا �ما علمتنا وزدنا علما, وأرنا 
ا الحق حقًا وارزقنا أت�اعه, وأرنا ال�اطل �اطًال وارزقنا اجتنا�ه, واجعلنا ممن �ستمعون القول فیت�عون أحسنه, وأدخلن

 برحمتك في ع�ادك الصالحین. 

 كیف نوفق بین هذا الحدیث الشر�ف: تجب الزكاة في القمح ..... و�ین هذه المحاصیل الزراع�ة: 

 أیها األخوة المؤمنون, حدیث شر�ف ورد في صح�ح البخاري, �مكن أن نفهمه فهمًا ض�قًا, ولكن ال بد من مقدمة:

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 في القمح والشعیر والتمر والز�یب))((تجب الزكاة 

الذي عنده مزرعة تفاح, أل�س عل�ه زكاة؟ مزرعة فر�ز, الذي عنده �ساتین, تنتج أنواع الفواكه, �ضمنها �مئات 

 األلوف, أل�س عل�ه زكاة؟ .

 كیف نوفق بین هذا الحدیث الشر�ف, وهو قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ر والتمر والز�یب))((تجب الزكاة في القمح والشعی

 مع أنها في الواقع, تجب في كل ما أنتجته األرض.

 العلماء قالوا: 
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((لو أن النبي عل�ه الصالة والسالم ذكر أنواعًا من المحاصیل الزراع�ة, لم تكن في عهده, الصحا�ة ال 
 �فهمون شیئًا))

حرم لحم الخنز�ر, والدم, والمیت, أما �عني مثًال: هللا عز وجل حرم الخمر, والم�سر, واألنصاب, واألزالم, 
الهیرو�ن, لم یرد في القرآن الكر�م, هل هو محرم؟ لو أن النبي ذكر الهیرو�ن, ال �فهمون شیئًا, كیف ُ�حرم اآلن؟ 

 �الق�اس, قال تعالى: 

َ�اِت َوُ�َحرُِّم َعَلْیِهُم اْلَخَ�اِئَث﴾  ﴿َوُ�ِحلُّ َلُهُم الطَّیِّ

 ]157[سورة األعراف اآل�ة:

 هذا هو الدلیل العام.

 العلماء قالوا: 

 ((تجب الزكاة في علتها ال في عینها))

 ألم �قل النبي: 

 ((تجب الزكاة في القمح والشعیر والتمر والز�یب))

 قالوا: 

 ((تجب في علتها ال في عینها))

, تجب ال في �عني: أي محصول زراعي ذي ق�مة, تجب ف�ه الزكاة؛ الذرة, العدس, الحمص, تجب فیها الزكاة

 عینها, بل في علتها, أنها محصول زراعي ثمین.
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 ما علة هذا النهي في هذا الحدیث؟:

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ال �قض القاضي حین �قضي وهو غض�ان))

ما علة هذا النهي؟ أن القاضي الغض�ان, �أتي حكمه مضطر�ًا, ل�س في صالح العدل, فإذا كنت غض�انًا فال 

 تقض.

 نًا: قاض ابنه ملتهب �التهاب سحا�ا, و�ین الموت والح�اة, هل یجب عل�ه أن �قضي؟.حس

إذًا: الغضب عل�ه: أنه �سبب اضطراب الحكم, وأي شيء �سبب اضطراب الحكم منهي عنه, لذلك العلماء: 

 حملوا على الغضب ثالثًا وثالثین حالة, هذه مقدمة. 

 حدیث الیوم :

الدرس: ورد في صح�ح البخاري, عن أبي هر�رة رضي هللا عنه, أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أیها األخوة, أما حدیث هذا 

 قال: 

 ((الخیل لرجل أجر, ولرجل ستر, وعلى رجل وزر. 

 الخیل أداة الركوب في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص, األداة الراق�ة في دا�ة.-

نا: علتها الس�ارة, ما �شبهها: البیت, التجارة, أي شيء من األش�اء المعنى الضیق: الخیل؛ علتها أم عینها؟ إذا قل
 التي تعد قوام الح�اة؛ إما أن تكون أجرًا, وٕاما أن تكون سترًا, وٕاما أن تكون وزرًا, هذا درس الیوم.

 : أما الذي له أجر, فرجل ر�طها في سبیل هللا.-قال

مة خلق هللا, لخدمة الدعوة إلى هللا, لنشر الحق, لترسیخ سخر هذه الخیل, أو تلك المرك�ة في سبیل هللا, لخد-
, رجل ر�طها تغن�ًا -الفضیلة, لجبر الكثیر, خیل تشتر�ها, وترقى بها في الجنة, أو س�ارة, وأما التي تعد ستراً 

أراد أن �ستخدمها في قضاء حاجاته, أراد أن تكفه عن السؤال, أراد أن تكف أهله عن الوقوف في - وتعففًا, 
, ثم لم ینس حق هللا في رقابها, وال في ظهورها, -الطر�ق, هذه الخیل الثان�ة كانت سترًا, األولى أجر, الثان�ة ستر
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 فهي لذلك ستر, 

 ألهل اإلسالم, فهي على ذلك زور)) -أي معاداة-ورجل ر�طها فخرًا ور�اء ونواء, 

ها الس�ارة, وما �شبهها: البیت والتجارة؛ �مكن هذا الحدیث خطیر جدًا, �مكن أن تستخدم الخیل, هذه عینها, وعلت

 أن تستخدم هذه األش�اء فتكون أجرًا, و�مكن أن تستخدمها فتكون سترًا, و�مكن أن تستخدمها فتكون وزرًا. 

 هذا بإمكانك :

أیها األخوة, فكل إنسان بإمكانه أن یوظف ما عنده في سبیل الحق, بیته, إذا كان البیت كل لقاء تم في هذا 

البیت, كان ف�ه ذكر هلل, بیت م�ارك, تو�ة انعقدت في هذا البیت, دعوة إلى هللا تمت في هذا البیت, لقاء طیب تم 

في هذا البیت, ذكر هلل تم في هذا البیت, إطعام الطعام تم في هذا البیت, أمر �معروف تم في هذا البیت, جبر 

 ك, �مكن أن �كون سلمًا لك إلى الجنة.لخاطر تم في هذا البیت, هذا البیت الذي اشتر�ته �مال

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((الخیل لرجل أجر, ولرجل ستر, وعلى رجل وزر))

المرك�ة قد توظف في الحق, �مكن أن تنقل �المرك�ة طالب علم, أح�انًا: �مكن أن تنقل �المرك�ة إنسان مر�ض, 

ق جارك �ا�ك, أخي أنت عندك س�ارة, �مكن أن تأخذ ابني تسعفه ل�ًال في الساعة الثان�ة �عد منتصف اللیل, �طر 

 إسعافًا.

فالمرك�ة إذا وظفتها في الحق, انقلبت إلى أجر, وٕاذا قضیت بها حاجاتك وحاجات أهلك, انقلبت إلى ستر, أما إذا 

ص�ة وزرًا ركبت بها من ال ترضي هللا, وتمت بها عالقة ال ترضي هللا, وارُتكبت فیها معص�ة هلل, كانت هذه المع

 على صاحبها. 

بیت, اإلنسان اشترى بیتًا آوى إل�ه, آوى أهله, نام في هذا البیت, أكل في هذا البیت, اغتسل في هذا البیت, ارتاح 

في هذا البیت, نقول: هذا البیت ستر, أما دعا إلى هللا في هذا البیت, كل لقاء في هذا البیت, تم ف�ه ذكر هلل عز 

ًا, صار هذا البیت سلم إلى الجنة, أما إذا ارتكبت ف�ه المعاصي واآلثام, حفالت االختالط, وجل, صار بیتًا م�ارك
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حفالت المنكر, تو�عت ف�ه البرامج حتى الساعة الخامسة فجرًا, وتركنا صالة الفجر, عندئذ: انقلب هذا البیت إلى 

 وزر.

ن هذه التجارة خدمة المسلمین, تنوي مساعدة فالمؤمن بإمكانه أن �ستخدم بیته, وأن �ستخدم متجره, متجر؛ تنوي م

الضعفاء والمساكین, تنوي ترسیخ الحق في الناس, هذا المكتب التجاري ینقلب إلى مكان ع�ادة, و�مكن أن تتخذ 

مكت�ًا تجار�ًا, وتقتات منه, تكفي أهلك ونفسك, صار سترًا, أما إذا �عت �ضاعة تخرب األخالق, وكیل أفالم 

..... وكیل صحون ل�س طائرة مستقبلة لل�الء, صحن مستقبل لل�الء؛ فما كل �ضاعة تعد سترًا, فیدیو, أر�ح من .

 وال كل �ضاعة تعد أجرًا, من ال�ضائع ما هو وزر .

 اقرأ هذا الحدیث مرة ثان�ة :

 ف�ا أیها األخوة الكرام, نعید الحدیث مرة ثان�ة:

  قال: عن أبي هر�رة رضي هللا عنه, أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

((الخیل لرجل أجر, ولرجل ستر, وعلى رجل وزر, فأما الذي له أجر: فرجل ر�طها في سبیل هللا, فهي لذلك 
, ثم لم ینس -تغن�ًا: ل�ستغن بها عن الناس, وتعففًا: ل�عف بها عن الحرام-أجر, ورجل ر�طها تغن�ًا وتعففًا, 

ألهل اإلسالم,  -أي معاداة-ورجل ر�طها فخرًا ور�اء ونواء,  حق هللا في رقابها وال ظهورها, فهي لذلك ستر,
 فهي على ذلك وزر))

 اسع إلى أن �كون متاعك سلمًا إلى الجنة :

إنسان أسس تجارة مشروعة, إنسان أسس تجارة محرمة, إنسان أسس تجارة لینشر الحق من خاللها, هناك مشار�ع 

 الفقراء والمساكین, فما قولكم؟. تجار�ة, معظم ر�عها یوظف في نشر الحق, ومساعدة

هل في الناس جم�عًا من ل�س له بیت �سكنه؟ هل في معظم أصحاب الدخل المرتفع ل�س له مرك�ة یركبها؟ هل 

 ألكثر الناس ل�س له عمل �عمل �ه؟.

 ما قولكم: أن تجعل من مركبتك, ومن بیتك, ومن مكت�ك التجاري, أن تجعله سلمًا إلى الجنة؟. 
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 الدین والدن�ا إذا اجتمعا, وأق�ح الكفر واإلفالس �الرجل))((ما أجمل 

 هل تنقلب العادات �النوا�ا الطی�ة إلى ع�ادات؟ كیف ذلك؟ :

أیها األخوة, النوا�ا الطی�ة تقلب العادات إلى ع�ادات, العادات: أكلنا, وشر�نا, وارتدینا ث�ابنا, وتوجهنا إلى أعمالنا, 

استقبلنا الز�ائن, و�عنا, واشتر�نا, ثم ذهبنا إلى بیوتنا لنأكل, واستلقینا على الفراش وفتحنا المحل, ونظفنا المحل, و 

قل�ًال, وعدنا مساء, وتا�عنا العمل, وعدنا إلى البیت, أكلنا, وشر�نا, ونمنا, تسع وتسعون �المئة من الناس �فعلون 

ناس جم�عًا, یجعله ع�ادة, فتجارته من هذا, المؤمن وحده یجعل من هذا النشاط الیومي المألوف, الذي �فعله ال

أجل نصرة الحق, إذًا: هي أجر, أو من أجل الكفا�ة والعفة, إذًا: هي ستر؛ أما إذا كانت التجارة من أجل أن 

ُ�مضي الل�الي الحمراء, وأن یذهب إلى بلد غر�ي فی�حث عن األح�اء المشبوهة, عن الحي الالتیني, وعن الشارع 

الفالني, إذا وظف األموال التجارة في هذه الرحالت, اآلن أذاعوها اسم �عض اإلذاعات  الفالني, وعن الملهى

 اسمها: رحالت جنس�ة.

�عني: یخرج كل خم�س من �عض ال�الد إلى ال�حر�ن, عشرات األلوف للمعص�ة فقط, یذهبون إلى جنو�ي آس�ا 

واآلثام فیها, والناس �أنفون أن یرتكبوا  الرتكاب الزنا, مئات ألوف, صار معروف, في بؤر �العالم كل المعاصي

الحماقات في �الدهم, یركبون الطائرات و�توجهون, فالتجارة التي تنتهي �صاحبها إلى مثل هذه الرحالت, لعنها 

هللا من تجارة, إنها وزر على صاحبها, والتجارة التي تكفي صاحبها هم السؤال, و�ذل ماء الوجه, هي ستر, أما 

 بتغي منها أن توظفها في الحق, فهي أجر.التجارة التي ت

بإمكانك أیها المؤمن: إذا طلبت العلم, أن تجعل من مركبتك أجرًا, ومن تجارتك أجرًا, ومن بیتك أجرًا, ومن 

 نزهاتك أجرًا.

ما  هناك أناس كثیرون, إذا تنزهوا ذكروا هللا كثیرًا, ما الذي �منع أن تكون في مكان جمیل, وأن تذكر هللا العظ�م؟

 الذي �منع أن تدعو إلى هللا في أي مكان؛ في عقود القران, في أي المناس�ات, في كل اللقاءات؟.

ف�ا أیها األخوة, العادات �النوا�ا الطی�ة, تنقلب إلى ع�ادات, من هو الخاسر؟ الذي مارس كل هذه األش�اء, وجاء 

 یوم الق�امة صفر الیدین, ل�س معه شيء. 
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 لمقدمة :هذا ما سبق ذكره في ا

 ذكرت المقدمة: أن الزكاة تجب في القمح والشعیر والتمر والز�یب.

 الفقهاء قالوا: 

 ((تجب في علتها ال في عینها))

علتها القمح, �شبهه الحمص, العدس, أي محصول أساسي في الح�اة كالقمح, أي محصول یخزن, و�عد قوتًا, 

 فهو كالتمر والز�یب. 

 و غض�ان))((ال �قض القاضي حین �قضي وه

 حمل العلماء على الغضب ثالثًا وثالثین حالة, كلها تؤدي إلى اضطراب الحكم. 

 حسنًا: عن أبي هر�رة رضي هللا عنه, أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

 ((الخیل لرجل أجر, ولرجل ستر, وعلى رجل وزر))

 ص�ة فهي وزر.و�ثها في الحق أجر, كفیت بها نفسك عن السؤال ستر, وظفتها في المع

 قس علیها المرك�ة, والبیت, والتجارة, والصحة, والمال, والنزهة, وما إلى ذلك ...... 

 ماذا تتضمن هذه اآل�ة من معان حسب ما وردت في هذا الحدیث؟ :

 : -حدیث آخر-قال وك�ع 

 حتى زرتم المقابر﴾))وهو �قرأ: ﴿ألهكم التكاثر*  -�عني: وصلت إل�ه–((انتهیت إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 [أخرجه ابن ح�ان في صح�حه, والحاكم في مستدركه]

ألهكم, ما معنى ألهكم؟ ما هو اللهو؟ أن تشتغل �الخس�س عن النف�س, أن تغوص في ال�حر, وأن تتحمل المشاق, 

و, وأن تعرض نفسك لألخطار, من أجل أن تصعد �المحار ال �اللؤلؤ, تركت اللؤلؤ وأخرجت الصدف, فهذا له
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اللهو عندك امتحان مصیري, والكتاب المقرر ال تقرؤه, تقرأ قصة سخ�فة, هذا لهو, حینما تشتغل �الخس�س عن 

النف�س, هذا لهو, أنت في الدن�ا مطالب �معرفة هللا, والتقرب إل�ه, فإذا لهوت �ما سوى ذلك, فقد ابتعدت عن 

 الحق, قال تعالى:

 ﴿َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن﴾

 ]1المؤمنون اآل�ة:[سورة 

 ﴿الَِّذیَن ُهْم ِفي َصَالِتِهْم َخاِشُعوَن﴾

 ]2[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن﴾

 ]3[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َوالَِّذیَن ُهْم ِللزََّكاِة َفاِعُلوَن﴾

 ]4[سورة المؤمنون اآل�ة:

 قال وك�ع:  

 , وهو �قرأ:﴿ألهكم التكاثر.((انتهیت إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص
 .-اإلنسان أح�انًا: �صل إلى درجة في عمله, ال یبتغي تأمین رزقه, یبتغي التكاثر, الت�اهي, التفاخر, الجمع-

 حتى زرتم المقابر﴾))

 �عني: فجأة من أفخر بیت إلى قبر صغیر, من أفخر مكتب إلى قبر صغیر, والقبر كلكم �علم ما القبر؟. 

 هذا ما ی�قى لك من مالك :

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((�قول ابن آدم: مالي مالي, وهل لك من مالك إال ما تصدقت فأ�قیت, أو ل�ست فأبلیت, أو أكلت فأفنیت؟))
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 حسنًا: ل�س لك من مالك إال ثالثة أش�اء؛ تصدقت فأ�قیت, ل�ست فأبلیت, أكلت فأفنیت, وما سوى ذلك.

على الطعام, والشراب, والل�اس, أنفق مئة ألف, له من هذا الملیون مئة ألف, واألق�ة ل�ست شخص معه ملیون, 

له عل�ه وزرها, دون أن ینتفع بها, لذلك العلماء فرقوا: بین الكسب, و�ین الرزق؛ الرزق ما انتفعت �ه, الرزق هذا 

فقط, وما سوى ذلك: كسب ُتحاسب القم�ص الذي ترتد�ه, وطبق الطعام الذي أكلته, وهذا البیت الذي تسكنه 

 عل�ه, من أین اكتسبته؟ وف�م أنفقته؟ دون أن تنتفع �ه, لذلك قال عل�ه الصالة والسالم: 

((وهل لك من مالك إال ما تصدقت �ه فأمضیت, أو فأ�قیت, أو ل�ست فأبلیت, أو أكلت فأفنیت؟ وما سوى ذلك 
 ل�س لك))

 الصدقة, وحدها ت�قى. الذي لك هو الرزق, وثلث الرزق, الذي ی�قى

 قالت: 

 ((�ا رسول هللا! لم یبق من الشاة إال كتفها, فقال عل�ه الصالة والسالم: بل �قیت كلها إال كتفها))

 هذا ما أوحى هللا إلى نب�ه عل�ه الصالة والسالم :

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص خطب أصحا�ه, وقال: 

 ر أحد على أحد))((وٕان هللا أوحى إلي أن تواضعوا, حتى ال �فخ

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

اإلنسان حینما �فتخر؛ �كون فخره نقصًا في إ�مانه, �كون فخره نقصًا في عبودیته, �كون فخره نقصًا في علمه, 

 �كون فخره دل�ًال على فتور ع�ادته, �كون فخره دل�ًال على انقطاعه عن هللا عز وجل.

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا, حتى ال �فخر أحد على أحد))((إن هللا 
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 واإلنسان حینما �فخر, كثرة الظهور تقصم الظهور: 

 ﴿َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِفي ِز�َنِتِه﴾

 ]79[سورة القصص اآل�ة:

 ﴿َفَخَسْفَنا ِ�ِه َوِ�َدارِِه اْألَْرَض﴾

 ]81[سورة القصص اآل�ة: 

عنده, واالفتخار على من ال �ملكون هذا الشيء, هذا السلوك ال یتناسب مع  عند �عض الناس رغ�ة في عرض ما

 اإل�مان, المؤمن �ظهر تواضعًا, وال �فتخر إال �الشيء الذي ینفعه في اآلخرة, لذلك: 

 ((ق�مة الرجل ما �حسن))

 وفي آخر الزمان: ق�مة المرء متاعه, �عني: �ستمد ق�مته من متاعه فقط. 

 ع�اس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص : هذا ما ورد عن ابن

 وعن ابن ع�اس رضي هللا عنه, أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �قول: 

((ال تفتخروا �آ�ائكم الذین ماتوا في الجاهل�ة, فو الذي نفسي بیده, من افتخر �آ�ائه الذین ماتوا في الجاهل�ة, 
 كان الُجعُل خیرًا من آ�ائهم))

�عتز بإنسان كافر, لكنه قوي؛ المؤمن ال �عتز إال �مؤمن, المؤمن ال �عتز إال �اهلل, اإلنسان �عني: اإلنسان أح�انًا 

 المنقطع, الفاجر, الكافر, ال�عید, ال تعتز �ه. 

 ((من جلس إلى غني فتضعضع له, ذهب ثلثا دینه))
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 وقد قال عل�ه الصالة والسالم: 

 كرامة, فهو عاشرهم في النار))((من انتسب إلى تسعة آ�اء كفار, یر�د بهم عزًا و 

 [أخرجه أبو �على, والطبراني في المعجم الكبیر, والطبراني في المعجم األوسط, واإلمام أحمد في مسنده]

 محور الدرس :

محور الدرس: الفخر �المال والنسب, المال �مكن أن یوظف في الحق ف�كون أجرًا, أو أن تنتفع �ه ف�كون سترًا, 

المعص�ة ف�كون وزرًا, فمن افتخر �ماله, وقع في شر عمله, وكذلك االنتماء إلى عصب�ات أو أن تستخدمه في 

 جاهل�ة, المؤمن ال �فتخر إال �المؤمنین؛ انتماؤه للمؤمنین, والؤه للمؤمنین, محبته للمؤمنین. 

 ((ال یؤمن أحدكم حتى �كون هواه ت�عًا لما جئت �ه))

 قال تعالى: 

َدَها َوَمَساِكُن ْم َوَأْبَناُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَسا﴿ُقْل ِإْن َكاَن َآَ�اُؤكُ 
ُ َال َیْهِدي اْلَقْوَم َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْ�ُكْم ِمَن للااَِّ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبیِلِه َفَتَر�َُّصوا َحتَّى َ�ْأِتَي  ُ ِ�َأْمِرِه َوللااَّ للااَّ

 اْلَفاِسِقیَن﴾

 ]24[سورة التو�ة اآل�ة:

أیها األخوة الكرام, محور الدرس: الحدیث األول الذي یبین ف�ه النبي عل�ه الصالة والسالم: أن دن�اك التي في 

 ذهب�ة, وجعل دن�اه وزراً حوزتك, �مكن أن تكون سلمًا إلى الجنة, فالشقي من ض�ع هذه الفرصة ال

أو سترًا, ولم یرق بها في الجنة, وكل شخص من أخواننا الكرام: بإمكانه أن �ستفید من هذا الحدیث, وأن یجعل 

 من نوا�اه الطی�ة أعماًال صالحة.

 أنا سمعت السلف الصالح: كان إذا فتح دكانه, ورفع الغلق, �قول: 

 ((نو�ت خدمة المسلمین))
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نة إلى الساعة الثان�ة أعمال صالحة, �اع مسلم �ضاعة جیدة, �سعر معتدل, نفعه بها, لم �كذب, من الساعة الثام

ولم �غش, كل وقته �العمل الصالح, فكل شخص منا إن اشترى مرك�ة: نو�ت بها خدمة المسلمین, نو�ت بها نشر 

 هلل عز وجل.الحق, إن اشترى بیت: نو�ت �ه أن �كون هذا البیت م�ارك, أي أن �كون ف�ه ذكر 

�عني: شخص صاحب مزرعة فخمة جدًا في الصبورة, دعا طالب العلم األجانب المتخرجین, ودعا س�عمئة 

إنسان, وألقیت كلمات رائعة, والناس تأثروا تأثرًا كبیرًا, ثم دعاهم إلى طعام العشاء, دعي شخص من هؤالء 

 للحق!!.المدعوو�ن, قال: أنا ال أفهم, هذه مزرعة فخمة جدًا, موظفة 

أنا أعرف المزارع للمعاصي؛ مسا�ح, ونساء كاس�ات عار�ات, واختالط, مزرعة في هذه الفخامة, موظفة لطالب 

 العلم؛ إلكرامهم, لتكر�مهم!.

ممكن كل شيء تملكه توظفه �الحق, هذا بیدك؛ تغدو عندئذ المزرعة م�اركة, والمكتب التجاري م�ارك, والبیت 

 إنسان مركبته ینقل بها أخوانه لدروس العلم أبدًا, دائمة ممتلئة, هذا عمل صالح.م�ارك, والمرك�ة م�اركة, ف

فالملخص: بإمكانك أن تجعل من مركبتك, وعملك, وكل نشاطاتك سلمًا إلى الجنة, أجرًا أو سترًا, ونعوذ �اهلل أن 

 تكون وزرًا, والحمد هلل رب العالمین. 

 المین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب الع

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم, الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 التي العالقات أنواع وما اإل�مان؟ مع تتناقض التي الصفات هي ما:  {119-14}الدرس 

 صالحها؟إ تتم وكیف البین؟ ذات تفسد

 13-07-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 لصادق الوعد األمین.الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم ا

 ماذا تعني كلمة (رجل) في القرآن الكر�م؟ :

 أیها األخوة الكرام, �قول سیدنا سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه: 

 ((ثالثة أنا فیهن رجل, وف�ما سوى ذلك فأنا واحد من الناس))

 وكلمة رجل: ال تعني أنه ذكر, تعني أنه �طل: 

ُ َأْن   ُتْرَفَع َوُ�ْذَكَر ِفیَها اْسُمُه ُ�َس�ُِّح َلُه ِفیَها ِ�اْلُغُدوِّ َواْآلََصاِل﴾﴿ِفي ُبُیوٍت َأِذَن للااَّ

 ]36[سورة النور اآل�ة:

 ﴿ِرَجاٌل َال ُتْلِهیِهْم ِتَجاَرٌة َوَال َبْ�ع َعْن ِذْكِر للااَِّ﴾

 ]37[سورة النور اآل�ة:

ُلوا َتْبِد�ًال﴾﴿ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا للااََّ   َعَلْ�ِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَ�ُه َوِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر َوَما َبدَّ

 ]23[سورة األحزاب اآل�ة:

فكلمة رجل في القرآن والسنة: ال تعني أنه ذكر, تعني أنه �طل, والعوام �ستخدمون هذا المعنى: فالن أص�ح 

 رجاًال: �عني �طل. 
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 ذا الصحابي الجلیل؟ :ماذا نفهم من مقولة ه

 �قول هذا الصحابي الجلیل: 

ما سمعت حدیثًا من رسول  -من هذه الثالثة:-((ثالثة أنا فیهن رجل, وف�ما سوى ذلك فأنا واحد من الناس, 
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص, إال علمت أنه حق من هللا تعالى))

 ي المئة: �عني: في ال�شر جم�عًا رجل واحد, كالمه من عند هللا مئة ف

 ﴿َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوى﴾

 ]3[سورة النجم اآل�ة:

 ﴿ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى﴾

 ]4[سورة النجم اآل�ة:

فأنت قد تقرأ آالف القصص, وآالف الكتب, وقد تستمع إلى آالف الع�ارات, هذا كله كالم ال�شر, ف�ه الصواب 

 , هذا كالم حق, خالص من عند هللا, لذلك علماء األصول قالوا: والخطأ, أما إذا قرأت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

((هناك وحي متلو, ووحي غیر متلو؛ الوحي المتلو: هو القرآن الكر�م, والوحي غیر المتلو: هو كالم النبي 
 عل�ه أتم الصالة والتسل�م))

 ما محور أحادیث هذا الدرس؟ :

م: متعلق �الفساد في األرض, �قول عل�ه الصالة والسالم, ف�ما روي عن أیها األخوة, محور هذه األحادیث الیو 

 أبي �كر الصدیق رضي هللا عنه: 

 ((ال یدخل الجنة خب وال منان وال بخیل))

 وال منان وال بخیل)) -الخب: المخادع–((ال یدخل الجنة خب 
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 ماذا تعني مقولة سیدنا عمر: لست �الخب ....؟:

 : -قول دقیق جداً وهذا ال-سیدنا عمر �قول 

 ((لست �الخب, وال الخب یخدعني))

 �عني: لست من الخبث �حیث ًأخدع, وال من السذاجة �حیث ُأخدع, هكذا المؤمن, المؤمن ك�س فطن حذر. 

 ((لست �الخب, وال الخب یخدعني))

 �عني: ال یوجد عندنا مؤمن درو�ش, �س�ط, ساذج, ال, المؤمن �قظ, ك�س فطن حذر: 

 ا الَِّذیَن َآَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم﴾﴿َ�ا َأیُّهَ 

 ]71[سورة النساء اآل�ة:

نََّك الَِّذیَن َال ُیوِقُنوَن﴾  ﴿َوَال َ�ْسَتِخفَّ

 ]60[سورة الروم اآل�ة: 

 ﴿َوالَِّذیَن ِإَذا َأَصاَبُهُم اْلَ�ْغُي ُهْم َیْنَتِصُروَن﴾

 ]39[سورة الشورى اآل�ة:

َئٌة ِمثْ  َئٍة َسیِّ  ُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى للااَِّ﴾﴿َوَجَزاُء َسیِّ

 ]40[سورة الشورى اآل�ة:

 من هو المنان كما ورد في الحدیث؟ :

 ((ال یدخل الجنة خب وال منان))

من هو المنان؟ الذي �من �عطائه, لماذا �من �عطائه؟ ألنه ال یبتغي وجه هللا بهذا العطاء, لو أنه ابتغى وجه هللا, 

 ن على أحد: لما م
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ُ َ�ُمنُّ َعَلْ�ُكْم َأْن َهَداُكْم   ِلْإلِ�َماِن﴾﴿َ�ُمنُّوَن َعَلْ�َك َأْن َأْسَلُموا ُقْل َال َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسَالَمُكْم َبِل للااَّ

 ]17[سورة الحجرات اآل�ة:

ُ َ�ُمنُّ َعَلْ�ُكْم َأْن َهَداُكْم ِلْإلِ�َماِن﴾  ﴿َبِل للااَّ

 ]17:[سورة الحجرات اآل�ة

 فالذي �من على الناس �عطائه, دلیل عدم إخالصه. 

 هذا حال غالب�ة الناس الیوم :

أیها األخوة, معظم الناس: إذا فعل خیرًا, ولم یر استجا�ة, لم یر تقدیرًا, لم یر مدحًا, وال ثناء, وال امتنانًا, لم �عظم, 

 لم یبجل, �قول لك: لم أفعل الخیر, ما بین �ا أخي, ما بین.

 ل عل�ه الصالة والسالم: �قو 

ن لم تصب أهله فأنت أهله, ومن إ((اصنع المعروف مع أهله ومع غیر أهله, إن أصبت أهله أصبت أهله, و
 عرف نفسه, ما ضرته مقالة الناس �ه))

 ف�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 خبیث, مخادع, مراوغ, أّفاك, فّتال.-((ال یدخل الجنة خب وال منان 
 سان, اإل�مان أرقى من ذلك.�عني: هذا اإلن

 ((تركتكم على ب�ضاء نق�ة, لیلها كنهارها))

, قال له: وهللا ال أح�ك, قال له: ولم؟ وهل �منعك -رجل سأل سیدنا عمر-((�ا أمیر المؤمنین, أتحبني؟ 
 �غضك لي من أن تعطیني حقي؟ قال: ال وهللا, قال: إذًا: إنما �أسف على الحب النساء))

 وال بخیل)) 
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 ال تعالى: ق

ْنَساَن ُخِلَق َهُلوعًا﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]19[سورة المعارج اآل�ة:

رُّ َجُزوعًا﴾ ُه الشَّ  ﴿ِإَذا َمسَّ

 ]20[سورة المعارج اآل�ة:

ُه اْلَخْیُر َمُنوعًا﴾  ﴿َوإَِذا َمسَّ

 ]21[سورة المعارج اآل�ة:

 ﴿ِإالَّ اْلُمَصلِّیَن﴾

 ]22[سورة المعارج اآل�ة:

, لما بخل �ماله, لو كان یرى فضل عل�ه, لما بخل �ماله, لو كان یرى خزائن هللا, لما بخل لو كان متصًال �اهلل

 �ماله. 

 ((أنفق �الًال وال تخش من ذي العرش إقالًال))

 قصة لها هدف :

من أخواننا -لي صدیق, أستاذ في الجامعة, أصا�ه مرض في كبده, توفاه هللا عز وجل, لهذا الصدیق قر�ب, 

هذا القر�ب ذهب إلى بیت ابن عمه, �عد أن توفاه هللا, كان على المغتسل, فقال  -رواد المسجدالكرام من 

 فقال أهله: نعم, فقال هذا القر�ب, األخ الكر�م, قال: أنا علي دینه. -كما هي العادة-المغسل: أعل�ه دین؟ 

لغ كبیر, مئة وثالثون ألفًا, قال لي: �عني ظننت خمسة آالف, عشرة آالف, ل�ست مشكلة, في الیوم التالي مب

دفعهم �التمام والكمال, دون تأفف, دون حرج, دون ندم, ط�عًا: استخدم أصحاب الحقوق, وأخذ إ�صاالت, 

 وأعطاهم.

رجل حدثني هذا الحدیث قبل أسبوع �صحن جامع النابلسي, قال لي: وهللا �ا أستاذ, في الیوم التالي اتصاالت 
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هم -معقول, من سنوات ال أعرف هذه الكثافة, و�عنا ب�عًا, أنا وشركائي االثنین هاتف�ة إلى المعمل �شكل غیر 

صافي أر�اح الثالثة, أو صافي ر�حه وحده مئة وثالثون ألف في الیوم الثاني, أقسم �اهلل العظ�م, وأنا  -ثالثة

 أصدق هذا الكالم, ألن هللا عز وجل �قول: 

 ))((أنفق �الًال وال تخش من ذي العرش إقالالً 

 ((عبدي أنفق ُأنفق عل�ك))

 إذًا: 

 ((ال یدخل الجنة خب وال منان وال بخیل))

هذا الحدیث عن سیدنا الصدیق, قاله عل�ه الصالة والسالم؛ مخادع, مخاتل, غشاش, غدار, أفاك, مراوغ, هذا 

 خب, لحمك من خیري, لي فضل عل�ك, لو تموت ال تؤدي فضلي, هذا كالم فارغ, إن الفضل هلل. 

 (إذا أراد ر�ك إظهار فضله عل�ك, خلق الفضل ونس�ه إل�ك))(

 انتهى. 

 عمل خیري :

في أحد األخوة الكرام, توفاه هللا, عنده بیت �العفیف, بیت فخم جدًا, أصا�ه مرض, ل�س له ور�ث, فأراد أن �قدم 

ة مالیین, هذه الجمع�ة هذا البیت لجمع�ة خیر�ة, فقدمه إلحدى الجمع�ات في المهاجر�ن, بیت ثمنه حوالي ثمان�

كست هذا البیت, جددته, وجعلته مقرًا لمركز تدر�ب مهني للفت�ات الفقیرات, هذه �ادرة طی�ة, ألن أفضل أنواع 

الزكاة: أن تحول آخذ الزكاة إلى دافع الزكاة, فالفتاة الفقیرة تتعلم الخ�اطة, بدورة تدر�ب�ة من أعلى مستوى ستة 

ة, تعطى أقمشة, ُیؤخذ إنتاجها, و��اع في األسواق, تص�ح منتجة, تق�ع في بیتها, أشهر, ثم تعطى ما في الخ�اط

 ال تكسد, وال ُتكسد, ولها دخلها, نحن �حاجة إلى أعمال من هذا النوع. 
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 كلمة ثناء وشكر :

ر, أنا أثني على غرفة التجارة, حینما فتحت في خورشید مركز طبي, وهللا من أعماقي ممنون, فقیر, إنسان فقی

یجد في معالجة تحلیل, هذا عمل, هذا عمل جماعي, في مركز �األكرم أ�ضًا, مركز طبي �الكو�ت, مركز ثالث, 

 ما أجمل الدین والدن�ا إذا اجتمعا!: 

 ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى﴾

 ]2[سورة المائدة اآل�ة:

م, مؤسسة خیر�ة, معهد شرعي, تعل�م طالب العلم, البر صالح الدن�ا؛ إذا شخص ساهم �مشروع, میتم, دار أیتا

 شيء عمل عظ�م.

 فالشاهد الذي ذكرته: أن اإلنسان حینما �فعل الخیر, �شعر براحة في نفسه كبیرة جدًا.

 أنا خرجت من أي فكرة ...... 

 ما الذي یلفت النظر في هذا الكالم؟ :

مت حفلة غداء تكر�مًا له على هذا العطاء, لفت, كل أیها األخوة, فهذا الذي قدم هذا البیت ه�ة, الجمع�ة أقا

الناس أثنوا عل�ه, على المحسن الكبیر, الرجل الكر�م, التقي النقي, إال أن واحدًا قال كالمًا عجی�ًا, أما هذا الكالم 

كون أحد حق�قي ومؤثر, قال له: أیها األخ الكر�م, لقد دفعت هذا البیت هد�ة لهذه الجمع�ة, وكان من الممكن أن ت

المستفیدین من هذه الجمع�ة, نعط�ك في الشهر ثالثة آالف لیرة, ممكن هللا من عل�ك, وجعلك تدفع, فهذا الذي 

 یدفع �مكن أن �أخذ, �مكن أن �فقره هللا, و�مد یده.

لتنقیب في ألم تروا إنسانًا ینقب في الحاو�ة؟ أنا رأیت كثیرًا, ممكن أي واحد منا من شدة الجوع, یدفعه الجوع إلى ا

الحاو�ة, فإذا هللا أعطاك مأوى؛ معك ثمن طعامك, وجهك مصون, ماء وجهك مصون, هذا من نعم هللا الكبرى, 

 فإذا اإلنسان أعطى ال ینسى, هللا قادر یجعله �أخذ, �مد یده, هللا قادر أن یجعل اإلنسان یتضعضع أمام غني.

 وقد قال عل�ه الصالة والسالم: 
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 ب ثلثا دینه))((من تضعضع لغني, ذه

 اجعل لر�ك كل عزك �ستقر و�ثبت فإذا اعتززت �من �موت فإن عزك میت

 إذًا: 

 ((ال یدخل الجنة خب وال منان وال بخیل))

 هذه صفات تتناقض مع اإل�مان. 

 ما أنواع العالقات التي تفسد ذات البین, والتي ین�غي أن ت�ادر إلى إصالحها؟ 

 عالقتك مع هللا:-1

 رضي هللا عنه, أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  وعن أبي هر�رة

 ((ِإ�َّاُكْم وُسوَء َذاِت الَبْین، َفِإنََّها الَحاِلَقِة))

 [أخرجه الترمذي عن أبي هر�رة في سننه]

 ما رأیت حدیثًا, المسلمون في أمس الحاجة إل�ه كهذا الحدیث: 

 ((فساد ذات البین))

ع من أنواع هذه العالقة: عالقتك مع هللا, إ�اك أن تفسد �معص�ة؛ ال تقطع العالقة بین الناس أول شيء, أول نو 

 هذه الصلة بذنب, وال �ق�ح, وال �موقف قذر, وال بدناءة, وال بتطاول, وال �طمع. 

 ((إ�اكم وفساد ذات البین))
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 �عني:

 ولیتك ترضـى واألنام غضاب لیتـك تحــلو والح�اة مر�رة 
 و�ینــي و�ین العالمین خراب  امرولیت الذي بیــني و�ینك ع

 وكل الذي فــوق التراب تراب إذا صح منك الوصل فالكل هین

أخواننا الكرام, إذا صحت عالقتك �اهلل, صح كل شيء, إذا اتصلت �اهلل, وصلت إلى كل شيء, إن عرفت هللا, 

لم تعرف هللا, لم تعرف شیئًا,  ن لم تجد هللا, لم تجد شیئًا, إنإعرفت كل شيء, إن وجدت هللا, وجدت كل شيء, و

 إن لم تصل إلى هللا, لم تصل إلى شيء.

 ف  

 ((إ�اكم وفساد ذات البین))

 المعنى األول: احرص على عالقتك �اهلل. 

 ((أال �ا رب شهوة ساعة, أورثت حزنًا طو�ًال))

 إطالق ال�صر ساعة زمان, نصف ساعة زمان, �حج�ك عن هللا أ�امًا. 

فلم �صدقه, أو من أتى ساحرًا فلم �صدقه, لم تقبل له صالة أر�عین یومًا, وال دعاء  ((من جلس إلى ساحر
 أر�عین ص�احًا))

اإلنسان أح�انًا تجر غفلته ثالثون یومًا, أسبوعان, أسبوع, شهر, شهران, �صلي, لكن صالة شكل�ة, ما دام في 

ات اجتماع�ة, البیت ما هو تفلت, في تطلع, في إطالق �صر, في عدم ض�ط لسان, في عدم ض�ط عالق

إسالمي, الب�ع ما في صحة, في أ�مان غیر صح�حة, في م�الغة, في إیهام, في تدل�س, في حجاب انتهى؛ وكلما 

 اإلنسان كان شدید الصلة �اهلل عز وجل, �حن إلى اتصاله �اهلل, وكلما النفس تراجعت, حّركها �العمل الصالح.

لو أكثرت من تقد�م الطل�ات, أما ملك الملوك: ممكن تقابله في كل لحظة أنت ف�ك تقابل ملك؟ ال �سمحون لك, 

 �العمل الصالح: 
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 ﴿َفَمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َر�ِِّه َفْلَ�ْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا﴾

 ]110[سورة الكهف اآل�ة:

ًا ذا شأن, فكیف إذا احفظوا هذه اآل�ة؛ �مكن وال �شهر�ن �سمحون لك, وال بخمسة أشهر �سمحون لك, تقابل إنسان

 أردت أن تقابل ملك الملوك!؟ قال: 

 ﴿َفَمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َر�ِِّه َفْلَ�ْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا﴾

 ]110[سورة الكهف اآل�ة:

 ما وراء هذه القصص؟ :

سعادة؟ هي سمعت من عشرات األخوان, إنسان خدم إنسانًا خدمة راق�ة, �قول لك: أنا انغمرت �سعادة, ما هذه ال

 قر�ك من هللا, اتصالك �ه, اتصلت �اهلل, ألن هؤالء الناس كلهم خلق هللا, هم ع�ال هللا. 

 ((أحبهم إلى هللا أنفعهم لع�اله))

مرة قال لي أخ, �عمل في التبر�د, قال لي: هذا البراد, إذا إنسان اشتراه, وضعه في الشاحنة هكذا ...... وصل 

 فرحه �حرقه رأسًا. للبیت, أوقفه ووضع الف�ش, من

كنت أمشي مرة في الحر�قة, هذه االستهالك�ة سا�قًا, آخر الحر�قة, هكذا أخ مبین فقیر, اشترى برادًا, وأتى بهوندا, 

وحمله مسطح, وفرحان ف�ه, �مكن لم ینبهوه, وهللا خفت أن یوقفه, و�ضع الف�ش �الكهر�اء, ذهبت له, قلت له: 

 اعات, ت�ق�ه واقفًا, �عد ذلك تشعله, خمسة آالف ثمن المحرك.انت�ه, تأخذه إلى البیت ثماني س

فاإلنسان لما یخدم ع�اد هللا, هللا �ح�ه, جرب؛ جرب اخدم إنسان, جرب قدم هلل عمل صالح, ال تبتغي �ه: ال 

 سمعة وال جاهًا.

الثان�ة عشرة, وجد  قال لي أخ: أخذ س�ارته من الز�داني, أحد األ�ام, من خمس, ست سنوات, �الثمانینات, الساعة

امرأة تقف, وتحمل طفًال, وت�كي, وجانبها شاب, وقف: خیر, أحداث لبنان المر�رة, هم قادمون نازحون من لبنان, 

 ابنهم حرارته واحدة وأر�عون, وغر�ة, واألخ معه س�ارة, ركبهم.
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ساعة الرا�عة كله تمام؛ قال لي: وهللا للساعة الرا�عة ص�احًا, من مستشفى لمستشفى, لصیدلي مناوب, حتى ال

 معالجة, وأدو�ة, وأبر.

 أقسم �اهلل, اثنا عشر یومًا مغموس �سعادة ال توصف, جرب, جرب اعمل عمًال هلل.

حدثني طبیب أسنان, طبیب من أعلى مستوى, قال لي: جاءتني إنسانة معلمة ابتدائ�ة, دخلها قلیل جدًا, في خطأ 

ال�اتها, ومبین دخلها قلیل جدًا, قالت له: ماذا تقو�م األسنان؟ والتقو�م �أسنانها األمام�ة, وٕاذا ابتسمت أمام ط

بخمسین, ستین ألف, قال لي: أنا هذا ل�س اختصاصي, لكن أنا فیني أفعله �شكل جید, قال لها: ل�س بیننا, قال 

 لي: شهران لحتى العمل�ة تمت, تفضل �ا أخي, قال لها: دعوة صالحة فقط.

عنده ألف ز�ون, مثل هذه السعادة التي ذاقها من هذا المرأة ال �عرف, أنت تعامل خالق  أقسم �اهلل, داخل إلى

 الكون, تخدم عبد فقیر, تعاون إنسان. 

أنا مرة قلت لكم, لنا صدیق في حمص, مرة زرته, بیته, أراني قطعة مسكة, شكلة, ما هذه؟ قال لي: هذه ال أب�عها 

 لها ثمنها لیرتان, ثالثة �مكن, ما هذا الكالم؟.�المالكي ت�عكم كله, ما هذا الكالم؟ ك

قال لي: في طفل أصیب �حادث, حادث سیر, كاد أن �موت, وحوضه تكسر, عملت له س�ع عشرة عمل�ة 

جراح�ة, خالل خمس, ست سنوات, حتى مشي؛ �عضها �ألمان�ا, �عضها ببر�طان�ا, و�عضها �الشام, و�عضها 

هذا اإلنسان یخدمه, لما أص�حت صحته طی�ة, و�جب أن �سافر إلى  �حلب, حتى مشي, فهذا الطفل �شر, أن

 عند أهل ....... 

ط�عًا الحادث: موت والده ووالدته, ل�س له أحد, فقط أقر�اء والدته �حلب, فیجب أن �غادر, ال �غادر حتى یودع 

 عمه الذي عمل العمل�ة, انتظر ساعة أحرجهم, ال�اص واقف, أبدًا.

نده, هجم علي هجمة, وأعطاني ال�اكیت, ال �ملك غیره, هذا تعبیره عن شكره لس�ع عشرة قال لي: وصلت إلى ع

 عمل�ة؛ �عضها �ألمان�ا, �عضها ببر�طان�ا.

, كان میتًا كان, صار في حادث, كله محطم -اآلن: جعله من طالب العلم الشرعي-�قول لي: هذا الطفل 

 تحط�م, عمل�ات كلفته مالیین.
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 یت, ال أب�ع ف�ه المالكي ت�عكم كله, هذا عمل صالح, هذا ترقى �ه إلى أبد اآلبدین.فقال لي: هذا ال�اك

 فاإلنسان إذا ل�س له عمل صالح, كل واحد منا؛ الطبیب �ع�ادته, والمهندس, والمدرس, والتاجر.

كرمي �ا أختي, مرة كنا في الحج, امرأة دخلت إلى عند �ائع أقمشة, أخذت منه قماشة, قالت له: راعینا, قال لها: ت

قالت له: من أجل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص راعینا, قال لها: وهللا قرش ال آخذ ثمنها, ما دام من أجل رسول هللا عل�ه الصالة 

 والسالم, أنا أ�ضًا �شر.

حة �عني: أنا أقول: محل ال یوجد عمل صالح, وهللا مشكلته كبیرة؛ كله مادي, كله ثمنه مصاري, في أعمال صال

 ترقى بها إلى هللا عز وجل, فلذلك: 

 ((إ�اكم وفساد ذات البین, فإنها الحالقة))

 أول فساد ذات البین: ف�ما بینك و�ین هللا. 

 عالقتك ف�ما بینك و�ین الناس :-2

ثاني فساد ذات بین: ف�ما بینك و�ین الخلق, خط مع زوجتك, �مكن دائمًا یتهكم على أهلها, أمك ال أحبها, وهللا 
الم ال یوجد ف�ه ذوق أبدًا, والدتها, أمك غل�ظة, أمك حشر�ة, كنت أر�دك مقطوعة من ح�ط مثًال, هذا كالم ك

فارغ؛ دائمًا عالقته مع زوجته سیئة, عالقته مع أوالده سیئة, مع أخواته سیئة, مع جیرانه سیئة, المؤمن عالقته 
 مع زوجته, مع أوالده, مع جیرانه, مع أخوانه, مع عماله.

عني: إذا شخص دخل, وجد الصانع في المحل, أو الموظف, كیف حالك �ا بني؟ صحتك طی�ة؟ أهلك بخیر إن �
 شاء هللا؟ یلزمك شيء, هذه ماذا تكلفك؟ اتركه �طیر طیران.

 فالحدیث الثاني: العالقة بینك و�ین الناس, أول عالقة: بینك و�ین هللا, إن صحت صح كل شيء.

؛ لك زوجة, لك أوالد, لك أخوات, لك أوالد عم, لك ز�ون, یوجد إنسان فظ, غل�ظ, اآلن: أنت تع�ش بین مجتمع
 قاس, متكبر, متعجرف, متغطرس, فوقي, یوجد إنسان متواضع. 
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 قصتان واقعیتان :

قال: الشیخ رحمه هللا, والده للشیخ عطا الكسم, هذا كان مفتي دمشق, وكان من العلماء الك�ار, وكان قاض�ًا, 

عنده امرأة من دوما, صحتها سمینة قل�ًال, و�وجد درجة أمام المحكمة, صعدت على الدرجة, �ظهر جاءت إلى 

, وصلت إلى عنده: ما اسمك �ا أختي؟ -قالت ألختها-خرج منها صوت قب�ح, أص�ح وجهها مثل التوت, سمعنا 

معي ضعیف �ا أختي, ارفعي قالت له: فالنة, قال لها: لم أسمع, ارفعي صوتك, رفعت, قال لها: لم أسمع, أنا س

 أ�ضًا, قالت لها: الحظت, معناها لم �سمع, معناها, رأیت الكمال, في كمال كبیر.

حدثني عن قاض, قاض في محكمتنا, إنسان موقوف, لم �قتنع بإطالق سراحه, فقدم المحامي خمسة طل�ات 

موكلین لما رأوا خمسة طل�ات, لم استرحام, لم یرد عل�ه, ثم بدا للقاضي: أنه یجب أنه �طلق سراحه, لكن ال

�ستجب القاضي, فعزلوا المحامي, فلما بدا للقاضي أن �طلق سراحه, طلب الموكلین, قال لهم: ائتوني �المحامي 

األول �قدم طلب, لو أنه استجاب للمحامي الثاني, ماذا ُ�فهم؟ أن أول محام فشل, ال, ل�س له عالقة أول محام, 

امي األول, ائتوا �ه �قدم طلب �طلق سراحه, حفظ الحق ألهله؛ فلذلك: العالقة الثان�ة: ال �طلق سراحه إال �المح

 عالقتك مع الناس. 

 أن تصلح أي عالقة بین اثنین :-3

 العالقة الثالثة: أن تصلح أي عالقة بین اثنین.

 مكنني: أن أقنع الزوجة, أیها األخوة, وهللا إذا هللا وفقني للتوفیق بین زوجین على وشك الطالق, لهم أوالد, وهللا
 وأقنع الزوج, رجعا إلى ما كانا عل�ه من ود, ومن وئام, أشعر �سعادة ال توصف, ألنه:

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أفضل شفاعة: أن تشفع بین اثنین في نكاح))

وحش, قال له:  مرة صهر شكا ألخ زوجته عن أخته, أختك هكذا تعاملني, هكذا ..... قال له: طلقها وارتاح,

 طلقها أفضل لك, طلقها, اخلص منها؛ فالمؤمن یوفق بین أخته وصهره.

�عني: إذا كان صهره دخله محدود, �ا أختي وهللا زوجك ال یوجد مثل زوجك, وهللا كر�م �غن�ه, ماذا قدم لك على 
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 الوالدة؟ لم �قدم لك شيء؟ معقول!!, اختلف الوضع. 

 نها�ة المطاف :

 أیها األخوة, 

 (إ�اكم وفساد ذات البین فإنها الحالقة, ال أقول حالقة الشعر, ولكن أقول: حالقة الدین))(

 هذا الحدیث مهم جدًا, هللا عز وجل قال: 

َ َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكْم﴾  ﴿َفاتَُّقوا للااَّ

 ]1[سورة األنفال اآل�ة:

 لمعاصي والعیوب.كم معنى یوجد؟ ثالثة؛ أول عالقة مع هللا: هذه العالقة تفسد �ا

 العالقة الثان�ة: مع من حولك. 

((�ا داود, ذكر ع�ادي بإحساني إلیهم, فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إلیها, و�غض من أساء 
 إلیها))

العالقة الثالثة: بین أي شخصین, أنت مهمتك أن تصلح بین أخو�ن, بین شر�كین, بین زوجین, بین جار�ن, بین 

 یوجد أرقى, وال أروع: من أن تكون أداة وصل , ال ل�س أداة فصل, والنبي قال: أخو�ن مسلمین, ال 

 ((ل�س منا من فرق))

 من فرق أمًا عن ابنها, أخًا عن أخ�ه, جارًا عن جاره, شر�كًا عن شر�كه.

 عن أبي الدرداء قال: 

قالوا: بلى, قال: صالح  ((قال عل�ه الصالة والسالم: أال أخبركم �أفضل من درجة الص�ام والصالة والصدقة؟
 ذات البین, فإن فساد ذات البین هي الحالقة))
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 و�روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 

 ((هي الحالقة, ال أقول: هي تحلق الشعر, ولكنها تحلق الدین))

 [أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء في سننهما]

 والحمد هلل رب العالمین. 

 , الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم, الفاتحة. 

  والحمد هلل رب العالمین
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 أمته على والسالم الصالة عل�ه النبي : حرص {119-15}الدرس 

 27-07-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 حور الدرس :م

 كل عام وأنتم بخیر: 

 ﴾﴿َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِز�ٌز َعَلْ�ِه َما َعِنتُّْم َحِر�ٌص َعَلْ�ُكْم ِ�اْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف َرِح�مٌ 

 ]128[سورة التو�ة اآل�ة:

�الخلق, وهو أولى بنا من أنفسنا, وهو أرحم بنا محور الدرس الیوم: حرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص على أمته؛ فهو أرحم الخلق 

 من أنفسنا. 

 هذا ما نصح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ�ا ذر :

أیها األخوة, طائفة من أحادیث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الصح�حة التي تبین حرص النبي عل�ه الصالة والسالم على أمته 

 من �عده.

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:  عن أبي ذر رضي هللا عنه, أن

 ني أحب لك ما أحب لنفسي؛ ال َتأمَّرنَّ على اْثنیِن، وال َتَولََّینَّ َماَل َیت�ٍم))إ((�ا أ�ا ذر! إني أراك ضع�فًا, و

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والنسائي في سننهما عن أبي ذر الغفاري]

 ((إني أراك ضع�فًا))

حازم, �فعل ما یر�د, ُینفذ أمره, ُیثبت وجوده, �ق�م أمر هللا, اإلنسان الضعیف: إذا كان اإلنسان في إنسان قوي, 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

191 

�أنس من ضعفه ضعفًا, �ستحي كثیرًا, ال �قوى على تنفیذ أمره, ال �ستط�ع أن �حق الحق, �ضعف أمام القوي, 

 هذا الضعف ال یلیق أن �كون ول�ًا ألمر المسلمین. 

ني أحب لك ما إأراك ضع�فًا, و((�ا أ�ا ذر! إني 
أحب لنفسي؛ ال َتأمَّرنَّ على اْثنیِن، وال َتَولََّینَّ َماَل 

 َیت�ٍم))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والنسائي في سننهما عن أبي ذر الغفاري]

 سیدنا عمر رضي هللا عنه قیل له: 

((إن الناس هابوا شدتك, ف�كى طو�ًال, وقال: وهللا 
 ذر! لو علموا ما في قلبي من الرحمة, ألخذوا ع�اءتي هذه؛ ولكن هذا األمر ال یناس�ه إال كما ترى))�ا أ�ا 

 اإلنسان إذا تولى أمر اثنین, أو أر�عة, أو ثالثة ..... یجب أن �كون حازمًا, قو�ًا, فلذلك:

 سیدنا عمر امتحن أحد الوالة, قال له: 

ب؟ قال: أقطع یده, قال: إذًا: فإن جاءني من رعیتك من هو جائع ((ماذا تفعل إذا جاءك الناس �سارق أو ناه
أو عاطل, فسأقطع یدك, إن هللا قد استخلفنا عن خلقه, لنستر عورتهم, ونسد عورتهم, ونوفر لهم حرفتهم, 
فإن وفینا لهم ذلك, تقاضیناهم شكرها, إن هذه األیدي خلقت لتعمل, فإذا لم تجد في الطاعة عمًال, التمست 

 لمعص�ة أعماًال, فاشغلها �الطاعة قبل أن تشغلك �المعص�ة))في ا

�عني: اإلنسان ال ین�غي أن یتمنى أن �كون في مكان �قود الناس ف�ه, له حساب شدید؛ هل عدل أم ظلم؟ هل 

 سكت عن الحق أم نطق �الحق؟ هل حاب أقر�اءه أم أنصفهم؟ هل ظلم أم لم �ظلم؟.

 فلذلك: 
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 ني أحب لك ما أحب لنفسي؛ ال َتأمَّرنَّ على اْثنیِن))إضع�فًا, و((�ا أ�ا ذر! إني أراك 

 ((من ولي أمر عشرة فلم ینصحهم, فقد خان هللا ورسوله))

 ((من ولي أمر عشرة فلم ینصحهم, فقد خان هللا ورسوله))

 أحكام فقه�ة تتعلق �مال الیت�م :

 ((وال َتَولََّینَّ َماَل َیت�ٍم))

 الفقهاء قالوا: 

لیت�م؛ إن أردت أن تستثمره, لك أن تستثمره, ((مال ا
 ولكن �شرط: إن كنت غن�ًا, عل�ك أن تستعفف))

�عني: أن تثمر له المال, وأن تعط�ه الر�ح كله, دون 

أن تأخذ شیئًا, أما إذا كنت فقیرًا, ین�غي أن تأخذ من 

ماله �المعروف, هذا المعروف الذي شرحه الفقراء, 

 ثل, أیهما أقل؟.أن تأخذ حاجتك, أو أجر الم

دق�قة: معك مئة ألف لیت�م, شغلتهم, ر�حوا عشرة 

آالف, لك خمسة, وله خمسة, أنت یلزمك في الشهر عشرة, الر�ح طلع خمسة, لك الر�ح, شغلت ملیون, ر�حوا 

 مئة ألف, لك خمسون, أنت تحتاج إلى عشر�ن, تأخذ العشر�ن فقط, أجر المثل أو الحاجة, أیهما أقل؟ هذا معنى: 

 ﴿َوَمْن َكاَن َفِقیرًا َفْلَ�ْأُكْل ِ�اْلَمْعُروِف﴾

 ]6[سورة النساء اآل�ة:

الشيء الدقیق في التجارة: أن أشخاصًا كثیر�ن معهم رأس مال شخصي, هذا الرأس المال: �ضعونه في ال�ضاعة 

�ح أم لم المضمون ر�حها, أما إذا جاءهم مال آخر, مال غر�ب, �ضعونه في �ضاعة ال �علمون مصیرها, أتر 

 تر�ح؟ كأنهم امتحنوا السوق �مال الیت�م.
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 النبي عل�ه الصالة والسالم: أشار إلى هذه الناح�ة, فقال: 

 ((وال تجعل مالك دون ماله))

 ((ال تجعل مالك دون ماله))

 �عني: أنت مستورد أقمشة, في نمر ب�عها قطعي, ور�حها ثابت, في نمر جدیدة, ال تعرف ما إذا كانت تر�ح أو ال

ن إتر�ح, قلت: ما دام هكذا, سنأخذ أموال الیتامى, نشتري بهذا المال هذه الصفقة, فإن ر�حت صحة على قل�ك, و

 لم تر�ح ترتیب سیدك. 

 ((وال تجعل مالك دون ماله))

ال تستخدم ماله لجس ن�ض السوق, ال تستخدم ماله لفحص رواج هذه السلعة؛ یجب أن تضع ماله في أروج 

 السلع, في أقوى ال�ضائع.  السلع, في أقوى 

 خالصة هذه األحكام �شكل مجمل :

 كلمة: (وال تولین مال یت�م): هي أر�عة أحكام؛ أول حكم: إن كنت غن�ًا عل�ك أن تستعفف .

إن كنت فقیرًا عل�ك أن تأكل �المعروف: معنى أن تأكل �المعروف: أن تأخذ نصی�ك من الر�ح, أجر المثل أو -2

 حاجتك, أیهما أقل. 

ر�حنا مئة, االتفاق نصف بنصف, لي خمسون, أنا أحتاج إلى عشر�ن, آخذ عشر�ن, ر�حنا عشرة آالف, لي 

خمسة, أنا �حاجة إلى عشر�ن, آخذ خمسة, آخذ أجر المثل أو الحاجة, أیهما أقل, على أال أجعل مال الیت�م دون 

یت�م في �ضاعة مجهولة, ال أعرف مالي, أن أجعل مالي في حرز حر�ز, في �ضاعة رائجة, وأن أجعل مال ال

 مصیرها, هذا معنى قول النبي عل�ه الصالة والسالم: 

 ني أحب لك ما أحب لنفسي؛ ال َتأمَّرنَّ على اْثنیِن، وال َتَولََّینَّ َماَل َیت�ٍم))إ((�ا أ�ا ذر! إني أراك ضع�فًا, و

 الغفاري][أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والنسائي في سننهما عن أبي ذر 
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إذا أنت طب�عتك في التجارة, تأخذ, تضع في الجی�ة, حسا�ات ال یوجد عندك, ال تستط�ع أن تأخذ قرشًا من 

إنسان, سوف تحاسب حسا�ًا دق�قًا, فإذا عندك حسا�ات دق�قة جدًا, وجرد جید جدًا, وحساب متاجرة جید, وحساب 

تأخذ مال الیت�م, والحسا�ات غیر منض�طة, والجرد غیر أر�اح وخسائر جید, ممكن أن تأخذ مال الیت�م ؟ أما أن 

صح�ح, وتأخذ من الدرج تضع في الجیب, هذا ال یجوز, كل إنسان یوجد معه مال ل�س له, عل�ه أن �سجل 

القرش, اللیرة, إذا محلك, ورأس مالك, ال یوجد معك شر�ك, افعل ما تشاء, فخزنك ع�ك, افتح من الدرج, ضع في 

حساب مالك هذا, أما إذا كان معك ل�س لك, وهللا تحاسب عن كأس عصیر تشر�ه مع صدیق الجی�ة, من دون 

لك, ال عالقة له �المحل, الذین وضعوا معك المال, من أجل أن تشرب العصیر مع صدیق لك, ال عالقة له 

 �العمل التجاري, ال تحاسب على كل شيء.

 هذا قول النبي عل�ه الصالة والسالم: 

 ني أحب لك ما أحب لنفسي؛ ال َتأمَّرنَّ على اْثنیِن، وال َتَولََّینَّ َماَل َیت�ٍم))إإني أراك ضع�فًا, و((�ا أ�ا ذر! 

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والنسائي في سننهما عن أبي ذر الغفاري]

اه: مسؤول؛ سوف اإلنسان أح�انًا: یتكلم كلمة, �شعر لها رنین, لها صدى رائع, أن فالن مسؤول, دقق في معن

ُ�سأل, سوف ُ�حاسب, إ�اك أن تغتر برنین هذه الكلمة, مــسؤول, سوف ُتسأل: لم فعلت؟ لم لم تفعل؟ لم أعطیت؟ 

 لم منعت؟ لم غضبت؟ لم رضیت؟ لم وصلت؟ لم قطعت؟ نعم. 

 هذا ما نهى النبي عل�ه الصالة والسالم �ه أمته :

 عن ابن ع�اس رضي هللا عنه قال: 

 الصالة والسالم: ال ترجعوا �عدي كفارًا, �ضرب �عضكم رقاب �عض))((قال عل�ه 

 [أخرجه البخاري في الصح�ح عن عبد هللا بن ع�اس]

�عني: خصومات بین أمة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ الخصومات, والمشاحنات, والعداوات, وال�غضاء, والطعن, والغمز, 

 لصالة والسالم كفرًا, من أین أخذ هذا المعنى؟ من اآل�ة الكر�مة: واللمز, ثم القتل, هذا سماه النبي عل�ه ا
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 ﴿َوَكْیَف َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم ُتْتَلى َعَلْ�ُكْم َآَ�اُت للااَِّ َوِف�ُكْم َرُسوُلُه﴾

 ]101[سورة آل عمران اآل�ة:

لما الصحا�ة اختلفوا في عهد النبي عل�ه الصالة والسالم, 

لخزرج في المدینة, وخرج علیهم وكادوا �قتتلون األوس وا

 النبي عل�ه الصالة والسالم غاض�ًا, قال: 

 ((أتفعلون هذا, وأنا بین أظهركم!؟ نزل قوله تعالى:

 ﴿َوَكْیَف َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم ُتْتَلى َعَلْ�ُكْم َآَ�اُت للااَِّ َوِف�ُكْم َرُسوُلُه﴾

 ]101[سورة آل عمران اآل�ة:

 : ال ترجعوا �عدي كفارًا؟.من أین جاء النبي �كلمة

أرأیت إلى أن كلمة الكفر, ُوصف بها من �ق�م عداوة بین 

المؤمنین, من �ق�م العداوة وال�غضاء, من �فرق بین المؤمنین, 

 من �فرق دین هللا إلى أد�ان متعددة: 

 

 ﴿ُكلُّ ِحْزٍب ِ�َما َلَدْیِهْم َفِرُحوَن﴾

 ]53[سورة المؤمنون اآل�ة:

أنقاض اآلخر�ن, هذا الذي �فعل هذا, سماه هللا كفرًا, وسماه النبي ملسو هيلع هللا ىلص كفرًا, فأنت مؤمن؛  من یبني مجده على

عل�ك أن تجمع وأال تفرق, عل�ك أن توحد وأال تشتت, عل�ك أن ترأب الصدع, وأن تلم الشمل, وأن تقرب وجهات 

 النظر, وأن تكون همزة وصل ال همزة قطع, نعم. 
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 أ�ا ذر :هذا ما قاله 

 وعن أبي ذر رضي هللا عنه, قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((إني أرى ما ال ترون, وأسمع ما ال تسمعون))

وهذا اإلنسان المتمیز؛ یرى ما ال یراه اآلخرون, �سمع ما ال �سمعون, �فكر �ما ال �فكرون, یخاف ما ال یخافون, 

عامة الناس ألف كاف, المؤمن واحد كألف؛ متمیز, متفوق, یرجو ما ال یرجون, هذا التمیز, المؤمن واحد كألف, و 

 في خصائص عال�ة جدًا, یرى ما ال یراه اآلخرون, كیف؟.

اآلخرون قد یرون كسب المال الحرام مغنمًا؛ �طر�ون, و�فرحون, و�رقصون, إذا كسبوا ماًال حرامًا, أما المؤمن 

رؤ�تهم, غیر المؤمن �فرح �الملذات الماد�ة, التي  �ضجر, و�تألم, و�خاف أن �أكل قرشًا حرامًا, رؤ�ته غیر

 �قتنصها من أي طر�ق كان, بینما المؤمن ال �طرب, وال ترتاح نفسه إال �الذي سمح هللا له �ه: 

 ﴿َ�ِق�َُّة للااَِّ َخْیٌر َلُكْم﴾

 ]86[سورة هود اآل�ة:

 ((إني أرى ما ال ترون, أسمع ما ال تسمعون))

 أحس �ما ال تحسون.

كمؤمن متمیز, لك رؤ�ة �فتقر إلیها اآلخرون, لك إدراك ال �ملكه اآلخرون, لك إحساس, لك شعور, لك �عني: 

طموح, لك أهداف, لك وسائل, لك مخاوف, لك رجاء, إن لم تكن متمیزًا فلست مؤمنًا, متمیز؛ رؤ�تك, وٕادراكك, 

 وطموحك, وأهدافك, ووسائلك, و�واعثك, وق�مك, ومنظومات م�ادئك. 
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 عند هذه األحادیث :قف 

ما  -أي تشققت-((أطت السماء وحق لها أن تئط 

فیها موضع أر�عة أصا�ع, إال وملك واضع جبهته هلل 

ساجدًا, وهللا لو تعلمون ما أعلم, لضحكتم قل�ًال 

 ول�كیتم كثیرًا, لو تعلمون ما أعلم))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 لذلك قال عل�ه الصالة والسالم: 

رب نفس طاعمة ناعمة في الدن�ا, جائعة ((أال �ا 
عار�ة یوم الق�امة, أال �ا رب مق�م لنفسه وهو لها مهین, أال �ا رب مهین لنفسه وهو لها مكرم, أال �ا رب 

 شهوة ساعة أورثت حزنًا طو�ًال))

 من أقوال سیدنا عمر, �قول: 

 ((عجبت لثالث؛ لمؤمل والموت �طل�ه))

 شخص طلع عن أر�عین: 

 المنا�ا بین الستین والس�عین))((معترك 

وقل من یجوز ذلك, و�وجد �الخمسین, وس�ع وأر�عین, واآلن في جلطات �الثالثینات, اسألوا األط�اء, �الثالثین في 

 جلطة, معنى ذلك: أن اإلنسان كیف �ضحك �األخیر؟ كیف یتأمل في الح�اة الدن�ا؟ وقد �أتي الموت فجأة. 

 هذا ما كلفوني �ه :

له ابن أرسله إلى الحجاز ل�عمل, عمره اثنتان وعشرون سنة, جاء الخبر الیوم: أنه مات �حادث, كلفوني لي جار, 

أن أتصل أهله ألنبئهم هذا الحادث, لعل وقع األلم �كون قل�ًال, ذكرت لهم: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حینما توفي ابنه إبراه�م, 
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 دمعت عیناه, فقالوا: 

ن القلب لیخشع, وال أقول إال ما یرضي الرب, وٕانا عل�ك �ا إبراه�م إلعین لتدمع, و((أت�ك؟ وقال: إن ا
 لمحزونون))

 عالمات اإل�مان: أن اإلنسان یتلقى قضاء هللا وقدره �صبر جمیل. 

 هذا ما ین�غي أن تجهد إل�ه :

اجدًا, وهللا لو ((أطت السماء وحق لها أن تئط, ما فیها موضع أر�ع أصا�ع, إال وملك واضع جبهته هلل س
 تعلمون ما أعلم, لضحكتم قل�ًال ول�كیتم كثیرًا))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

�عني: إذا شخص یركب س�ارة, وتنزل على المئة وأر�عین, �طر�ق شدید االنحدار, وهذا الطر�ق ینتهي �منعطف 

ظر جمیلة, �ضحك, نقول: لو حاد, درجة تسعون درجة, وال یوجد معه مكا�ح, لكن هو ال �علم؛ هواء لطیف, منا

 علم هذا السائق, أن مركبته ل�س فیها مكا�ح, لضرب نفسه, وقال: رحنا, أل�س كذلك؟. 

 ((الناس في غفلة))

 یجب أن نجهد في أن نعلم ما �علم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى نتوازن, لضحكتم قل�ًال ول�كیتم كثیرًا. 

 !!:هذا ما تعجب �ه النبي ملسو هيلع هللا ىلص

((عجبت لثالث؛ لمؤمل والموت �طل�ه, وغافل ول�س �مغفول عنه, وضاحك ملء ف�ه, وال یدري أساخط عنه 
 هللا أو راض؟))

هذا الذي �ضحك حتى �قع على قفاه, وال یدري ما إذا كان هللا راض�ًا عنه أو ساخطًا, هذا إنسان غافل, والغفلة 

 من أخطر أمراض النفس.

 قال: 
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 كثیرًا, ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى هللا, لوددت أني شجرة تعضد)) ((ول�كیتم

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 �ماذا طلب سف�ان بن عبد هللا الثقفي من نب�ه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؟

 وعن سف�ان بن عبد هللا الثقفي قال: 

((�ا نبي هللا, حدثني �أمر أعتصم �ه, قال: قل: ر�ي 
 هذا الدین كله, قل ر�ي هللا ثم استقم:-قم, هللا ثم است

ُل َعَلْیِهُم  ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ ﴿ِإنَّ الَِّذیَن َقاُلوا َر�َُّنا للااَّ
 اْلَمَالِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا َوَال َتْحَزُنوا﴾

 ]30[سورة فصلت اآل�ة:

فأخذ  -والسالم لم یج�ه, بل أشار إل�ه, قال:النبي عل�ه الصالة -قلت: �ا رسول هللا! ما أخوف ما تخاف علي؟ 

 بلسان نفسه, ثم قال: هذا))

 [أخرجه الترمذي عن سف�ان بن عبد هللا الثقفي في سننه]

الغی�ة �اللسان, النم�مة �اللسان, البهتان �اللسان, السخر�ة �اللسان, الكذب �اللسان, الكفر �اللسان, الضالل 

 �اللسان, المداهنة �اللسان.�اللسان, النفاق �اللسان, التملق 

 اإلمام الغزالي: عد من آفات اللسان س�ع عشرة آفة, لذلك: 

 ((ال �ستق�م إ�مان عبد حتى �ستق�م قل�ه, وال �ستق�م قل�ه حتى �ستق�م لسانه))

 من عالمات اإل�مان: ض�ط اللسان.

 كان عل�ه الصالة والسالم: یخزن لسانه. 
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 النبي عل�ه الصالة والسالم في هذا الحدیث؟ :ما هما الخصلتان اللذان أحبهما 

 ((ف�ك �ا فالن خصلتان �حبهما هللا ورسوله, قال: ما هما �ا رسول هللا؟ قال: الصمت وحسن الخلق))

 الصمت: الصامت في سالم, والمتكلم: إما له أو عل�ه, أنت ال تندم إذا سكت, ولكنك تندم إذا تكلمت:

 نه ثع�انإلــــدغنك ال ی احفــظ لسانك أیها اإلنسان
 كـانت تهاب لقاءه الشجعان؟ كم في المقابر من قتیل لسانه

 اض�ط لسانك. 

 هذا ما ترو�ه الكتب :

 ((قذف محصنة یهدم عمل مئة سنة))

تروي الكتب: أن امرأة توفیت, والمغسلة وهي تغسلها, التصقت یدها بجسمها, شيء ل�س له حل, ماذا نفعل؟ 

شرة, ماذا نفعل؟ أنقطع من لحم المیتة, لنرفع ید المغسلة؟ أم نقطع ید المغسلة, ون�قي ساعة, ساعتان, ثالثة, ع

 على لحم المیتة؟ ماذا نفعل؟.

 وقع الناس في حیرة, وكان اإلمام مالك, إمام دار الهجرة, والمقولة: 

 ((ال ُ�فتى ومالك في المدینة))

 فلما عرضوا عل�ه هذه القض�ة, قال: 

 تغسل هذه المرأة, اتهمتها �قلبها �الزنا, اضر�وها ثمانین جلدة))((لعل المغسلة وهي 

 ضر�وها ثمانین جلدة, في الضر�ة الثمانین, فكت یدها عن جلدها. 
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 احذر أن تخوض في قذف محصنة :

 ((قذف محصنة یهدم عمل مئة سنة))

ة, حركة القم�ص: قذف أح�انًا: ال تقذف محصنة, فقط تعمل هكذا ....... ال نعرف, هذا اسمه: قذف محصن

محصنة؛ قبل أن تخوض في أعراض الناس, قبل أن تتهم نساءهم من دون بینة, من دون دلیل, من دون تحقیق, 

 هذا عمل كبیر جدًا, فلذلك:

 عن سف�ان بن عبد هللا الثقفي, قال: 

! ما أخوف ما تخاف ((�ا نبي هللا, حدثني �أمر أعتصم �ه, قال: قل: ر�ي هللا ثم استقم, قلت: �ا رسول هللا
 علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه, ثم قال: هذا))

 [أخرجه الترمذي عن سف�ان بن عبد هللا الثقفي في سننه]

�عني اآلن: معظم المسلمین ال �شر�ون خمرًا, المعظم, وال �قتلون, وال یزنون, أما معظمهم �غتابون, و�تحدثون ف�ما 

 الغون, و�نافقون, هذه أمراض المسلمین, أكثرها من اللسان. ال �عنیهم, و�فترون, و�حلفون كذ�ًا, و��

 ما هو الدعاء الذي كان �كثر النبي عل�ه الصالة والسالم من قوله؟ :

 عن أنس بن مالك قال: 

 ((كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �كثر أن �قول: �ا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك))

 هو الكر�م, ابن الكر�م, ابن الكر�م, ابن الكر�م, ومع ذلك: قال ر�ي:  سیدنا یوسف؛ نبي عظ�م, نبي كر�م,

ي َكْیَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْیِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اْلَجاِهِلیَن﴾  ﴿َوإِالَّ َتْصِرْف َعنِّ

 ]33[سورة یوسف اآل�ة:

 ما اعتد بنفسه, افتقر إلى هللا. 
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 هذا ما ورد في �عض األحادیث :

 قال عل�ه الصالة والسالم: ورد في �عض األحادیث: 

 ((أال أنبئكم بتفسیر ال حول وال قوة إال �اهلل؟ ال حول عن معصیته إال �ه, وال قوة على طاعته إال �ه))

 ال تستط�ع أن تبتعد عن معص�ة إال �معونة هللا, ولن تستط�ع أن تفعل طاعة إال �معونة هللا, لذلك: 

 ((جمع القرآن �الفاتحة: 

 عًا من المثاني والقرآن العظ�م﴾﴿ولقد آتینكم س�

 وجمعت الفاتحة في: 

 ﴿إ�اك نعبد وٕا�اك نستعین﴾

وقد ألفت كتب كثیرة, مدارج السالكین في منازل إ�اك نعبد وٕا�اك نستعین, ملخص ملخص الملخص: إ�اك نعبد 

 ونستعین على ع�ادتك �ك؛ فلذلك:

 كان عل�ه الصالة والسالم, �كثر أن �قول: 

ي على دینك, فقال رجل: �ا رسول هللا! تخاف علینا وقد آمنا �ك, وصدقناك �ما جئت �ه؟ ((اللهم ثبت قلب
 فقال: إن القلوب بین أص�عین من أصا�ع الرحمن عز وجل, �قلبها حیث �شاء))

 هذا حال األنب�اء والمؤمنین :

 ال: رب: اإلنسان لما �ستق�م, یجب أن �شكر هللا عز وجل, ألنه نبي كر�م, هو أبو األنب�اء, ق

 ﴿َواْجُنْبِني َوَ�ِنيَّ َأْن َنْعُبَد اْألَْصَناَم﴾

 ]35[سورة إبراه�م اآل�ة:
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 سیدنا یوسف قال: رب: 

﴾ ي َكْیَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْیِهنَّ  ﴿َوإِالَّ َتْصِرْف َعنِّ

 ]33[سورة یوسف اآل�ة:

 ﴿َوَلْوَال َأْن َثبَّْتَناَك﴾

 : -رسول هللا-

 ْیِهْم َشْیئًا َقِل�ًال﴾﴿َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُن ِإلَ 

 ]74[سورة اإلسراء اآل�ة: 

 ﴿ِإذًا َألََذْقَناَك ِضْعَف اْلَحَ�اِة َوِضْعَف اْلَمَماِت﴾

 ]75[سورة اإلسراء اآل�ة: 

َل َعَلْیَنا َ�ْعَض اْألََقاِو�ِل﴾  ﴿َوَلْو َتَقوَّ

 ]44[سورة الحاقة اآل�ة: 

 ﴿َألََخْذَنا ِمْنُه ِ�اْلَ�ِمیِن﴾

 ]45اآل�ة:  [سورة الحاقة

 ﴿ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتیَن﴾

 ]46[سورة الحاقة اآل�ة: 

 ب�عض المعارك, قیل للنبي عل�ه الصالة والسالم: 

((�ا رسول هللا! مثل بهم, لقد مثلوا �أصحا�ك, فقال عل�ه الصالة والسالم: ال أمثل بهم ف�مثل هللا بي, ولو كنت 
 رسوًال))
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 الحظتم, خوف من هللا. 

 ((ال أمثل بهم ف�مثل هللا بي, ولو كنت رسوًال))

 لذلك سیدنا عمر: كان وقافًا عند كتاب هللا: 

ُ َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َ�ُكوَن َلُهُم اْلِخَیَرُة ِمْن َأْمِرهِ   ْم﴾﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى للااَّ

 ]36[سورة األحزاب اآل�ة:

 عرف هللا, شغله الشاغل أن یتقصى أمر هللا عز وجل, وأن �ق�مه في ح�اته.  المؤمن �عد أن

 هذا ما أخاف النبي عل�ه الصالة والسالم على أمته :

 وعن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه, أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

 ((إن أخوف ما أخاف على أمتي: كل منافق عل�م اللسان))

ان مشكلة, ألن المنافق ینطوي نفاقه على �عض المسلمین, هو في الداخل منحرف عن منهج �عني: مشكلة اللس

 هللا, أما في اللسان یتكلم فیرضي: 

 ن تقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة﴾إ﴿و

 لذلك: 

 ((أخوف ما خاف على أمتي: كل منافق عل�م اللسان))
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 انظر عمن تأخذ �ه دینك :

 انظروا عمن تأخذون دینكم))((إن هذا العلم دین, ف

 نه لحمك ودمك, خذ عن الذین استقاموا وال تأخذ عن الذین مالوا))إ((ابن عمر, دینك دینك, 

 ((إن هذا العلم دین, فانظروا عمن تأخذون دینكم))

 قض�ة مصیر�ة.

ب�ع هذا اآلن: أنت عندك بیت, تر�د أن تب�عه, خرجت من ال�اب, وجدت دالل في وجهك, قلت له: أر�د أن أ

البیت, قال لك: مقداره ثمان�ة مالیین, تب�عه إ�اه رأسًا؟ تسأل خمسین دالل, تسأل, لماذا لتب�ع ب�عًا؟ تتحرى الدقة, 

 وتأخذ اآلراء كلها. 

�شراء س�ارة, تعرضها على عشرة خبراء؛ على م�كان�كي, على كهر�جي, على إنسان مختص �اله�كل, لماذا 

 أال یلقى جزافًا؟ هل �عقل أن تكون مركبتك أغلى عل�ك من دینك؟.حر�ص؛ حر�ص على هذا المال, 

 سیدنا الغزالي له كلمة رائعة, قال: 

((�ا نفس, لو أن طبی�ًا حذرك من أكلة تحبینها, ال شك أنك تمتنعین, أ�كون الطبیب أصدق عندك من هللا؟ 
 أجهلك!)) إذًا: ما أكفرك! أ�كون وعید الطبیب أشد عندك من وعید هللا؟ إذًا: ما

 فالذي ...... 
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 خاتمة القول :

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 وٕاذا غضبت فاسكت, وٕاذا غضبت فاسكت)) -دقق اآلن–((علموا و�سروا وال تعسروا, وٕاذا غضبت فاسكت 

 [أخرجه البزار في مسنده, واإلمام أحمد في مسنده عن عبد هللا بن ع�اس]

تتكلم كالمًا قاس�ًا, سوف �حملك الغضب على الس�اب, على  لما تغضب سوف تخطئ, لما تغضب, سوف

 الطعن, على التجر�ح, هذه نص�حة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. 

 ((إذا غضبت فاسكت))

 ینطفئ الشر, أما إذا تكلمت, لعل شرًا یتفجر من هذه الكلمة.

�الثالثة رأسًا, اقعد وقف على  أكثر شيء مع الزوجات, غضبت, اسكت, أغضبت, اسكت, كلمة لكلمة, �الطالق

 أبواب المشایخ رأسًا.

 �عني: أكثر مشكلة �عاني منها العلماء: موضوع الطالق التعسفي, ساعة غضب. 

 ((إذا غضبت فاسكت))

لم تتمكن, اخرج من البیت, إذا كنت جالس اجلس, جالس اضطجع, غضبت توضأ, ما لم تتمكن اغتسل, لم 

ئمًا كن صامتًا, الشر یتحاصر, یتطوق, أما إذا كان في غضب, وفي مع الغضب تستطع اخرج من البیت, لكن دا

 كالم, اآلن كالمك غیر موثوق, اآلن كالم في تجر�ح, في س�اب, في طعن, في اتهام.

 جاءت ثالث مرات: 

 ((إذا غضبت فاسكت, وٕاذا غضبت فاسكت, وٕاذا غضبت فاسكت))
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 في حدیث: 

 ((ال تغضب))

 مین. والحمد هلل رب العال

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 العالمین والحمد هلل رب 
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 -المنافع جلب على مقدم المفاسد درء -: الفساد {119-16}الدرس 

 03-08-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

   ����﷽ 

 إل�كم هذه المثال لتوض�ح هذه القاعدة والغا�ة من طرحها :

 مفاسد مقدم على جلب المنافع))((درء ال

تصور وعاء ف�ه عدة ثقوب, إغالق الثقوب أول, أم إمالؤه أول؟ ال معنى إلمالئه, ل�س له قعر؛ فدرء المفاسد 

 إحكام الوعاء, أما جلب المنافع إمالؤه �الشراب, ال معنى إلمالئه �الشراب قبل إحكامه, هذه القاعدة مهمة جدًا.

-أعمال طی�ة, إال أن هذه األعمال الطی�ة: ترافقها أعمال سیئة, هذا اإلنسان اسمه  فهناك أشخاص كثیرون, لهم

 : مخلِّط, خلط عمًال صالحًا, وآخر سیئًا.-كما وصف النبي عل�ه الصالة والسالم

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط))

�ة محفوظة, أما غیر الورع وعاؤه غیر محكم, مهما قذف في هذا الوعاء ألن الورع وعاؤه محكم, مهما قلت الكم

 غیر المحكم, ال ی�قى ف�ه شيء, فلذلك:

 ((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط))

في بیته, في خلوته, في سفره, في مكان ال یراه ف�ه -((من لم �كن له ورع �صده عن معص�ة هللا إذا خال 
 , لم �ع�أ هللا �شيء من عمله))-ان ف�هأحد, في مكان غیر مد

صار عمله نفاق, فلذلك: أحادیث الیوم: عن خلق سيء یتل�س �ه اإلنسان أح�انًا, وهو اإلفساد؛ �فسد على الناس 

 ح�اتهم, �فسد على الناس دن�اهم, �فسد على الناس دینهم, �فسد بین زوجین, بین شر�كین, بین أخو�ن.
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 هذه هي قاعدة الدرس الیوم :

 القاعدة في هذا الدرس: 

 ((درء المفاسد مقدم على جلب المنافع))

�عني: قبل أن تعمل أعماًال صالحة, عل�ك أن ُتحِكم استقامتك, ألن: إن أحكمت االستقامة, جعلت الطر�ق إلى 

 هللا سالكًا.

ت عق�ة من تصور تمامًا: أن كل معص�ة, هي عق�ة كؤود على الطر�ق إلى هللا, فكلما تبت من معص�ة, أزح

الطر�ق, فإذا استقمت استقامة تامة, لم یبق في الطر�ق إلى هللا وال عق�ة, ماذا �قي عل�ك؟ أن تتحرك نحو هللا 

�العمل الصالح, إذا بني على استقامة قطفت ثماره, أما إن لم یبن على استقامة, العمل الصالح �ش�ه قطع للس�ارة 

مع المحرك سیتراب, مع المقعد, هذه القطع األر�ع ل�ست س�ارة,  سیتراب, رفراف, مقعد, محرك, عجلة؛ العجلة

لكن لها ثمن, لك أن تب�عها, لكنها ال تسیر �ك, أما الس�ارة الكاملة؛ فمن لم �حسن استقامته, لم �قطف من الدین 

, لكن لن ثماره, أما إذا له أعمال صالحة, وأعمال سیئة, هللا عز وجل �عط�ه ثواب األعمال الصالحة في الدن�ا

 �ستط�ع أن �ستثمرها في اإلق�ال على هللا عز وجل.

 هذه صورة المؤمن الحق�ق�ة :

 عن أبي �كر الصدیق رضي هللا عنه, عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص, قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ال یدخل الجنة خب وال منان وال بخیل))

 خذ, ماذا قال سیدنا عمر: 

 خدعني))((لست �الخب وال الخب ی

 �عني: 

 ((أنا لست من الخبث �حیث َأخدع أحدًا, ولست من السذاجة �حیث ُأخدع))
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 هذا المؤمن: ك�س فطن حذر, ال �ستط�ع أحد أن یخدعه, كما أنه في الوقت نفسه ال یخدع أحدًا.

 لك, ال.نحن �قي في ذهننا صورة المؤمن, هي كإنسان؛ درو�ش, �س�ط, جد�ة, رث الهیئة, هذا مؤمن ولي �قول 

 ((أصلحوا رحالكم وحسنوا ل�اسكم, حتى تكونوا شامة بین الناس))

 كان عل�ه الصالة والسالم: إذا مشى في الطر�ق, ُعرف من ر�حه الطی�ة.

 المؤمن نظیف, المؤمن أنیق, المؤمن مرتب, منظم, مواعیده, حسا�اته, أموره مضبوطة, أما غیر المؤمن:

 ﴿َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا﴾

 ]28ة الكهف اآل�ة:[سور 

 هذا هو المنان :

 ((ال یدخل الجنة خب وال منان.

المنان أكید عمل عمًال صالحًا, ل�س هلل, لینتزع شكر الناس؛ إعجاب الناس, تقدیر الناس, ثناء الناس, فإذا ما -
 ره .......أُعجبوا �عمله, ما أثنوا على عمله, هو �مدح نفسه؛ أنا أعطیت, أنا عملت, لحمك من غیري, إلى آخ

فالمنان إنسان غیر مخلص هلل عز وجل, المنان إنسان عمل صالحًا لغیر هللا, فإذا ما ق�ض العمل الصالح مد�ح, 
 .-وثناء, هو �مدح نفسه, و�ثني على عمله, و�منن غیره

 وال بخیل))

 وال خب, وال منان, وال بخیل. 
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 شعارنا في هذا الدرس: 

 منافع))((درء المفاسد مقدم على جلب ال

 منعطف خطیر :

 وعن أبي هر�رة رضي هللا عنه, عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 

 ((إ�اكم وسوء ذات البین فإنها الحالقة, ال أقول حالقة الشعر, ولكن أقول حالقة الدین))

ل�غضاء, والعداوة, �عني: ممكن اإلنسان, ط�عًا: غیر الراقي یترك دینه, ألن إنسانًا أساء إل�ه؛ فالمشاحنة , وا

 الخصومات بین األسر, و�ین األخوات, هذه من شأنها أن تحلق الدین.

 ((فإنها الحالقة, ال أقول حالقة الشعر, ولكن أقول حالقة الدین))

 كم من إنسان ترك الصالة لخصومة بینه و�ین إنسان سل�ط؟ كم من إنسان وقع في الحرام ل�غ�ظ إنسانًا آخر؟.

 ات البین))((فإ�اكم وفساد ذ

 �قدر ما تستط�ع, ال تكن سب�ًا في إحداث مشكلة مع آخر�ن.

 إل�كم هذه المستو�ات الثالثة التي شرحها العلماء حول موضوع فساد ذات البین :

 المستوى األول: بینك و�ین هللا :-1

 ((إ�اكم وفساد ذات البین فإنها الحالقة, ال أقول حالقة الشعر, ولكن أقول حالقة الدین))

إال أن فساد ذات البین, شرحها العلماء شرحًا لط�فًا جدًا على ثالثة مستو�ات؛ أول مستوى: ذات البین؛ أي بینك 

و�ین هللا, إذا في إطالق �صر: ذات بینك غیر سل�مة, إذا في كسب مال حرام: ذات بینك مع هللا غیر سل�مة, 

 ك مع هللا غیر صح�حة.�عني الطر�ق إلى هللا ل�س سالكًا, إذا في غی�ة: ذات بین
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 ((إ�اكم وفساد ذات البین))

 قد تخسر الدن�ا كلها, أما إن كانت عالقتك �اهلل طی�ة, فأنت الرا�ح األول:

 ولیتك ترضى واألنام غضاب لیتك تحــلو والح�اة مر�رة 
 و�یني و�ین العالـمین خراب  ولیت الذي بیـني و�ینك عامر
 لذي فوق التـراب ترابوكل ا  إذا صح منك الوصل فالكل هین

 هذه الحق�قة: صاغها النبي الكر�م في الطائف, وقال: 

 ((إن لم �كن �ك غضب علي فال أ�الي, ولك العتبى حتى ترضى, لكنك عافیتك أوسع لي))

 كل مؤمن شعاره: 

 ((إن لم �كن �ك غضب علي فال أ�الي, ولك العتبى حتى ترضى))

 .....�عني: األصل عالقتك مع هللا, فالمؤمن 

 سیدنا عمر رضي هللا عنه, كان إذا أصابته مصی�ة, قال: 

 ((الحمد هلل ثالثًا؛ الحمد هلل إذ لم تكن في دیني.

أح�انًا: �الحدیث حسنًا, �المال أح�انًا, �النفس جرح لكن ل�ست �الدین؛ ما ترك الصالة, ما شرب الخمر, ما -
 . -رق االستقامةأعان ظالم, ما نافق, ما دجل, ما ارتكب معص�ة, ما خ

 والحمد هلل إذ لم تكن أكبر منها, والحمد إذ ألهمت الصبر علیها))

 وفي روا�ة: 

 ((والحمد هلل أجرت علیها))

 لم تكن في دیني, ولم تكن أكبر منها, ألهمت الصبر علیها, وأجرت علیها, هذا المؤمن, لذلك:
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 ((إ�اكم وسوء ذات البین))

 أن تكون العالقة �اهلل سیئة.

 ل العلماء: قا

 ((ألن تسقط من السماء إلى األرض فتنحطم األضالع, أهون من أن تسقط من عین هللا))

, ولك عند هللا شأن كبیر, ممكن -ال سمح هللا-ممكن تكون فقیر, ولك عند هللا شأن كبیر, ممكن تكون مر�ض 

�اة فیها مصائب كثیرة, كل تكون تعاني من زواج غیر ناجح, من أوالد غیر صالحین, من ضیق ذات الید, الح

 هذه المصائب تهون, إذا كانت ذات بینك مع هللا سل�مة.

 ((�ا ر�ي ماذا فقد من وجدك, وماذا وجد من فقدك؟))

 ((إ�اكم وفساد ذات البین))

 هنا الحدیث: 

 ((وسوء ذات البین))

 المستوى الثاني: بینك و�ین زوجتك :-2

 قة: مع هللا, الثان�ة: أنت وزوجتك: الشيء الثاني: اآلن أنت وزوجتك, أول عال

 ﴿َوَعاِشُروُهنَّ ِ�اْلَمْعُروِف﴾

 ]19[سورة النساء اآل�ة:

 فسرها العلماء: 

 ((أن المعاشرة �المعروف, ل�س عن أن تمتنع عن إ�قاع األذى بها, بل أن تحتمل األذى منها))
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 أن تمتنع عن إ�قاع األذى بها, فلو فهم كالم المفسر�ن؛ المعاشرة في المعروف: أن تحتمل األذى من الزوجة, ال

 األزواج هذه اآل�ة, قال:

ُ ِف�ِه َخْیرًا َكثِ   یرًا﴾﴿َوَعاِشُروُهنَّ ِ�اْلَمْعُروِف َفِإْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْیئًا َوَ�ْجَعَل للااَّ

 ]19[سورة النساء اآل�ة:

 قال: 

, تزوج, ودخل على امرأته فلم تعج�ه, ضاقت الدن�ا في عین�ه, نام معها ((رجل في المدینة المنورة اسمه أنس
-لیلة, وهام على وجهه, لما رأته قد انزعج منها أ�ما انزعاج , قالت: �ا أنس, قد �كون الخیر كامنًا في الشر 

جدها درس , وهام على وجهه عشر�ن عامًا, وعاد إلى المدینة, فإذا في مس-إن رأیتني شرًا, لعل فيَّ الخیر
عظ�م, والناس متحلقون حول شاب اسمه مالك, فلما سأل: إنه ابنه, ابنه: مالك بن أنس, قال له: �ا هذا, قل 

 ألمك: إن في ال�اب رجًال �قول لك: قد �كون الخیر كامنًا في الشر, قالت: �ا بني إنه أبوك))

مل إجهاض, هذه التي رفضتموها, قد �كون الخیر اإلنسان أح�انًا: �أت�ه الخیر كله من فتاة, ال أر�د بنت, نر�د نع

 كله فیها, ال تعرف, أنا أقول: هد�ة من هللا؛ الفتاة هد�ة, الفتى هد�ة, الزوجة هد�ة.

 فالثان�ة: سوء ذات البین؛ بینك و�ین زوجتك:

 ﴿َوَعاِشُروُهنَّ ِ�اْلَمْعُروِف﴾

 ]19[سورة النساء اآل�ة:

 , بینك و�ین أقر�ائك, بینك و�ین أخواتك, أوالد عمك.بینك و�ین أوالدك, بینك و�ین جیرانك

 ((سوء ذات البین فإنها الحالقة))

 المؤمن ل�س ند�ًا, �عني ال �عامل ند لند؛ زارني أزوره, هداني أهد�ه, أرقى من هكذا.
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 النبي الكر�م قال: 

, والقصد في الفقر والغنى, ((أمرني ر�ي بتسع؛ خش�ة هللا في السر والعالن�ة, وكلمة العدل في الغضب والرضا
وأن أصل من قطعني, وأعطي من حرمني, وأعفو عمن ظلمني, وأن �كون صمتي فكرًا, ونطقي ذكرًا, ونظري 

 عبرة))

 هذا المعنى الثاني: سوء ذات البین.

 المستوى الثالث: بین كل رجلین :-3

 ان �اإلمكان أن تصلح بینهما فافعل.المعنى الثالث: لو أن رجلین ال تعرفهما, ساءت العالقة بینهما, إذا ك

أول مستوى: بینك و�ین هللا, وثاني مستوى: بین الناس و�ینك, �عني أنت طرف �أي عالقة, والمستوى الثالث: 
 بین كل رجلین.

 إ�اكم وسوء ذات البین .....:

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 كن تحلق الدین))((إ�اكم وسوء ذات البین فإنها الحالقة, ال تحلق الشعر, ول

 �عني: لو أن إنسانًا �صلي, طلق امرأة طالقًا تعسف�ًا, إنها سوف تترك الصالة كیدًا, كیدًا له.

 ((تحلق الدین))

لو أن الطالق تعسفي, سوف تخرج سافرة كیدًا, إذا اإلنسان كان بخ�ًال, وهو �صلي, أوالده سوف یدعون الصالة 

 كیدًا له.

 فإنها الحالقة, ال أقول حالقة الشعر, ولكن أقول حالقة الدین))((فإ�اكم وفساد ذات البین 
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 درسنا عن الفساد, و: 

 مقدم على جلب المنافع)) -مرة ثان�ة–((درء المفاسد 

 ما هي الدرجة التي استحقت أن تكون أفضل من درجة الص�ام والصالة والصدقة, ولماذا؟ 

 وعن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال: 

قالوا: بلى, قال:  -دققوا-الصالة والسالم: أال أخبركم �أفضل من درجة الص�ام والصالة والصدقة؟ ((قال عل�ه 
 صالح ذات البین))

 [أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما]

فأي صالة الفرض؟ ال, النافلة, أنت �عني لو صلیت أر�ع ركعات نفل, لما أصلحت بین اثنین, ال, أصلح بین 

 البین أفضل من الصالة النافلة, والص�ام النفل, والصدقة, ألن المجتمع ...... قال:اثنین, إصالح ذات 

 ﴿َوَمْن َأْحَ�اَها َفَكَأنََّما َأْحَ�ا النَّاَس َجِم�عًا﴾

 ]32[سورة المائدة اآل�ة:

یت المجتمع إذا كان في تماسك, في تعاطف, في تعاون, في تكاتف, ید هللا مع الجماعة, فأنت هم المؤمن: تثب

 قواعد الجماعة المؤمنة, أما تثبیت الجماعة: هذا من أخالق الكفار.

 احذر من هذا الموقع :

 وعن أبي هر�رة رضي هللا عنه, قال عل�ه الصالة والسالم: 

 (( ل�س منا.

 :-لدین, نفي انتماءهذا من أشد أنواع الوعید, �عني: ینفي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن هذا الذي �فعل هذا األمر, انتماءه إلى ا-

 من خبب امرأة على زوجها. -قال:

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

217 

لك أخت متزوجة, ماذا أخذ لك على العید؟ وهللا لم �أخذ لي شيء, حو�نتك في, خرب الحال كلها, ما هذا -
البیت الصغیر؟ هذا ال �سكن, هذا لع�ة هذا, هذا ل�س بیتًا, هنا مسكنك, أنت أفسدتها على زوجها, كرهتها 

خالقه عال�ة, دخله محدود, زوجك ما معاشه؟ وهللا خمسة آالف, ماذا تفعل هذه الخمسة آالف؟ بزوجها, زوجها أ
 ال �كفوني یومًا �قول لها, هو �فتخر بدخله, هو لم �عرف, خرب بیت أخته.

وهللا رجل شكا لي أخًا لزوجته, شكا له عن زوجته ألخیها, قال له: أنصحك؟ قال له: نعم, قال له: طلقها, ل�س 
 مصلحة فیها, هذا أخ!؟لك 

 ((إ�اكم وفساد ذات البین))

 . -أح�انًا: كلمة

 أو عبدًا على سیده))

 [أخرجه أبو داود في سننه]

كم �عط�ك معلمك؟ وهللا ثمان�ة آالف, ال, حو�نتك, ثمان�ة!؟ أنا أعط�ه ثمان�ة عشر, الذي عنده, ودوام أقل, 

 , أنت أفسدت عبدًا على سیده, أو امرأة على زوجها.وأعطاه س�ارة, قلبت له مع�شته كلها, �ع�ش مرتاحاً 

 ((ل�س منا))

 انتبهوا, أول صف �صلي (ل�س منا), ثماني حجج (ل�س منا), ثماني عشرة عمرة (ل�س منا).

 ((ل�س منا من خبب امرأة على زوجها, أو عبدًا على سیده))

 هذا فساد.

 ((درء المفاسد مقدم على جلب المنافع))
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 عماًال صالحة, اترك الفساد.قبل ما تعمل أ 

 ((ل�س منا من فرق))

 النبي یجمع, أنت ال تستط�ع.

 دعوة غداء :

مرة دخلت لبیت شخص دعانا إلى الغداء, من دون م�الغة: غرفة الضیوف عرضها متر وثمانون سانتي, فیها 

الخلق, حبیب الحق,  دیوانین, بینهما �عني مكان لركب الضیوف, استحى بنفسه, قلت له: اللهم صل عل�ه, سید

أعظم إنسان �الكون, حبیب هللا, كان إذا أراد أن �صلي ق�ام اللیل, ال تتسع غرفته لصالته ونوم زوجته, ال تسع, 

 طیبت نفسه, قال لي: جزاك هللا خیرًا.

�ا, ال �قول له: وهللا ما هذا البیت؟ هذا ال �سكن, كرهته ف�ه, �قدر ما تستط�ع حبب الناس �اهلل, وكرههم �الدن

تصغر لهم دن�اهن, م�سوط, تجد �أتي شخص فضولي, �ظل �متحن لك هذا البیت, �متحن لك األثاث, و�متحن 

 لك ....... كیف �سعك؟ وكیف �سعك؟ ودخل زوجك, هذا حدیث النساء, �عني: إن كیدهن عظ�م. 

 تجد الشخص ی�عث زوجته للبیر, ترجع قال�ة وجهها, ال �عجبها ......... 

 على غني:ال تدخل 

 قال: 

 ((من دخل على األغن�اء, خرج من عندهم وهو على هللا ساخط))

ال یوجد عنده شيء �طلع, تكون صحته طی�ة, ألنه مضطر �غسل كالو�ه, دسامات قل�ه ممتازة, شرایینه جیدة, 

ف, ), صحته طی�ة, مثل الحصان, �أكل �قابل�ة, عنده بیت �أوي إل�ه, غرفة نوف, غرفة ضیو 12, 8ضغطه (

مكیف, لكن لما دخل لعند الغني, وجد الثر�ا ثمنها مئتا ألف, السجادة ثمنها ثمانمئة ألف, هو ال یوجد عنده شيء, 

 سخط على هللا.
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 هذا ما نصح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لزوجته عائشة :

 قال لها: 

 خلقي ثو�ًا حتى ترقع�ه))((�ا عائشة, إذا أردت اللحوق بي, فل�كفك من الدن�ا كزاد الراكب, وال تست

�عني: إذا شخص جرابته فختت, هكذا قطبتان ال �حدث شيء, سعر الجوز خمسون لیرة, یوجد أناس فقراء, ال 

 یوجد عندهم یل�سون جرا�ات, أنت اقط�ه وادفع صدقة خمسین لیرة.

ع�ه, وٕا�اك والدخول على ((إذا أردت اللحوق بي, فل�كفك من الدن�ا كزاد الراكب, وال تستخلقي ثو�ًا حتى تسترق
 األغن�اء))

نص�حة سید األنام, ط�عًا: األغن�اء غیر المؤمنین؛ المؤمن متواضع, سخي, كر�م, ال �حب الظهور, ال یوجد عنده 

 مظاهر صارخة, المؤمن لو كان غن�ًا, قال: 

 ألن: 

 ((كثرة الظهور تقصم الظهور))

 ماذا فعل قارون؟:

 ِز�َنِتِه﴾﴿َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِفي 

 ]79[سورة القصص اآل�ة:

 هللا ماذا قال؟:

 ﴿َفَخَسْفَنا ِ�ِه َوِ�َدارِِه اْألَْرَض﴾

 ]81[سورة القصص اآل�ة:
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 ضر�ات هللا موجعة: 

 ﴿ِإنَّ َ�ْطَش َر�َِّك َلَشِدیٌد﴾

 ]12[سورة البروج اآل�ة:

 قة القلب في نفوسهم, هللا كبیر.إذا اإلنسان أراد أن �ستعلي على الناس, أن �سفه لهم دن�اهم, أن یدخل حر 

 ما هي األمور الثالثة التي أقسم النبي عل�ه الصالة والسالم علیهن؟ :

 وعن أبي ك�شة األنماري قال: 

 ((سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �قول: ثالث أقسم علیهن.

خمسة, كالم ل�س له معنى, أنت متى تقسم؟ إذا قال لك شخص: كم الساعة؟ تقول له: وهللا العظ�م ثمان�ة و -
 تقسم لسؤال عادي, السؤال �كون عند اإلنكار, إذا أنكر عل�ك اإلنسان, تقول: وهللا العظ�م أنا فعلت كذا.

فإنه ما  -1: ثالثة أقسم علیهن, وأحدثكم حدیثًا فاحفظوه, قال: فأما الثالث الذي أقسم علیهن: -فالنبي الكر�م قال
 نقص مال عبد من صدقة.

 أیها األخوة, لو صدقنا هذا الكالم, لكنا من أكرم الكرماء. وهللا-

 ((أنفق �الًال وال تخش من ذي العرش إقالال))

 ((عبدي َأنفق ُأنفق عل�ك))

وهللا أخ من أخواننا, دخل لبیت ف�ه تعز�ة, المتوفى ابن عمه, فسأل: أعل�ه دین؟ قال: وهللا في عل�ه دین, قال: 

 رون, ثالثون ألف, في الیوم الثاني: مئة وثالثون ألف دفعهم �التمام والكمال.الدین علي, قال لي: قلت: عش

وهللا إنسان حي یرزق, عنده معمل, �قسم �اهلل في صب�حة الیوم التالي: جاءته اتصاالت هاتف�ة, و�اع واشترى مع 

فع عنه المبلغ, وأیده له ثالثة شركاء, ر�حه الصافي مئة وثالثون ألف بیوم واحد, بیوم واحد, كأن هللا عز وجل د

 .-�اسمه
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 وال ُظِلَم عبد لمظلمة ف�صبر علیها, إال زاده هللا بها عزًا.

إنسان ظلموه, كن عبد هللا المظلوم, وال تكن عبد هللا الظالم, �عني أنت أفضل لك ألف مرة أن تكون مظلومًا, -

 .-أمامه معالجة مرةوأال تكون ظالمًا, المظلوم انتهى, هللا عالجه وانتهى, أما الظالم 

 وال �فتح عبد �اب مسألة إال فتح هللا عل�ه �اب فقر)) 

 ألن:

 قم فاسألن عن السبب  ملك الملوك إذا وهب
 فقـف على حد األدب هللا �عـطي من �شاء 

 الذي أعطاه �عط�ك, فأنت عواض ما تتضعضع أمامه, اطلب من هللا, اطلب من هللا.

 فثالثة أش�اء: 

د من صدقة, وال ُظلم عبد �مظلمة ف�صبر علیها, إال زاده هللا عز وجل بها عزا, وال �فتح ((ما نقص مال عب
 عبد �اب مسالة, إال فتح هللا عل�ه �اب فقر))

 ما الذي �فسد على المرء دینه كما ورد في هذا الحدیث؟ :

 آخر حدیث: عن ابن كعب بن مالك, عن أب�ه, قال: 

�ان جائعان ُأرسال في غنم, �أفسَد لها من حرص المرء على المال والشرف ((قال عل�ه الصالة والسالم: ما ذئ
 لدینه))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

ما الذي �فسد دینه؟ حرصه على المال وعلى السمعة, أ�ة سمعة على حساب دینه؛ هكذا الناس, هكذا األكابر 

ا قواعد الدین, وأردنا المكانة العل�ا على حساب �فعلون, هكذا الراقیین �فعلون, ولو خرقنا قواعد الدین, إذا خرقن

 دیننا.
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 قال: حب اإلنسان حرصه على ماله, وحرصه على شرفه, معنى شرفه على سمعته, على حساب دینه.

 قال: 

 ((ما ذئ�ان جائعا ُأرسال في غنم, �أفسَد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه))

 ى المال, وعلى مكانتك االجتماع�ة التي على حساب دینك.�عني: ما الذي �حطم الدین؟ حرصك عل

 ملخص الدرس :

 ملخص الدرس: 

 ((درء المفاسد مقدم على جلب المنافع))

المثل: وعاء في ثقوب, قبل أن تمأله حلی�ًا سد الثقوب, وٕاال ال تستفید شیئًا من ملئه حلی�ًا, والحمد هلل رب 

 العالمین.

 د هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحم

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم, الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 المصی�ة : فلسفة {119-17}الدرس 

  10-08-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 ما الذي ین�غي أن ال ینساه المر�ض المؤمن؟ :

األخوة الكرام, ال شك أن الح�اة الدن�ا مفعمة �المصائب واألحزان والهموم, ولكن أهل اإل�مان �عرفون حكمة أیها 

 المصائب, المصی�ة تقع وال أحد ینكرها, ولكن الناس یتفاوتون في تفسیرها.

 فعن جابر قال: 

هل ال�الء الثواب, لو أن جلودهم كانت ُقرضت في ((قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: یود أهل العاف�ة یوم الق�امة, حین ُ�عطى أ
 الدن�ا �المقار�ض))

 [أخرجه الترمذي عن جابر في سننه]

�عني: عند هللا أن �ستوي صح�ح ومر�ض, هذا عاش ح�اة كلها أمراض, ومعاناة, وآالم, وهذا عاش ح�اة 

حقه حكمة, أعطى المرض  صح�حة, ال شك أن هللا س�حانه وتعالى حك�م, أعطى الصحة لمن كانت الصحة في

 لمن كان المرض في حقه مرضًا, ولكن المر�ض المؤمن, ال ین�غي أن ینسى أن لهذا المرض عند هللا ثوا�ًا. 

 الحظوظ في الدن�ا موزعة توز�ع ابتالء وفي اآلخرة موزعة توز�ع جزاء:

كانت ُقرضت في الدن�ا ((یود أهل العاف�ة یوم الق�امة, حین �عطى أهل ال�الء الثواب, لو أن جلودهم 
 �المقار�ض))

 [أخرجه الترمذي عن جابر في سننه]
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معنى في الدن�ا: في مر�ض وفي صح�ح, في غني وفي فقیر, في قوي وفي ضعیف, في وس�م وفي دم�م, في 

ذكي جدًا وفي أقل ذكاء, هذه الحظوظ التي وزعت في الدن�ا, وزعت توز�ع ابتالء, وسوف توزع في اآلخرة توز�ع 

 زاء, وهذه فكرة دق�قة جدًا:ج

نجح في امتحان الفقر, وأن الغني رسب في  -مثالً –لو أتینا برجلین؛ إنسان فقیر, وٕانسان غني, لو أن الفقیر 

امتحان الغنى, تمتع الفقیر بجنة عرضها السموات واألرض إلى أبد اآلبدین, وذاق الغني الذي سقط في االمتحان, 

, لو أن الغني نجح في امتحانه, لكان غن�ًا في الدن�ا غن�ًا في اآلخرة, لو أن الفقیر آالم العذاب إلى أبد اآلبدین

 نجح في امتحانه, لكان سعیدًا في الدن�ا غن�ًا في اآلخرة, فالحظوظ توزع في الدن�ا توز�ع ابتالء, قال تعالى: 

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعٍض َوَلْآلَِخَرُة َأْكبَ   ُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِض�ًال﴾﴿اْنُظْر َكْیَف َفضَّ

 ]21[سورة اإلسراء اآل�ة:

�عني: في الدن�ا كن واقع�ًا, مجند, هرة تقف في حفرة ممتلئة ماء في الشتاء, في خط المواجهة األول, �ش�ه رئ�س 

 أركان, غرفة مدفأة, أوامر, إلى آخره ......... 

 جول كرئ�س غرفة التجارة؟ في فرق كبیر جدًا: حسنًا: ممرض في مستشفى كرئ�س المستشفى؟ �ائع مت

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعٍض﴾  ﴿اْنُظْر َكْیَف َفضَّ

 ]21[سورة اإلسراء اآل�ة:

 بیت غرفتین تحت األرض, س�اقات مكشوفة, رطو�ة في الجدران, مثل بیت أر�عمئة متر �أرقى أح�اء دمشق!؟: 

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعلَ   ى َ�ْعٍض َوَلْآلَِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِض�ًال﴾﴿اْنُظْر َكْیَف َفضَّ

 ]21[سورة اإلسراء اآل�ة:

إذا كان مرت�ة الدن�ا الدن�ة مؤلمة جدًا, لكنها موقتة, وال تعني شیئًا, قد �كون الذي ُحرم الدن�ا, أرقى عند هللا من 

 آلبدین: الذي أعطیها, أما مرت�ة اآلخرة, تعني كل شيء وٕالى أبد ا
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 ﴿ِإنَّ اْلُمتَِّقیَن ِفي َجنَّاٍت َوَنَهٍر﴾

 ]54[سورة القمر اآل�ة:

 ﴿ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِل�ٍك ُمْقَتِدٍر﴾

 ]55[سورة القمر اآل�ة:

 المتقون لهم عند هللا مكانة كبیرة: 

حْ  اِلَحاِت َسَیْجَعُل َلُهُم الرَّ  َمُن ُوّدًا﴾﴿ِإنَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ]96[سورة مر�م اآل�ة:

وهللا إذا اإلنسان متصور مع إنسان مهم, �ضع الصورة في جی�ه, وكلما التقى بإنسان, یر�ه إ�اها, وهذا رقم تلفونه 

 معي, �قول لك: 

ْحَمُن ُوّدًا﴾ اِلَحاِت َسَیْجَعُل َلُهُم الرَّ  ﴿ِإنَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ]96آل�ة:[سورة مر�م ا

خالق الكون یود, كان لك مودة معه, فلذلك: الحظوظ في الدن�ا توزع توز�ع ابتالء, والحظوظ في اآلخرة توزع 

توز�ع جزاء, �ص�ح في ترم�م, إنسان قوي وٕانسان ضعیف؛ لو أن الضعیف امتحن في امتحان الضعف, نجح, 

 على �قوته, وطغى �قوته. صبر ولم �ضجر, ولم ی�ع دینه بدن�اه, والقوي رسب فرضًا, فاست

 ((طغى و�غى, ونسي المبتدى والمنتهى))

والدن�ا محدودة, سر�عًا ما تمضي, تأتي اآلخرة, فإذا بهذا المستضعف كان في جنات النع�م, وهذا الذي رسب في 

أن قوته, كان في أسفل سافلین, فالعبرة دق�قة جدًا, نحن في حظوظ ابتالء ال في حظوظ جزاء, فرق كبیر بین 

 تكون في الجنة مقر�ًا إلى هللا, و�ین أن تكون في الدن�ا مقر�ًا لألقو�اء, هذا ابتالء, ذلك جزاء. 
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 هذا هو الذي تمتحن �ه في هذه الح�اة :

أخواننا: كل شخص منا في عنده مواد امتحان, ما االمتحان الذي یخوضه؟ كل شيء آتاك هللا إ�اه, مادة امتحانك 

ك هللا منه, مادة امتحانك مع هللا, أبدًا, الذي أوتیته مادة امتحانك مع هللا, الذي ُحرمته مع هللا, وكل شيء حرم

 مادة امتحانك مع هللا, من هنا: كان دعاء النبي عل�ه الصالة والسالم: 

 ((اللهم ما رزقتني مما أحب, فاجعله قوة لي ف�ما تحب))

 [أخرجه الترمذي عن عبد هللا بن یز�د الخطمي في سننه]

هللا عز وجل أعطى اإلنسان طالقة لسان, هذا حظ, أوتي هذا الحظ ابتالء, فإذا وظفه في الحق, ارتقى عند هللا, 

 أوتي طالقة اللسان, أح�انًا: طر�ق اللسان یروج ال�اطل, أح�انًا: یروج المنكر. 

 نصائح :

أردت أن تعرف مقامك, فانظر ف�م كنت قبل أ�ام في احتفال, جلس إلى جانبي أستاذ في الشر�عة, فقلت له: إذا 

 استعملك, قال لي: نعم وهللا, الحمد هلل, قلت له: غیرك �علم الرقص, أل�س كذلك؟. 

 فبین أن �ستخدمك هللا في تعل�م شرعه, و�ین أن �ستخدمك في تعل�م المنكر.

اشكر ر�ك على أن مرة افتتح مسجد في حرستا, حضرت االحتفال, كان إلى جانبي مدیر أوقاف الر�ف, قلت له: 

 مكنك من أن تفتتح مسجدًا, ألن ال�ارحة افتتح ملهى. 

 صدقة جار�ة تركها صاحبها في الدن�ا :

كنت مرة ناحي مسجد في الصبورة, فلما خرجنا من المسجد, وجدت الملهى المقابل الذي مات صاح�ه, �عد 

لهى, كل معص�ة ترتكب ف�ه في صح�فته إلى أسبوع بنى افتتاحه, و�قي له صدقة جار�ة إلى یوم الق�امة, هذا الم

یوم الق�امة, فالحظوظ في الدن�ا حظوظ ابتالء , أنت �المال مستخلف, وكل شيء في الدن�ا ح�ادي, المال ح�ادي, 

 �مكن أن تنفقه في المعاصي واآلثام.

تي ألف, ببیت آخر عرس �الشیراتون, كلف ستین ملیون, كم شاب یتزوج بهذه المالیین؟ ممكن یتزوج شاب �مئ
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مئة وخمسون في الر�ف, �عین ترمة, وخمسون أثاث, وساعة وخاتم ذهب مئتا ألف, قسم ستین ملیون على مئتي 

 ألف, تنحل مشكلة كم شخص؟. 

 األغن�اء غیر المؤمنین, إن أنفقوا المال, أنفقوه إسرافًا وتبذیرًا, إن أمسكوه, أمسكوه بخًال وتقتیرًا. 

 ین مزرعة ال�اطل :قارن بین مزرعة الحق و�

أیها األخوة, قوة اإلقناع ح�اد�ة, قد تقنع �ال�اطل, وقد تقنع �الحق, الصوت الحسن ح�ادي, قد تؤذن, وقد تقرأ 

القرآن, وقد تغني, وكم من قارىء قرآن أص�ح مغن�ًا, امتحن �الصوت الحسن فرسب, المطعم ح�ادي, �مكن أن 

م الخمور, أبدًا, مزرعة, كم من مزرعة تأتیها النساء, و�س�حن أمام تقدم للز�ائن طعام حالل, �مكن أن تقدم له

الرجال؟ كل المنكرات, وفي مزارع تؤسس من أجل نشر الحق, أبدًا, كل شيء ح�ادي؛ العلم ح�ادي, األدب 

ي وصف المرأة, ح�ادي, في أدب, �أتي الشاعر فینظم الشعر في مدح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, و�أتي شاعر فینظم الشعر ف

 ألم �قل سیدنا حسان: 

 وأكمل منك لم تلد النـساء  وأجمل منك لم تر قط عیني
 كأنك قد خلقت كمـا تشاء  خلقت مبرءًا من كل عـیب

الشعر ح�ادي, األدب ح�ادي, العلم ح�ادي, الخطا�ة ح�اد�ة, �مكن أن تخطب في مسجد, وأن تخطب في مجتمع 

الناس, وكالهما خطیب, الزواج ح�ادي, �مكن أن �كون الزواج وفق منهج هللا, منحرف, لتلقي اإللحاد في نفوس 

 تسعد �ه طوال الدن�ا, �مكن أن �كون الزواج بني على معص�ة, تشقى �ه في الدن�ا. 

 فكرة دق�قة :

الغني الفكرة الدق�قة: الحظوظ موزعة في الدن�ا توز�ع ابتالء, إنها سوف توزع في اآلخرة توز�ع جزاء, هل �سمى 

 في الدن�ا غن�ًا عند هللا؟ ال, ال, أبدًا, هل �عد الفقیر؟ ال, أبدًا.
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 سیدنا علي �قول: 

 ((الغنى والفقر �عد العرض على هللا))

اآلخرة, الغنى �اآلخرة غنى جزاء, أما الغنى �الدن�ا غنى ابتالء, وسامة, اإلنسان قد �ستخدم وسامته إلغواء 

 إلقناع الناس �الدین, أبدًا, كل شيء آتاك هللا إ�اك, مادة امتحانك مع هللا.الفت�ات, وقد �ستخدم وسامته 

اآلن: كل شيء حرمك هللا منه, مادة امتحانك مع هللا, في مواد إیجاب�ة, مواد سلب�ة, العطاءات امتحانات, 

 والحرمان امتحان.

اآلخرة, �ما ال عین رأت, وال أذن  الذر�ة, یلقى هللا صابرًا, هللا عز وجل �كرمه في -مثالً –شخص هللا حرمه 

 سمعت, وال خطر على قلب �شر.

 سیدنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مات ابنه إبراه�م, قال: 

 ((إن العین لتدمع, وٕان القلب لیخشع, وال نقول إال ما یرضي الرب, وٕانا عل�ك �ا إبراه�م لمحزونون))

 هذا ما حدثني �ه األخ الطبیب :

, �عمل في مستشفى, قال لي: لحكمة أرادها هللا, جاءنا مر�ض مصاب �سرطان �األمعاء, جلس حدثني أخ طبیب

في غرفة, كلما دخل عل�ه زائر, �قول له: اشهد أنني راض عن هللا, �ا ر�ي لك الحمد على هذا المرض العضال, 

ى لخدمته, إذا دخلنا إلى أقسم �اهلل هذا الطبیب, صدیق لي, قال لي: كلما قرع الجرس, تنافس من في المستشف

غرفته, قال: وهللا رائحة عطرة, مع أن أمعاءه مفتوحة إلى الخارج, أقسم �اهلل, �قرأ القرآن, و�بتهل إلى هللا, وجهه 

مشرق, كلما دخل عل�ه إنسان, �قول له: اشهد أنني راض عن هللا, األط�اء معجبون �ه, الممرضات یتهافتون 

مة التي أرادها هللا: أن �عد هذا المر�ض الذي توفاه هللا, جاء مر�ض آخر مصاب لخدمته, ثم توفاه هللا, الحك

�المرض نفسه, لكنه غیر مؤمن, أقسم �اهلل, ما من نبي إال �س�ه, مس�ات الدین عنده مثل المس�حة, رائحة الغرفة 

المستشفى, رأى رأي العین ال تقابل, األط�اء یتهر�ون من ز�ارته, ساخط على هللا, جاحد فضل هللا, ومات, من في 

 من هو المر�ض المؤمن, ومن هو المر�ض الكافر, المرض مرض. 
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 ما الدلیل من الكتاب على أن اإلنسان مبتلى في هذه الدن�ا؟ :

 الشيء العجیب: أن اإلنسان في الدن�ا في دار ابتالء, الدلیل: 

 ْم َأْحَسُن َعَمًال﴾﴿الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَ�اَة ِلَیْبُلَوُكْم َأ�ُّكُ 

 ]2[سورة الملك اآل�ة:

 قال تعالى: 

 ﴿َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُیْتَرُكوا َأْن َ�ُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم َال ُ�ْفَتُنوَن﴾

 ]2[سورة العنكبوت اآل�ة:

 سیثی�ه فاالبتالء حتمي, فلذلك: اإلنسان إذا كان في �حبوحة, فل�شكر هللا, إذا كان في مشكلة, ال ینسى أن هللا

 علیها إذا صبر. 

 أم سلمة صبرت على مصیبتها فعوضها هللا خیرًا منها, إل�ك ذلك :

 في أحادیث كثیرة, تؤكد أن اإلنسان إذا ابتاله هللا �مصی�ة, فصبر علیها, عوضه هللا خیرًا منها.

ملء السمع وال�صر, فأم سلمة رضي هللا عنها, توفي زوجها أبو سلمة, وكان أبو سلمة من أرقى الرجال, كان 

�عني رجل فذ؛ كرم, على علم, على فهم, على مح�ة, على عطف, على رحمة, فلما توفي زوجها, قال لها النبي 

 الكر�م: 

 ((احتسبي هذا عند هللا, واسألي هللا عز وجل أن �عوضك خیرًا منه))

 , أبدًا.ال, هذه ل�ست معقولة, ألنه ال یوجد أفضل منه, �عد حین تزوجها النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 �عني: إذا اإلنسان هللا ابتاله �مصی�ة فصبر, عوضه هللا خیرًا منه. 
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 ما شأن هذه الصحاب�ة الجلیلة؟ :

هذه التي جاءها زوجها, ولدها مر�ض مرضًا شدیدًا, وكان زوجها صحابي كر�م, كان ینطلق فجرًا إلى المسجد, 

 لنبي, �عود مساء, فالولد مر�ض مرضًا شدیدًا, عاد مرة إلى بیته, قال: �عود ظهرًا, �أكل و�نام, ینطلق إلى عند ا

, أطعمته, وتز�نت له, وأصاب منها, وفي الص�اح -مرتاح تمام–((كیف حال الغالم؟ قالت: هو في أهدء حال 
سترد قالت له: إن الجیران إذا أعارونا شیئًا, ثم طلبوه أتغضب؟ قال: ال, قالت: وكذلك فعل هللا عز وجل, ا

ود�عته, فاصبر واحتسب, ذهب إلى النبي, وأخبره �ما كان, قال له: �ارك هللا لكما في لیلتكما, وأنج�ا غالمًا 
 من ذر�ته, عشرة حفاظ لكتاب هللا))

 فالمؤمن �حتسب عند هللا مصیبته. 

 ما �حو�ه هذا الدعاء الم�ارك من معنى ق�م :

 الدعاء: 

قوة لي ف�ما تحب, ومازو�ت عني مما أحب, فاجعله فراغًا لي ف�ما  ((اللهم ما رزقتني مما أحب, فاجعله
 تحب))

 [أخرجه الترمذي عن عبد هللا بن یز�د الخطمي في سننه]

 مثل منشار, معناها أنت: إن آتاك هللا شیئًا تح�ه, وظفته في الحق, إن حرمك شیئًا تح�ه, وظفت فراغه في الحق.

لمال القلیل, لم �عد في مجال للحركة الزائدة, جالس في بیتك, صار عندك أح�انًا: اإلنسان �كون ماله قلیل, وا

فراغ, دخلك محدود, عندك هذا البیت, ما عندك غیره, في شخص مشغول؛ من سفر لسفر, للقاء, لنزهة, �قول 

جدًا, لك: العشاء �مكان, والغداء �مكان, والفجر �مكان , ولقاءات, واجتماعات, في مال وفیر, في حركة واسعة 

 فالمال القلیل �قید حركتك, صار في عندك فراغ. 

 ((وما زو�ت عني ما أحب, فاجعله فراغًا لي ف�ما تحب))

 هذا دعاء النبي, لذلك: كان عل�ه الصالة والسالم: إذا جاءت األمور على نحو یرض�ه, قال: 
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 الحمد هلل على كل حال)) �قول: -وٕان جاءت على نحو ال یرض�ه-((الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات 

 [أخرجه ابن ماجه عن عائشة في سننه]

 وكان عل�ه الصالة والسالم �قول: 

((عجبت ألمر المؤمن, إن أمره كله خیر؛ إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خیر, وٕان أصابته ضراء صبر 
 فكان ذلك له خیر, ول�س ذلك لغیر المؤمن))

 ر في بلد أورو�ي :هذا ما قاله هذا األستاذ في المؤتم

في أستاذ جامعة, ذهب إلى بلد أورو�ي, ل�حضر مؤتمر في الطب النفسي, كان مندوب سور�ة, فقال في 

المؤتمر: أنا أبلغكم �صراحة, و��ساطة: أننا في �الدنا, ال نعاني من األمراض النفس�ة, فسألوه: ولم؟ قال: ألن 

ء هللا, ال ینتحر, �قول لك: هكذا یر�د هللا, هكذا یر�د هللا عز شعبنا مؤمن �اهلل, إن جاءت المصی�ة �ستسلم لقضا

 وجل: 

 ﴿َواْصِبْر ِلُحْكِم َر�َِّك َفِإنََّك ِ�َأْعُیِنَنا﴾

 ]48[سورة الطور اآل�ة:

 فالصبر مفتاح الفرج, أما: 

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِ�َغْیِر ِحَساٍب﴾  ﴿ُیَوفَّى الصَّ

 ]10[سورة الزمر اآل�ة:

�ك مفتوح لكن موقع, عبدي �غیر حساب, ال یوجد رقم محدد, لكن موقع, أنت مع الرقم الذي الصابر �عطي ش

 تر�ده, هذا الصابر. 
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 نص�حة من نب�ك عل�ه أفضل الصالة والتسل�م :

 وعن أبي هر�رة رضي هللا عنه قال: 

, وال تنظروا إلى من : انظروا إلى من أسفل منكم-هذا حدیث رواه اإلمام أحمد-((قال عل�ه الصالة والسالم 
 هو فوقكم, فإنه أجدر أال تزدروا نعمة هللا عل�كم))

 �عني: إذا شخص شرب كأس ماء, والطر�ق سالك, هذه نعمة ال �عرفها إال من فقدها.

أح�انًا: �حصة في الحالب, آالم انح�اس البول ال تحتمل, إذا ال�حصة طولت, �حدث تسمم كلوي, وأح�انًا: تتوقف 

 العمل. الكلیتان عن

 فكان النبي عل�ه الصالة والسالم إذا قضى حاجته قال: 

 ((الحمد هلل الذي أذهب عني ما یؤذیني))

 قال لي شخص:

مرة قال لي شخص: ال یوجد ب�ع وشراء, أسواق كثیرة واقفة, قلت له: أنت مضطر تغسل كالو�ك كل جمعة؟ 

 لدماغ ؟ قال: ال, خلص. قال: ال, مضطر تغیر دسام قل�ك؟ قال: ال, في عندك مشكلة �ا

 ((إذا أص�ح أحدكم آمنًا في سر�ه, معافى في جسمه, عنده قوت یومه, فكأنما حیزت له الدن�ا �حذافیرها))

 اعرف ق�مة هاتین النعمتین :

صدقوني أیها األخوة: هذه النعم الثالث, ال �عرفها إال من فقدها؛ نعمة األمن, لست مالحقًا, ال یوجد مذكرة �حث, 

مركبتك, تذهب إلى الز�داني, غیر مسموح, ممنوع تطلع, غیر مسموح, الزم بیتك, طر�ق, تسافر, معك  تركب

 جواز سفر, تأخذ فیزا, تمشي, هذا أمن اإل�مان. 
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 ((إذا أص�ح أحدكم آمنًا في سر�ه, معافى في جسمه, عنده قوت یومه, فكأنما حیزت له الدن�ا �حذافیرها))

الجسم ال�شري, لمجرد أن تست�قظ دون أن تشعر �ألم, صح�ح الجسم, فأنت في معجزة, أیها األخوة, لشدة تعقید 

 السالمة هي المعجزة, السالمة المعجزة, ألنه قال:

�العین في ماء, له صنبور من أعلى, وفتحة من أسفله, ما دام الفتحة تتناسب مع الصنبور, ضغط العین طب�عي, 

الصنبور یتدفق, یرتفع ضغط العین, �صاب اإلنسان �انزالق الش�ك�ة, و�فقد  أما لو أن خثرة أغلقت, الفتحة السفلى

 �صره, فأنت ث�ات ضغط العین.

أح�انًا: تجد خثرة حمراء �القرن�ة, رأسًا �قول لك: افحص رأس العین, ضغط العین دقیق جدًا, السائل یتغیر, طیب 

شعار, إذا الواحد مال, السائل �اعت�ار مستوي, األذن: في ثالث قنوات فوق األذن, قنوات فیهم سائل, وفیهم أ

 والقناة مالت, �صعد السائل �مس األشعار, یتن�ه اإلنسان, �عمل هكذا ...... 

 لوال هذه القنوات, اإلنسان �حتاج إلى أن �مشي هكذا ...... یوسع دائرة استناده, نعمة التنفس, نعمة البلعوم.

بیب �ضع لك شرَّاءة, طبیب األسنان, أما أنت نائم, ال یوجد شراءة, أنت نائم مرتاح, تجمع اللعاب �فمك, الط

اللعاب تجمع, وأنت نائم, �أتي أمر من الدماغ إلى لسان المزمار, �غلق القص�ة الهوائ�ة, �فتح المري, تبلع ر�قك, 

وكل لك التنفس, هل وأنت نائم, هذه نعمة ال �عرفها إال من فقدها, حسنًا: أنت تنام, تتنفس, لو أن هللا عز وجل أ

 لد�ك قدرة أن تنام؟ تموت.

في مرض نادر جدًا, هذا المرض �صیب مركز تن�ه الرئتین في ال�صلة الس�سائ�ة, هذا المرض, اآلن له دواء, 

لكن دواها یجب أن تأخذه كل ساعة؛ الساعة الثامنة �أخذ ح�ة, التاسعة ح�ة, العاشرة ح�ة, الحاد�ة عشرة ح�ة, 

ة, الواحدة, الثان�ة, الثالثة, الرا�عة, الخامسة, السادسة, السا�عة, تضع من�ه, تر�ط أر�عة منبهات, الثان�ة عشرة ح�

 من أجل تأخذ ح�ة, إذا لم تأخذها تموت, مركز تن�ه الرئتین تعطل.

في طبیب بدمشق, أصیب بهذا المرض, �ضع أر�عة منبهات, جاء مرة ابنه من أمر�كا, من فرحه: سهروا ز�ادة, 

ما است�قظ على المن�ه, است�قظ, وجدوه میت, خالص؛ لو أن هللا عز وجل أوكل لك التنفس, لو أوكل لك نام 

الهضم, تأكل, ال یوجد مواعید, ثالث ساعات حتى أهضم؛ تر�د تنزل البنكر�اس, وتنزل الكبد, والصفراء, ال 
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 الهضم, ُكْل وارتاح, القلب �عمل, الرئتان تعمل, فلذلك: 

 من هو أسفل منكم, وال تنظروا إلى من هو فوقكم, فإنه أجدر أال تزدروا نعمة هللا عل�كم))((انظروا إلى 

 نب�ك تعظم عنده النعمة مهما دقت :

 النبي عل�ه الصالة والسالم: كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت.

 شخص شرب كأس ماء, معه مفتاح بیت.

 كان النبي الكر�م إذا دخل بیته, قال: 

 الذي آواني, وكم ممن ال مأوى له؟)) ((الحمد هلل

 قصة لها مغزى :

حدثني أخ كان �مدینة حلب كان, أ�ام الصیف, وازدحام, فندق رقم واحد ال یوجد, مشغول, الثاني, الثالث, للساعة 

الثان�ة عشرة في اللیل, ی�حث عن مكان ینام, �عد ذلك قبل �فندق في نجوم الظهر, ل�س خمس نجوم؛ المخدة 

من شهر�ن غیر مغسولة, نام, یر�د مأوى, الذي معه مفتاح بیت؛ كبیر صغیر, أجرة ملك, لك بیت, معك زرقاء, 

 مفتاح بیت, فلذلك: 

 ((انظر إلى من هو أسفل منكم, وال تنظر إلى من هو فوقك, فذلك أحرى أال تزدري نعمة هللا عل�ك))

 نها�ة المطاف :

 والنعمة: 

 ْم﴾﴿َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِز�َدنَّكُ 

 ]7[سورة إبراه�م اآل�ة:
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 هللا عز وجل قال: 

وا ِنْعَمَة للااَِّ َال ُتْحُصوَها﴾  ﴿َوإِْن َتُعدُّ

 ]34[سورة إبراه�م اآل�ة:

 أنا سوف أعط�ك لیرة سوري, �قول لك: عدها, ماذا أر�د أن أعد فیها هذه؟ لیرة سوري, هكذا اآل�ة: 

وا ِنْعَمَة للااَِّ َال ُتحْ   ُصوَها﴾﴿َوإِْن َتُعدُّ

 ]34[سورة إبراه�م اآل�ة:

النعمة الواحدة ال تنتهي فضائلها, وال تنتهي بركاتها وخیراتها, أنتم عاجزون عن إحصائها, فألن تكونوا عاجز�ن 

 عن أدائها, أداء شكرها من �اب أولى.

أهون, إحصاء  إذا شخص جاءه مولود, وسجل الهدا�ا, التسجیل أهون, لما رد الهدا�ا أهون؟ أي أهون؟ التسجیل

 النعم أهون من شكرها.

 وفي درس آخر إن شاء هللا: نتا�ع هذا الموضوع, والحمد هلل رب العالمین.

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي  اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم, الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 ونه�ه الغضب عن : الحدیث {119-18}الدرس 

  17-08-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

����﷽  

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 مقدمة :

أیها األخوة الكرام, من السنة النبو�ة القول�ة, أحادیث كثیرة تز�د عن أر�عین حدیثًا, تتعلق في خلق سيء, یتخلق �ه 

نهار �سبب غضب شدید, أدى إلى تصرف مدمر؟ �عض الناس, هذا الخلق السيء هو: الغضب؛ فكم من بیت ا

وكم من شركة تقوضت �سبب غضب شدید, أدى إلى تصرف أحمق؟ وكم من بیت تشرد؟ وكم من زواج تفسخ 

�سبب الغضب؟ فلذلك: النبي عل�ه الصالة والسالم في أحادیث كثیرة, تز�د عن أر�عین حدیثًا: یتحدث عن هذا 

 الخلق السيء.

 ؟ :ما معنى هذه األحادیث

 أیها األخوة, �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((إنما العلم �التعلم))

 ((وٕانما الحلم �التحلم))

 ((وٕانما الكرم �التكرم))

معنى هذه األحادیث الثالثة: أن هناك حلمًا حق�ق�ًا أص�ًال, وهناك حلم متصنع, هناك كرم حق�قي أصیل, وهناك 

 كرم متصنع, هناك علم حق�قي, وهناك تعلم.

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

237 

 حینما �قول عل�ه الصالة و السالم: 

 ((إنما العلم �التعلم))

 ((وٕانما الحلم �التحلم))

 ((وٕانما الكرم �التكرم))

�عني: هذه األخالق الراق�ة تبدأ �التصنع؛ یتصنع الحلم, �ض�ط أعصا�ه, �كظم غ�ظه, یتصنع الكرم, ینفق من 

لنزواته, وس�طرة على أهوائه, منحه عندئذ الخلق  ماله, �عاون أخاه, فإذا رأى هللا عز وجل من العبد ض�طاً 

 األصیل, الحلم الحق�قي: 

 ((إنما الحلم �التحلم))

 ((إنما الكرم �التكرم))

 ((إنما العلم �التعلم))

 طر�ق الحلم أن تتصنع الحلم, طر�ق الكرم أن تتصنع الكرم, لذلك: ورد في األثر: 

 م))((من عمل �ما علم, أورثه هللا علم ما لم �عل

فإذا أردت الخلق األصیل, فابدأ بتصنع هذا الخلق, ِاكظم غ�ظك, ال تغضب, س�طر على أعصا�ك, ولو أنك من 

الداخل كالمرجل تغلي, �مكن في البدا�ة أن یتصنع اإلنسان الحلم, في داخله مرجل, أما في ظاهره س�طرة؛ لكن 

 ذا التعلم إلى علم. �عد حین: ینقلب هذا التحلم إلى حلم, هذا التكرم إلى كرم, ه

 ((إنما العلم �التعلم))

 ((وٕانما الكرم �التكرم))

 ((وٕانما الحلم �التحلم))
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 لو أنك متضایق جدًا, لو أنك تغلي كالمرجل, اض�ط ظاهرك, �عد حین: �كرمك هللا عز وجل بخلق أصیل.

 من هو الشدید كما أشار إل�ه الحدیث؟ :

  ملسو هيلع هللا ىلص قال: فعن أبي هر�رة رضي هللا عنه, أن رسول هللا

من هو الصرعة؟ القوي, ال�طل الذي �صرع اآلخر�ن, �عني عنده عضالت قو�ة –((ل�س الشدید �الصرعة, 
 جدًا, مالكم, تعلم الصراع الحر مثًال, أي إنسان �غل�ه, �طرحه أرضًا.

لشدید الذي �ملك نفسه عند إنما ا -ل�س هذا هو الشدید-: ل�س الشدید �الصرعة -قال عل�ه الصالة والسالم
 الغضب))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, ومالك في الموطأ]

 أنت شدید, حینما تملك نفسك عند الغضب.

 متى �كون الصبر؟ :

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 عند الصدمة األولى)) -كما قال عل�ه الصالة والسالم-((الصبر 

 و داود والترمذي والنسائي في سننهم][أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأب

أي إنسان, حینما �أت�ه خبر سيء, �عد حین �ألف هذا الخبر, و�قبله, و�ص�ح واقعًا له, أما �طولة المؤمن: ال �عد 

 حین, ولكن عند تلقي الن�أ األول. 

 ((الصبر عند الصدمة األولى))

 سائي في سننهم][أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي والن
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 من هو الخلق الذي استحق أن �كون نب�ًا, واحتل مرت�ة الس�ادة في عالم األخالق؟ :

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((كاد الحل�م أن �كون نب�ا))

 وقال: 

 ((الحلم سید األخالق))

قف موقف عادل, ال إذا كنت حل�مًا �عیدًا عن الغضب, تفكر بهدوء, تتخذ قرار صح�ح, تتخذ موقف متوازن, ت

تحید, ال تظلم, ال ت�الغ, ال ت�طش؛ عقا�ك مدروس, مكافأتك مدروسة, مد�حك مدروس, ذمك مدروس, أما حینما 

 یتفلت الزمام من یدك, وتس�طر نفسك, عندئذ أي شيء تفعله, ر�ما قاد إلى هالك.

 هذه وص�ة النبي عل�ه الصالة والسالم لهذا الرجل :

  عنه, أن رجًال قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص, قال: وعن أبي هر�رة رضي هللا

 ((أوصني, فقال عل�ه الصالة والسالم: ال تغضب, فردد مرارًا, قال: ال تغضب))

أنت حینما تغضب, تنقلب إلى إنسان آخر؛ فكر معطل, اللسان سل�ط, الید طل�قة, ر�ما قادك الغضب إلى ما ال 

 تحمد عق�اه.

حكم عملي في الدعوة إلى هللا, ترفع إلي �عض القضا�ا االجتماع�ة؛ إن آالف البیوت وصدقوني أیها األخوة, �

هدمت �سبب الغضب, إن آالف الطالقات وقعت �سبب الغضب, إن عددًا كبیرًا من الشركات تقوض �سبب 

 الغضب, إن إخفاقات كثیرة حصلت �سبب الغضب, الغضب مدمر اإلنسان.

اإلنسان األول, �مكن أن أضیف إلى هذا العدو األول عدوًا ثان�ًا, أال وهو: كنت أقول من قبل: أن الجهل عدو 

 الغضب؛ اإلنسان حینما �غضب, یتفلت الزمام من یده.

اآلن: ال یوجد طالق �قع, إال في ساعة غضب في األعم األغلب, ومع الطالق تشرد أوالد, مع التشرد آالم, 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

240 

 جهل والغضب.مآس, ف�مكن أن تعد عدوك األول, والثاني: ال

 قال: 

 ((فردد مرارًا, قال: ال تغضب))

 أشر إلى موضع الشاهد في هذا الحدیث :

 وعن أبي سعید الخدري, قال: 

((صلى بنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص یومًا صالة العصر بنهار, ثم قام خطی�ًا, فلم یدع شیئًا �كون إلى ق�ام الساعة, إال 
 أخبرنا �ه.

تحفظ: أن الذي قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن آخر الزمان, وعن أشراط الساعة الكبرى والصغرى, هذه ط�عًا من �اب ال-
ل�ست من عنده, إنما من إعالم هللا له, ألن النبي عل�ه الصالة والسالم بذاته ال �علم الغیب, قل ال أعلم 

 الغیب:

وُء﴾ ﴿َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْیَب َالْسَتْكَثْرُت ِمنَ  ِنَي السُّ  اْلَخْیِر َوَما َمسَّ

 ]188[سورة األعراف اآل�ة:

 وأي إنسان یدعي أنه �علم الغیب, فهو كاذب, ال �علم الغیب إال هللا.

فیها �ساتین, فیها مزارع, فیها -: حفظه من حفظه, ونس�ه من نس�ه, وكان ف�ما قال: إن الدن�ا حلوة خضرة -قال

م�الت, فیها متنزهات, فیها طعام طیب, فیها مرك�ات فارهة, فیها أماكن رائعة, بیوت جمیلة جدًا, فیها نساء ج

 .-إطالالت جمیلة

 قال تعالى: –وٕان هللا مستخلفكم فیها 

ي َجاِعٌل ِفي اْألَْرِض َخِل�َفًة﴾  ﴿ِإنِّ

 ]30[سورة ال�قرة اآل�ة:
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 فناظر كیف تعملون؟. 

 أنت اآلن تحت المراق�ة, تحت مراق�ة هللا عز وجل:-

َ َكاَن َعَلْ�ُكْم َرِقی�ًا﴾  ﴿ِإنَّ للااَّ

 ]1[سورة النساء اآل�ة:

هللا هلالج لج جاء بنا إلى الدن�ا, لینظر ماذا نعمل؟ نستق�م أم ننحرف, نصدق أم نكذب, نعطي أم نمنع, نخلص أم 

 .-نخون, نق�م الحق أم نق�م ال�اطل, ننطلق من الشرع أم من أهوائنا

 تقوا الدن�ا.فناظر كیف تعملون؟ أال فا

 أول نص�حة: فاتقوا الدن�ا, ألن الدن�ا تغر وتضر وتمر.-

 قصة فیها دعا�ة فیها عبرة :

أنا ذكرت لكم قصة, ذكرتها ف�ما أذكر: أن إنسانًا كان �عمل في أحد المحالت في سوق الحمید�ة, كان ذا دعا�ة, 

, یلفها بورق ثمین, وعلیها شر�ط أحمر, توفي رحمه هللا, كان شا�ًا, وكان یجمع قمامة المحل في عل�ة فخمة

�ضعها على الرصیف, �أتي إنسان �حملها, وهو �ظن أنه أمسك شیئًا ثمینًا, �عد مئة متر, أو مئتي متر �ق�م 

الشر�ط, ینزع الشر�ط, �عد مئتي متر أخرى ینزع الورق, ثم �فتح العل�ة, لعل فیها ذه�ًا, أو ألماسًا, أو قطع ثمینة, 

 امة المحل, هذه المفاجأة, هذا اإلح�اط.فإذا فیها قم

صدقوني أیها األخوة, اإلنسان حینما یتعلق �الدن�ا, عند الموت �فاجأ أنها ل�ست �شيء, أنها مضت كلمح ال�صر, 

 أنها مضت �كل ملذاتها, و�قیت ت�عاتها.

 ما فحوى هذه القصة؟ :

ل, ثالثة شركاء, إذا سرَت في هذه المحالت أنا أذكر لكم محل من المحالت التجار�ة الرائجة, �عني صاحب مح

التي إلى جانب �عضها �عضًا, ال تجد فیها أحدًا إال هذا المحل, خمسین إنسان, عشر�ن, خمسة عشر �شتري, 

یبدو أن أصحاب هذا المحل, على خبرة عال�ة جدًا في شراء ال�ضاعة, وعلى خبرة عال�ة جدًا في الب�ع, وقد 
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لز�ائن, شركاء ثالثة, أحدهم في الثان�ة والثالثین, أصیب �مرض عضال, في الفترة استقطب هذا المحل معظم ا

األولى ما أخبروه بهذا المرض, فهو كثیر الدعا�ة, كثیر المزاح, لكن حینما علم �مرضه, تأت�ه نو�ات ه�ستیر�ة 

عن السماء, منغمس من حین آلخر, �قول: ال أر�د أن أموت, هو ط�عًا ال �صلي, �عید عن الدین, �عد األرض 

في الملذات والشهوات انغماسًا كامًال, فلما علم أن مرضه مرض خبیث في دمه, وأنه في مقتبل العمر, وأن هذا 

 المال الذي حصله, وهذا البیت الذي شتراه, وتلك المرك�ة التي اقتناها, ال تقدم له شیئًا, جاءته هذه النو�ات.

البناء الذي �سكن ف�ه هذا اإلنسان, حینما جاءه ملك الموت, صاح ص�حة, �قسم لي أحد األخوة الكرام, �سكن في 

 لم یبق في البناء كله إنسان, إال وسمع هذه الص�حة, عندما �أتي ملك الموت, یرى أن الدن�ا ل�ست �شيء.

 ما معنى اتقوا الدن�ا؟ :

 فناظر كیف تعملون؟ أال فاتقوا الدن�ا. : إن الدن�ا حلوة خضرة, وٕان هللا مستخلفكم فیها,-قال عل�ه الصالة والسالم

 ما معنى: اتقوا الدن�ا؟ �عني: اتقوا أن تغرنكم الح�اة الدن�ا, اتقوا أن تتوهموا أنها شيء عظ�م, هي أقل من ذلك.-

 هذه هي الدن�ا عند أبي عبیدة الجراح :

عنده جلدًا �ال و�ر, وقدرًا مغطى  دخلوا على سیدنا أبي عبیدة الجراح في الشام, وكان قائد الج�ش اإلسالمي, رأوا

 برغیف خبز, وس�فًا معلقًا على الحائط, وهو قائد الجیوش اإلسالم�ة, فقالوا: 

 ((ما هذا �ا أ�ا عبیدة؟ قال: هو للدن�ا كثیر, أال یبلغنا المق�ط؟))

 نقطة هامة :

أناس, إلى جانب هذه الخ�مة  أنت أال تالحظ, أح�انًا: في الطر�ق إلى بیروت, في ظهر البیدر خ�مة, �ق�ع بها

قصر منیف, خ�مة, الدن�ا ماض�ة, ال أقول لكم: اسكنوا �الخ�مة, ال, هؤالء الذین سكنوا �الخ�مة, أناس مضت 

ح�اتهم هكذا, والذین سكنوا في البیوت الفخمة, مضت ح�اتهم هكذا, �أتي الموت؛ أنهى البیت الفخم, وأنهى 

 الخ�مة ......
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جدًا, أحب أن �كون واضحًا لكم: اإلنسان حینما �ستمتع �الدن�ا, أو حینما ال �ستمتع, هل  �عني: في معنى دقیق

 استمتاعه له أثر مستقبلي؟ ال, هل عدم استمتاعه له أثر مستقبلي؟ ال.

شخص أكل أطیب طعام, والثاني أكل أخشن طعام, �عد حین أصیب الرجالن �ألم في أسنانهما, لو تذكر األول 

لطیب, هل ینسى ألم أسنانه؟ انتهى, لو تذكر الثاني طعم الطعام الخشن, هل ینسى ألم أسنانه؟ طعم الطعام ا

 االستمتاع �مضي, ل�س له أثر مستقبلي.

مرة ضر�ت مثل: إنسان جلس في حوض الس�احة, ماء فاتر, مر�ح, جلس ساعتین, ثالثة, جعلها هوایته, متى 

اجرًا؟ متى ینال شهادة؟ ل�س لها آثار مستقبل�ة, فالتمتع �الدن�ا �ص�ح طبی�ًا؟ وهو في هذا الحوض, متى �ص�ح ت

 .-ل�س له أثر في اآلخرة, أما العمل الصالح في الدن�ا له أثر في اآلخرة

 ما هو الجانب الثاني الذي أمرنا �ه النبي عل�ه الصالة والسالم في هذا الحدیث؟ :

 أال فاتقوا الدن�ا, واتقوا النساء.

أن تغر�كم, أن تتوهموا أنها شيء عظ�م, أن الذي فاز بها هو الفائز, وأن الذي فاتته هو الخاسر,  فاتقوا الدن�ا؛-

 ال, اتقوا أن تفهموا هذا الفهم, واتقوا النساء: 

 ((النساء ح�ائل الش�طان))

 أنت أح�انًا: تنصب ش�كة للسمك, الش�طان له ش�كة ال تخیب أبدًا, إنها النساء. 

اد, وما هو من فخوخه, �أوثق لصیده من النساء))((إن إبل�س طالَّع   رصَّ

 النساء فخ. 

 ((اتقوا ح�ائل الش�طان))
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فلذلك اإلنسان: عنده نقطتا ضعف؛ المال والنساء, فإذا انتصر علیهما, انتصر على نفسه, وسعد في الدن�ا 

 واآلخرة.

�ضاعته مشروعة, ب�عه شرعي, دخله أح�انًا اإلنسان: ال یؤتى من المال دقیق, دخله حالل, صادق ال �كذب, 

كبیر, جید جدًا, لكن قد ُیؤتى من النساء, وأح�انًا اإلنسان: ال ُیؤتى من النساء, یؤتى من المال, إن الخطر�ن 

الشدیدین على اإل�مان: المال والنساء, لذلك: لو أخذت مئة تشر�ع ر�اني, لوجدت أن تسعة أعشار التشر�عات, 

 . -ساءمتعلقة �كسب المال والن

 هذه الصفة ین�غي أن �علمها المؤمن :

 وكان ف�ما قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أال ال تمنعن رجًال هی�ة الناس, أن �قول �حق إذا علمه))

�عني: اإلنسان, اإلنسان المؤمن, ال تأخذه في هللا لومة الئم, الحق أغلى عل�ه من الناس جم�عًا, �قول الحق وال -

 �ع�أ �أحد: 

 ِذیَن ُیَبلُِّغوَن ِرَساَالِت للااَِّ َوَ�ْخَشْوَنُه َوَال َیْخَشْوَن َأَحدًا ِإالَّ للااََّ﴾﴿الَّ 

 ]39[سورة األحزاب اآل�ة:

 مفصل هام :

�طيء -وقال عل�ه الصالة والسالم في هذه الخط�ة الطو�لة: وٕان من الناس ال�طيء الغضب السر�ع الرضا, 

�طيء الغضب �طيء الرضا, سر�ع -غضب سر�ع الرضا, فتلك بتلك, , ومنهم سر�ع ال-الغضب سر�ع الرضا

الغضب سر�ع الرضا, هذه بتلك, میزة وسیئة, �طيء الغضب میزة, �طيء الرضا سیئة, سر�ع الغضب سیئة, 

 سر�ع الرضا میزة, هذه بتلك, �الر�اضة تعادل.

أعوذ -سر�ع الغضب, �طيء الرضا,  , أال وٕان منهم-میزة غطت سیئة-: فتلك بتلك, -قال عل�ه الصالة والسالم

أر�عة نماذج؛ -, أال وخیرهم �طيء الغضب سر�ع الرضا, -�اهلل شیئان؛ سر�ع الغضب, �طيء الرضا, هذا شرهم
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 سر�ع سر�ع, �طيء �طيء, سر�ع �طيء, �طيء سر�ع, حفظتوها؟ ال, ال.

 سر�ع الغضب سر�ع الرضا, هذه بتلك.

 �طيء الغضب �طيء الرضا. 

 الغضب سر�ع الرضا, أكمل شيء, أسوأ شيء: سر�ع الغضب �طيء الرضا.اآلن: �طيء 

 هللا یجعلنا في الدرجة األولى: �طیئو الغضب سر�عو الرضا, ألنه: 

 ((من استرضي ولم یرض, فهو حمار))

 كما قال الشافعي.

 هللا عز وجل ملك الملوك ُ�سترضى, �سترضى �الصدقة. 

 ((صدقة السر تطفىء غضب الرب))

 وا �الصدقة فإن ال�الء ال یتخطاها))((�ادر 

 ((إن الصدقة تقع في ید هللا تعالى, قبل أن تقع في ید السائل))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

 هذا ما عند الناس :

, ومنهم -یؤدي ما عل�ه �شكل جید, و�طلب ما له �شكل جید-: وٕان من الناس حسن القضاء حسن الطلب, -قال

الطلب, ومنهم حسن القضاء سيء الطلب, فتلك بتلك, أال وٕان منهم السيء القضاء السيء  سيء القضاء حسن

 الطلب.

إذا في عل�ه ذمة �موتك ....... وٕاذا له مبلغ معك یهلكك, �عني طل�ه سيء, وقضاؤه سيء, سيء الطلب -

 , لذلك: والقضاء, هذه سیئتان: حسن الطلب, حسن القضاء, میزتان: سيء حسن, حسن سيء, هذه بتلك
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 ((رحم هللا عبدًا سهًال إذا �اع, عبدًا سهًال إذا اشترى, عبدًا سهًال إذا قضى, عبدًا سهًال إذا اقتضى))

 أما لماذا ذكرنا هذا الحدیث؟ لعالقته �الغضب.

 هذا ما لفت إل�ه النبي ملسو هيلع هللا ىلص :

 ه, وانتفاخ أوداجه؟.: أال وٕان الغضب جمرة في قلب آدم, أما رأیتم إلى حمرة عین�-قال

إذا شخص منا غضب, أنا أنصحه ینظر إلى المرآة, ال �حتمل منظره أبدًا, إذا اإلنسان غض�ان, ینظر إلى -

 المرآة, �ص�ح مثل الوحش, أما الحل�م ملك, لذلك: 

 ((الحلم سید األخالق))

 و: 

 ((كاد الحل�م أن �كون نب�ا))

 ضب. أنت عود نفسك أن تنظر إلى المرآة حینما تغ

 نص�حة لك :

في نص�حة للنبي الكر�م سأوردها لكم: أنت غض�ان, أعظم نص�حة: إ�اك أن تنطق �كلمة, ألن أي كلمة تنطقها, 

ستكون قاس�ة جدًا, سوف تسبب مشكلة, وٕاذا غض�ان الثاني مثلك, تكلم كلمة, سوف تكون أقسى من كلمتك, 

لعالقة الزوج�ة إلى الطالق, فلذلك: إذا غضبت فاسكت, وسترد عل�ه �أقسى, قد تنتهي إلى الضرب, وقد تنتهي ا

إذا غضبت فاجلس, إذا غضبت فتوضأ, إذا غضبت فاغتسل, إذا غضبت فاخرج, نص�حة: غضبت؛ اسكت, 

اجلس, توضأ, اغتسل, یوجد غضب أ�ضًا, اخرج من البیت, صار في مشاعر داخل�ة, لم �حدث شيء, ما تكلم 

 ا تتحرك, الو�ل للنتائج المؤلمة. كلمة, أما حینما تتكلم, أو حینم

 من آثار الغضب :

في أب جاء إلى البیت, اشترى طقم كن�اة جدید, له ابن صغیر, عمره حوالي خمس, ست سنوات, مسك شفرة, 
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وضعها على الطقم على القماش, ففتح, وهللا شيء جمیل, �عمل هكذا ...., �فتح القماش, ألن القماش مشدود, 

, الثالثة, الرا�عة, الخامسة, جاء األب ما تحمل, أتى بیدي ابنه, ووضعهم على الطاولة, وأتى أول كن�اة, الثان�ة

�عصاة, و�ضرب, حتى فش ......... ارتاح, فالیدان اسودتا, أخذه على الطبیب, غرغر�ن, قطع الیدین فورًا, أخذه 

الفرد, أطلق الرصاص على نفسه,  على المستشفى, قال له: �ا�ا, ال تقطع لي یداي, األب كان معه سالح, سحب

 القصة هذه وقعت.

 �ا ترى, أي أغلى: ابنك أما طقم الكن�اة؟ وازن.

أح�انًا اإلنسان: �عمل شر, الذي �حدث من الشر, أكبر �كثیر من الشي الذي ضاع منه, ففي حاالت صع�ة 

 جدًا.

فأخذ فكتب إیجابي, حامل, جاء  إنسان شك في خلق ابنته, أحب أن �عمل تحلیل, المخبر, العینة كسرت معه,

األب مساء, قال له: مبروك حامل, ذهب وقتل ابنته فورًا, هذا حینما علم أن ابنته ما كان فیها شيء, كانت بر�ئة, 

 وطاهرة, وعف�فة, ماذا حصل له؟.

 في حاالت أخواننا الكرام, اإلنسان یخرج من جلده, إ�اك أن تغضب, ادرس: 

 اِدِمیَن﴾َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَ�ٍأ َفَتَبیَُّنوا َأْن ُتِصیُبوا َقْومًا ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِ�ُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم نَ ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن 

 ]6[سورة الحجرات اآل�ة:

 لماذا النبي حرم التصو�ر؟.

نتاج على جسم عاري, أراها اآلن �عملون مونتاج, خاطب فتاة, وما قبلت معه, صورتها قد�مًا, وضعها �المو 

 لزوجها, قوسها, قتلها, فلذلك اإلنسان: یر�د ....... 

 ((طو�ى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة))
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 نها�ة الحدیث :

 : أال ترون إلى حمرة عین�ه, وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحسَّ �شيء من ذلك, فلیلصق �األرض.-قال

قي من النهار شيء؟ فقال عل�ه الصالة والسالم: أال إنه لم یبق من : وجعلنا نلتفت إلى الشمس, هل �-قال-

 الدن�ا ف�ما مضى منها, إال كما �قي من یومكم هذا ف�ما مضى منه))

 النبي عل�ه الصالة والسالم قال: 

 ((�عثت والساعة كهاتین))

 الغضب.  هو �عثة النبي عل�ه الصالة والسالم: أحد أشراط الساعة, نها�ة العالم, هذا موضوع

 هذا ما سأل عبد هللا بن عمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :

 وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه, أنه سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

((�ا رسول هللا, ماذا ی�اعدني من غضب هللا؟ قال عل�ه الصالة والسالم: ال تغضب, إن لم تغضب, اقتر�ت من 
 رضاء هللا))

 الخبر سيء؛ �عني: حقق, تأكد, اطلب الدلیل, تر�ث.  لو كان

 نص�حة ثان�ة لك :

في نص�حة ثان�ة, هذا أرجو هللا عز وجل أن یلهمكم الصواب: إذا غضبت ال تتخذ قرار ل�عد أسبوع, تجد نفسك 

.... �عد ذلك في الیوم الثاني األمر خف قل�ًال, في الیوم الثالث خف, في الیوم الرا�ع خف, في الیوم الخامس ...

ال یوجد شيء, لو اتخذت قرارًا وأنت غض�ان؛ طلقت, فصمت الشركة, عملت مشكلة, لغیت العقد, ال تتخذ قرار 

 وأنت غض�ان, في دلیل قرآني: 
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 ﴿َقاَل َسَنْنُظُر َأَصَدْقَت َأْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذِبیَن﴾

 ]27[سورة النمل اآل�ة:

 ﴿َقاَل َسَنْنُظُر﴾

  :-سیدنا سل�مان-

 ﴿َأَصَدْقَت َأْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذِبیَن﴾

 ]27[سورة النمل اآل�ة:

تقصى الحقائق أوًال؛ إذا غض�ان اسكت, غض�ان اجلس, غض�ان توضأ, غض�ان اخرج, غض�ان ال تتخذ قرار, 

 أبدًا, هذه قاعدة ذهب�ة:

 إذا كنت في حالة غضب, إ�اك أن تتخذ قرارًا, والقرار �عد أسبوع.

ح�انًا �غضب من زوجته, �طلق, قال له الشرع: اتركها عندك, تتز�ن, تجده في الیوم الثاني, وهللا اآلن: شخص أ

القض�ة ل�ست لهذه الدرجة, أنا كبرتها, �عد جمعة ال یوجد شيء, لو كان الطالق �قع فورًا, ما �قي زوجة عند 

 ول شهر, والثاني, والثالث. زوجها, فالطالق ال �قع, طلقتها مرة, ت�قى عندك جالسة في البیت, ومع أ

 خاتمة القول :

 عن رجل شهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص یخطب, قال: 

((تدرون ما الرقوب؟ قالوا: الذي ال ولد له, قال: الرقوب كل الرقوب, الرقوب كل الرقوب, الرقوب كل الرقوب, 
 الذي له ولد فمات, ولم �قدم منهن شیئًا,

 . -ون, شاردون, عصاة, هذا كأنه ل�س له أوالد�عني: أوالده كلهم تائه-
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قال: تدرون ما الصعلوك؟ قالوا: الذي ل�س له مال, قال: الصعلوك كل الصعلوك, الصعلوك كل الصعلوك, 
 الصعلوك كل الصعلوك, الذي له مال فمات, ولم �قدم منه شیئًا))

 [أخرجه اإلمام أحمد في مسنده]

ینفع الناس من �عده, له خمسة أوالد, وال واحد نفع الناس من �عده, من هو  من هو العق�م؟ الذي لم یترك ولداً 

 الصعلوك؟ الذي لم �قدم من ماله لآلخرة. 

 والحمد هلل رب العالمین 
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 : الكبر {119-19}الدرس 

 24-08-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 ما هي الصفة المهلكة في اإلنسان والتي تمنع صاحبها من دخول الجنة؟ :

 :أیها األخوة الكرام, هناك صفات في النفس مهلكة, من هذه الصفات المهلكة: الكبر, أضرب لكم مثالً 

إنسان یوجد عنده في البیت كیلو لبن, جاءه ضیوف, أراد أن �سقیهم شراب اللبن, �مكن أن �ضیف لهذه الكم�ة 

أر�عة أمثال ماء, و��قى شرا�ًا طی�ًا, عذب المذاق؟ أما لو وضعت قطرة كاز مع هذا اللبن, هل �شرب؟ قطرة 

 ًا طی�ًا.واحدة تفسده, وأر�عة أمثال الكم�ة ماء, تجعله مستساغًا, شرا�

الكبر یتناقض مع الع�ادة, فذرة كبر تمنع دخول الجنة, أخطاء كثیرة �مكن أن ترتكب, وأن �غفرها هللا عز وجل, 

 لهذا قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ال یدخل الجنة من كان في قل�ه مثقال ذرة من كبر))

 على صاحبها. الكبر صفة ذم�مة, صفة مهلة, الع�ادة ال تحتمل ذرة كبر, وٕاال ُترد 

 ما السبب �منع دخول الجنة من كان في قل�ه ذرة من الكبر؟ :

 عن عبد هللا بن مسعود, عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

 ((ال یدخل الجنة من كان في قل�ه مثقال ح�ة من كبر.
 مثقال ذرة, ألن: -
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 -عذابي وال أ�الي))((الكبر�اء إزاري, والعظمة ردائي, فمن نازعني شیئًا منهما, أذقته 
ال -ونعله حسنة, قال: إن هللا جمیل �حب الجمال  –أنیق–فقال رجل: إن الرجل �حب أن �كون ثو�ه حسنًا 

 الكبر �طر الحق, وغمط الناس)) -یوجد مانع, ولكن

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما]

 حدیث دقیق جدًا, رواه اإلمام مسلم. 

 بر :تعر�ف الك

تعر�ف الكبر: أن ترد الحق, أال تقبل الحق, أن تستكبر على الحق, أن ترى أنك أكبر من أن تط�ع الحق, أن 

ترى أن الدین ال �صلح لهذا الزمان؛ هذا عصر علم, عصر تقدم, عصر انفتاح, الدین قیود, رد الحق, رفض 

, �قع اإلنسان في الكفر, ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص, أو ألن الحق, االعتقاد �عدم صالح�ة الحق لهذا الزمان, وحینما یرد الحق

 هللا هلالج لج �قول: 

ُ َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾  ﴿َال ُ�َكلُِّف للااَّ

 ]286[سورة ال�قرة اآل�ة: 

 فإذا ظننت أن هذه التكالیف فوق وسع اإلنسان, فقد كذبت آ�ة من كالم هللا, وتكذیب آ�ة واحدة تقتضي الكفر.

 قال رجل: 

 ((إن الرجل یجب أن �كون ثو�ه حسنًا, ونعله حسنة, فقال: إن هللا جمیل �حب الجمال, الكبر �طر الحق))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما]

 سیدنا آدم عصى ر�ه, ثم تاب عل�ه فهدى, أما إبل�س, إبل�س موضوعه مع هللا ل�س معص�ة, قال: 

 ِمْنُه﴾ ﴿َأَنا َخْیرٌ 

 ]12[سورة األعراف اآل�ة:
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 رد أمر هللا, ردُّ األمر شيء, ومخالفته شيء آخر, فلذلك: الع�ادة ال تحتمل مثقال ذرة من كبر. 

 ((ال یدخل الجنة من كان في قل�ه مثقال ذرة من كبر))

 من هم الثالثة الذین ال �كلمهم هللا وال یزكیهم؟ :

 وعن أبي هر�رة رضي هللا عنه, قال: 

, قال أبو -ال �كلمهم وال یزكیهم-((قال عل�ه الصالة والسالم: ثالثة ال �كلمهم هللا یوم الق�امة, وال یزكیهم 
في الخامس والستین �سهر للساعة الخامسة فجرًا؛ ال -معاو�ة: وال ینظر إلیهم, ولهم عذاب أل�م؛ شیخ زان, 

حطة التي فیها ثمانون, أنا عندي مئتان �قول له, عشاء, وال فجر, ونام طول النهار, ألنه أتى �صحن, مئتا م
 , وأمیر كذاب, وعائل مستكبر))-أي نعم

 وعائل مستكبر: فقیر ومستكبر. 

 هذا ما ورد في هذا الحدیث القدسي :

 وقد ورد في الحدیث القدسي: 

اة, الشهوات شاب في مقتبل الح�-((أحب ثالثًا, وحبي لثالث أشد؛ أحب الطائعین وحبي للشاب الطائع أشد, 
تفتعل في نفسه؛ ومع ذلك �غض �صره, ومع ذلك �طلب العلم, ومع ذلك یرضى �القلیل الحالل, و�ركل �قدمه 

 الحرام الكثیر.
: وأحب الكرماء وحبي للفقیر الكر�م أشد, وأحب المتواضعین وحبي للغني المتواضع أشد, وأ�غض ثالثًا؛ -قال

 أ�غض العصاة و�غضي للشیخ العاصي أشد))

 للساعة الواحدة طاولة, خ�ش ب�ش, طیب إلى متى؟ ماذا تركت آلخرتك؟. 

 ((من دخل في األر�عین, دخل في أسواق اآلخرة))
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 دقق :

أخواننا الكرام دققوا: ذهبت إلى الالذق�ة عشرة أ�ام, في الیوم السا�ع ماذا تعمل؟ تهیىء �طاقات الدعوة, تهیىء 

في ترتیب جدید, ترتیب دعوة, من واحد لس�عة إق�ال, أي بلد سافرته, قبل شراء الهدا�ا مثًال, من الیوم السا�ع 

أر�عة, خمسة أ�ام؛ تفكر �الحجز, تفكر �الهدا�ا, �العودة �شركة التقر�ر, إذا كان موظف رسمي عن أعمالك, 

 حسنًا: 

 ((من دخل في األر�عین, دخل في أسواق اآلخرة))

طه الب�اني صاعد, �األر�عین وقف, مشي هكذا ......., �عد ذلك: بدأ إذا اإلنسان تجاوز األر�عین, بلغ أشده, خ

 ینزل. 

 ((عبدي كبرت سنك, وانحنى ظهرك, وشاب شعرك, وضعف �صرك, فاستح مني, فأنا أستحي منك))

 صدق القائل: 

 وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى متى أنت �اللذات مشغول 
 لمـقال شن�عذاك لعمري في ا تعصي اإلله وأنت تظهر ح�ه 
 إن المحب لمــن �حب �ط�ع لو كان ح�ك صادقـًا ألطعته

 لمن �كون الكبر�اء؟ :

 ((ثالثة ال �كلمهم هللا, وال ینظر إلیهم, ولهم عذاب أل�م؛ شیخ زان, وأمیر كذاب, وعائل مستكبر))

 .-نعم–فقیر مستكبر 

 وعن أبي سعید الخدري رضي هللا عنه قال: 

 م: العز إزاره, والكبر�اء رداؤه, فمن ینازعني عذبته))((قال عل�ه الصالة والسال

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود في سننه, عن أبي سعید وأبي هر�رة]
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 الكبر�اء هلل, العظمة هلل, هذا من شأن هللا عز وجل, ال من شأن ال�شر, نحن فقراء, نحن ضعفاء. 

 نقطة مهمة :

 لقدر الذي تتواضع هلل, یرفعك هللا, و�القدر الذي تعلو على هللا, ُیذلك هللا.أیها األخوة, في نقطة دق�قة جدًا: �ا

 اآلن: هل یوجد إنسان على وجه األرض, نال من المقام الرف�ع, كما نال النبي؟: 

 ﴿َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك﴾

 ]1[سورة الشرح اآل�ة:

 ﴿َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك﴾

 ]2[سورة الشرح اآل�ة:

 ِذي َأْنَقَض َظْهَرَك﴾﴿الَّ 

 ]3[سورة الشرح اآل�ة:

 ﴿َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك﴾

 ]4[سورة الشرح اآل�ة:

وكل مؤمن له من هذه اآل�ة نصیب, حینما �قبل على هللا, یرفع هللا له ذكره, و�علي قدره, و�جعل له مها�ة في 

 مجتمعه. 

 ك دخل الجنة؟ :ما األش�اء الثالثة إذا برىء منهم اإلنسان ومات على ذل

 وعن ثو�ان قال: 

 ((قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: من مات وهو بريء من ثالث؛ الكبر, والغلول, والدین, دخل الجنة))

 [أخرجه الحاكم في مستدركه]
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 الكبر والغلو, ألن �غتصب ماًال حرامًا, والدین أن �ستدین, ول�س في نیته أن یؤدي الدین. 

 من ثالث؛ الكبر, والغلول, والدین, دخل الجنة)) ((من مات وهو بريء

 [أخرجه الحاكم في مستدركه]

 ثالثة مقای�س ذكرهم النبي عل�ه الصالة والسالم هم :

 النبي عل�ه الصالة والسالم ذكر �عض المقای�س, قال: 

ح من أدى ((برىء من الكبر من حمل حاجته بیده, و�رىء من النفاق من أكثر من ذكر هللا, و�رىء من الش
 زكاة ماله طی�ة بها نفسه))

إذًا: أنت آثم, حینما تتهم إنسانًا �الشح, إذا أدى زكاة ماله, وأنت آثم أ�ضًا حینما تتهم إنسانًا �النفاق, وقد أكثر من 

 ذكر هللا, وأنت آثم أ�ضًا حینما تتهم إنسانًا �الكبر, وقد حمل حاجته بیده. 

 روا�ة أخرى تضمنت موضوع الكبر :

 علقمة, عن عبد هللا, عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  عن

((ال یدخل الجنة من كان في قل�ه مثقال ذرة من كبر, فقال له رجل: إنه �عجبني أن �كون ثو�ي حسنًا, ونعلي 
 حسنة, قال: إن هللا جمیل �حب الجمال, ولكن الكبر من �طر الحق وغمط الناس))

 الحدیث. أیها األخوة, هذه روا�ة أخرى في

�عني: أنت حینما توقن أن شرع هللا عز وجل من عند خالق الكون, ومن عند خالق اإلنسان, ومن عند الخبیر, 

ومن عند الصانع, وأن أكمل شيء هو منهج هللا عز وجل, عندئذ تتقبل أوامر هللا ونواه�ه, تتقبل أوامر النبي 

 هذا هو الكبر. ونواه�ه �القبول الحسن, أما حینما ترى أنك فوق ذلك, 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

257 

 ماذا تفهم من هذا الحدیث؟ :

 النبي عل�ه الصالة والسالم قال: 

 ((أصلحوا رحالكم, وحسنوا ل�اسكم, حتى تكونوا شامة بین الناس))

 وكان عل�ه الصالة والسالم: ُ�عرف بر�ح الطیب إذا مر.

أنیق, نظیف, أموره منض�طة, ل�س وكان عل�ه الصالة والسالم: نقي الثوب, كان من أكمل الخلق؛ فلذلك: المؤمن 

 ما یتوهم �عض الناس, من أن المؤمن ل�س له مظهر حسن, هذا مناقض ألوامر النبي عل�ه الصالة والسالم. 

 هذا عالج الج�ار في األرض :

 وعن سلمة بن األكوع قال: 

 كتب في الج�ار�ن, ف�صی�ه ما أصابهم))حتى � -�علو و�علو-((قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال یزال الرجل یذهب بنفسه 

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 الج�ار ما عالجه؟ القصم, والمسرف ما عالجه؟ الفقر, والزاني ما عالجه؟.

 من یزني ُیزنى �ه ولو بجداره إن كنـت �ا هذا لبی�ًا فافهم!

 سر�ع.فاهلل عز وجل كل ذنب له عنده عالج, عالج الج�ار�ن القصم, عذاب مهین, عذاب 

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ال یزال الرجل یذهب بنفسه, حتى �كتب من الج�ار�ن ف�صی�ه ما أصابهم))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 من قصم, ومن دمار. 
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 ج�ار قصمه هللا :

ر إلى  في صاحب محل معمل حلو�ات بلبنان, �مكن أضخم معمل في لبنان, سمعت من وقت طو�ل, أنه �صدِّ

الخلیج, و�الد النفط, كل یوم طائرتین أو أكثر, طائرة شحن محملة �الحلو�ات, وهو من أغن�اء أغن�اء لبنان, �الد 

دخل مرة إلى معمله, لم تعج�ه عجینة المعمول, أمسكها ووضعها على األرض, وعركها �قدم�ه و�حذائه, قال له 

د ثالثین یومًا أصیبت رجاله �مرض صانعه: �ا سیدي �الحذاء!؟ قال: الناس �أكلون من تحت قدمي, �ع

 الغرغر�ن, فقطعت رجاله من ركبت�ه, واآلن مق�م بلندن �ال أرجل, هذا القصم. 

 ((الج�ار �قصمه هللا))

 و: 

 ((عرفت هللا من نقض العزائم))

 . هذا مرض خطیر. -نعم–الج�ار ُ�ح�ط هللا عمله, �قصمه هللا عز وجل 

  علینا :هذا ما أخاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 أیها األخوة, حتى الكبر �صیب المؤمنین, الدلیل: 

 ((لو لم تذنبوا, لخفت عل�كم ما هو أكبر))

ما هو الذي هو أكبر من الذنب؟ أقل العجب, العجب, العجب, هو العجب قر�ب من الكبر, الكبر �حتاج إلى 

ظر إلیها, تس�ح �حمدها, تقدسها, تعلي إنسان آخر تعلو عل�ه, أما العجب من دون إنسان آخر, معجب بنفسه, نا

 شأنها, هذا العجب, العجب صفة ذات�ة, أما الكبر صفة اجتماع�ة.

؛ العجب والكبر من مصدر واحد, �عني عمل�ة تضخ�م للذات.   على كلٍّ
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 حدثني صدیق:

هذا!؟ حدثني صدیق في عنده مزرعة, مزرعة دواجن, ففوجىء أنه في طیر صغیر, حجمه كبیر, كأنه د�ك, ما 

ثم فوجىء �أن الطبیب �قول: هذا طیر صغیر, لكن یوجد مرض اسمه: تضخم الجسم, عالجه �الش�فرة, یجرحون 

الجلد بنفس, على مرتین, ثالثة, كیف أن هذا الطیر مصاب بتضخم الذات, وعالجه أن �فرغ من هذا الهواء 

جه: أن �صاب �مصی�ة تقصمهم, الفارغ؟ كذلك في أشخاص عندهم مرض اسمه تضخم الذات, هذا التضخم عال

 یتحجم. 

 اقرأ هذا الحدیث :

 وعن جابر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

، َوَأْقَرِ�ُكْم ِمني َمْجِلسا َیْوَم الِقَ�اَمِة: َأَحاِسُنُكم أخالقًا، َوإِنَّ َأ�َغَضُكْم ِإل ، َوأْ�َعَدُكْم ِمني َمْجلس((ِإنَّ ِمْن َأَح�ِّكم ِإليَّ ًا يَّ
ُقوَن َوالُمَتَفْیِهُقوَن، قالوا: �ا رسوَل هللا! قد َعِلْمَنا الثَّرَثارون والُمتَ  قون، فما َیوَم الِق�امِة: الثَّْرَثاروَن والُمَتَشدِّ َشدِّ

 الُمَتَفْیِهقوَن؟ قال: الُمَتَكبِّروَن))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 ون, والثرثارون, والمتشدقون. أ�غض الناس إلى النبي الكر�م: المتف�قهون, المتكبر 

 ل�كم هذا المشهد القرآني عالم یدل؟ :إ

 وعن عبد هللا بن عمر حدثه, أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

 ((بینما رجل ممن كان قبلكم یجر إزاره من الخ�الء خسف �ه, فهو یتجلجل في األرض إلى یوم الق�امة))

 ي في سننه][أخرجه البخاري في الصح�ح, والنسائ
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 ماذا فعل قارون؟: 

 ﴿َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِفي ِز�َنِتِه﴾

 ]79[سورة القصص اآل�ة:

 قال: 

 ﴿َفَخَسْفَنا ِ�ِه َوِ�َدارِِه اْألَْرَض﴾

 ]81[سورة القصص اآل�ة:

اإلنسان ل�س له حق �عرض ما عنده على الناس, عرض عضالت, اشترى بیت, هللا أكرمه ف�ه, �عطي 

هذا أر�عمئة متر, البیت وهللا شيء جمیل, هللا ی�ارك لك ف�ه, ال�الط إ�طالي, هذا الشحن طائرة حسنًا, توض�حات؛ 

الطقم الفالني إ�طالي, هذا مستورد, �ظل �عط�ك توض�حات, من أجل أن تندهش بهذا البیت, أنت لن تندهش, 

 المؤمن یدهش �فضل هللا, فل�س من حق اإلنسان أن �علو على اآلخر�ن. 

 دیثان وردا �شأن الكبر :ح

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((من جر ثو�ه من الخ�الء, لم ینظر هللا إل�ه یوم الق�امة))

 [أخرجه النسائي في سننه]

في البیت: كلوا, واشر�وا, وتنعموا, من غیر إسراف وال مخیلة, انظر؛ كل, واشرب, وتنعم, من دون إسراف وال 

 مخیلة.

  عنه, قال عل�ه الصالة والسالم: وعن أبي هر�رة رضي هللا

 ((الكبر�اء ردائي, والعظمة إزاري, فمن نازعني واحدًا منهما, قذفته في النار))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود في سننه]
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 أخواننا, في ألف قصة؛ إنسان متكبر, قصمه هللا, ألنه �التواضع, قال: 

 وهي حجارة, النت فصار مقرها في األعین)) -اسه حجرالكحل: أس–انظر إلى األكحال  -كل شيء-((

 لما الحجر الن, صار مكانه في العین, الكحل حجر. 

 انظر إلى فعل نب�ك ملسو هيلع هللا ىلص :

 وعن أبي أمامة رضي هللا عنه قال: 

ُ َعَلْ�ِه َوَسلََّم ِفي َیْوٍم َشِدیِد اْلَحرِّ َنْحَو �َ  ِق�ِع اْلَغْرَقِد, َوَكاَن النَّاُس َ�ْمُشوَن َخْلَفُه, َفَلمَّا َسِمَع ((َمرَّ النَِّبيُّ َصلَّى للااَّ
َمُهْم َأَماَمُه, ِلَئالَّ َ�َقَع ِفي َنْفِسِه َشْيٌء ِمْن اْلِكْبِر)) َعاِل, وقر ذلك في نفسه, َجَلَس َحتَّى َقدَّ  َصْوَت النِّ

 [أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة ال�اهلي]

 هكذا علمنا. 

 ن عمر :هذا شأ

 مرة سیدنا عمر على المنبر, والناس كلها �سمعون خط�ة, سكت, قال: 

((�ا بن الخطاب! كنت راع�ًا ترعى غن�مات على قرار�ط لبني فالن, لبني مخزوم, حسنًا: هذه ل�س لها عالقة 
ول�س بینك �الخط�ة, لماذا قلت هذا: سیدنا أبو ذر؟ قال له: جاءتني نفسي, فقالت لي: أنت أمیر المؤمنین, 

, أردت أن أعرفها نفسها, كنت راع�ًا, أرعى الغنم على قرار�ط لبني -أنت قمة المجتمع-و�ین هللا أحد, 
 مخزوم, هكذا �ا نفس))
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 نها�ة المطاف :

 الحدیث قبل األخیر: 

 ((كلوا, واشر�وا, وتصدقوا, وال�سوا, ما لم یخالطه إسراف وال مخیلة))

 كما قلت من قبل.

 ید, عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: وعن أبي سع

((من یتواضع هلل س�حانه وتعالى درجة, یرفعه هللا �ه درجة, ومن یتكبر على هللا درجة, �ضعه هللا �ه درجة, 
 حتى یجعله في أسفل السافلین))

 �عد ذلك: التواضع ل�س خلق.

أس الدبوس, إذا تجمدت في دماغه أصیب حق�قة: نحن ال شيء, اإلنسان كل تفوقه قطرة دم, أقل حجمًا من ر 

�الشلل, خثرة دماغ�ة, لو كان ملك ما في, أل�س كذلك؟ كیف تقول أنا؟ قل �فضل هللا ورحمته, إذا اإلنسان 

 است�قظ معافى, معناها: هللا سلمه, والحمد هلل رب العالمین.

 سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على 

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم, الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 

 

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

263 

 ازمه؟لو  وما اإل�مان؟ حالوة عالمات هي : ما {119-20}الدرس 

  31-08-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 هل فكرت في هذا السؤال؟ :

 ن أحادیث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, تتحدث عن شيء اسمه: طعم اإل�مان.أیها األخوة الكرام, في طائفة كثیرة م

كلكم وأنا معكم: ذقنا طعم الطعام, وذقنا طعم الشراب, ومعظم الحاضر�ن متزوج, ذاق طعم الزواج, وهناك من 

اصب, هناك من �سافر, و�رى �الد هللا الواسعة, هناك من �ستمتع �المناظر الجمیلة, هناك من یتسلم أرقى المن

�ملك أكبر األرصدة؛ المال له طعم, والسفر له طعم, والزواج له طعم, والطعام له طعم, والشراب له طعم, �قي: 

 هل ذاق طعم اإل�مان؟. 

 متى یذوق العبد حالوة أو طعم اإل�مان؟ :

 عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: 

, حتى �حب المرء ال -اإل�مان له طعم حلو, اإل�مان له حالوة-وة اإل�مان, : ال یجد أحد حال -ملسو هيلع هللا ىلص-((قال النبي 
 �ح�ه إال هلل))

أن تحب إنسانًا, ل�س هناك بینك و�ینه قرا�ة, وال شراكة, وال جوار, وال مصلحة, وال تعامل, وال منفعة, وال طمع, 

 ولقر�ه من هللا عز وجل, فقد ذقت طعم اإل�مان. وال خوف, ال تح�ه إال هلل, فإذا أحببت إنسانًا لوجه هللا, إل�مانه, 

 من لوازم طعم اإل�مان :

 من لوازم هذا الطعم: أن اإلنسان �كره أن �عود في الكفر, كما �كره أن �قذف في النار.
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أح�انًا: تجد إنسان على الحرف؛ لسبب تافه تافه یدع الصالة, لسبب تافه ال �ق�م شعائر هللا, لسبب تافه ال یؤدي 

اة ماله, مثل هذا اإلنسان على حرف, لذلك: ال یجد حالوة اإل�مان, إال من كان في األعماق. ما معنى في زك

 األعماق؟ 

 ((�كره أن �عود إلى الكفر, كما �كره أن یلقى في النار))

, ساكن في بیت ستین متر تحت األرض, شمالي بدو�لعة, وس�اقات مكشوفة, -للتقر�ب–�عني: ممكن إنسان 

إلى بیت أر�عمئة متر �المالكي؛ تدفئة مركز�ة, وتكییف مركزي, وأثاث بخمسة مالیین, نقول له: ارجع إلى  انتقل

 البیت األول مثًال؟.

 مثل قر�ب: راكب ش�ح, ارجع على الدراجة مثًال؟ مستحیل. 

 ((�كره أن �عود في الكفر, كما �كره أن یلقى في النار))

 هذا الذي ذاق حالوة اإل�مان. 

 ا سمع الع�اس بن عبد المطلب من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ :�ماذ

 �قول:  -ملسو هيلع هللا ىلص-حدیث آخر: عن الع�اس بن عبد المطلب, أنه سمع رسول هللا 

 ((ذاق طعم اإل�مان من رضي �اهلل ر�ًا, و�اإلسالم دینًا, و�دمحم رسوًال))

 الع�اس بن عبد المطلب][أخرجه مسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه عن 

 �عني: أنت قنعان �اإلسالم, (رضیت �اهلل ر�ًا): هل أنت راض عن قضائه وقدره؟.

 �عني: واحد �طوف حول الكع�ة, �قول: 

((�ا رب, هل أنت راض عني؟ �مشي خلفه اإلمام الشافعي, قال: ما هذا؟ هل أنت راض عن هللا حتى یرضى 
حمك هللا!؟ قال: أنا دمحم بن إدر�س, قال: كیف أرضى عن هللا, وأنا أتمنى عنك؟ قال: �ا س�حان هللا, من أنت یر 

 قال: إذا سرورك �النقمة كسرورك �النعمة, فقد رضیت عن هللا)) -ما هذا الكالم؟-رضاه ؟ 
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 أخواننا الكرام, ال یوجد إنسان على الرخاء ال �شكر, ولو .......

اء, �ظهر في الشدة, �ظهر حینما تأتي األمر على خالف ما �قول لك: مفوضها, لكن إ�مانك ال �ظهر في الرخ

 تر�د, فتقول: الحمد هلل رب العالمین, �ظهر حینما �فقد اإلنسان عز�زًا, �قول: حسبي هللا ونعم الوكیل, هنا ال�طولة. 

 ((الصبر عند الصدمة األولى))

 سننهم][أخرجه البخاري ومسلم في صح�حهما, وأبو داود والترمذي والنسائي في 

 لذلك: 

 رسوًال)) -ملسو هيلع هللا ىلص -((ذاق طعم اإل�مان من رضي �اهلل ر�ًا, و�اإلسالم دینًا, و�دمحم 

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه عن الع�اس بن عبد المطلب]

 حق�قة ین�غي أن تضمها إلى عقیدتك :

 الحق�قة: اسمحوا لي هذا المثل: 

ه من شهر�ن, وال ذقتها؛ ال�طیخ, المشمش, التفاح, الكمثرى مثًال, الدراق, هذه الفواكه الطی�ة, إذا أنت لم تأكل فواك

ذات الطعم الرائع, إذا نظرت إلى لوحة فواكه رسم, تأملت بها جیدًا, هل ذقت طعم الفاكهة؟ مهما تأملت في هذه 

 شيء آخر. اللوحة الز�ت�ة, مهما أمعنت النظر, أن تنظر إلى شيء شيء, وأن تذوقه

اإلسالم على كل لسان, نحن مسلمون والحمد هلل, لكن هل ذقت طعم اإل�مان؟ الذي �شدك إلى الدین, ل�ست 

 األفكار المنطق�ة, طعم اإل�مان الذي تذوقه. 

أح�انًا اإلنسان: یجد محل متر ونصف, �عني قميء المحل, ال یوجد ف�ه أي شيء مر�ح, تجد صاح�ه یجلس ف�ه 

امنة للساعة الثامنة في اللیل, معناها في غلة �مئة ألف, معناها ذقت طعم الغلة, لحتى ساكن في من الساعة الث

 هذا المحل, المحل ال �عجب, أما الغلة الكبیرة تزخ التعب, نقول: هذا ذاق طعم اإل�مان.

عم الر�اضة, ذاق أنا رأیت مرة إنسانًا, في أ�ام الشتاء القارسة, والمطر ینهمر, یركض في العدوي؛ هذا ذاق ط
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 طعم النشاط, طعم الخفة, الرشاقة, طعم شعوره أنه هو شاب, �حتاج إلى جري �استمرار. 

 إل�كم هذا الجواب لهذا السؤال :

فنحن قلنا أول الدرس: شخص ذاق طعم الطعام, والشراب, والزواج, والسفر, والوالئم, والمناصب, هل ذاق طعم 

 اإل�مان؟. 

 عن أنس بن مالك قال: 

: أن �كون -حالوته وطعمه-((قال عل�ه الصالة والسالم: ثالث من كن ف�ه, وجد بهن حالوة اإل�مان وطعمه 
 هللا عز وجل ورسوله أحب إل�ه مما سواهما))

 كیف؟: 

ُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن ﴿ُقْل ِإْن َكاَن َآَ�اُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرفْ 
ُ ِ�َأمْ  ُ َال َیْهِدي اْلَقْوَم َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْ�ُكْم ِمَن للااَِّ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبیِلِه َفَتَر�َُّصوا َحتَّى َ�ْأِتَي للااَّ ِرِه َوللااَّ

 اْلَفاِسِقیَن﴾

 ]24[سورة التو�ة اآل�ة:

ساكن في بیت فخم, أجرته مئة وخمس وعشرون لیرة, ثمنه عشرون ملیون, أجار قبل الس�عین, شيء مر�ح جدًا, 

لكن ل�س لك هذا البیت, وهذه األجرة فیها ظلم شدید جدًا لصاحب البیت, فألنك تحب هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص, تركت هذا 

 ؟ آثرت هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص على مساكن ترضونها.البیت, وسكنت خارج دمشق, أنت ماذا فعلت اآلن

أنت بتجارة رائجة جدًا, لكن ال�ضاعة حرام ب�عها, لم تكن تعرف, فلما عرفت, انسحبت من هذه الشركة, ال ألنها 

, ال تر�ح, ألن أر�احها طائلة, ولكن فیها تعامل ال یرضي هللا عز وجل, انسحبت وفتحت محًال في آخر الدن�ا

 والدخل للعشر .........

إذا كنت تحب هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص, وآثرت الجنة على النار, تنسحب من هذا العمل الحرام, فلما اإلنسان یؤاثر الدن�ا 

 على طاعة هللا, �كون ........: 
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 ﴿ُقْل ِإْن َكاَن َآَ�اُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم﴾

 ]24:[سورة التو�ة اآل�ة

له زوجة �حبها ح�ًا جمًا, لكن ال یوجد فیها جنس الدین, متفلتة, متبرجة, متعجرفة, ألنه �حبها, رضي بها على 

 عالتها, آثر القرب منها على طاعة هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 

 أمثلة :

 أضرب لكم أمثلة: 

 ي هللا))((أن �كون هللا عز وجل ورسوله أحب إل�ه مما سواهما, وأن �حب ف

, صار في عنده خلل بجسمه, مرض عضال, �حتاج إلى زرع كل�ة, تكلف -ال سمح هللا-اآلن: إذا شخص 

ملیونین ونصف, و�یته ثمنه اثنان ونصف ملیون, ماذا �فعل؟ یب�ع البیت, و�ذهب لیجري هذه العمل�ة, ما معنى 

 ذلك؟ أن ح�اته أغلى عل�ه من بیته, لذلك: �اع البیت.

في التجارة, لما اإلنسان یدفع ثمن قم�ص س�عمئة لیرة, لماذا اشترى هذا القم�ص؟ النهراء القم�ص  أكثركم �عمل

أغلى من س�عمئة لیرة, لم یدفع الس�عمئة لیرة, إال حینما أ�قن أن ال�ضاعة أغلى, وال�ائع كیف یب�ع القم�ص؟ رأى 

 ي, دائمًا �أخذ األثمن, إذًا: ذاق طعم اإل�مان. الس�عمئة أغلى من القم�ص ف�اعه, فلذلك: اإلنسان لما یب�ع و�شتر 

 من عالمات حالوة اإل�مان :

((وثالث من كن ف�ه, وجد بهن حالوة اإل�مان وطعمه: أن �كون هللا عز وجل ورسوله أحب إل�ه مما سواهما, 
 الكفر)) وأن �حب في هللا, وأن ی�غض في هللا, وأن توقد نار عظ�مة ف�قع فیها, أحب إل�ه من أن �عود في

((أن �كون هللا ورسوله أحب إل�ه مما سواهما, وأن ال �حب المرء إال في هللا, وأن ال ی�غض إال في هللا, وأن 
 �كره أن �عود في الكفر, كما �كره أن یلقى في النار))

 هذه من عالمات الذي ین�غي أن یذوق طعم اإل�مان. 
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 إل�مان؟ :ما هما الثالثة الذین إذا فعلهم العبد یذوق طعم ا

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

((ثالث من فعلهن فقد َطِعم طعم اإل�مان؛ من عبد هللا وحده , وعلم أنه ال إله إال هللا, وأعطى زكاة ماله طی�ة 
 بها نفسه))

 [أخرجه أبو داود في سننه]

 ِعم طعم اإل�مان. عبد هللا وحده, وأ�قن أنه ال إله إال هللا, وأعطى زكاة ماله طی�ة بها نفسه, فقد طَ 

 ماذا تستنتج من هذه القصة؟ :

: تزوج أبو طلحة أم سل�م, وهي أم أنس -اآلن سأور�كم طعم اإل�مان-في صحابي جلیل, اسمه: أبو طلحة 

 والبراء, فولدت له ابنًا, كان �ح�ه ح�ًا شدیدًا, قال: 

ف�صلي معه,  -ملسو هيلع هللا ىلص-و�أتي النبي ((فمرض الصبي مرضًا شدیدًا, فكان أبو طلحة �قوم صالة الغداة, یتوضأ 
و�أكل, فإذا صلى الظهر ته�أ  -ینام �عد الظهر–و�كون معه إلى قر�ب من نصف النهار, و�جيء �قیل 

 , ومات الصبي.-ذهب عش�ة–, قال: فراح عش�ة -العشاء–وذهب, فلم یجىء إال إلى صالة العتمة 

 ن �ح�ه ح�ًا جمًا, لما توفي ترك الصالة, ونقم على هللا عز وجل.في رجل في هذه البلدة, عنده معمل, له اب-

 .-اآلن: اسمعوا ماذا فعلت أم سل�م, حینما مات ابنها؟

, قال, فقال لها أبو طلحة: �ا أم سل�م, كیف -غطته بثوب وتركته–جاء أبو طلحة, قال: نسجت عل�ه ثو�ًا, 
 منذ اشتكى أسكن منه اللیلة,  �ات ابننا اللیلة؟ قالت: �ا أ�ا طلحة, ما كان ابنك

 , -الحمد هلل وال حركة, �عني: مات, هي لم تكذب–
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, فقام إلى فراشه, فوضع رأسه, -�ظهر جائع, األكل طیب, سر–قال: ثم جاءته �الطعام فأكل, وطابت نفسه 
وجد  , ثم جئت حتى دخلت معه الفراش, فما هو إال أن-تعطرت–قالت: وقمت أنا, فمسست شیئًا من طیب 

 ر�ح الطیب, كان منه ما �كون من الرجل إلى أهله, 

 . -انظر األدب في التعبیر: هل رأیت أد�ًا كهذا األدب؟– 

قال: ثم كان منه ما �كون من الرجل إلى أهله, ثم أص�ح أبو طلحة یته�أ, كما كان یته�أ كل یوم, قالت, فقالت 
فاستمتعت بها, ثم طلبها منك فأخذها, أتجزع من ذلك؟  له: �ا أ�ا طلحة, أرأیت لو أن رجًال استودعك ود�عة,

�عد ما تعشى ونام, وتز�نت له, وكان منه ما �كون بین الرجل وامرأته, –قال: ال, قالت: فإن ابنك قد مات, 
واست�قظ وصلى الفجر, وقالت: �ا أ�ا طلحة, لو أن أحدًا أعارك عار�ة استمتعت بها, ثم طلبها منك, أتجزع؟ 

 الت: فإن ابنك مات, قال: ال, ق

 .-ما هذا العقل؟ 

, �ما كان من أمر أم -ملسو هيلع هللا ىلص-قال أنس: فجزع عل�ه جزعًا شدیدًا, یبدو أنه �ح�ه ح�ًا شدیدًا, وحدث رسول هللا 
 طلحة في الطعام والطیب, وما كان منه إلیها.

م, تتز�ن, تتعطر, �كون مني ما �كون بین �عني: معقول �ا رسول هللا, امرأة ابنها میت, تعد لي أطیب الطعا- 

 .-المرء وزوجه, ثم تخبرني ص�احًا: أنه مات!!

انظر أ�ضًا النبي األدب, بتما -فقال عل�ه الصالة والسالم: فبتما عروسین وهو إلى جن�كما؟ قال: نعم, 
  لكما في لیلتكما., قال: نعم �ا رسول هللا, فقال عل�ه الصالة والسالم: �ارك هللا-عروسین وهو إلى جن�كما؟

قال: فحملت أم سل�م تلك اللیلة, قال: فولدت غالمًا, فحین أص�حنا, قال لي أبو طلحة: أحمله في خرقة حتى 
, وأحمل معه تمر عجوة, قال: فحملته في خرقة, قال: ولم �حنَّك, ولم یذق طعامًا, وال -ملسو هيلع هللا ىلص-آتي �ه النبي 

! ولدت أم سل�م, قال: هللا أكبر, ما ولدت؟ قلت: غالمًا, قال: الحمد هلل, قال: هاته شیئًا, فقلت: �ا رسول هللا
ثم قال له: معك تمر عجوة؟ قلت: نعم, فأخرجت تمرات, فأخذ رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-لي, فدفعته إل�ه, فحنكه النبي 

یلوكها, حتى اختلطت بر�قه الشر�ف, ثم  -ه الصالة والسالمعل�-تمرة, وألقاها في ف�ه, فما زال النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص-
صلى -دفع النبي, فما هو إال أن وجد الصبي حالوة التمر, جعل �مص �عض حالوة التمر, ور�ق رسول هللا 

 , فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ر�ق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.-هللا عل�ه وسلم
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 الغالم الذي ولد ألبي طلحة وأم سل�م, أنجب عشرة حفاظ قرآن)) یروي المؤرخون: أن هذا 

 ((�ارك هللا لكما في لیلتكما))

هذه حالوة اإل�مان, �عني: ال تعتقد في مصی�ة تفوق, أن �موت لألب ابن �ح�ه, ومع ذلك: مع حالوة اإل�مان,  

 كانت هذه المصی�ة مقبولة عند هذا األب وتلك األم. 

 هد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهذا حال الناس الیوم :هذا حال الناس في ع

أیها األخوة الكرام, الموضوع: أننا إذا اكتفینا من الدین, ألداء الع�ادات أداء شكل�ًا, ولم نلتزم أمر هللا, ولم ننت�ه 

 عما عنه نهانا, نذوق طعم اإل�مان, وٕان لم نذق طعم اإل�مان, عندئذ نتفلت من الدین شیئًا فشیئًا.

كیف الناس في عهد النبي دخلوا في دین هللا أفواجا؟ وهللا الیوم حینما یخرجون من دین هللا أفواجا؛ �سبب تفلتهم, 

وانغماسهم في المعاصي, وأكلهم المال الحرام, وانغماسهم في الملذات التي أرادها لنا األجانب, أرادوها لنا, �حیث 

 عز وجل, و�غدو دیننا اسمًا �ال مسمى, وقرآننا وشعاراتنا جوفاء تفكك األسرة, وتنهار األخالق, ونبتعد عن هللا

 فارغة, عندئذ نحتاج أشد الحاجة إلى حالوة اإل�مان.

 هذه حالوة اإل�مان جنب أحادیث, وأیدتها �قصة تبین عظم هذا الموضوع في السنة النبو�ة. 

 لماذا ینساق العبد وراء شهواته؟ :

ار الدین مقنعة, وقو�ة, وعم�قة, ومعها أدلة, لكن صدقني: الطبیب أح�انًا یدخن, الطبیب أخواننا الكرام, أح�انًا: أفك

كیف یدخن؟ أیجهل مضار التدخین؟ ال وهللا, وهللا هو أعلم الناس �مضار التدخین, �حدثك ساعات طو�لة عن 

جرة, وقد �سبب النواة, وقد أن الدخان �ضیق الشرایین, و�ملؤها �الكول�سترول, والدخان �سبب سرطان الرئة, والحن

�عرض صاح�ه ألزمة قلب�ة, �حدث مل�ًا عن مضار التدخین, والطبیب یدخن, لماذا؟ هل منعته قناعاته من 

الدخان؟ ال, لماذا انساق وراء شهوته؟ ألنه ما ذاق طعم اإل�مان؛ لو ذاق طعم اإل�مان لترك الدخان, لو ذاق طعم 

 ذاق طعم اإل�مان لترك المال الحرام.  اإل�مان لترك النظر إلى النساء, لو
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 قصة تكاد غر��ة عن العقول لكنها مكررة ولكن ال نشعر :

اآلن الحمد هلل, -, كان في صعو�ات �شراء الحدید, الخشب قد�مًا, -نرو�ها بخمس دقائق-حدثني أخ قصة, 

أن وج�ة حدید كبیرة جاءت,  , فكان في مؤسسة اسمها مؤسسة عمران, هي تب�ع الحدید, یبدو-األمور كلها فرجت

خمسون, ستون شخص  -إن صح التعبیر-والناس علموا ذلك, فانهالوا على المؤسسة ل�شتروا الحدید, والطابور 

�قفون, وكل واحد معه المبلغ المرسوم خمسمئة ألف, س�عمئة ألف, مئة وخمسون ألف, والكوِّة صغیرة, والناس 

�ندفع نحو أحد األشخاص, كم تر�د من الحدید؟ قال له: مثًال كذا طون, مزدحمون, یخرج إنسان من هذه الغرفة, و 

ثمنهم, قال له: هذا ثمنهم, أعطن هو�تك, أعطاه, دخل للداخل, أعطن, رأى نفسه انتهى من األزمة, انتظر, لم 

یخرج أحد؛ ر�ع ساعة, نصف ساعة, الخمسون كلهم دفعوا, وأخذوا إ�صاالت, هو ال یوجد, ال یوجد حركة, 

فوصل للكوة: أین فالن؟ من فالن؟ ال نعرف أحدًا �ا أخي, قال: أنا دفعت مئة وخمسین ألف, لمن دفعت؟ هذه 

الموظفون, هذه السجالت, اجمعهم ال یوجد مشكلة, ال یوجد هذا االسم عندنا, حسنًا: هذا المكان له �اب ثان؟ 

 ط�عًا یوجد �اب ثان.

, بذكاء, طلع أخذ من شخص لهفان, محتار, أمامه خمسون شخص نصاب, ل�س له عالقة �الدائرة إطالقاً  

شخص, أخذ منه مئة وخمسین ألف, وهو�ته, وهرب, یبدو أن اإلنسان الفقیر, قابل مدیر العام, أكد له: ما عندنا 

 هذا االسم نحن, وما عندنا هذا الشخص, وهذه المالمح, ل�س لنا عالقة فیها, قابل ثاني یوم, ثالث یوم, را�ع یوم,

, �قي في الشام خمسة أ�ام, �عد ذلك: وجد ما في أمل, �عني كل شيء �ملكه -هو من إدلب-�قي في الشام, 

راحوا عل�ه, قال: حسبي هللا ونعم الوكیل, ركب الس�ارة وتوجه إلى إدلب, ما إن طرق البیت, حتى صعق أهل 

, لم �فهم ما القصة, لماذا أموت؟ نزلت للشام البیت: ما الخبر؟ قال له: أنت!! ألست میتًا!؟ الیوم ثالث یوم تعز�ة

ورجعت اآلن, وجد النعوة, ثالث یوم التعز�ة منته�ة ودفنوه, أخذوا جثته, هذا الذي أخذهم, عمل حادث أل�م, وهللا 

شوه له وجهه, وجدوا جثة یوجد معها هو�ة, ومئة وخمسین ألف, هو�ة, في إدلب, ذهبوا إلى إدلب سلموه ألهله, 

 �ة, وأقاموه.عملوا تعز 

هذا لو عرف في رب س�حاس�ه, كان فعل هذا الشيء, أبدًا, ال تحب أحد, حب ذاتك, في إله كبیر, �حاسب 

 حساب عسیر؛ فأنت كلما كبر عقلك تستق�م, كلما كبر عقلك تصدق, كلما كبر عقلك تكون أمین.

 قال عل�ه الصالة والسالم: 
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 ((أرجحكم عقًال أشدكم هلل ح�ًا))

ة مثل هذه القصة, فلما هللا عز وجل عاق�ه عقا�ًا شدیدًا, لم �كن هو معه هو�ة, لم �كن معه هو�ة, ففي ألف قص

معه هو�ة, المئة وخمسون ألف, وهللا شوه له وجهه تشو�ه كامل, حتى لم �عرفوا أن هذا الوجه ل�س لهذه الهو�ة, 

هذا السارق, وهذه القصة هذه, هذه غر��ة,  سلموا أهله الجثة, والمئة وخمسین ألف, والهو�ة, وهللا عز وجل دمر

 لكنها تتكرر آالف المرات دون أن نشعر.

نب�ًا ورسوًال, والحمد هلل رب  -ملسو هيلع هللا ىلص-فنحن نر�د أن نذوق طعم اإل�مان, كي نرضى �اهلل ر�ًا, و�اإلسالم دینًا, و�دمحم 

 العالمین.

 ن, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمی

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم, الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 التمني؟ نع : ماذا {119-21}الدرس 

 07-09-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 هل یوجد إنسان في األرض ال یتمنى؟ :

 ألحادیث الصح�حة, التي وردت في الكتب الصحاح حول موضوع التمني.أیها األخوة, مجموعة من ا

 ما منا واحد على اإلطالق, إال و�تمنى, وقد أقول لكم: قل لي ماذا تتمنى, أقل لك من أنت؟.

 لما خرج قارون على قومه بز�نته: 

ْنَ�ا َ�ا َلْیَت َلَنا ِمْثَل َما   ُأوِتَي َقاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظ�ٍم﴾﴿َقاَل الَِّذیَن ُیِر�ُدوَن اْلَحَ�اَة الدُّ

 ]79[سورة القصص اآل�ة:

 أما الذین أوتوا العلم, قالوا: 

 ﴿َوْ�َلُكْم َثَواُب للااَِّ َخْیٌر ِلَمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا﴾

 ]80[سورة القصص اآل�ة:

 فقل لي ماذا تتمنى, أقل لك من أنت؟. 
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 ذا تمنى خیر اآلخرة ولم �عمل لها تتحقق أمنیته؟ :إما الذي یتمناه اإلنسان؟ وهل 

أیها األخوة, اإلنسان یتمنى الشيء الذي �ع�شه, الشيء الذي �عظمه, فمن عظم الدن�ا, تمنى الدن�ا, من عظم 

األقو�اء, تمنى أن �كون مثلهم, من عظم األغن�اء, تمنى أن �كون مثلهم, من عظم المنغمسین في الملذات, تمنى 

 مثلهم. أن �كون 

 فقل لي ماذا تتمنى, أقل لك من أنت؟.

 واإلنسان حینما یتمنى معص�ة, أو توسعة, أو انحرافًا, فهو في حالة ال ترضي إطالقًا.

أیها األخوة؛ هذا إذا تمنینا الدن�ا, هذا إذا تمنینا المال, تمنینا السلطان, تمنینا الوجاهة, تمنینا الملذات, تمنینا 

 ا الجنة في مشكلة, إال أن هللا عز وجل �قول: البدع, أما إذا تمنین

 ﴿َلْ�َس ِ�َأَماِن�ُِّكْم َوَال َأَماِنيِّ َأْهِل اْلِكَتاِب﴾

 ]123[سورة النساء اآل�ة:

�المناس�ة: حتى لو تمنیت الجنة, لو تمنیت العلم, لو تمنیت التقوى, لو تمنیت خیرات اآلخرة ولم تعمل لها, نقول: 

�ضاعة الكسالى, اجلس في البیت, وتمنى أن تكون أكبر تاجر, ال تملك ثمن رغیف, التمني �ضاعة الحمقى, 

 اجلس في البیت, وتمنى أن تكون أكبر عالم, ال تصل إلى هذه المرت�ة إطالقًا:

 وما نیل المطالب �التمني

 لذلك: 

 ﴿َلْ�َس ِ�َأَماِن�ُِّكْم َوَال َأَماِنيِّ َأْهِل اْلِكَتاِب﴾

 ]123[سورة النساء اآل�ة:

لو أن اإلنسان تمنى الدن�ا, لسقط من عین هللا, أما إذا تمنى اآلخرة, تمنى التقوى, تمنى خیر اآلخرة, ولم �عمل 

 لها, ال ق�مة لتمن�اته إطالقًا. 
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 ما المراد �السعي في هذه اآل�ة؟ :

 أیها األخوة, قال تعالى: 

 ﴿َوَمْن َأَراَد اْآلَِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعَیَها﴾

 ]19رة اإلسراء اآل�ة:[سو 

 السعي حركة, حركة.

اآلن: أنت اسمع درس علم, وهللا شيء جمیل, هللا یجعلنا مؤمنین, هللا یرزقنا عمل صالح, هللا یتوب علینا, هذه 

كلها تمن�ات, أما إذا ذهبت إلى البیت, وأمرت �معروف, ونهیت عن منكر, هذه حرام ال أفعلها, حركت, أخذت 

 موقفًا, ال ترقى عند هللا: موقف, ما لم تأخذ 

 ﴿َوالَِّذیَن َآَمُنوا َوَلْم ُیَهاِجُروا﴾

 ]72[سورة األنفال اآل�ة:

 لم یتحرك, �قي مع مصالحه؛ مع البیت, مع المكتب, مع التجارة, مع الز�ائن, أراد الدن�ا: 

 ﴿َوَمْن َأَراَد اْآلَِخَرَة﴾

 : -انظر-

 ﴿َوَسَعى َلَها﴾

 ]19[سورة اإلسراء اآل�ة:

 ن أردت شیئًا, وكنت صادقًا في هذه اإلرادة, تسعى إل�ه. إ

 ما هو الدلیل من الكتاب على أن األمن�ات �اتجاه اآلخرة ال ق�مة لها من دون سعي لها؟ 

 أیها األخوة, لن نصعبها عل�كم, حتى السعي غیر مقبول, إال أن �كون سع�ًا خاصًا:
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 ْعَیَها﴾﴿َوَمْن َأَراَد اْآلَِخَرَة َوَسَعى َلَها سَ 

 ]19[سورة اإلسراء اآل�ة:

فما فوق في  230ما في طب,  105لها سعي خاص, أراد أن �كون طبی�ًا, للطب عالماته, ل�س أي عالمة, 

طب, �عني أولي, فلذلك: إذا تمنى اإلنسان الدن�ا, سقط من عین هللا, أما إذا تمنى اآلخرة ولم �سع لها, الطر�ق 

 طالقًا, وال ترفعه عند هللا شعرة, والدلیل: مسدود, تمن�اته ال ق�مة لها إ

 ﴿َلْ�َس ِ�َأَماِن�ُِّكْم َوَال َأَماِنيِّ َأْهِل اْلِكَتاِب﴾

 ]123[سورة النساء اآل�ة:

 لكن: 

 ﴿َوَمْن َأَراَد اْآلَِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعَیَها﴾

 ]19[سورة اإلسراء اآل�ة:

 لها سعي خاص. 

 عصر :هذا سبب تأخر المسلمین في هذا ال

في إنسان �قول لك: هذه الركعتان نصلیهم, ندفع هذا الدرهمین, وهذه هي الشغلة, ال تعقدها؛ و�یته غیر إسالمي, 

عمله غیر إسالمي, في تفلت, اإلسالم منهج كامل, وأساسًا المسلمون: ما تأخروا, وما أص�حوا في مؤخرة الركب, 

و�صوم, و�حج, و�زكي, وما سوى ذلك: قاعد �حمام ساونة  إال عندما مسخ دینهم إلى الع�ادات الخمسة؛ �صلي,

مع فت�ات, بوضع مشین, وفي معص�ة كبیرة, لكن ما نسي �صلي, فصلى ورجع, فهم االبن �عني صالة فقط؛ أما 

غرقان �المعص�ة, غرقان بر�ا, غرقان بدخل حرام, غرقان �غش, بتدل�س, صلینا, في علینا شيء �قي؟ ما صار 

, تمثل ثالث ساعات امتحان, -أخواننا, صدقوني: تمامًا هذه الع�ادات-ن هذه الع�ادات شيء إطالقًا, أل

ومعامالت العام الدراسي, فإذا واحد أثناء العام الدراسي؛ ما قرأ وال كلمة, وال فتح كتاب, ثالث ساعات امتحان ال 

دو�شة, السائق على ال�اب, لكنه لم ق�مة لها, قعد, أقالم ....... معه, كأس ماء موجود, أسبر�ن موجود, معه سن

�قرأ وال كلمة, ماذا �فعل؟ ثالث ساعات امتحان ال ق�مة لها, إذا ما س�قها إعداد تسعة أشهر, تسعة أشهر دراسة, 
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من أجل أن تجلس على طاولة, أعطوك ورقة ب�ضاء, و�وجد كم سؤال كتبت, فهذه الع�ادات؛ صوم, صالة, حج, 

 ح, وال تقبل, وال ترفع, إال إذا صحت الع�ادات التعامل�ة. هذه ع�ادات شعائر�ة, ال تص

 هذه هي رسالة اإلسالم :

((كنا قومًا أهل جاهل�ة؛ نعبد األصنام, ونأكل المیتة, ونأتي الفواحش, ونقطع الرحم, ونسيء الجوار, ونشرب 
 لنعبده ونوحده, ونخلع الخمر, حتى �عث هللا فینا رجًال, نعرف أمانته وصدقه, وعفافه ونس�ه, فدعانا إلى هللا

ما كان �عبد آ�اؤنا من الحجارة واألوثان, وأمرنا �صدق الحدیث, وأداء األمانة, وصلة الرحم, وحسن الجوار, 
 والكف عن المحارم والدماء))

 هذا تعر�ف اإلسالم لسیدنا جعفر, �مكن أبلغ تعر�ف اإلسالم: 

 , وصلة الرحم, والكف عن المحارم والدماء))((أمرنا �صدق الحدیث, وأداء األمانة, وحسن الجوار

 هذا اإلسالم, اإلسالم إذًا: بناء أخالق. 

 ((بني اإلسالم على خمس))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي والنسائي في سننهما]

اإلسالم, اإلسالم الخمس أركان اإلسالم, واإلسالم البناء, فهل تعتقدون: أن اإلسالم هو هذه .....؟ ال, هذه دعائم 

بناء آخر, بناء أخالقي, لحتى الواحد ما �ض�ع وقته, وما یتوهم أنه هو مؤمن, أنه هو ل�س كذلك, ما �ظن أنه 

 �مشي �طر�ق الجنة, هو �طر�ق النار �مشي, حتى ما �صعق عند الموت. 

 احذر أن تخسر آخرتك :

 قال: 

 وا َیْوَمُهُم الَِّذي ُیوَعُدوَن﴾﴿َفَذْرُهْم َیُخوُضوا َوَ�ْلَعُبوا َحتَّى ُ�َالقُ 

 ]83[سورة الزخرف اآل�ة:
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�عني: إذا واحد �اع بیته �المالكي, وس�ارته الش�ح, ومعمله, و�یته �حال�ة, وق�ضت ثمنهم عملة صع�ة, طلعوا 

 مزور�ن, ماذا �فعل بنفسه, حینما �علم أن العملة كلها مزورة, وفي أمامه سجن أ�ضًا؟ روح البیت, والس�ارة,

والمصیف, والفیلة, وكل شيء, والمعمل, ق�ض ثمنهم عملة أجنب�ة مزورة, ما انت�ه, ق�ضها كاش, ألنه هو یر�دها 

 كاش, ما ......... أخذ كاش كله, طلع مزور, والذي أعطاه له اختفى, مسافر, ماذا �فعل بنفسه؟: 

 ِذي ُیوَعُدوَن﴾﴿َفَذْرُهْم َیُخوُضوا َوَ�ْلَعُبوا َحتَّى ُ�َالُقوا َیْوَمُهُم الَّ 

 ]83[سورة الزخرف اآل�ة:

 لما اإلنسان �كتشف أنه خسر اآلخرة.

�عني: أح�انًا الواحد �كون بیت, لسبب تافه لم �شتره, كان معروض عل�ه �ستة آالف, صار ثمنه اثنا عشر 

یت الذي روحته من ملیونًا, اآلن: هو �ال بیت, وساكن �أجرة, وعل�ه دعوى إخالء, �قول: احترق قلبي على هذا الب

 یدي, أل�س كذلك؟.

إذا كان عنده زوجة ممتازة جدًا, لسبب غیر منطقي, لسبب طارئ, طلقها طالق تعسفي, وتركت, وعنده خمسة 

أوالد, یجلسون في وجهه؛ �حتاجون إلى طبخ, �حتاجون إلى تنظیف, �حتاجون إلى رعا�ة, ال یوجد, أمهم طلقها, 

ممتازة كانت, اإلنسان یتألم أشد األلم, یندم أشد الندم, یتعذب أشد العذاب, هذا إذا  ولم تقبل أن تعود إلیهم, وزوجة

 ض�ع زوجة, أو ض�ع بیت, أو ض�ع مرك�ة, أما إذا كان ض�ع اآلخرة �كاملها: 

 ﴿ُقْل ِإنَّ اْلَخاِسِر�َن الَِّذیَن َخِسُروا َأْنُفَسُهْم َوَأْهِلیِهْم َیْوَم اْلِقَ�اَمِة﴾

 ]15آل�ة:[سورة الزمر ا

هذه الخسارة, إذا إنسان فلس, كم من إنسان فلس, رجع بنى ح�اته من جدید, ورجع غن�ًا؟ أما �اآلخرة ال یوجد, 

 �اآلخرة الطر�ق مسدود: 

ْمُت ِلَحَ�اِتي﴾  ﴿َ�ا َلْیَتِني َقدَّ

 ]24[سورة الفجر اآل�ة:
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 ﴿َربِّ اْرِجُعوِن﴾

 ]99[سورة المؤمنون اآل�ة:

 اِلحًا ِف�َما َتَرْكُت﴾﴿َلَعلِّي َأْعَمُل َص 

 ]100[سورة المؤمنون اآل�ة:

 هذا ما قاله النبي عل�ه الصالة والسالم :

 أخواننا الكرام, في أحادیث النبي قالها, والنبي ال ینطق عن الوحي. 

 مرة النبي مر أمام قبر, قال: 

 دن�اكم)) مما تحقرون من صالتكم, خیر له من كل -ركعتین–((صاحب هذا القبر إلى ركعتین 

 الذي عنده وكالة حصر�ة ...... 

یوجد أناس أر�احه في الیوم ملیون لیرة, مادة غذائ�ة أساس�ة, وكیل حصري, في علیها طلب, له أر�اح طائلة, 

 الذي عنده معامل ضخمة, في معامل.

أن یوصل؟ فإذا قرأت �الصح�فة, معمل عنده فائض نقدي ألف مل�ار, مل�ار دوالر, ألف ملیون, محتار أین یر�د 

 كان الفائض النقدي ألف ملیون دوالر, فكم أر�احه؟.

 قال: 

 ((ركعتان مما تحقرون من صالتكم, خیر لك من كل دن�اكم))
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 هذه هي عالمة النجاح والتفوق :

 أیها األخوة, حتى في �عض األحادیث: أن ملك الموت حینما �أتي اإلنسان, و�قول له: 

 ((انتهى أجلك))

ن�ا كلها بیده, �عط�ه إ�اها, مقابل أن �ضیف إلى عمره ساعة واحدة, �ستغفر هللا فیها, انتهى, نحن اآلن لو أن الد

أح�اء؛ فلذلك موضوع التمني: إذا تمنینا الدن�ا, سقطنا من عین هللا, أما إذا تمنینا اآلخرة ولم نسع لها, فالطر�ق 

 مسدود, والدلیل: 

 اِنيِّ َأْهِل اْلِكَتاِب﴾﴿َلْ�َس ِ�َأَماِن�ُِّكْم َوَال َأمَ 

 ]123[سورة النساء اآل�ة:

 أما عالمة النجاح, والفالح, والذكاء, والتفوق: أن تسعى, ال أن تسعى سع�ًا محدودًا, أن تسعى السعي الكافي: 

 ورًا﴾﴿َوَمْن َأَراَد اْآلَِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعَیَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن َسْعُیُهْم َمْشكُ 

 ]19[سورة اإلسراء اآل�ة:

 حدیث خطیر :

 األحادیث كلها في التمني.

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أنس بن مالك, أن رسول هللا 

((یؤتى برجل یوم الق�امة من أهل الجنة, ف�قول هللا عز وجل: �ا بن آدم! كیف وجدت منزلك في الجنة؟ 
منى, ف�قول: �ا ر�ي, ما أسأل وأتمنى, إال أن تردني إلى الدن�ا ف�قول: أي ر�ي خیر منزل, ف�قول له: سل وت

�عني تمنى, یتمنى أن �عود إلى الدن�ا, -فأقتل, لما أرى من فضل الشهادة, قال: ثم یؤتى برجل من أهل النار 
 وأن یدفع ح�اته ثمنًا للجنة مرة ثان�ة, لعظم ما یلقى الذي ضحى �ح�اته.
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 قصة مؤثرة :

 لكرام, الذین استشهدوا في المعارك, هؤالء: لو �علم اإلنسان ما عند هللا لهم من نع�م مق�م ......هؤالء الصحا�ة ا

 هللا قال: 

 ﴿َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل للااَِّ َأْمَواتًا َبْل َأْحَ�اٌء ِعْنَد َر�ِِّهْم ُیْرَزُقوَن﴾

 ]169[سورة آل عمران اآل�ة:

 ل أسلم, وغزا مع النبي غزوة, فأعطوه غنائم, قال: في صحابي جلی

((ما هذا؟ قال: هذه غنائم, قال: أنا ما على هذا أسلمت, أنا أسلمت على أن یدخل السهم من هنا, و�خرج من 
, فلما بلغ النبي هذا الكالم, تأثر وقال: إن صدق هذا, فسینال ما تمنى في -أنا هذا شرطي في اإلسالم-هنا, 

ثان�ة, تفقده النبي, فإذا هو بین القتلى, وقد دخل السهم من هنا, فخرج من هنا, ف�كى النبي, ودعا المعركة ال
 له, وشهد هلل أنه على حق))

 هذا الفرق بین اإلنسان الذي عرف هللا, و�ین أهل الدن�ا :

یتمنى أن ینفع الناس,  اإلنسان إذا عرف هللا, یتمنى أن ینفق ماله, یتمنى أن یبذل وقته, یتمنى أن یر�ي أوالده,

یتمنى أن �مسح الدمعة من وجوه الفقراء, �ص�ح �ع�ش للناس, ال �ع�ش على أكتاف الناس, في فرق كبیر جدًا, 

�ع�ش للناش, �ع�ش لخدمتهم, ألنه یرقى عند هللا بخدمتهم, أما أهل الدن�ا؛ �ع�شون على أنقاض الناس, �ع�شون 

ضهم, یبنون أمجادهم على أنقاضهم, یبنون أمنهم على إخافتهم, أما على أنقاضهم, یبنون ثرواتهم على أنقا

 المؤمن �ع�ش للناس: 

 فأعـطیت ولم تأخذ  �ا من جــئت الحــ�اة
 ورعیت قض�ة اإلنسان �ا من قدست الوجود كله 
 ونهنهت غر�زة القط�ع �ا من زكیت سعادة العقل 

 واحدًا فوق الجم�ع  �ا من ه�أك تفــوقك لتكون 
 بیـــن الجم�ع  ـت واحــــــداً فعشـــ
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 هذا هو المق�اس الذي تعرف �ه إذا كنت من أهل اآلخرة أم من أهل الدن�ا :

 استخدموا كلمات اسمها: استراتیج�ة.

اإلنسان أح�انًا: �كون في عنده م�ادىء كبرى, �الح�اة المؤمن استراتیجته العطاء, �اني ح�اته, وأوقاته, وطاقاته, 

وذكاؤه, وطالقة لسانه, وعلمه, وجاهه على العطاء, هو حینما �عطي, یتقرب من هللا عز وجل,  وقدراته, وماله,

 و�سعد عنده أعظم السعادة, أهل الدن�ا �اني ح�اته على األخذ, على األخذ.

اآلن: أح�انًا اإلنسان �قول لك: أنا معي قطعة ورق, أعرف ما الذي معي؟ السكر أحسن من التحالیل, بدلها 

 ل, �عرف نس�ة السكر, �عرف من لونها, حسنًا: أال تر�د أنت مق�اس دقیق؟. �البو 

 قال: 

 ((إذا أفرحك العطاء, فأنت من أهل اآلخرة, وٕاذا أفرحك األخذ, فأنت من أهل الدن�ا))

ما الذي �فرحك؛ تأخذ رزمة خمسمئات, تضعها في جی�ك, أم تدفعها؟ امتحن نفسك, أهل اآلخرة �فرحهم أن 

هل الدن�ا �فرحهم أن �أخذوا, فإذا شعر بنشوة, وانطلقت أسار�ره, وأص�حت عیناه نقیتین, یلمعان, �عطوا, وأ 

وابتسامته هكذا, و�مشي مشي, �عني في شعور �الفرح, ألنه ق�ض مشكلة, وفي إنسان آخر: لما یدفع, لما �حل 

من مع شا�ة مؤمنة, لما یؤمن مشكلة, لما یوفق بین زوجین, لما �مسح دمعة من وجه یت�م, لما یزوج شاب مؤ 

بیت لواحد, لما یخدم الناس, لما یؤثر بإنسان یتوب یتو�ون, �قول لك: لم أنم من فرحي, ولم تسأل نفسك السؤال: 

 ما الذي �فرحك؛ أن تعطي أم أن تأخذ؟. 

 . -أهل اآلخرة �فرحهم أن �عطوا, وأهل الدن�ا �فرحهم أن �أخذوا

 مالك عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : تتمة الحدیث الذي أورده أنس بن

فقال له: ماذا تتمنى؟ قال له: أتمنى أن تردني إلى الدن�ا فأقتل, لما أرى من فضل الشهادة, ثم یؤتى رجل من أهل 

النار, ف�قول: �ا بن آدم! كیف وجدت منزلك؟ ف�قول: أي ر�ي شر منزل, ف�قول: أتفتدي منه �ملء األرض ذه�ًا؟ 

 أي ر�ي, ف�قول: كذبت, قد سألتك ما هو أقل من ذلك في الدن�ا, فلم تفعل, هو في النار))ف�قول: نعم 
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لو أن األرض, األرض, قال: ألف ملیون ملیون كیلو متر مكعب, ألف ملیون ملیون كیلو متر مكعب, لو كان 

 الحجم كله ذهب, أر�ع وعشرون س�ائك كلها, وتملكها.

 وقال: 

, قال له: كذبت, لقد سألتك ما هو أقل من -یدفعها رأساً -نار, إن دفعتها أنجو ((إذا كان ....... ودخل ال
 ذلك))

 سألناك الزكاة فقط في الدن�ا, سألناك اثنین ونصف �المئة, لكن هكذا ..... 

معي أخواننا الكرام صدقوا: لو أن التجار جم�عًا دفعوا زكاة أموالهم, ال ی�قى فقیر, أنا أؤكد لكم, وأعني ما أقول, و 

إحصاءات دق�قة: خمس التجار الذین یدفعون زكاة أموالهم, خمس فقط, أما لو دفع كل التجار زكاة أموالهم, معي 

رقم عام ثمان�ة وأر�عین, كیف كان الدخل القومي؟ الدخل القومي عام ثمان�ة وأر�عین, زكاته تحل مشاكل فقراء 

 من أغن�ائهم وترد إلى فقرائهم. الشرق األوسط, زكاته, هذا الزكاة نظام إسالمي, تؤخذ 

 ضرتان ال تتفقان ما هما؟ وكیف حل النبي ملسو هيلع هللا ىلص قصتهما؟ :

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-وعن أبي موسى األشعري, أن رسول هللا 

 ((من أحب دن�ا أضرَّ �آخرته, ومن أحب آخرته أضر بدن�اه))

ى قمة المجد, و�اآلخرة إلى قمة المجد, ال تصور اآلخرة والدن�ا, إذا �عني: ال تتوهم أنه ممكن تصل إلى الدن�ا إل

اإلنسان قرب من اآلخرة, ابتعد عن الدن�ا, لما اإلنسان یر�د مال فقط, عشرون ساعة من أر�ع وعشر�ن في كسب 

�ة زوجة, من المال؛ ال صالة, وال صوم, وال مجلس علم, وال جامع, وال دعوة إلى هللا, وال تر��ة أوالد, وال تر�

 صفقة لصفقة, من مشكلة لمشكلة, ط�عًا: اإلنسان �صیر غني, لكن على حساب آخرته.

 إذا اإلنسان لحق العلم وتقوى هللا عز وجل. 

 ((من آثر اآلخرة على الدن�ا ر�حهما معًا))
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دفعت ثمن لكن ط�عًا أح�انًا: هللا عز وجل �فوت عل�ك شيء من الدن�ا, من أجل أن ترقى عنده, �عني: أنت 

 اآلخرة, دفعت ثمنها.

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

�عضهم قال: هذه ص�غة استفهام�ة, أضر -((من أحب دن�اه أضر �آخرته, ومن أحب آخرته أضر بدن�اه, 
 بدن�اه, ال �ضر دن�اه.

 : فآثروا ما ی�قى على ما �فنى))-ثم �قول النبي الكر�م

 نقطة مهمة في هذا الموضوع, ما هي؟ :

ون: یوجد هذا شاعر جاهلي, اسمه: زهیر بن أبي سلمى, له معلقات شهیرة جدًا, أخواننا الطالب درسوه في یرو 

 العاشر, فهذا كان في حرب حروب طو�لة, �عني: أذهبت �أرواح اآلالف في الجاهل�ة, الجاهلیون كانوا ......

 واحد مد رجله, قال:

 من كان أشرف مني فل�ضر�ها 

لحرب عشر سنوات بین قبیلتین؛ داحس وغبراء, وحرب ال�سوس, فكان في رجل اسمه: هرم فرجل ضر�ها, �قیت ا

 بن سنان, هذا الرجل دخل وس�طًا بین القبیلتین, ودفع من ماله الخاص د�ات القتلى, حتى عم السالم بین الق�ائل.

یر بن أبي سلمى, فالشاعر زهیر بن أبي سلمى شاعر جاهلي, مدحه مد�ح طو�ل في أكثر معلقاته, ومات زه

 ومات هرم بن سنان.

 سیدنا عمر في مجلسه, دخل عل�ه ابن هرم بن سنان, قال له: 

((هل تذكر شیئًا مما قاله زهیر في أب�ك؟ قال له: أذكر, فذكر, أسمعه قصیدة, سیدنا عمر طرب لها, قال له: 
 ونحن �ا أمیر المؤمنین, أحسنا وهللا هذا مد�ح, وهللا لقد أحسن المد�ح ف�كم, فهو ابن هرم قال له: وهللا

, فقال له: لكن عطاءه لكم �اق, وعطاءكم له -أعطیناه أ�ضًا, �عني: ما نظم قصیدة, إال أخذ مقابلها–العطاء, 
 زائل))
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 أنتم أعطیتموه ناقة, الناقة انتهت, أما هذه القصائد أللف سنة ت�قى.

هذه النقطة, اعمل, الموت هو عالمة, كل عمل ینتهي فاإلنسان أح�انًا: �كون له عمل یزول مع الموت, انت�ه ل

 عند الموت ل�س له ق�مة. 

 قصص وعبر :

 شخص عنده بیت, فساواه ج�صین كله, شيء جمیل جدًا.

 قال لي أخ مهندس, قال لي: وضعنا له اثني طون ج�صین في السقوفة, اثني طون, أص�ح شيء جمیل جدًا,

 وضعوه �قبر, أین �قي الج�صین؟ انتهى.حسنًا: هذا مات, أخذوه على �اب صغیر, 

 كل شيء تفعله في البیت, إذا یدخل معك في القبر, عینك عل�ه, ممتاز, وسام شرف, إذا ینتهي عند الموت,

یز�دك حسرة, النقلة ألنه من بیت فخم جدًا ل�اب صغیر صعب جدًا, جدًا صع�ة, من بیت أر�عمئة متر �الط 

صغیر ف�ه جرذان, وهللا مشكلة, العاقل �عد لهذه الساعة التي ال بد منها, إ�طالي, ج�صین لمتر ونصف, ل�اب 

 عدة ال بد منها.

أعرف رجل له بیت �أضخم بنا�ة �المالكي, ابنه صد�قي, �عني صعب توصف له بیته, هو رجل تاجر تحف, دار 

حوالي عشر سنوات, جاءت  العالم �أكمله, أجملها في العالم في بیته, وتوفي في أحد أ�ام الشتاء المطیرة, من

أمطار ثمان�ة أ�ام وراء �عض, القبر الذي اشتروه, ابنه مهندس, اشتروا قبر, الجنازة وصلت للمقبرة, فتحوا القبر, 

فلتت ف�ه س�اقات, ماء أسود, صار ف�ضان, س�اقات فلتت, في فتحة ضع�فة خرقت, دخل الماء, ماش�ة ماء 

 م: ضعوه, ماذا نفعل؟. سودة, سألوا ابنه: ماذا نفعل؟ قال له

مدیر معمله, و�صلي عندي, قال لي: وهللا �ا أستاذ, أسبوعان لم أذق لقمة في البیت, هذا معلمي هنا وضعوه!؟ 

�أتي �حرامات الموهیر �البر�د الجوي, لم �ستعمل لحاف �ح�اته, لحاف ثقیل, حرام موهیر, هذا خفیف جدًا, ثالثة 

عنده أناقة تفوق حد الخ�ال, نظا�في, موسوس, مزوق, أص�ح مصیره �قبر  فوق �عضهم �ال وزن, �ضخون نارًا,

 في س�اقات.

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

286 

 �قول لي: أنا أسبوعان لم أذق الطعام.

فإذا واحد موضوع القبر دخله �حسا�اته أخواننا, وهللا من السعادة, اذهبوا إلى المقابر, اطلعوا جنائز, من الع�ادة 

قبر مفتوح, فتحوا هذا النعش, طالعوا المیت, ملفوف, مرصوص, مشدود, وهللا, لكن مستحیل واحد منا �قف أمام 

 نزلوه.

أنا أعرف شخص, �مكن �قي فرجة, یوجد هكذا مئة سانتي, وضعوا �الطة, لكن ال�الطة قصیرة, جاء الحفار 

ى �المجرفة, جر التراب, �مكن نزل فوقه حوالي خمسة كیلو تراب فوق رأسه, خلص, انتهت ....... ذهبوا إل

 البیت, أكلوا األوزي, والترتی�ات ....... 

 قال له: أین ذاهب؟ قال له: ذاهب ألسكر على روح أبي. 

((�ا أهلي, �ا ولدي, ال تلعبن �كم الدن�ا كما لعبت بي, جمعت المال مما حل وحرم, فأنفقته في حله وفي غیر 
 حله, فالهناء لكم والت�عة علي))

ثالثین سنة لم أذهب لالذق�ة لمرة واحدة, أخذت منها البیجو, وأنا من معملي قال لي شخص: وهللا �ا أستاذ, من 

 لبیتي.

 قال لي: أعمل مثل الحمیر الطرا�ة, حتى النسوان �سعدون, و�ل�سون أحدث الل�س, وأحدث ...... 

هله فسق وفجور, وهللا عقله صغیر, هو �عمل ل�ًال نهارًا, �ال كلل وال ملل, لم یر شیئًا من الدن�ا, حتى �ع�شوا أ 

 فكروا �ا أخوان. 

((�ا أهلي, �ا ولدي, ال تلعبن �كم الدن�ا كما لعبت بي, جمعت المال مما حل وحرم, فأنفقته في حله وفي غیر 
 حله, فالهناء لكم والت�عة علي))
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 ملخص الدرس :

آلخرة, ولم �عمل لها, الطر�ق نحن ممكن نلخص اللقاء: أنه إذا اإلنسان تمنى الدن�ا, سقط من عین هللا, إذا تمنى ا

 مسدود: 

 ﴿َلْ�َس ِ�َأَماِن�ُِّكْم َوَال َأَماِنيِّ َأْهِل اْلِكَتاِب﴾

 ]123[سورة النساء اآل�ة:

 اآلن: إذا سعى لآلخرة, ال ُ�قبل إال سعي خاص: 

 ُیُهْم َمْشُكورًا﴾﴿َوَمْن َأَراَد اْآلَِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعَیَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن َسعْ 

 ]19[سورة اإلسراء اآل�ة:

ما لم تتحرك, ما لم تتحرك, ما لم تقف موقف, ما لم تعط, ما لم تمنع, ما لم تغضب, ما لم ترضى, یجب أن 

تغضب هلل, وأن ترضى هلل, وأن تعطي هلل, وأن تمنع هلل, وأن تبتسم هلل, وأن تقطب هلل, وأن تفعل خیرًا هلل, وأن 

 هلل. تمتنع عن شيء

لما ر�نا عز وجل یراك تتحرك حركة في اتجاه مرضاته, لعله �قبلك, لذلك: یوجد مل�ار ومئتا ملیون مسلم, 

جالسون مرتاحون, أوًال: ل�س أمرهم بیدهم, في مؤخرة الركب؛ مصیرهم بید أعدائهم, ألنهم تمنوا الجنة, هللا یرزقنا 

 ة, أما لو تحركوا إلى طاعة هللا: الجنة, حركة ال یوجد, جالسون مرتاحون, تمنوا الجن

ُ ِلْلَكاِفِر�َن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِب�ًال﴾  ﴿َوَلْن َیْجَعَل للااَّ

 ]141[سورة النساء اآل�ة:

 ﴿َوَكاَن َحّقًا َعَلْیَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]47[سورة الروم اآل�ة:

َ َیْنُصْرُكْم﴾  ﴿ِإْن َتْنُصُروا للااَّ
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 ]7[سورة دمحم اآل�ة:

اِلَحاِت َلَ�ْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ  ُ الَِّذیَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُ�َمكَِّننَّ ﴿َوَعَد للااَّ
َلنَُّهْم ِمْن َ�ْعِد َخْوِفِهْم َأمْ   نًا َ�ْعُبُدوَنِني﴾َلُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُیَبدِّ

 ]55[سورة النور اآل�ة:

َهَواِت َفَسْوَف َیْلَقْوَن َغّ�ًا﴾ َالَة َواتََّ�ُعوا الشَّ  ﴿َفَخَلَف ِمْن َ�ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ

 ]59[سورة مر�م اآل�ة:

 وقد لقینا ذلك الغي.

في عتاب, تتحرك دولة ضمن أراضیها,  تدخل دولة بج�شها لدولة ثان�ة, تالحق حزب معین, ال یوجد مشكلة, وال

 �ضر�ونها, أل�س كذلك؟ معناها: أین االستخالف �ا رب؟ أین التمكین؟ أین التطمین؟ ألنكم أنتم لم تعبدوني. 

 ((إذا عصاني من �عرفني, سلطت عل�ه من ال �عرفني))

 لعالمین.فنحن نرجو هللا س�حانه وتعالى, أال یجعلنا فتنة للذین كفروا, والحمد هلل رب ا

 والحمد هلل رب العالمین 
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 هو الدین؟ ما هذا ثمار نقطف ومتى األنب�اء؟ جاؤوا و�ماذا الكافر؟ �فتن : متى {119-22}الدرس 

 .؟.......))الحدیث أكذب الظن فإن والظن إ�اكم: ((الحدیث هذا تتضمنه الذي الشرح

 14-09-1996 راتب النابلسي بتار�خ: لفضیلة الدكتور دمحم -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 متى �حتقر الكافر نفس المسلم ودینه, ومتى �فتن؟ :

 ینظر له الكافر نظرة ازدراء, ف�حتقر دینه معه.

خلف وعده, حینما یهمل عمله, حینما �سيء إلى الناس, الناس یر�طونه �اإلسالم, المسلم حینما �كذب, حینما یُ 

فإذا أساء المسلم, ُأسيء إلى اإلسالم من حیث ال یر�د وال �شعر, فالكافر حینما یرى مسلمًا, مهمًال لعمله, مقصرًا 

حتقر هذا اإلنسان فحسب, بل �حتقر في أداء واج�اته, �كذب أح�انًا, �حتال, �سلك طر�قًا ملتو�ًا, هذا الكافر ال �

معه دینه, و�حتقر معه اإلسالم, و�رى أنه أفضل من المسلمین, معنى ذلك: أننا فتناه, �عني: أعطیناه صورة 

مشوهة, �عني: أقنعناه أنه على حق, ونحن على �اطل, �عني: أیها الكافر ابق كافرًا, ألنك إذا أسلمت؛ المسلمون 

, و�نحرفون, فالكافر متى ُ�فتن؟ حینما یرى مسلمًا مقصرًا, مسلمًا منحرفًا, مسلمًا �كذبون, و�قصرون, و�غشون 

 تائهًا, مسلمًا شاردًا, مسلمًا ضع�فًا. 

أیها األخوة األكارم, لو أن مسلمًا أساء لمسلم, ما الذي �حصل؟ �قول األول: هذا فالن مسيء, فالن مسيء, أما 

یر المسلم؟ �قول: اإلسالم هكذا, هكذا اإلسالم, هكذا دینهم, هكذا ........ إذا أساء مسلم لغیر مسلم, ماذا �قول غ

هذه ق�مهم, هكذا عقیدتهم, هذه أخالقهم, فكل مسلم سفیر عن اإلسالم, كل مسلم جندي, �قف على ثغر من ثغور 

نقطة ضعف,  المسلمین, فین�غي أال ُیدخل إلى دولة المسلمین من عند هذا الجندي, لو أنه قصر, لكانت نقطته

 نفذ منها الكفار.
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فهذا الحدیث: ال �عني أبدًا أن ینجو المسلمون وحدهم من لسانك و�دك, هذا الحدیث �عني: أن تعامل الناس 

 معاملة راق�ة جدًا, �حیث ت�قى سمعة المسلمین من خاللك متألقة.

 �ماذا جاء األنب�اء؟ :

ع أن األنب�اء ما جاؤوا إال �الكلمة, األنب�اء العظام أولو العزم؛ أنا أقول لكم: الكلمة اآلن كفر الناس بها, ككلمة, م

سیدنا موسى, سیدنا إبراه�م, سیدنا ع�سى, سیدنا رسول هللا, �ماذا جاؤوا؟ جاؤوا ببوارج؟ جاؤوا �طائرة اسمها 

 الش�ح؟. 

وثالثمئة ملیون دوالر سمعت عنها الیوم, ثمنها مل�ار وثالثمئة ملیون دوالر ثمنها, معقول!؟ ال, ط�ارة مل�ار 

ثمنها, تخرق أر�عة طوابق, وال تنفجر القنبلة إال في الطابق األسفل؛ في المكاتب, في المالجىء, هذه الطائرة هل 

جاء بها األنب�اء؟ هل جاؤوا �الرادار؟ هل جاؤوا �األقمار الصناع�ة؟ هل جاؤوا �الفاكس؟ هل جاؤوا .....؟ �ماذا 

هذه الكلمة التي جاء بها األنب�اء, �مكن أن تهز أمة, �مكن أن تسیر الج�ال ألنها  جاؤوا؟ جاؤوا �الكلمة, لكن

 صادقة, ألنهم ما قالوا كلمة ال �صدقونها, ما قالوا كلمة ال تعبر عن نفوسهم, عن واقعهم.

عل األنب�اء جاؤوا �الصدق, والذي جاء �الصدق وصدق �ه, واآلن إنسان عادي من عامة الناس, لو أنه صدق لف

المستحیل, لو أنه صدق لغیر وجه مجتمعه, الناس كفروا �الكلمة, كالم منته, �قول لك: �ال فلسفة, أول ما تتكلم, 

�قول لك: �ال فلسفة, كالم نعرفه, سمعناه, الناس اآلن �حتاجون إلى عمل, �حتاجون إلى مسلم صادق, إلى مسلم 

ه, اإلسالم في سفره, اإلسالم في حضره, اإلسالم في إسالم في بیته, إسالم في عمله, إسالم في ب�عه وشرائ

أتراحه, في أفراحه, اإلسالم في مظهر زوجته, مظهر بناته, في تر��ة أوالده, هذا الذي نحتاجه الیوم, فإذا أردتم أن 

 ننهض أن نستعید مجدنا, أن نسعد أن نقطف ثمار هذا الدین. 

 كیف �ستط�ع المسلم أن �صل إلى هللا؟ :

), أغلى نوع, بین عندك رفراف سیتراب, مقعد قد�م, 96خوة الكرام, صدقوني: بین س�ارة كاملة, مودیل (أیها األ

عجلة, هذه س�ارة, هؤالء المسلمون, �عملون أعمال صالحة, �عمر جامع, یدفع مبلغ, لكن ل�س ملتزم ببیته, ما 

ال صالحة, ولها عند هللا جزاء, هللا كر�م, قطف ثمار الدین, ما استطاع أن یتصل �اهلل, ما وصل إلى هللا, له أعم

 �عط�ك على اللیرة عشر لیرات, وعلى األلف عشرة آالف, لكن كیف �ستط�ع هذا المسلم أن �صل إلى هللا؟ 
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 �قوله تعالى: 

ُل َعَلْیِهُم اْلَمَالِئَكُة َأالَّ تَ  ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ  َخاُفوا َوَال َتْحَزُنوا﴾﴿ِإنَّ الَِّذیَن َقاُلوا َر�َُّنا للااَّ

 ]30[سورة فصلت اآل�ة:

 هو ط�عًا: آمن أن هللا خالق الكون, وٕابل�س قال: 

 ﴿َفِ�ِعزَِّتَك َألُْغِوَ�نَُّهْم َأْجَمِعیَن﴾

 ]81[سورة ص اآل�ة:

 فأن تؤمن أن هللا خالق الكون, وأن هللا هو الذي سیر الكون, دون أن تستق�م على أمره: 

 ﴿َفِإْن﴾

 : -دققوا-

 ﴿َفِإْن َلْم َ�ْسَتِجیُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنََّما َیتَِّ�ُعوَن َأْهَواَءُهْم﴾

 ]50[سورة القصص اآل�ة:

�عني: إذا قلت لواحد: على كتفك یوجد عقرب, �قي هادىء, مرتاح, أعصا�ه �اردة, التفت نحوك بهدوء, وقال: أنا 

على هذه المالحظة الق�مة, هل فهم ما قلت له؟ لو فهم  شاكر لك على هذه المالحظة, إنني أرجو هللا أن أكافئك

 ما قلت له, لقفز من على األرض, ولصاح, ولكن ما استوعب الكالم: 

 ﴿َفِإْن َلْم َ�ْسَتِجیُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنََّما َیتَِّ�ُعوَن َأْهَواَءُهْم﴾

 ]50[سورة القصص اآل�ة:
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 ألمر اإللهي الموجه إلینا في هذه اآل�ة؟ : وما المقصود �القوم في هذه اآل�ة؟ وما هو ا

هذا الحدیث أخواننا الكرام: لئال یتوهم اإلنسان, أنه إذا كان لم یؤذ المسلمین نجا, ال, ین�غي أن تقول للناس حسنًا, 

 ألن اآل�ة الكر�مة: 

 ﴿َوَال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنَآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا﴾

 ]8:[سورة المائدة اآل�ة

 شنآن قوم؛ أي �غض قوم, من هم القوم؟ الذین ی�غضهم المؤمن, الكفار, هؤالء الكفار: 

 ﴿َوَال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنَآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا
 :-معهم, إن عدلتم معهم, قال-

 ﴿ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى﴾

 ]8[سورة المائدة اآل�ة:

ي, وتقتر�ون أنتم مني إذا عدلتم, أنا أر�د الطرف اآلخر, نحن طلنا طرف واحد في هذا �عني: إنهم �قتر�ون من

المسجد, وكلنا مؤمنون الحمد هلل, نقول: قال هللا تعالى, تقول: صدقت, نقول: قال عل�ه الصالة والسالم, تقولون: 

 .دين, هذا اإلنسان ح�اصدقت, أما الطرف اآلخر؛ الشارد, التائه, الذي �حتقر اإلسالم, �حتقر المسلمی

 بإخالصنا, �استقامتنا, �صدقنا, �أمانتنا. 

 كیف أقبل الناس على النبي عل�ه الصالة والسالم؟ :

 أیها األخوة, كیف أقبل الناس على النبي؟ ماذا قال سیدنا جعفر؟. 

 قال: 

ار, ونقطع الرحم, و�أكل ((كنا قومًا أهل جاهل�ة, نعبد األصنام, ونأكل المیتة, ونأتي الفواحش, ونسيء الجو 
 القوي منا الضعیف.
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 �قول لك: التجار, واحد مثل الحوت یبلع الكل.-

�عني: ب�عض المستجدات: كل شيء م�اح, كل شيء سهل, الذي معه مال أقوى, �أكل األصغر, ما في تقوى, ما 
 . -في رحمة, كل إنسان ی�حث عن مصلحته الشخص�ة

 فینا رجًال, نعرف أمانته, واستقامته, وصدقه وعفافه ونس�ه, فدعانا و�أكل القوي منا الضعیف, حتى �عث هللا
إلى هللا لنعبده ونوحده, ونخلع ما كان �عبد آ�اؤنا من الحجارة واألوثان, وأمرنا �صدق الحدیث, وأداء األمانة, 

 وصلة الرحم, وحسن الجوار, والكف عن المحارم والدماء))

 هذا ما أر�ده :

ذه التوجیهات النبو�ة, ین�غي أن نتمثلها كي نقطف ثمار الدین, كي نشعر �القرب من هللا عز أنا الذي أر�ده: ه

 وجل, كي نذوق طعم القرب, كي نذوب حینما نتصل �اهلل عز وجل, ألن هللا س�حانه وتعالى ینظر إلى قلو�نا.

 قال: 

 ((القلب منظر الرب, عبدي طهرت منظر الخلق سنین.

بیته, �قول لك: دهانه عتیق, إذا جاءه ضیف �ستحي منه, أح�انًا �حسن مدخل بنایته,  أح�انًا اإلنسان: �طلي-
أح�انًا یبخ س�ارته, أح�انًا �شتري طقم جدید یل�سه, یتعطر, �حلق, یترتب, لماذا؟ هذا مظهر الخلق, ینظرون إل�ك؛ 

ة الضیوف, یر�دون ...... تغیر إلى شكلك, إلى شعرك, إلى أناقتك, إلى ث�ا�ك, إلى مركبتك, إلى بیتك, إلى غرف
 , -أثاث, تعتني, تضع زهور, تضع لوحة, تعمل ترتی�ات

 أفال طهرت منظري ساعة؟))

 ما هو مظهر هللا عز وجل؟ قل�ك: 

 ﴿َیْوَم َال َیْنَفُع َماٌل َوَال َبُنوَن﴾

 ]88[سورة الشعراء اآل�ة:
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َ ِ�َقْلٍب َسِل�ٍم﴾  ﴿ِإالَّ َمْن َأَتى للااَّ

 ]89اء اآل�ة:[سورة الشعر 

فتطهر القلب مهم جدًا, اإلنسان إذا اتصل �اهلل �طهر قل�ه, ألن الصالة طهور, وٕاذا اتصل �اهلل �ستنیر قل�ه, ألن 

الصالة نور, وٕاذا اتصل �اهلل �سعد, ألن الصالة حبور, وٕاذا اتصل �اهلل یرقى, ألن الصالة معراج المؤمن, وٕاذا 

  اتصل �اهلل صار في عنده میزان دقیق.

 ((الصالة میزان فمن وفى استوفى))

 إذا اتصل �اهلل �عقل. 

 ((ل�س للمرء من صالته إال ما عقل منها))

الصالة نور, الصالة طهور, والصالة نور, والصالة حبور, والصالة میزان, الصالة معراج, والصالة عقل, 

 والصالة ذكر:

َالَة ِلِذْكِري﴾  ﴿َوَأِقِم الصَّ

 ]14[سورة طه اآل�ة:

 س كل مصل �صلي. ول�

((إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي, وكف شهوته عن محارمي, ولم �صر على معصیتي, وأطعم الجائع, 
وكسا العر�ان والمصاب, وآوى الغر�ب, كل ذلك لي, وعزتي وجاللي, إن نور وجهه ألضوء عندي من نور 

 , والظلمة نورا))-الصالة حل�مقبل الصالة جاهل, �عد -الشمس, على أن أجعل الجهالة له حلم, 

قبل الصالة أعمى, �عد الصالة مستنیر, قبل الصالة كل مبلغ كبیر �أخذه؛ �حق, �غیر حق, �صدق, �كذب, 

 �احت�ال, �عد نفسه ذك�ًا, �عد نفسه شاطرًا. 
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 ماذا تستن�ط من هذه القصة؟ :

س�ارة, مرك�ة جدیدة, وخائف علیها, فیها  لي قر�ب, �عمل في تصل�ح الس�ارات, له جار متفلت, فجاءه إنسان معه

عطل, طلب منه عشرة آالف, عرفه قادم من دول الخلیج, وس�ارته جدیدة, وفیها مشكلة, والمشكلة خف�فة جدًا, 

تنحل بر�ع ساعة, قال له: عشرة آالف, هذا صلحها, �عد ما ....... ذهب خبر أهله؛ على بلودان أول یوم, ثاني 

ث یوم على المطار, ركبها, استخدمها ثالثة أ�ام, ركبها, تمتع فیها, وأخذ عشرة آالف لیرة , یوم على الوادي, ثال

 عرف الز�ون غش�م, وتمكن �أخذ مبلغ ضخم, والقصة قد�مة.

قال له قر�بي: حرام عل�ك, قال له: هذا أصول الشغل, أنت ال تعرف تعمل, هكذا العمل, شغلة بر�ع ساعة عشرة 

 ركب الس�ارة, را�ع یوم ابنه �عمل �مخرطة, تدخل �عین ابنه نسرة فوالذ, آالف وثالثة أ�ام, ن

أخذه على لبنان, یدفع ستة عشر ألف لیرة لبناني, أثناء كانت اللیرة مئة وستین, اللیرة كانت �مئة وستین, دفعه هللا 

 �ًا غرضًا وذكي: خمسة وعشر�ن ألف, هللا كبیر, �حاسب, إذا تعرفه تستق�م, وٕاذا لم تعرفه �ظن نفسه قاض

 ﴿ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِ�اْألَْخَسِر�َن َأْعَماًال﴾

 ]103[سورة الكهف اآل�ة:

ْنَ�ا َوُهْم َ�ْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُ�ْحِسُنوَن ُصْنعًا﴾  ﴿الَِّذیَن َضلَّ َسْعُیُهْم ِفي اْلَحَ�اِة الدُّ

 ]104[سورة الكهف اآل�ة:

 , أبدًا: ال �مكن إنسان عاص ینفد من عقاب هللا

َئاِت َأْن َ�ْسِ�ُقوَنا﴾ یِّ  ﴿َأْم َحِسَب الَِّذیَن َ�ْعَمُلوَن السَّ

 ]4[سورة العنكبوت اآل�ة:

 ال �مكن أن ینجو من ق�ضة هللا, ألنه: 
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 ﴿ِإنَّ َكْیِدي َمِتیٌن﴾

 ]183[سورة األعراف اآل�ة:

غط, �قول لك: هذا رأس ما معنى متین؟ الشيء القاصي (األلماس), أقسى عنصر �األرض, یتحمل قوى ض

ألماس, األلماس أقسى عنصر, المتین الفوالذ, المتانة تحمل قوى الشد, تحمل قوى الضغط قساوة, تحمل قوى الشد 

 متانة, هللا قال: 

 ﴿ِإنَّ َكْیِدي َمِتیٌن﴾

 ]183[سورة األعراف اآل�ة:

لحظة تجده صار في ق�ضة هللا عز ما معناها؟ �عني: كأن إنسان مر�وط �حبل؛ مهما تحرك, مهما لع�ط, في أي 

 وجل. 

 هذا ما ذكرته من جمعة :

قلت لكم من جمعة: أثناء في أزمة اإلسمنت قد�مًا, والحدید, وفي مؤسسة عمران, �قف خمسون شخص �الدور 

�سجلون؛ هذا معه خمسمئة ألف, هذا معه مئة وخمسون, طلع واحد بذيء, قال له: هات, هات مصاري, هات 

قله, نفدنا, خلصنا من الدور الطو�ل, أعطاه مئة وخمسین ألف, والهو�ة, جزاك هللا خیرًا, فضلت هو�تك, طار ع

علینا, هذا دخل للغرفة الثان�ة, انتظر, انتظر, خلص الخمسون, ال أحد ....... لم �عطوه وصل, وصل للكوة, 

, تفضل, قصة طو�لة, ضاج, جاء فالن, من فالن؟ ال نعرفه, طیب: أخذ مني ......, ال نعرفه, هؤالء الموظفون 

المدیر العام, وصل للوز�ر, ما ...... هؤالء الموظفون, جماعة مؤدبون, هذه هو�اتهم, وهذه سجالتهم, النتیجة: 

عرف أنه نصاب, ل�س له عالقة �الدائرة إطالقًا, استغل الحرج, أخذ مئة وخمسین, واألخ من إدلب, هذا �عد 

إلى إدلب, طرق ال�اب, صراخ, دفناك, ما الذي جاء �ك!؟ دفناك, من قال لكم خمسة أ�ام, ذهب إلى إدلب, وصل 

 أنني مت؟. 

جاءت الجثة, مع مئة وخمسین ألف, والهو�ة, عمل حادث, تشوه وجهه, وجدوا معه مئة وخمسین وهو�ته, الهو�ة 

لجثة, ودفنوها, دفنوها, التي أخذها منه, أوصلوه إلى إدلب لبیته, أعطوا أهله المئة وخمسین ألف, والهو�ة, وا
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وعملوا میتم ثالثة أ�ام, هذا لو �عرف أن المئة وخمسین ألف سیؤخذون, سینغرم فیهم, �أخذهم كان؟ ال �عرف هللا 

 عز وجل: 

 ﴿ِإنَّ َكْیِدي َمِتیٌن﴾

 ]183[سورة األعراف اآل�ة:

  ال یوجد ذكي: ل�ست القض�ة �الذكاء, القض�ة �االستقامة, حتى التجارة, ما هي �الذكاء, مع هللا

((  ((وال ینفُع َذا الَجدِّ منك الَجدُّ

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والنسائي في سننهما]

مع هللا �االستقامة, والصدق, واإلنسان أح�انًا یجده صدق, یخسره, �عد ذلك یر�حه, �أول وهلة یخسره, �عد ذلك 

 �قلب له هذه الخسارة ر�حًا. �صدق, یؤاثر طاعة هللا على الكذب, ر�نا عز وجل 

 لم خصصت هذه اآل�ة: إن �عض الظن إثم؟ 

 هذا أول حدیث: قال: 

 ((�ا رسول هللا, أي اإلسالم أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه و�ده))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الصغیر, واإلمام أحمد في مسنده]

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, عن النبي -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة 

 ((إ�اكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث))

 سؤال: هللا عز وجل قال: 

 ﴿ِإنَّ َ�ْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم﴾

 ]12[سورة الحجرات اآل�ة:

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

298 

 قال: إن كل الظن إثم؟ لم �قل: إن �عض, طیب: ال�عض اآلخر, ما نوعه؟. 

 قال النبي الكر�م: 

 ((الحزم سوء الظن))

 ظن))((الحزم سوء ال

 ((احترس من الناس �سوء الظن))

 ((سوء الظن عصمة))

حسنًا: ما المرجح؟ ما المق�اس؟ ما الضا�ط الذي یجعل الظن تارة إثمًا تعاقب عل�ه, وتارة حرصًا, وذكاء, 

 واحت�اطًا, وعقًال؟.

 العلماء قالوا: 

 ((الدلیل))

جد دلیل وأسأت الظن, هذا هو اإلثم الذي قال إذا في دلیل مر�د, عل�ك أن تسيء الظن وال شيء عل�ك, إذا لم یو 

 هللا عنه: 

 ﴿ِإنَّ َ�ْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم﴾

 ]12[سورة الحجرات اآل�ة:

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((إ�اكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث))

عنه شخص من دون �عني: ال تبن موقف, وال قرار على كلمة تكلمها فالن �ال دلیل, ال تقلع إنسان ألنه وشا لك 

 دلیل: 
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 ا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمیَن﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَ�ٍأ َفَتَبیَُّنوا َأْن ُتِصیُبوا َقْومًا ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِ�ُحو 

 ]6[سورة الحجرات اآل�ة:

 كة لسبب غیر متأكد منه. ال تطلق زوجتك على وشا�ة لست متأكدًا منها, ال تفك شر 

 ((إن الظن أكذب الحدیث))

 ال تبن قرار على ظن: 

 ﴿َقاَل َسَنْنُظُر َأَصَدْقَت َأْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذِبیَن﴾

 ]27[سورة النمل اآل�ة:

 تحقق, تسبب. 

 دل على موضع الشاهد في هاتین القصتین :

: طلبنا من معمل ز�دة, -قصة قد�مة جداً -قال لي  كان عنده معمل كاتو, -توفي رحمه هللا-في أخ من أخواننا 

ی�عث لنا مئة قطعة من الز�دة, وصلت, عدیتهم: تسع وتسعون, عجیب! ذهبنا لمعطف أحد الصناع, وجدنا 

الجی�ة مطمرة, عملنا هكذا ....., وجدنا في قالب ز�دة في الجی�ة, ما معناها؟ سارقه, أل�س كذلك؟ طلب مئة, 

, معطف هذا الصانع ف�ه �اكیت ز�دة, عمل هكذا ....., وجد في �اكیت, قال لي: هللا وجدهم ینقصون واحداً 

هّداني, تر�ثت, في الیوم الثاني زار المعمل ل�حاس�ه, قال له: وهللا �عثنا لك مئة قالب, اشترى صانعك قالب, 

 وهات ثمن التسع وتسعین, ال تستعجل. 

 ((إن الظن أكذب الحدیث))

�ابنته, �عني تحدث, أخذ تحلیل على المحلل, المحلل, الصانع عنده, وقع من یده العینة, رجل شك �ابنته, شك 

كسرت, خاف من معلمه, فكتب العمل إیجابي, التحلیل إیجابي, ظنها زوجة, هي بنت, �كر, في الیوم الثاني جاء 

 طان. األب, قال له: وهللا مبروك حامل, ذهب وذ�ح ابنته, طول �الك, لعل �كون المحلل غل
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 ((إن الظن أكذب الحدیث))

 ((إن الظن أكذب الحدیث))

 اإلنسان ل�س له حق یتسرع, قال: 

ْحَمِن الَِّذیَن َ�ْمُشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا﴾  ﴿َوِعَ�اُد الرَّ

 ]63[سورة الفرقان اآل�ة:

 تأكد, تحقق, اطلب الدلیل, اسمع من اثنین, اسمع من ثالثة. 

 مرة زارني طبیب .....:

رة زارني طبیب, ال أنساها له, قال لي: أستاذ, حكى لي قصص عدیدة, قال لي: لي عندك رجاء, إذا أحد م

أخوانك یر�د أن یجري عمل�ة, ال توافق إال على ثالثة أط�اء, ثالثة, قال لي: استئصال �النوات, قال لي: یوجد 

خ�ص خطأ, استئصل ثدیها, �عد ما عندي فتاة بر�عان الش�اب, الطبیب شخص أن معها سرطان �الثدي, التش

استئصل, وجدنا الثدي ما ف�ه شيء, ط�عًا: الزوج فسخ العقد, وأص�حت البنت مطلقة, �عني مخلوعة, هذه غلطة 

كبیرة جدًا, حكى لي قصتین, ثالثة, أر�عة, فأنا أقنعني, س�حان هللا! �عد شهر زارني أخ مهندس, ابنته كلوتها 

الطبیب: تستأصلها فورًا, وٕاال الثان�ة تتوقف, فقال لي: هكذا, قلت له: ال, نر�د أن وقفت, عمرها سنتان, قال له 

نرى طبی�ًا ثان�ًا, رأى طبی�ًا ثان�ًا؛ صالحًا مؤمنًا, قال له: ال, ممكن ت�قى شهر�ن, ثالثة واقفة, �عد ذلك تعمل, ألن 

, اآلن ابنته عمرها حوالي ثماني سنوات البنت صغیرة, انتظر شهر�ن, �عد شهر وثمان�ة عشر یومًا, الكلوة عملت

 �كلوتین, لو سمع كالم أول طبیب, كان نزع لها الكلوة.

 ما هو اآلن الحدیث: 

 ((إ�اكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث.
 .-ال تبن قرار على فكرة, رأي إفرادي, تأكد, تحقق, اطلب الدلیل, اطلب التعلیل, اطلب التواتر, اطلب الكثرة-
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 هذا الحدیث؟ : ما محاور

ما هو التحسس؟ تت�ع األخ�ار الطی�ة, فالنة تزوجت, تزوجت؟ كم أعطاها مهر؟ لماذا تتدخل في -وال تحسسوا: 

 أمور غیرك؟. 

 ((من حسن إسالم المرء ترك ما ال �عن�ه))

 . -فالن اشترى بیت, من أین جاب ثمنه؟

ي شيء, لكن یوجد أناس عندهم فضول, أناس غیر التحسس, التحسس: تت�ع الخبر الطیب, ما ف-وال تجسسوا: 

حشر�ون, فالنة طلقت, لماذا طلقت؟ الحق على من؟ حسنًا: ال ینجب أوالد, منه أم منها؟ طیب: منه أم منها؟ 

 أنت ل�س لك شأن بهذا, هذا ل�س شأنك.

 قال: 

 ما شانك أنت بهذا؟))((مرة سیدنا عمر سألته زوجة: �عني فالن لماذا غض�ان منه؟ قال لها: �ا أمة السوء, و 

 هذا اختصاصي, هذا عملي, أنت ل�س لك حق تتدخلي �شؤوني.

(وال تحسسوا): انظر, لذلك: النبي حتى عن الخبر الطیب نهانا أن نتحسس, عمل حفلة, كم كلفتك هذه الحفلة؟ 

 ماذا أخذ منك فالن؟. 

تجعله �كذب , أین ذاهب؟ معزوم؟ من  یوجد أسئلة كثیرة فضول�ة, رأیته في الطر�ق, أین ذاهب؟ اتركه, حر, ال

 عزمك؟.

, وال -(وال تحسسوا): ابق أدی�ًا, (وال تحسسوا): ال تت�ع الخبر الطیب تطفًال, وال تت�َّع الخبر السيء, أ�ضًا: إیذاء

 تحاسدوا, وال تدابروا, وال ت�اغضوا, وكونوا ع�اد هللا أخوانا))

جمیلة جدًا, لكن هذه النصوص لو ترجمت إلى واقع, لكنا في  هؤالء المؤمنون, نحن مشكلتنا یوجد عندنا نصوص

 حال غیر هذا الحال, ألحب �عضنا �عضًا. 
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 خاتمة القول :

أنا قلت لكم من قبل: أعداؤنا األلداء الیهود, یتعاونون على خمسة �المئة من قواسم مشتركة, والمسلمون, والشيء 

م خمس وتسعون �المئة من القواسم المشتركة, لكل الحلقات, المؤسف: یتنافسون, و�تحاسدون, و�ت�اغضون, و�ینه

كل هذه الجماعات, كل جماعة تظن أن هللا لها, لوحدها فقط, هللا لها, وأخوانه للجنة, أما اآلخرون أعانهم هللا, من 

 جماعة ثان�ة, مع أن هللا للجم�ع, كل واحد له ..........: 

 ْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َ�ْحَزُنوَن﴾﴿َأَال ِإنَّ َأْوِلَ�اَء للااَِّ َال خَ 

 ]62[سورة یونس اآل�ة:

 من هو الولي؟ قال: 

 ﴿الَِّذیَن َآَمُنوا َوَكاُنوا َیتَُّقوَن﴾

 ]63[سورة یونس اآل�ة:

 أي إنسان عرف هللا, واستقام على أمره, على العین والرأس.

 أخواننا في هللا, اآل�ة الدق�قة: 

 ِن اتََّ�َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن﴾﴿َواْخِفْض َجَناَحَك ِلمَ 

 ]215[سورة الشعراء اآل�ة:

 جمیلة اآل�ة واضحة.

 أیها األخوة, یوجد آ�ة ثان�ة: 

 ﴿َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّ�َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]215[سورة الشعراء اآل�ة:
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�ه, وأن تتواضع له , وأن تخفض جناحك له, ال یوجد لمن ات�عك, اجمع اآلیتین, معناها: أي مؤمن, عل�ك أن تح

إذا كنت مؤمنًا, وأنت لست مؤمنًا, إال إذا انتمیت إلى مجموع المؤمنین, ال إلى جماعة صغیرة, وال إلى حلقة 

 صغیرة, وال إلى فقاعة صغیرة, إن لم تنتم إلى مجموع المؤمنین, فلست مؤمنًا.

 النبي الكر�م قال: 

ة متوادون ولو ابتعدت منازلهم, والمنافقون �عضهم ل�عض غششة ((المؤمنون �عضهم ل�عض نصح
 متحاسدون ولو اقتر�ت منازلهم))

 هذا الحدیث في البخاري: 

((إ�اكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث, وال تحسسوا, وال تجسسوا, وال تحاسدوا, وال تدابروا, وال ت�اغضوا, 
 وكونوا ع�اد هللا أخوانا))

 ین والحمد هلل رب العالم
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 الدین أصول : من {119-23}الدرس 

 21-09-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 ه :هذا ما تطوق نفس اإلنسان إل�

أیها األخوة الكرام, اإلنسان أح�انًا: یرغب في تفاصیل من منهج هللا عز وجل, فلو عاش أمدًا طو�ًال في الكل�ات, 

في العموم�ات, في أصول الدین؛ �ستوعبها, ثم ی�حث عن التفاصیل, لو عاش أمدًا طو�ًال, �ستمع إلى التفاصیل, 

أصول الدین, هذا الدرس, هذا الدرس على خالف نمط الدروس  تفاصیل األحكام الشرع�ة, تطوق نفسه أح�انًا إلى

 التي نحن فیها, سیخصص في أصول الدین. 

 هذا ما لفت نظري :

في مدة طو�لة, الذي لفت  -ملسو هيلع هللا ىلص-أیها األخوة, كنا نتحدث عن تفاصیل األخالق الذم�مة, التي نهى عنها النبي 

  عز وجل فیها: نظري: أن اآل�ة الكر�مة التي قال هللا

یِّیَن َرُسوًال ِمْنُهْم َیْتُلو َعَلْیِهْم َآَ�اِتِه َوُ�َزكِّیِهْم َوُ�َعلُِّمُهُم اْلِكتَ   اَب َواْلِحْكَمَة﴾﴿ُهَو الَِّذي َ�َعَث ِفي اْألُمِّ

 ]2[سورة الجمعة اآل�ة:

 ب والحكمة.من خالل هذه اآل�ة: أر�عة أركان؛ یتلو علیهم آ�اته, و�زكیهم, و�علمهم الكتا

�سرعة أقول لكم: الكتاب: القرآن الكر�م, والحكمة: السنة, واآل�ات األولى: اآل�ات الكون�ة, ألن كلمة اآل�ات إذا 

ُأطلقت, انصرفت إلى ثالثة أنواع؛ آ�ات كون�ة هي خلق هللا, وآ�ات تكو�ن�ة هي أفعاله, وآ�ات قرآن�ة هي كالمه, 

 لیل: ما دامت اآل�ات القرآن�ة وردت �عد ق
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 ﴿َوُ�َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة﴾

 ]2[سورة الجمعة اآل�ة:

حینما �عثه هللا هاد�ًا  -عل�ه الصالة والسالم-إذًا: األرجح أن تكون اآل�ات األولى هي آ�ات الكون, مهمة النبي 

 ن أجل أن �عرفوه. لل�شر�ة, انحصرت مهمته في أر�عة اتجاهات؛ أوًال: یتلو علیهم آ�اته, من أجل ماذا؟ م

 هذا ما ذكرته من قبل :

ذكرت لكم من قبل: أن اإلنسان إذا عرف هللا ثم عرف أمره, تفانى في طاعته, أما إذا عرف األمر ولم �عرف 

اآلمر, تفنن في التفلت من أمره, تجد معظم الناس یخرقون االستقامة بناء على فتوى ضع�فة, أو على رأي 

 زي دیني دون التحقق, ألن هللا عز وجل أمره هین عل�ه.ضعیف, أو على قول رجل له 

 هان أمر هللا علیهم فهانوا على هللا .

یتعلق �أقل فتوى, �أضعف فتوى, �قول لك شخص: �صلي �الناس �الجامع الفالني, هو قال لي, هذا تقبله مفت�ًا 

 عرف هللا, ال �كتفي وال �ألف مفت.لك؟ ألنه ما عرف هللا عز وجل, حینما یبدر له �ادرة, �عصي هللا, أما إذا 

 و�ستفت قل�ه, وٕان أفتاه المفتون وأفتوه .

 و�أخذ �األحوط, و�قول: حسبي هللا ونعم الوكیل, ألنه عرف هللا.

حینما �عثه هللا لهذه األمة هاد�ًا, ومرشدًا, وداع�ًا إلى هللا بإذنه, وسراجًا منیرا,  -عل�ه الصالة والسالم-إذًا: النبي 

 رك النبي؟. كیف تح

 أوًال: تال على أمته, أو على قومه, أو على الذین ُ�عث إلیهم, تال علیهم آ�ات هللا عز وجل. 

 إل�كم هذا المثال لتوض�ح هذه الفكرة :

 ذكرت هذا من قبل, لكن ال �أس من أن أعید �عض اآل�ات ......

 �قدر تفكیره �الكون. أضرب لكم مثل: �عني نحن: كلمة هللا في ذهن كل واحد مسلم, هذه الكلمة لها مضمون,
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لو حاجب في كل�ة من كل�ات الجامعة, مكانه على مدخل الجامعة, یدخل كل یوم أستاذ كبیر من أساتذة هذا 

الفرع, كلما دخل �قف: أهًال أستاذ, و�مشي هذا المستخدم, صار له في الكل�ة ثالثون سنة, معرفته بهذا األستاذ 

لك: هذا أستاذ عندنا في الكل�ة, كلما دخل �سلم عل�ه, أما الطالب الذي استمع إلى زادت شعرة؟ أبدًا, �قول 

محاضرة عم�قة جدًا, انتهت المحاضرة, وقد امتأل تعظ�مًا لهذا األستاذ, المحاضرة الثان�ة ارتقى أكثر, المحاضرة 

 �س�ط, سطحي. الثالثة أكثر؛ فالطالب معرفته �األستاذ من نوع آخر, أما الحاجب معرفته من نوع

ممكن إنسان �كون مسلم, لكن ما فكر �الكون, ما عرف عظمة هللا عز وجل, ولو قلت له: ماذا تعرف عن هللا؟ 

�قول لك: خالق الكون �ا أخي, لكن ل�س مستعدًا �ط�عه, سهل جدًا �عص�ه, ألنه لم �عرفه, أما كلما فكرت 

أن تعص�ه, تعد للملیون قبل أن تعص�ه, ألنه كلما نما,  �الكون, تجد اآل�ات المدهشة, لذلك: تفكر ألف مرة قبل

 أو نمت المعرفة (معرفة هللا), �كون انض�اطك ألمره أشد. 

 رحلة في معرفة الفضاء الخارجي :

 أیها األخوة, أنا درسي الیوم, ف�ه أر�ع نقاط �اآل�ة: 

 اَب َواْلِحْكَمَة﴾﴿َیْتُلو َعَلْیِهْم َآَ�اِتِه َوُ�َزكِّیِهْم َوُ�َعلُِّمُهُم اْلِكتَ 

 ]2[سورة الجمعة اآل�ة:

حسنًا: أنت حینما تستلقي على سطح في أ�ام الصیف, تجد نجوم, هذه النجوم لو أردت أن تعدها �عین�ك, أكثر 

من عشرة آالف نجمة ال ترى, أما الكون, الكون �أحد التقدیرات: في ملیون ملیون مجرة, وكل مجرة فیها قر�ب 

م, فاضرب لي ملیون ملیون, ضرب ملیون ملیون, ملیون ملیون, اثنا عشر صفرًا, ضرب من ملیون ملیون نج

ملیون ملیون, اثنا عشر صفرًا, �عني أر�عة وعشرون صفر واحد, أمام أر�عة وعشر�ن صفر, كل ثالثة ألف, أول 

ملیون, �عد ذلك: ثالثة ألف, وثاني ثالثة ملیون, ألف ملیون, ملیون ملیون, ألف ملیون ملیون, ملیون ملیون 

 أر�عة ملیونات, حسنًا: هذه نجوم السماء, هي العدد, طیب اآلن: الحجوم.

هل تصدق أن هناك نجوم في السماء, تكبر شمسنا �مئة ملیون مرة؟ بینما شمسنا تكبر أرضنا �ملیون وثالثمئة 

 ألف مرة, �عني: ملیون وثالثمئة ألف أرض, �مكن أن تضعها في جوف الشمس.
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 ا ُألقیت األرض في الشمس, تبخرت في ثان�ة واحدة, ألن الحرارة عشرون ملیون درجة. قال: وٕاذ

 هذا ما قاله العلماء عن الشمس :

قال العلماء: الشمس منذ خمسة آالف ملیون سنة, هي متألقة, �عني: أال تحتاج إلى وقود؟ أال تحتاج إلى طاقة؟ 

لتقدیر العلمي: أنه لخمسة آالف ملیون عام قادمة, ال تزال من خمسة آالف ملیون عام, هذه الشمس هي تتوقد, وا

 متوقدة الشمس, �عض النجوم تكبر شمسنا �مئة ملیون مرة: 

 ﴿َهَذا َخْلُق للااَِّ﴾

 ]11[سورة لقمان اآل�ة:

 كم هي المسافة بین األرض والشمس؟ وكم تكبر الشمس األرض؟

ون كیلو متر, لو واحد دار حول األرض في أوسع مدار أیها األخوة, بیننا و�ین الشمس مئة وستة وخمسون ملی

في خط االستواء, كم كیلو متر؟ أر�عون ألف, �مكن أن تدور حول األرض كلها أر�عین ألف كیلو متر, أما بیننا 

و�ین الشمس مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر, والشمس تكبر أرضنا �ملیون وثالثمئة ألف مرة, ونجم صغیر 

 عقرب.اسمه: قلب ال

في برج العقرب یتسع للشمس واألرض مع المسافة بینهما, تصور الشمس, األرض, تدخل الشمس إلى هذا النجم, 

وتدخل معها األرض مع المسافة بینهما, تقول: هللا, وٕاذا قلت: هللا, تذكر المجرات, إذا قلت: هللا, تذكر هذه 

 , تذكر ذلك الحجم. المسافة, إذا قلت: هللا, تذكر ذلك العدد, إذا قلت: هللا

 هذه مسافة أقرب نجم ملتهب إلینا :

 أیها األخوة, إذا كان أقرب نجم ملتهب أر�ع سنوات ضوئ�ة.

أنا جلست في البیت, واستخدمت آلة حاس�ة, واستخدمتها استخدام دقیق, ثم اكتشفت, والحساب سهل, ثالثمئة 

ة, ضرب أر�ع وعشر�ن �الیوم, ضرب ثالثمئة ألف كیلو �الثان�ة, ضرب ستین �الدق�قة, ضرب ستین �الساع

 وخمس وستین �السنة, أقرب نجم ملتهب أر�ع سنوات, ضرب أر�عة, طلع معي كیلو مترات.
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حسنًا: أردت أن أذهب إلى هذا النجم �س�ارة, على المئة ماشي, تقس�م مئة كیلو متر, طلع كم ساعة؟ تقس�م أر�ع 

وستون طلع كم سنة؟ كم سنة أر�د لكي أصل؟ خمسین ملیون سنة, وعشر�ن طلع كم یوم؟ تقس�م ثالثمئة وخمس 

من أجل أن أصل إلى أقرب نجم ملتهب, أحتاج إلى خمسین ملیون سنة, ماشي, هذا النجم اسمه, �عده عنا أر�ع 

 سنوات ضوئ�ة. 

 ماذا عن �عد القمر عنا؟ :

 احدة القمر. قال لك: غزونا الفضاء.القمر كم �عده عنا؟ ......... ال, �السنوات الضوئ�ة, ثان�ة ضوئ�ة و 

كلفت مرك�ة أبُّولو, أر�عة وعشرون ألف ملیون دوالر, ركب فیها اثنین, وصلوا للقمر, قطعوا ثان�ة ضوئ�ة واحدة, 

قطعوا �المسافات الفلك�ة ثان�ة ضوئ�ة واحدة, كلفت أر�عة وعشر�ن ألف ملیون دوالر, ضرب خمسین ط�عًا, لما 

 ف, تعرفون أنتم أدرى نعم.واحد وخمسین؟ ال أعر 

 حسنًا: الشيء الدقیق: أن هذه األر�ع سنوات ضوئ�ة, �حتاجون لخمسین ملیون سنة. 

 ن�أ نقله لي طبیب من أصدقائي :

أحدث مجرة, إحدى محطات األخ�ار العالم�ة, أذ�ع هذا الن�أ عدة مرات, وذكر لي هذا الن�أ: طبیب من أصدقائي, 

ورقة, هذه المرك�ة سارت إلى المشتري, �قیت تسیر في الفضاء الخارجي, �قیت  سمع �أذنه, وكتب الرقم على

تسیر ست سنوات �أعلى سرعة, صنعها اإلنسان أر�عین ألف میل �الساعة, المیل؟ ال, المیل واحد ونصف, �عني 

أن وصلت ستین ألف كیلو متر �الساعة, هي أسرع مرك�ة, هذه المرك�ة �قیت تسیر في الفضاء ست سنوات, إلى 

 إلى المشتري, المشتري ضمن المجموعة الشمس�ة.

شكل مغزل, المجموعة الشمس�ة �أكملها, نقطة على هذا المغزل, نقطة صغیرة, هي  -هذه مجرتنا-درب الت�ان 

 داخلها الشمس, واألرض, والمر�خ, والزهرة, وعطارد, و�لوتو, والمشتري, ونبتون كلهم.

ة: التقطت أ�عد مجرة, اكتشفت حتى اآلن الرقم دقیق جدًا, ت�عد عنا ثالثمئة ألف الذي أر�د أن أقوله: هذه المرك�

بلیون سنة ضوئ�ة, أر�ع سنوات ضوئ�ة, تحتاج إلى خمسین ملیون سنة �الس�ارة, اآلن ثالثمئة ألف بلیون سنة 
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 ضوئ�ة, اسمع اآل�ة الكر�مة: 

 ﴿َفَال ُأْقِسُم ِ�َمَواِقِع النُُّجوِم﴾

 ]75آل�ة:[سورة الواقعة ا

 ﴿َوإِنَُّه َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعِظ�ٌم﴾

 ]76[سورة الواقعة اآل�ة:

 لو تعلمون:  

 ﴿ِإنََّما َیْخَشى للااََّ ِمْن ِعَ�اِدِه اْلُعَلَماُء﴾

 ]28[سورة فاطر اآل�ة:

 من أركان الدین :

 أن یتلو النبي عل�ه الصالة والسالم آ�ات الرحمن على أصحا�ه :-1

 لنبي مع أصحا�ه؟:ماذا فعل ا

 ﴿َیْتُلو َعَلْیِهْم َآَ�اِتِه﴾

 ]2[سورة الجمعة اآل�ة:

اآلن: أي دعوة إلى هللا, إذا لم �كن فیها تالوة آ�ات؛ ال تعرف هللا, ال تعظمه, ال تخاف منه, ال ترجو رحمته, ال 

 وعن عظمته ....... تتمنى رضاه, هللا, �قول لك: خالق الكون �عد اسمه وكرمه فقط؛ أما إذا درست عن خلقه,

 فأنا الذي أر�د أن أقوله: من أركان الدین:

 ﴿َیْتُلو َعَلْیِهْم َآَ�اِتِه﴾

 ]2[سورة الجمعة اآل�ة:

هكذا فعل النبي, هؤالء األصحاب حینما اقتر�ت منیته ملسو هيلع هللا ىلص, أطل علیهم من بیته, فرآهم في خشوع جم, فابتسم حتى 
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 ماء, كادوا من فقههم أن �كونوا أنب�اء . بدت نواجذه, وقال: علماء حك

 ما ین�غي على اإلنسان أن �فعله حتى �ض�ط نفسه عن الحرام وال �شته�ه؟ :

أیها األخوة, فحتى اإلنسان ینض�ط, حتى تعف نفسه عن الحرام, حتى ما تستهو�ه صرعات العصر, ما ركبت 

 ة ب....... ما شاء هللا! هذا حدیث الناس.إلى اآلن دش!؟ مسكین, معناها لست تع�ش, أنا عندي مئتا محط

 طو�ى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة .

أیها األخوة, أنا أستمع اآلن إلى قصص, لو أن الذین �قولونها, جرت معهم ما أصدقهم, ممكن إنسان یجد ابنه 

 سطح ....؟. فوق ابنته عرا�ا �عد منتصف اللیل, �سبب هذه األفالم, وتلك المحطات التي تأتي من

 طو�ى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة .

 فأنت حتى تقول: 

 ﴿َمَعاَذ للااَِّ﴾

 ]23[سورة یوسف اآل�ة:

ي َأَخاُف للااََّ َربَّ اْلَعاَلِمیَن﴾  ﴿ِإنِّ

 ]28[سورة المائدة اآل�ة:

 حتى تعف نفسك عن الحرام, حتى ما تشتهي إال طاعة هللا عز وجل, یجب أن تعرف هللا. 

 ذا ما نر�د أن �ستقر في قلب اإلنسان :ه

أیها األخوة, أثناء كان إذا اإلنسان, �عني حول مبلغ عشر�ن سنة, ممكن تحمل هكذا رزمة دوالرات, تمشي أمام 

�عني جهة رسم�ة, لما أنت تخاف تعرف ثمنها, هذه ثمنها عشرون سنة سجن, إذا إنسان خوفك هللا, ال یخوفك؟ 

�اتك, وموتك, ورزقك, وعزتك, وكرامتك, ومكانتك, وزوجتك, وأوالدك, وكل أمورك بیده, خالق الكون الذي بیده ح

 أال تخاف هللا رب العالمین؟.

فنحن نر�د أن تستقر خش�ة هللا في قلب اإلنسان, كیف تستقر هذه الخش�ة؟ أر�د جواب من القرآن, أر�د أن تستقر 
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 لذي هو الدعاء. خش�ة هللا في قلب اإلنسان, حتى �متنع عن معصیته, ا

 ((اللهم اقسم لنا من خشیتك ما �حول بیننا و�ین معاص�ك))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 ال تصدق إنسان �عصي هللا, إال الخش�ة عنده ضع�فة, ال تصدق.

قد تجد جندي بثكنة, عر�ف �س�عة, قال له: ازحف, قال له: لن أزحف, أما لو كان ثمان�ة غیر الس�عة, ثمانیتان, 

نیتان ونجمة, ونجمتان وثالثة, نجمة على الكتف, نجمتان ثالثة, تاج, تاج ونجمة, تاج ونجمتان, تاج وثالثة, ثما

 س�فان ونجمة, كلما الرت�ة ارتفعت, تص�ح الطاعة سر�عة جدًا, فأنت لما تعرف من هو هللا؟ من هو اآلمر؟ 

 مرة قلت لشخص :

قلت له: هللا عنده سرطان, هللا عنده تشمع كبد, عنده فشل كلوي,  مرة قلت لواحد, هكذا �عمل, یؤذي الناس كثیرًا,

عنده شلل, عنده دسام, �حتاج إلى تبدیل, یر�د ملیون لیرة, هللا في عنده أش�اء مخ�فة, وهؤالء كلهم عبیده, یجب 

  أن تخافه قبل أن تؤذي عبیده, یجب أن تخافه, ألن اإلنسان بن�ان هللا, وملعون من هدم بن�ان هللا.

 كیف تستقر الخش�ة في قلب اإلنسان حتى �ستق�م على أمره؟ :

أخواننا الكرام, أنا أر�د جواب قرآني: كیف تستقر الخش�ة في قلب اإلنسان, حتى �ستق�م على أمره؟ حتى ال �قول 

ى أین لك: ال أستط�ع أن أستق�م �ا أخي, الزمن صعب, هذا الدین ل�س لهذا الزمان, حتى ال �قول لك: �ا أخي, إل

 أر�د أن أذهب �عیوني؟.

�عني: في ألف دلیل عندي, لما اإلنسان �قصد �فعل كل شيء, �قول لك: اآلن إذا واحد له مبلغ فرضًا, ومات 

فجأة, ستین �المئة ضر��ة مال�ة منه, لو عل�ه عشرة أضعاف دین, هكذا النظام, فلم �عد یترك شيء, كیف در�ت 

 ؟ خاف كنت من هللا, ودبر حالك.حالك, خفت من الضر��ة, ودبرت حالك

�عني: أنت إذا خفت من ضر��ة ظالمة, تدبر حالك, تتبرأ من شبهة اإلیداع, أما لماذا ال تخاف من هللا وتدبر 

 حالك؟. 
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أخي أنا واحد فتى لي إ�اها, حسنًا: أنت عندك بیت, وذهبت تب�عه, وجدت دالل في وجهك, قال لك: ثمنه ثالثة 

, تسأل عشرة داللة وعشر�ن, واتركوني, اتركوني أنتظر, لماذا من أجل شقفة بیت تب�عه, تأخذ مالیین, رأسًا تب�عه

رأي خمسین دالل, أما �أمور دینك, تأخذ رأي فقط واحد؟ وجدته �صلي إمام بجامع فقط؟ تعرفه عالم هذا, تعرفه 

 ورع, تعرفه فهمان, تعرفه ت�قن الفتوى, فاإلنسان مدان دائمًا.

 , من یذكرها؟ األخ صفوان: أنا أر�د آ�ة

ُ َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾  ﴿َال ُ�َكلُِّف للااَّ

 ]286[سورة ال�قرة اآل�ة:

 في آ�ة أقوى: 

 ﴿ِإنََّما َیْخَشى للااََّ ِمْن ِعَ�اِدِه اْلُعَلَماُء﴾

 ]28[سورة فاطر اآل�ة:

اف هللا, لذلك: حضور مجلس العلم فرض معناها: العلم طر�ق الخش�ة, العلم, ثم العلم, ثم العلم, أنت �العلم تخ

 عین.

غیر معقول إنسان �كون طبیب من دون جامعة, أبدًا, ال بد من جامعة, فهذا المسجد مكان للعلم اإللهي, العلم 

 الدیني, العلم الشرعي. 

 من آ�ات هللا في األرض :

 أیها األخوة, أول شيء, أول شيء بدعوة النبي: 

 ِتِه﴾﴿َیْتُلو َعَلْیِهْم َآَ�ا

 ]2[سورة الجمعة اآل�ة:
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 هذه آ�اته �السماء.

حسنًا: أر�د في األرض: جسمك, أنت نائم, غدد اللعاب, تفرز اللعاب �فمك, �كثر, عند الطبیب في شراءة, إذا 

كان عمل�ة طو�لة, حتى ما یتعطل, �ضع لك شراءة, تأخذ لك اللعاب, حسنًا: وأنت نائم في شراءة, ما في شراءة, 

اب �كثر, تذهب للدماغ رسالة وأنت نائم, أن اللعاب كثر, ماذا نفعل؟ �أتي أمر من الدماغ للبلعوم, لسان لما اللع

المزمار, �سكر القص�ة الهوائ�ة, �فتح المري, اإلنسان یبلع ر�قه, وأنت نائم, تبلع ر�قك ألف مرة, وأنت نائم, وأنت 

 ال تدري, ما هذه الدقة؟.

ئم, وأنت نائم, جسمك مع جهاز العظم, �ضغط على العضالت, تضیق لمعة �قول لك: أوتومات�ك, وأنت نا

األوع�ة, تنمل رجل�ك, تخضر, تقلب على الطرف الثاني, انضغط, ضاقت اللمعة, أص�ح في خضران, تقلب 

 �العكس: 

َماِل﴾  ﴿َوُنَقلُِّبُهْم َذاَت اْلَ�ِمیِن َوَذاَت الشِّ

 ]18[سورة الكهف اآل�ة:

 وأنت ال تدري.

 سان بنومه �قلب ثمان�ة وثالثین ألر�عین مرة.اإلن

 تصوروا شخص نائم, خالل ثماني ساعات, قلب من ثمان�ة وثالثین ألر�عین قل�ة, فقط لحكمة: 

َماِل﴾  ﴿َذاَت اْلَ�ِمیِن َوَذاَت الشِّ

 ]18[سورة الكهف اآل�ة:

ركة التقلب في الفراش, لسان لو على ال�مین, �مین كان قلب, أما وحدة �مین, وحدة شمال, طول اللیل, هي ح

المزمار �البلعوم, وهللا حط عند ملتقى قناة البول مع قناة الخصیتین, عندما یلتق�ان المجر�ین, حط غدة اسمها 

البروستات, ما هذه الغدة؟ شيء ال �صدق, اآلن یر�د أن �مشي البول, البول مادة حامض�ة, حتى ما یتخرش 

ستات مادة قبل مادة سكر�ة, ل�ست سكر�ة, البول حسنًا: مادة قلو�ة, تتعادل المجرى, المجرى حساس, تفرز البرو 

مع المادة الحامض�ة, لم �عد تؤذ, مثل الصابون, ما أساسه؟ ز�ت وٕالي, صار صابون, مثل التسئ�ة �الز�ت, تضع 
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 أنت إلي مع الز�ت, فصار مثل الصابون.

 ض�ة, المجرى ال یتأثر.فتفرز البروستات مادة قلو�ة, تتعادل مع المادة الحام

اآلن: ماء الح�اة یر�د أن �مشي, هذا كان في بول, كان في مادة معطرة؛ مادة أول شيء مطهرة, �عد ذلك معطرة, 

�عد ذلك مغذ�ة, وتفتح وتسكر ثمانین سنة, وهي تعمل �شكل منتظم, البروستات وحدها من أعظم اآل�ات الدالة 

 على عظمة هللا.

خوة: لو أمضیتم كل ح�اتكم, كل ح�اتكم في التفكر بجسمكم, التفكر ال ینتهي, معك ملیون أنا أقول لكم أیها األ

 دلیل بجسمك؛ السمع, وال�صر, النطق, الشم, الحركة, الحس, الحواس الخمس, الجلد, العظام, ما العظام؟.

ن شكله جمیل, جزعه جا�ة تجد أخواننا �عملون, أح�انًا: �حملون عتالة, هذا عظم, عظم عنق الفخذ, تالحظ اإلنسا

هكذا �الوسط, �ص�ح هكذا, �عد ذلك: ینزل هكذا, حتى �كون وسطه عر�ض, هللا عمل العظم بهذا الشكل, عظم 

 الفخذ, هكذا ......, له هنا عنق.

اآلن: إذا حمل صندوق حدید, أین الضغط كله؟ على العنق, هذا المكان هذا أقسى مكان �اإلنسان, یتحمل مئتي 

یلو, وهذه المئتان وخمسون كیلو, �عني �ستط�ع اإلنسان یتحمل ثقل نصف طون بهذا المكان, هذا وخمسین ك

اسمه عنق الفخذ, ما هذا العظم؟ ما كان ماء سا�قًا؟ ما كان ماء مهین؟ ما كان حو�ن من خمسمئة ملیون حو�ن, 

 ؟.دخل إلى بو�ضة, لقح بو�ضة, مشیت �القناة إلى الرحم؟ من أین جاء العظم هذا

اسألوا أخواننا الدارسین فیز�اء, في شيء اسمه �الفیز�اء: الترسب, تشرب أنت حلیب, حلیب في كأس, تأكل جبنة, 

الجبنة فیها كلس, وتأكل لبن مصفى ف�ه كلس, یترسب �العظام, �قوم العظم �حمل خمسمئة كیلو؛ العظم آ�ة, 

ضلة, كل حرف, كلمة خمس كلمات حوالي ال�صر آ�ة, النطق آ�ة, كل حرف ُتسهم في تشكیله س�ع عشرة ع

 تسعین حركة, كلمة خمسة حروف, تسعین حركة.

 حسنًا: خط�ة �ساعة, كم حركة تحركوا عضالت الفم حتى تكلمت, والح�ال الصوت�ة؟ شيء ال �صدق.

حسنًا: هذا الشعر ثالثمئة ألف شعرة, �كل شعرة ور�د, وشر�ان, وعصب, وعضلة, غدة دهن�ة, غدة ص�غ�ة 

 مئة ألف, التعرق مئات المالیین الغدد العرق�ة.ثالث
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 �قول لك: أثناء التعرق: أرقى جهاز تكییف �اإلنسان تكییف. 

 أن یزكیهم :-2

 الركن الثاني: 

 ﴿َوُ�َزكِّیِهْم﴾

 ]2[سورة الجمعة اآل�ة:

 ت اإلنسان�ة.یزكیهم: إذا لم یوجد تزك�ة, التزك�ة: تطهیر اإلنسان من أمراضه النفس�ة, ثم تحلیته �الكماال

�عني: ال یوجد مسلم كذاب, مسلم لئ�م ال یوجد, مسلم حاقد ال یوجد, مسلم متكبر ال یوجد, مسلم �حب الشيء له, 

�عني أناني, �عني ذو أثرة ال یوجد, مسلم جاحد ال یوجد, مسلم ظالم ال یوجد, مسلم بذيء اللسان ال یوجد, مسلم 

 فاحش اللسان ال یوجد, هذه یزكیهم: 

 َأْفَلَح َمْن َتَزكَّى﴾ ﴿َقدْ 

 ]14[سورة األعلى اآل�ة:

 ﴿َوَذَكَر اْسَم َر�ِِّه َفَصلَّى﴾

 ]15[سورة األعلى اآل�ة:

 أن �علمهم الكتاب والحكمة :-3

 قال تعالى: 

 ﴿َیْتُلو َعَلْیِهْم َآَ�اِتِه َوُ�َزكِّیِهْم َوُ�َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة﴾

 ]2[سورة الجمعة اآل�ة:

القرآن والسنة, معناها: النبي في دعوته تال على أصحا�ه آ�ات هللا, دعاهم إلى االتصال �اهلل حتى تزكو نفوسهم, 

علمهم القرآن, و�ین لهم تفاصیل أحكامه, هذه الدعوة, إذا نحن نسینا یتلو علیهم آ�اته, ونسینا التزك�ة, �قینا على 
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 عوة ال تستق�م, وال تقف على قدمیها. الكتاب والحكمة منه, هذه دعوة عرجاء, هذه الد

 خاتمة القول :

أردت من هذا الدرس, أن �كون من حین آلخر: أن �كون من أصول الدین, ال من فروع الدین, من أصول الدین, 

أن تعرف هللا من خالل خلقه, وأن تتصل �ه حتى تزكو نفسه, و�عدئذ تتعرف إلى كتاب هللا عز وجل, قراءة, 

قراءة, وفهمًا, وتنفیذًا, عندئذ تجمع  -عل�ه الصالة والسالم-, وتطب�قًا, و�عدها تتعرف إلى سنة النبي وفهمًا, وتدبراً 

أطراف الدین من كل جوان�ه, عندئذ تقطف ثماره, أما أحكام من دون تقوى ال تنفع, فهم من دون خش�ة ال ینفع, 

 خش�ة من دون حیلة ال تنفع, فاهلل عز وجل: 

 ْث ِفیِهْم َرُسوًال ِمْنُهْم َیْتُلو َعَلْیِهْم َآَ�اِتَك َوُ�َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة﴾﴿َر�ََّنا َواْ�عَ 

 ]129[سورة ال�قرة اآل�ة:

هذا منهج الدعاة, یجب أن تدعو أخوانك إلى أن �فكروا في خلق السموات واألرض, وٕالى أن یزكو أنفسهم 

 ن �عرفوا أمر هللا ونه�ه, وٕالى أن �ط�قوه, والحمد هلل رب العالمین, الفاتحة.�االتصال �اهلل, تطهیرًا, وتحل�ة, وٕالى أ

 والحمد هلل رب العالمین 
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 الزمان أخر : أحادیث {119-24}الدرس 

 28-09-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.  الحمد

 ما المق�اس الدقیق لتصف�ة تلك األفكار والمقوالت غیر الصح�حة: 

أیها األخوة الكرام, مع مضي الزمان, تراكم في ساعة النفس ألوف المالیین من األفكار والمقوالت؛ �عضها 

رف �عضها فاسد, ما السبیل إلى تصف�ة هذه األفكار وتلك المقوالت وفق صح�ح �عضها مغلوط, �عضها منح

 مق�اس دقیق؟ المق�اس الدقیق الذي ال یخطىء هو: الوحي, فمن اتخذ الوحي مق�اسًا ......

�عني: أمامك ألف قطعة قماش, وعلى كل قطعة لصاقة, كتب علیها طول الثوب, أخواننا �ائعو األقمشة �عرفون 

اللصاقات صح�حة, مغلوطة, فیها تزو�ر, فیها ز�ادة, فیها نقص, ب�ع من الثوب, ولم �طرح من رقم ذلك؛ �ا ترى 

طوله, قض�ة سهلة جدًا, اقتن مترًا صح�حًا, واجعله مق�اسًا لكل هذه القطع, فنحن إذا ملكنا المق�اس, ملكنا كل 

 شيء, المق�اس هو الوحي. 

 إل�كم هذه األمثلة في ب�ان ذلك :

 خوة, مثًال: هللا هلالج لج �قول: أیها األ

 ﴿ال �علم الغیب إال هللا﴾

من خالل هذه اآل�ة: �مكن أن تنفي مئة ألف قصة, �مكن أن تركلها �قدمك, ألن الغیب ال �علمه إال هللا, انتهى 

 األمر, معك مق�اس, مق�اس من الوحي, الذي خلق الكون, ینبئك أن الغیب ال �علمه إال هللا.

 آ�ة ثان�ة: 
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 ﴿قل ال أملك لكم نفعًا وال ضرًا﴾

سید الخلق, وحبیب الحق, ال �ملك لنا نفعًا وال ضرًا, هو هدانا إلى هللا, أما أن ینفعنا أو أن �ضرنا, هذا بید هللا, 

 ال أملك لكم نفعًا وال ضرا, بل ال أملك لنفسي نفعًا وال ضرًا.

 ر؟ النبي الكر�م.إذًا: أي تعلق �أشخاص, عقد األمل علیهم, من هو سید ال�ش

 إنسان أح�انًا: طر�ق اللسان, معه حجة و��ان, بإمكانه أن �قلب الحق إلى �اطل.

 �قول:  -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

 (( لعل أحدكم ألحن �حجته من اآلخر, فإذا قضیت له �شيء, فإنما أقضي له �قطعة من نار))

 عالقتك مع هللا. 

 هذا ما أردته من هذه المقدمة :

ردت من هذه المقدمة: أن اإلنسان أح�انًا یخطىء في الوزن, وأح�انًا میزانه غلط, أن تخطىء في الوزن قض�ة أ

سهلة جدًا, ألن الخطأ ال یتكرر, أما أن �كون في المیزان خلل, لو وزنت �ه ملیون وزن, كلها غلط, فالخطورة: أن 

أ ال یتكرر, تتالفى نتائجه, المیزان هو العقیدة, المیزان �كون الخطأ في المیزان, أما إذا كان الخطأ في الوزن, خط

ذكر أحادیث كثیرة عن آخر  -عل�ه الصالة والسالم-هو الوحي, لذلك: قدمت لموضوع دقیق هو: أن النبي 

 الزمان, وعن زمن الفتن. 

 كیف عرف النبي عل�ه الصالة والسالم الغیب؟ 

یب إال هللا؟ فكیف عرف النبي الغیب؟ نقول: ال �علم الغیب لذاته, قد �قول قائل: ألم تقل قبل قلیل: ال �علم الغ

النبي الكر�م ال �علم الغیب بذاته, إال أن �علمه هللا تعالى, فاهلل أعلمه, إال أن الغیب �قتضي أن نقف عنده وقفة 

 متأن�ة.

دك عالم غیب, �عد نحن عندنا عالمان؛ عالم الشهادة, وعالم الغیب, مكان وجودك هذا شهادة, أما قبل وجو 
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وجودك عالم غیب, في مكان آخر خالف وجودك, عالم غیب قبل الوجود زمنًا, و�عد الوجود زمنًا, والمكان اآلخر 

الذي لست موجودًا �ه, هذا عندك غیب, هللا س�حانه وتعالى �علم الغیب والشهادة, لذلك العلماء قالوا: هناك غیب 

 قه كائنًا من كان, وال األنب�اء.استأثر هللا �ه, ال �علمه ألحد من خل

الساعة الكبرى یوم الق�امة, والساعة الصغرى ساعة الموت, هذه ال �علمها إال هللا, وال األنب�اء, ولحكمة �الغة 

 أخفاها هللا عنا, كي ُ�سرع إل�ه, وكي نهیىء أنفسنا لمالقاته, لذلك: من أدق اآل�ات في هذا المعنى: 

 َآَمُنوا اتَُّقوا للااََّ َحقَّ ُتَقاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن 

 ]102[سورة آل عمران اآل�ة:

 هللا ینهانا عن أن نموت: 

 ﴿وَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن﴾

 ]102[سورة آل عمران اآل�ة:

یها المؤمنون, ال ین�غي أن �أت�كم الموت, إال وأنتم طائعون هلل عز الموت بیدنا؟ ما معنى اآل�ة؟ معنى اآل�ة: أ

 وجل, مستسلمون له, فلما أخفى هللا عنا ساعة الموت, وساعة الق�امة, رحمة بنا.

لو شخص �عرف أجله, �قول لك: أنا أتوب قبل ساعتین, اآلن مطول ........ ال أتوب, أما األجل ال �علمه إال 

أثر هللا �ه, وال �علمه أحد من خلقه, وال األنب�اء, أما الغیب الذي �علمه هللا, و�سمح ل�عض هللا, هذا الغیب است

 األنب�اء أن �طلعهم عل�ه هو: الغیب الثاني, قال: 

َهاَدِة﴾  ﴿َعاِلُم اْلَغْیِب َوالشَّ

 ]73[سورة األنعام اآل�ة:

أطلعه هللا على  -عل�ه الصالة والسالم-نبي فال �ظهر على غی�ه أحدًا, إال من ارتضى من ر�ه, لذلك من هنا: ال

ما س�كون, إال أن العلماء قسموا هذا الغیب, الذي �مكن أن �طلع عل�ه ال�شر إلى أنواع ثالث: غیب الماضي, 

 وغیب الحاضر, وغیب المستقبل؛ غیب الماضي: 
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 ْرَ�َم َوَما ُكْنَت َلَدْیِهْم ِإْذ َیْخَتِصُموَن﴾﴿َوَما ُكْنَت َلَدْیِهْم ِإْذ ُیْلُقوَن َأْقَالَمُهْم َأیُُّهْم َ�ْكُفُل مَ 

 ]44[سورة آل عمران اآل�ة:

من أین جئت بهذه األخ�ار؟ هذه ال تعلمها أنت, إذًا: هذه األخ�ار من دالئل نبوة النبي عل�ه الصالة والسالم, هذا 

 غیب الماضي, أما غیب الحاضر: 

ُ َخْیُر اْلَماِكِر�َن﴾﴿َوإِْذ َ�ْمُكُر ِ�َك الَِّذیَن َكَفُروا ِلیُ  ُ َوللااَّ  ْثِبُتوَك َأْو َ�ْقُتُلوَك َأْو ُیْخِرُجوَك َوَ�ْمُكُروَن َوَ�ْمُكُر للااَّ

 ]30[سورة األنفال اآل�ة:.

 هذا غیب الحاضر, أما غیب المستقبل: 

وُم﴾  ﴿ُغِلَبِت الرُّ

 ]2[سورة الروم اآل�ة:

 ِبِهْم َسَ�ْغِلُبوَن﴾﴿ِفي َأْدَنى اْألَْرِض َوُهْم ِمْن َ�ْعِد َغلَ 

 ]3[سورة الروم اآل�ة:

فاهلل عز وجل: یخبر نب�ه الكر�م عن غیب الماضي, وعن غیب الحاضر, وعن غیب المستقبل, فالغیب غی�ان؛ 

غیب استأثر هللا �ه, ال �علمه ألحد من خلقه, وال األنب�اء, وغیب �مكن أن �علمه ل�عض أنب�ائه, وهذا الغیب أنواع 

 الماضي, وغیب الحاضر, وغیب المستقبل. ثالثة؛ غیب 

 إل�كم جملة من األحادیث على آخر الزمان : 

أخواننا الكرام؛ أحادیث ق�ام الساعة, أحادیث فساد الزمان, أحادیث آخر الزمان, هذا من نوع غیب المستقبل, الذي 

 أطلع هللا نب�ه عل�ه.

 �قول عل�ه الصالة والسالم ف�ما ورد في صح�ح البخاري: 
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((إنكم سترون �عدي أثرة, وأمورًا تنكرونها, قالوا: فما تأمرنا �ا رسول هللا؟ قال: أدوا إلیهم حقهم, وسلوا هللا 
 حقكم, إنكم سترون �عدي أثرة))

�عني: حب للذات, اإلنسان مصالحه فوق كل شيء؛ فوق م�ادئه, فوق دینه, فوق صلة رحمه, فوق أهله, رب 

 أسألك نفسي.

 لزمان: قال: من عالمات آخر ا

((إذا رأیت شحًا مطاعًا, وهوى مت�عًا, وٕاعجاب كل ذي رأي برأ�ه, فالزم بیتك, وأمسك لسانك, وخذ ما تعرف, 
 ودع ما تنكر, عل�ك بخاصة نفسك, ودع عنك أمر العامة))

 إذًا: حینما تنكر أش�اء, حینما ترى أثرة, وأمورًا تنكرونها.

 ورد في �عض األحادیث: 

أص�ح المعروف منكرًا, والمنكر معروفًا؟ قالوا: أو كائن ذلك �ا رسول هللا؟ قال: وأشد منه  ((كیف �كم إذا
 س�كون, كیف �كم إذا أمرتم �المنكر, ونهیتم عن المعروف؟))

 �عني: ممكن أن نأمر �المنكر, وأن ننهى عن المعروف؟.

زوج ال �سمح لزوجته أن تستر وجهها, وال أن كم أب إذا رأى ابنته قد تحجبت, �ق�م علیها النكیر, و�تبرأ منها؟ كم 

 تستر شعرها, وال أن تنفرد قي بیتها؟ ال بد من أن تجلس أمام أصدقائه. 

 ((كیف �كم إذا أمرتم �المنكر, ونهیتم عن المعروف؟))

 : أطلعه هللا على آخر الزمان, وقد أشار �عض اإلشارات. -عل�ه الصالة والسالم-إذًا: النبي 
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 ه النبوي في هذا الحدیث؟:ما التوج�

 : -عل�ه الصالة والسالم-ومن أحادیث آخر الزمان: قول النبي 

 ((اصبروا, ال �أتي عل�كم زمان, إال الذي �عده شر منه, حتى تلقوا ر�كم))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, والترمذي في سننه]

�حبوحة, كنا في خیر, األمور نحو األصعب, �عني: دائمًا الناس یترحمون على الزمن السابق, �قول لك: كنا في 

نحو الشدة, ط�عًا: هذا من إخ�ار النبي عل�ه الصالة والسالم, اإلنسان حتى ال یتفاجأ, فاإلنسان حینما ینجو 

 بدینه, فقد فاز فوزًا عظ�مًا, أما األمور ل�ست على ما ین�غي أن تكون.

 �عني: لحكمة أرادها هللا عز وجل: 

ُبوَها َعَذا�ًا َشِدیدًا َكاَن َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب مَ ﴿َوإِْن ِمْن َقرْ   ْسُطورًا﴾َ�ٍة ِإالَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَها َقْبَل َیْوِم اْلِقَ�اَمِة َأْو ُمَعذِّ

 ]58[سورة اإلسراء اآل�ة:

�عني: الفسق عم, ممكن �عني مسلسل �غیر مجرى أمة؟ ثالثمئة حلقة, ممكن �علم البنات أسالیب الفسق 

جور؟ �علم الزوجات الخ�انة الزوج�ة؟ �علم األزواج االعتداء على أعراض اآلخر�ن؟ والتعلق �ه شدید, وحینما والف

 یبث, كان هناك منعًا للتجول, ممكن؟. 

 ((أو كائن ذلك؟ قال: وأشد منه س�كون))

وات المجاري, من قناة �مكن أن ترى النوافذ مضاءة حتى الساعة الخامسة فجرًا, �قومون اللیل؟ ال, ینتقلون من قن

إلى قناة, التنقل بین قنوات المجاري, قد �ستدعي أن ت�قى وراء الجهاز حتى الساعة الخامسة ص�احًا؛ ال صالة, 

 وال فجر, وال عشاء, وال ذكر, وال شيء, �عني: حینما �فسد الناس: 

ُبوَها َعَذا�ًا َشِدیدًا َكاَن َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب َمْسُطورًا﴾﴿َوإِْن ِمْن َقْرَ�ٍة ِإالَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَها َقْبَل َیْوِم اْلِقَ�ا  َمِة َأْو ُمَعذِّ

 ]58[سورة اإلسراء اآل�ة:
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 من عالمات آخر الزمان :

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ال ترجعوا �عدي كفارًا, �ضرب �عضكم رقاب �عض))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح]

 ورد في �عض األحادیث: 

 من عالمات ق�ام الساعة: موتًا كعقاص الغنم, ال یدري القاتل لم �قتل, وال المقتول ف�م قتل؟)) ((أن

�عني: في تار�خ ال�شر�ة: القاتل �قتل, المجرم �قتل, أما أح�انًا: حروب أهل�ة, ذ�ح على الهو�ة, لم تقتل؟ ال یدري, 

: هللا عز وجل حینما �حفظ بلدة, هذا من كرم طیب: لم قتل فالن؟ ال یدري, هذه من عالمات آخر الزمان, لذلك

 هللا عز وجل, ألن المعاصي الشدیدة ....... 

 هذا ما حصل في أورو�ا الشرق�ة :

قال  -هو خطیب مسجد, أصله من بلد اسمه: أل�ان�ا, في أورو�ا الشرق�ة-وهللا أحد أخوتنا الكرام, قال لي: أنا 

ط رأسي, قال لي: أعتلي المنبر ألخطب, قال لي: خمسة آالف من لي: أنا أذهب من حین آلخر إلى بلدي, ومسق

رواد المسجد, تشرأب أعناقهم إلي, و�تأثرون �كالمي أشد التأثر, وفي جیب كل واحد منهم زجاجة خمر, �شر�ها 

وهو ی�كي, وهو یتا�ع خط�ة الخطیب, هكذا في أورو�ا الشرق�ة, وهكذا في ال�الد اإلسالم�ة, التي حرمت العلم 

 س�عین عامًا, ال تعلم أن الخمر حرام.

�عني: أحد أصدقائي ذهب إلى موسكو, وهو في �عض الجمع�ات التعاون�ة, شخص شعر أن مسلمًا عانقه, وقبله, 

و�كى, حتى انهمرت دموعه, وتعبیرًا عن هذا الحب, اشترى له فولتا قدمها له, ألنه مسلم, هذا من الجهل, من 

 الجهل, لذلك: 
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 أمتي من اثني عشر ألف من قلة))((لن تغلب 

 نحن اآلن: مل�ار ومئتا ملیون. 

 معقول!!!!:

مرة ذهبت �الطائرة لشركة تا�عة لدول الخلیج, من دمشق ألبو ظبي, أنا أراقب الركاب, وزعت الخمر في الجو, 

مي, ونحن في عددت الذي لم �شر�وا, س�عة من أر�عمئة وخمسین راكب, س�عة لم �شر�وا, بلد إسالمي لبلد إسال

 الجو, تحت رحمة هللا: 

 ﴿َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَ�ْحِر ِ�َما َكَسَبْت َأْیِدي النَّاِس﴾

 ]41[سورة الروم اآل�ة:

 ال ین�غي أن نعتب على هللا, ألن هللا س�حانه وتعالى �قول: 

 ﴿َوَكاَن َحّقًا َعَلْیَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]47:[سورة الروم اآل�ة

َ َیْنُصْرُكْم﴾  ﴿ِإْن َتْنُصُروا للااَّ

 ]7[سورة دمحم اآل�ة: 

ُ ِلْلَكاِفِر�َن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِب�ًال﴾  ﴿َوَلْن َیْجَعَل للااَّ

 ]141[سورة النساء اآل�ة:

اِلَحاِت َلَ�ْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي ا ُ الَِّذیَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ  ْألَْرِض﴾﴿َوَعَد للااَّ
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 : -أین االستخالف؟-

َلنَُّهْم مِ   ْن َ�ْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َ�ْعُبُدوَنِني﴾﴿َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُ�َمكَِّننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُیَبدِّ

 ]55[سورة النور اآل�ة:

 قصة ألقیت على منبر اإلسالم :

أخواننا الخط�اء, جاءه رجل من رواد مسجده, وقال له: �ا أستاذ, سأتلو على مسامعك قصة, یتقطع القلب  أحد

 لها, جرت في بیتي, وأرجوك أن تنقلها للناس, على منبر النبي عل�ه الصالة والسالم, وقد ألقیت على منبر.

ه عبر الصحون, وهذه الصحون كلما اتسعت, أب یجلس مع أوالده و�ناته, و�تا�ع هذه المحطات الغر��ة, التي تأت�

 ضاقت صحون المائدة, وهذا الح�اء كلما قل, قل معه ماء السماء, وٕاذا رخص لحم النساء, غال لحم الضأن.

فیبدو أن محطة إ�اح�ة, لمجرد أن لمح األب منظرًا ال �حتمل, أدار المحطة, االبن حفظ رقم القناة, �عد الساعة 

ب إلى فراشه واألم, و�دأ األوالد �قلبون هذه المحطة, إلى أن عثروا على هذه المحطة التي الثان�ة عشرة, آوى األ

 أزاحها عنهم أبوهم.

�قول األب: است�قظ الساعة الثان�ة على صوت أنین, فوجىء: أن كل ابن فوق بنت من بناته, أقسم �اهلل أنها 

 القصة من على المنبر:  جرت في بیته, وتكلم بهذا ألحد خط�اء المساجد, وألقیت هذه

 ﴿َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَ�ْحِر ِ�َما َكَسَبْت َأْیِدي النَّاِس﴾

 ]41[سورة الروم اآل�ة:

 ذكر: أنه س�فشو الفساد في األرض.  -عل�ه الصالة والسالم-النبي 
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 هذا ما ینصحك �ه نب�ك عل�ه الصالة والسالم في زمن الفتن :

 قال: 

یت شحًا مطاعًا, وهوى مت�عًا, وٕاعجاب كل ذي رأي برأ�ه, فالزم بیتك, وأمسك لسانك, وخذ ما تعرف, ((إذا رأ
 ودع ما تنكر, وعل�ك بخاصة نفسك, ودع عنك أمر العامة))

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

ن الساعي, ((ستكون فتن, القاعد فیها خیر من القائم, والقائم فیها خیر من الماشي, والماشي فیها خیر م
 من تشرف لها تستشرفه, ومن وجد ملجأ أو معاذًا فل�عذ �ه))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح]

�عني: البیت أر�ح من الطر�ق, والفندق أفضل من مقصف, �عني دائمًا: أین في نساء كاس�ات عار�ات, أین في 

 مناظر مؤذ�ة, أین في فتن, أین في ضالالت, ابتعد عنها. 

 ن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة))((طو�ى لم

 الحق�قة: في آخر الزمان: جنة المؤمن داره, داره, التعبیر الدارج: المؤمن بیتوتي, والفاسق زقاقاتي.

�عني: كل وقته �الطر�ق؛ �ا �طر�ق, �ا �مطعم, �ا �ملهى, �ا �مقصف, �ا �قهوة, ما عنده بیت, المؤمن مع أوالده, 

 . -نعم–وزوجته, ببیته 

 ذا ما ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أ�ضًا عن آخر الزمان :ه

 أیها األخوة الكرام, مما ورد عن النبي عل�ه الصالة والسالم: 

ق الكاذب, وُكّذب الصادق؟ إذا اؤتمن الخائن وخون األمین؟ كیف �كم إذا أمرتم �المنكر,  ((كیف �كم إذا ُصدِّ
لمرض ق�ضًا, والولد غ�ظًا, و�ف�ض اللئام ف�ضًا, و�غ�ظ الكرام ونهیتم عن المعروف؟ كیف �كم إذا صار ا

 غ�ظًا؟.
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 , كیف �كم إذا ولدت األمة ر�تها؟))-هذا كله من عالمات ق�ام الساعة-

�عني اآلن: تجد بنت هكذا مثقفة, معها شقفة شهادة, تقول لك: أمي دقة قد�مة, أمي ال تفهم, أمي جاهلة؛ التي 

علیها, هي عند ابنتها جاهلة, وأح�انًا: ابن �ستحي بوالده, مع أن األب له اعتزاز كبیر  ر�تها, وأنجبتها, وأنعمت

 جدًا. 

 هنیئًا من عبد هللا في زمن الفتنة :

ف�ا أیها األخوة الكرام, في آخر الزمان, في الزمن الصعب, في زمن الفتن, قال عل�ه الصالة والسالم, ف�ما یرو�ه 

 عن ر�ه: 

 كهجرة إلي)) -أي في زمن الفتن-((ع�ادة في الهرج 

اآلن: في مقاصف, وفي متنزهات, وفي فنادق خمس نجوم, وفي نساء ش�ه عرا�ا, �طفن في األسواق, وفي كل 

مكان, لما اإلنسان �آوي لمسجد, �آوي إلى بیته, �غض �صره, ینفق ماله, �صدق في حدیثه, یتوخى رضاء هللا 

 عز وجل. 

 ة, كمن هاجر إلى هللا ورسوله))((من �عبد هللا في زمن الفتن

 من هم أح�اب النبي عل�ه الصالة والسالم؟:

 �قول:  -عل�ه الصالة والسالم-ورد في �عض األحادیث: أن النبي 

((اشتقت ألح�ابي, قالوا: أو لسنا أح�ا�ك؟ قال: ال, أنتم أصحابي, أح�ابي أناس �أتون في آخر الزمان, 
ى جمر, أجرهم كأجر س�عین, قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منهم, قالوا: القا�ض منهم على دینه, كالقا�ض عل

 ولم؟ قال: ألنكم تجدون على الخیر معوانًا وال یجدون))

 أح�انًا اإلنسان: �عارضه والده في بیته, تعارضه والدته, �عارضه أخوه, �عارضه جاره.
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 هذا ما ینفعنا في هذا الزمن :

الدرس: أن �صحو اإلنسان, نحن في آخر الزمان, وال ینفعنا إال طاعة هللا عز أخواننا الكرام: أردت من هذا 

 وجل, وأن ناوي إلى بیوت هللا: 

 ﴿َفْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف َیْنُشْر َلُكْم َر�ُُّكْم ِمْن َرْحَمِتِه َوُ�َهیِّْئ َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمرَفقًا﴾

 ]16[سورة الكهف اآل�ة:

 �ه. بیت هللا كهف تأوي إل

((إن بیوتي في األرض المساجد, وٕان زوارها هم عمارها, فطو�ى لعبد تطهر في بیته ثم زارني, وحق على 
 المزور أن �كرم الزائر))

فاإلنسان إذا حضر مجلس علم, ر�ا اإل�مان في قل�ه, تراكمت الحقائق, ازدادت قناعاته من دون أن یدري, یرى 

 ستقامة راحة نفس�ة, ال تعدلها راحة. نفسه مستق�مًا على أمر هللا, ومع اال

 ماذا لو علم الملوك على ما نحن عل�ه....؟ وماذا یر�د هللا منا؟ :

 قال: 

 ((لو �علم الملوك ما نحن عل�ه, لقاتلونا عل�ه �السیف))

تعال –مرة أبو حن�فة النعمان, كان عند أبي جعفر المنصور, وهو الخل�فة القوي, قال: �ا أ�ا حن�فة, لو تغشیتنا 

 , قال: ولم أتغشاكم, ول�س لي عندكم شيء أخافكم عل�ه؟ إنك إن قر�تني فتنتني, وٕان أ�عدتني أزر�ت بي. -زورنا

مستغني التصاله �اهلل, الغنى من صفات المؤمن, �ستغني عن دن�ا الناس, لذلك: إذا أردت أن �ح�ك هللا, فارغب 

 ده.ف�ما عنده, وٕاذا أردت أن �ح�ك الناس, زهد ف�ما عن
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 �العكس: 

 واسأل الذي أبوا�ه ال تغلق  ال تسألن بني آدم حــاجة
 و�ني آدم حین ُ�سأل �غضب  هللا �غضب إن تركت سؤاله
 عز وجل: إن لم تسأله �غضب.  إن سألته �غضب, أما ر�نا

 ((من ال یدعني أغضب عل�ه))

 ((إن هللا �حب الملحین في الدعاء))

 حادثه كله)) ((إن هللا �حب من العبد أن �سأله

 ((إن هللا �حب من العبد أن �سأله ملح طعامه))

 ((إن هللا �حب من العبد أن �سأله شسع نعله إذا انقطع))

 الدعاء هو اتصال دائم بینك و�ین هللا. 

 نها�ة المطاف :

 عز وجل, أیها األخوة, أرجو هللا س�حانه وتعالى أن نكون قد أفدنا من أحادیث ق�ام الساعة, وأن نلوذ ببیوت هللا

 وأن نتسلح �العلم, العلم سالح اإلنسان, إذا تعلم, ش�طان واحد. 

 ((عالم واحد أشد على الش�طان من ألف عابد))

 ((فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم, إن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًى �ما �صنع))

 صلي على معلم الناس الخیر))((إن المالئكة في السماء, والحیتان في ال�حار, ت

 وما من إنسان یدخل بیت هللا, إال وهللا �كرمه؛ إما �سكینة في قل�ه, أو بت�سیر في عمله. 

 ((هم في مساجدهم, وهللا في حوائجهم))
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 أو في راحة في نفسه.

؛ غیر معقول تزور إنسان ال �ض�فك, وز�ارة هللا التوفیق: إن هللا مع المؤمنین.  على كلٍّ

 ع�ة خاصة؛ معهم ناصرًا, ومؤ�دًا, وحافظًا, وموفقًا, والحمد هلل رب العالمین.هذه م

 والحمد هلل رب العالمین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

331 

 وتلیینه القلب ترقیق في للداراني الرقاق كتاب من متفرقة : أحادیث {119-25}الدرس 

 05-10-1996ي بتار�خ: لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلس -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العل�م الحك�م, اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا �ما علمتنا وزدنا علما, وأرنا 

ه, وأرنا ال�اطل �اطًال وارزقنا اجتنا�ه, واجعلنا ممن �ستمعون القول فیت�عون أحسنه, وأدخلنا الحق حقًا وارزقنا أت�اع

 برحمتك في ع�ادك الصالحین. 

 هذا هو الخیر كما أشار إل�ه المصطفى عل�ه الصالة والسالم في الحدیث :

كتب هذه السنن: كتاب الرِّقاق, أیها األخوة الكرام, من الكتب الصح�حة في الحدیث الشر�ف, سنن الداراني, ومن 

 والرقاق: األحادیث التي ترقق القلب وتلیینه, من هذه األحادیث الشر�فة:

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, أن رسول هللا -رضي هللا عنه-عن ابن ع�اس 

 ((من یرد هللا �ه خیرًا �فقهه في الدین))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

یر في المال, یتوهمه في الصحة, یتوهمه في العلو في األرض, یتوهمه في ارتقاء اإلنسان أح�انًا: یتوهم الخ

المناصب العال�ة, یتوهمه في االنغماس في الملذات الدنیو�ة, یتوهمه في الس�احة, یتوهمه في البیت الفخم, 

 الذي ال ینطق عن الهوى, �قول:  -عل�ه الصالة والسالم-یتوهمه في مزرعة, لكن النبي 

 یرد هللا �ه خیرًا �فقهه في الدین))((من 

 [أخرجه الترمذي في سننه]

حسنًا: هذا الفقه في الدین, �حتاج إلى وقت, وٕالى مكان, المكان هو المسجد, والوقت, ال بد من أن تقتطع من 
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 وقت وقتًا لحضور مسجد علم, وٕاال لن تصل إلى شيء, إذا كان وقتك أضیق من أن تحضر مجلس علم.

 سان یر�ح من دون وقت؟. �عني: في إن

 �قول العلماء: الوقت أساسه, أساسه كسب المال.

في إنسان یؤسس مشروع, یر�ح أر�اح طائلة, إذا لم �كن عنده وقت للمشروع, ال ینجح مشروعه, الناجحون في 

دارج: من الح�اة ستة في المعمل, ستة في المعمل فوق عمله, حتى �ض�ط أموره من أجل الدن�ا, ال بد �التعبیر ال

 رجل مكسورة.

�قول لك: الشغل �حتاج إلى رجل مكسورة, �عني: تر�ص, فمن أجل أن تتفقه في الدین, ال بد من حضور مجلس 

 علم, والدین واسع جدًا, فهذه نقطة دق�قة. 

 ما معنى الفقه في الدین؟ :

عط�ك موج�اتها, موج�اتها: الفقه في الدین, أیها األخوة, إذا أح�ك هللا, إذا أراد �ك خیرًا, إذا أراد أن یدخلك الجنة, �

 أما الفقه ما معناه؟. 

اآلن: كلكم �ظن أن الفقه: أن تعرف شروط الصالة, وفرائضها, وسننها, ومستح�اتها, ال, هذا المعنى مستحدث 

لمعنى اللغوي, �الفقه, معنى جدید, �عني: معرفة األحكام الشرع�ة, اآلن اسمها: فقه, أما الفقه في القرآن والسنة, �ا

 ل�س كالمعنى االصطالحي.

 لما سأله أحدهم, قال:  -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

 ((عظني وال تطل, قرأ عل�ه الصالة والسالم قوله تعالى: 

 ﴿فمن �عمل مثقال ذرة﴾

 قال: كفیت, فقال: فقه الرجل))

 الفقه في مصطلح القرآن, ومصطلح السنة, غیر مصطلح, مصطلحنا نحن.
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أي إنسان طالب علم شرعي, ط�عًا: صف سا�ع شرعي؛ درس أحكام الصالة, أحكام الصوم, الحج, الزكاة,  �عني:

 أحكام الطالق, والزواج, والوكالة, والعار�ة, والقرض الحسن, والمزارعة, والمضار�ة.

عرفة غا�ة الوجود, �قول لك: هذا درس الفقه, الفقه: التعمق في الدین, معرفة أسرار التشر�ع, معرفة سر الخلق, م

معرفة مؤدى الح�اة الدن�ا, معرفة من أین, وٕالى أین, ولماذا؟ هذا الفقه, الفقه: معرفة حكمة الدین, أصل الدین, ما 

 وراء النصوص, ما بین السطور, هذا الفقه �المعنى القرآني والنبوي. 

 قال: 

 ((فقه الرجل))

 لذلك: 

 ((من یرد هللا �ه خیرًا �فقهه في الدین))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

أما أناس كثیرون, �عیدون عن الفقه في الدین, �عد األرض عن السماء, �عني: �ق�م عمل ال یرضي هللا, ثم یدعو 

الناس الفتتاحه, �أتي �المنشدین, و�نشدون, و�دعو �عض الدعاة لیلقوا الخطب, والمكان في األصل ال یرضي هللا, 

ب �عض المو�قات, و�صلي, �أكل المال الحرام, و�سألك عن سمسمة علقت بین �عني: ما في فقه أبدًا, یرتك

 أسنانه, أأفطر أم لم �فطر؟ تناقضات كبیرة جدًا.

�عني: الفقه في الدین, أن تعرف سر التشر�ع, أن تعرف مقاصد الدین العل�ا, إن تعرف لماذا أنت في الدن�ا؟ لماذا 

لدین, الحكمة من الدین, هذا معنى الفقه, فلذلك: هذا ال �كون بجلسة خلقت في الدن�ا؟ ماذا �عد الموت؟ أصول ا

 واحدة, هذا �حتاج إلى تراكم, �حتاج إلى متا�عة, �حتاج إلى دوام. 

 �قول:  -عل�ه الصالة والسالم-وال تنسوا: أن النبي 

 ((أحب األعمال إلى هللا أدومها وٕان قل))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]
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 �ماذا حفت النار؟ :�ماذا حفت الجنة, و

 وعن أنس, قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ُحفت الجنة �المكاره, وحفت النار �الشهوات))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

ط�عًا: أن تأكل حتى تش�ع, وأن تنام حتى تش�ع نومًا, وأن تطلق �صرك في الحرام, حتى تمتلىء العینان من 

أن تدیر حدیثًا لط�فًا مع امرأة ال تبت إل�ك �صلة, وأن تذهب إلى أي مكان في اختالط, وأن مفاتن هذه المرأة, و 

تأكل ما تشاء, وأن تكسب المال الذي تر�د من دون قید, من دون شرط, من دون ورع, من دون سؤال, من دون 

 جواب, هذه جهنم. 

 ((إن عمل النار سهل �سهوة, وٕان عمل الجنة حزم بر�وة))

ار سهل جدًا, استرخاء, إطالق الشهوات, إطالق الجوارح, كسب المال من أي طر�ق, من دون تدقیق, عمل الن

 الذهاب إلى أي مكان, الجلوس مع أي إنسان, النظر إلى أي امرأة, هذه جهنم. 

 ((حفت الجنة �المكاره))

ذه السهرة ال یجوز أن �الجنة في غض �صر, �الجنة في تدقیق, هذا المال ال یجوز أن أكس�ه, في تدقیق, ه

أحضرها, هذا السفر ال ین�غي أن أسافر إل�ه, یذهبون إلى �الد الغرب, ل�طلقون أ�صارهم, بل و�رتكبون الفواحش, 

 و�عودون, وقد حققوا إنجازات كبیرة, ثم �أتون إلى المساجد.

 قال: 

 ((حفت الجنة �المكاره, وحفت النار �الشهوات))

 ترمذي في سننه][أخرجه مسلم في الصح�ح, وال
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 دقق في معنى هذا الحدیث القدسي :

 قال:  -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة 

((قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال هللا عز وجل: أعددت لع�ادي الصالحین, ما ال عین رأت, وال أذن سمعت, وال خطر 
 على قلب �شر))

 نه][أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سن

 لو دققتم في هذا الحدیث القدسي: اإلنسان هذا سافر إلى أورو�ا, هذا �عرف هولندا, وفرنسا, وٕانكلترا, أمر�كا,

 وكندا, وال�ا�ان, هذا �عرف تایواند, و�عرف أسترال�ا, و�عرف ال�ا�ان, و�عرف الهند, وال�اكستان, و�عرف إیران,

 مرئ�ات, دائرة. و�عرف السعود�ة, كل واحد له سفرة, أنت لك دائرة

في شخص �قول لك: سور�ا ولبنان فقط, ال �عرف, شخص سور�ة ولبنان والسعود�ة, عملت عمرة في زماني, 

 واألردن, أثناء كان �الهو�ة, شخص �قول لك: رحنا على قبرص, شخص �عرف ترك�ا. 

 , وال أذن سمعت.-أما األوسع من العین-((أعددت لع�ادي الصالحین, ما ال عین رأت 
أنت سمعت �غین�ا, وغانا, وسمعت بجنوب أفر�ق�ا, وسمعت �المكس�ك, والبراز�ل, واألرجنتین, وسمعت �كندا, -

وسمعت �األسكا, وسمعت �القطب, وسمعت �التیبد, وسمعت �الصین الشعب�ة, مسموعاتك أو مرئ�اتك, ملیون 
 مرة, أل�س كذلك؟ أما الخواطر ل�س لها حدود, كل شيء �الخاطر ممكن.

كن مثًال: �كون عندك ذهب قدر الكرة األرض�ة, ممكن خاطر, ممكن �كون في إنسان طوله من هنا للقمر؟ مم
ممكن خاطر, ثالثمئة وستون ألف كیلو متر طول رجل؟ ممكن, لكن هذا خاطر, ل�س له قواعد, ل�س له 

 , وال خطر على قلب �شر.-حدود, ل�س له واقع. فدقق في هذا الحدیث
لخلق, كالم رسول هللا, ال ینطق عن الهوى, �حدثنا عن ر�ه, فكیف �كون حال اإلنسان؟ إذا هذا كالم سید ا-

ض�ع هذا الذي أعده هللا له, من أجل در�همات, أو مبلغ من المال, أو سهرة مختلطة, أو انحراف �س�ط, ض�ع 
 .-اآلخرة كلها

 واقرؤوا إن شئتم: ﴿فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعین﴾))

 ه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه][أخرج
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 من هو المؤمن الموفق؟ :

أخواننا الكرام, المؤمن الذكي الموفق, كل هدفه اآلخرة, ألن الدن�ا عرض حاضر, �أكل منه البر والفاجر, واآلخرة 

 وعد صادق, �حكم ف�ه ملك عادل, لذلك: �عمل لآلخرة, وهذا العقل.

 : قال عل�ه الصالة والسالم

((إن أك�سكم, الك�س من دان نفسه, وعمل لما �عد الموت, والعاجز من ات�ع نفسه هواها, وتمنى على هللا 
 األماني))

 لماذا دخلت هذه المرأة النار؟ وما أ�عاد هذا الحدیث؟ :

 قال:  -رضي هللا عنه-وعن ابن عمر 

نت أطعمتنیها, وال سقیتها, وال أنت أرسلتیها ((قال عل�ه الصالة والسالم: دخلت امرأة النار في هرة, فقیل: ال أ
 تأكل من خشاش األرض))

 ال أطعمتها, وال سقتها, وال تركتها, لذلك: استحقت امرأة أن تدخل النار.

 فهذه اإلنسان, �عني: أنا أحب تكونون على حق�قة, هرة تسبب دخول النار, فما قولك ف�ما فوق الهرة؟. 

 من هدم بن�ان هللا))((اإلنسان بن�ان هللا, وملعون 

 إنسان یخوف إنسان, إنسان �فقر إنسان, إنسان یبتز مال إنسان, إنسان یجرح إنسان, �شوه إنسان.

أح�انًا ب�عض المهن الطب�ة: من أجل كسب المال, نقترح إجراء عمل�ة ال لزوم لها, ونقع بخطأ �العمل�ة, �موت 

وقدر؟ هذه جر�مة هذه, من قال لك: قضاء وقدر؟ هذه الشخص, �قول لك: قضاء وقدر, من قال لك هذا: قضاء 

جر�مة تحاسب علیها, �عني: مستعجل, قرر استئصال الثدي, استئصل الثدي, وال یوجد ف�ه شيء, البنت في 

ر�عان الش�اب, معقود عقدها على شاب, فلما علم أنه قد استئصل ثدیها, فسخ العقد, خطأ من الطبیب, خطأ 

 �س�ط.
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 ینما �عني �قول: فاهلل عز وجل: ح

 ((دخلت امرأة النار في هرة))

 النبي الكر�م: 

 ((دخلت امرأة النار في هرة))

 دقق وفهمكم كفا�ة �ما فوق الهرة.

دخل لعندك إنسان �شتري حاجة, وجدته جاهل, عرفت تب�عه �الض�ط, ل�سته شغلة وقتها منته, منته مفعولها, ل�س 

 �أعلى سعر, ثالثة أضعاف.  لها طعمة, ل�س لها عمل, ماضي مودیلها,

 قصة لها مدلولها :

مرة أخ صد�قي, صدیق عارض, قال لي: عندي س�ارة, فیها عیب �المحرك خطیر جدًا, الحمد هلل �عناها الیوم, 

ل�سناها لواحد, قال لي �الض�ط: ل�سناها لواحد, أنا رأیته جاهًال, ال �عرف عن هللا شيء, اشترى من طرطوس 

جي إل, قال لي: مثل العروس, خامس یوم انضر�ت ضرب, انمعست معس, فكان غاض�ًا  س�ارة كولف, كحلي

 أشد الغضب, قلت له: ألم تقل لي: قبل خمسة أ�ام ل�ستها لواحد؟ .

إخفاء العیب یجعل الب�ع حرام, إخفاء العیب یجعل هذه الصفقة حرامًا, ألن فیها كذب, أو فیها تدل�س, أو فیها 

 انحراف, لذلك: 

ت امرأة النار في هرة ح�ستها, ال هي أطعمتها, وال هي سقتها, وال هي تركتها تأكل من خشاش ((دخل
 األرض))

فاإلنسان أح�انًا: �ضرب غالم صغیر على ظهره, صار معه عاهة دائمة, أح�انًا �عني: یهمل معالجة طفل, 

 صدقائه, �موت.�كون طبیب مناوب, مرتاح, �أتي إسعاف, اآلن مشغول, �قرأ جر�دة, جالس مع أ

فنحن نضع الهرة, هذه الهرة وحدها تسبب دخول النار, فما قولك ف�ما فوق الهرة؟ وكل شيء �حسا�ه, وهللا عز 
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 وجل عدله مطلق. 

 قصة فیها عبرة :

قصة أنا سمعتها من أحد العلماء قد�مًا, من حوالي أر�عین سنة: أن رجًال في عنده ول�مة, شاري لحم, كان من 

�ط تركي, القصة من س�عین سنة أ�ضًا أكثر, ففي قطة أكلت له اللحمات, انغاظ منها, أتى �سلم, األتراك, ضا

وقف وشنقها, وشفى غلیله, قال له صد�قه: هذا ال یجوز, هذه به�مة, رأت لحم فأكلته, ال یوجد عندها شرع, 

اب أل�م, فصار �ضحك, قال له: القطة ال یوجد عندها تشر�ع, قال له: هذا الذي حصل, قال له: تصدق وٕاال فالعق

, قال له: لعل هللا �فعل �ك ما فعلت بها, فصار �ضحك ضحكًا ال حدود -وهللا أذكر هذه القصة-وما العقاب؟ 

له, من أجل هرة!! قال: من أجل هرة, ورفض أن یتصدق, أو أن �كفر عن ذن�ه, ومضى على هذه الحادثة, أكثر 

ك, انضم إلى جمع�ة االتحاد والترقي, هذا اإلنسان الذي شنق هذه الهرة, من خمس وعشر�ن سنة, فلما رحل األترا

وعینه كمال أتاتورك مساعدًا له أ�منا, ثم عینه حاكمًا إزمیر العسكري, ثم أصدر أمر, أمر هذا اإلنسان كمال 

 أتاتورك �ارتداء الق�عة, مكان الزي اإلسالمي.

یرتد, اشنقوه, ضا�ط شنق أمام دائرته في إزمیت, هذه القصة مرة عمل جولة تفت�ش�ة, سأل: أنه ارتد؟ ال, لم 

 سمعتها من رجل, عاش قد�مًا.

مرة أهداني من كم سنة إنسان كتاب عن كمال أتاتورك, قرأته, فإذا ف�ه هذه القصة, مما یؤكدها: أنه أمر �شنق 

 عل�ه الصالة والسالم.  حاكم إزمیر العسكري, هذا الرجل شنق قطة قبل عشر�ن سنة, �عني: هذا كالم النبي

 ((دخلت امرأة النار في هرة ح�ستها, ال هي أطعمتها, وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض))

 إذا اإلنسان �شكل مقصود, مع اإلصرار أراد أن �قتل هرة, أو أن �عذبها, شيء مخیف. 

 قصة مؤثرة :

ه �شكل جنو�ي مسرع, رأى كلب صغیر أنا لي صدیق, �عمل في المطار, طالع مع شخص �الض�ط, �قود س�ارت

�ق�ع على طرف الطر�ق في طر�ق المطار, أراد هذا السائق أن �ظهر براعته في الق�ادة, فقص یدي هذا الكلب, 

القض�ة دق�قة جدًا, دهس فقط ید�ه, وأطلق ضحكة ه�ستر�ة, وهللا الرجل كان في الس�ارة, وحدثني من فمه إلى 
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ف, أنا تألمت, أنا لست منتبهًا, وجدت انحراف مفاجىء, لماذا فعلت هذا؟ قال له: أذني, قال لي: وهللا شيء مخی

 انظر یداه فقط, یداه فقط.

 .-والنبي نهى عن أن تكون البهائم غرضًا في الرمي, كائن حي, الرجل حي یرزق وموجود-

تعطلت س�ارته, �عني: قال لي: في األسبوع الثاني رجع هذا اإلنسان من المطار إلى دمشق, في المكان نفسه 

أصاب العجلة خلل, فرفع الس�ارة, وحل البراغي, وسحب الدوالب, فقس التر�كو, وقعت فوق ید�ه, وقعت الس�ارة 

 فوق العجلة, والعجلة فوق رسغ�ه, �عد أن وصل إلى المستشفى اسودت یداه, فال بد من قطعهما.

ن�ة ظهرًا, وفي السبت اآلخر الثاني: كانت یداه مقطوعتان, �قسم �اهلل العظ�م: أنه فعل هذا یوم السبت الساعة الثا

 هذا الشيء �قع. 

 ((دخلت امرأة النار في هرة ح�ستها, ال هي أطعمتها, وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض))

 مؤمن یخاف هللا كثیرًا, هو إذا إنسان مخیر, قاصد هللا �عفي عنه, یدفع صدقة, �كفر, أما قاصد, ومستهتر, وال

 ی�الي, وال �ستغفر, وال �كفر, وال �صحح, هللا عز وجل قد ینتقم منه انتقامًا شدیدًا. 

 �شرى لك أیها المؤمن :

 حینما سئل:  -عل�ه الصالة والسالم-, أخبرا النبي -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة 

لقمر لیلة البدر ل�س دونه : هل تمارون في ا-عل�ه الصالة والسالم-((هل نرى ر�نا یوم الق�امة؟ فقال النبي 
سحاب؟ قالوا: ال �ا رسول هللا, قال: فهل تمارون في الشمس ل�س دونها سحاب؟ قالوا: ال �ا رسول هللا, قال: 

 فإنكم ترونه كذلك))

 حینما قال:  -عل�ه الصالة والسالم-لذلك: قال النبي  

 وز�ادة﴾)) -الجنة-((﴿للذین أحسنوا الحسنى 

 لكر�م, وهذا النظر إلى وجه هللا الكر�م, كما تروي األحادیث: النظر إلى وجه هللا ا
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 لو أن المؤمن نظر إلى وجه ر�ه, لغاب من نشوة النظرة خمسین ألف عام, من نشوة النظرة: 

 ﴿َوالَِّذیَن َكَفُروا﴾

 ]39[سورة ال�قرة اآل�ة:

 أكبر عقاب لهم: 

 ُ�وَن﴾﴿َكالَّ ِإنَُّهْم َعْن َر�ِِّهْم َیْوَمِئٍذ َلَمْحُجو 

 ]15[سورة المطففین اآل�ة:

 موقف عصیب :

 قال:  -رضي هللا عنه-وعن ابن ع�اس 

 فقال: �ا أیها الناس, إنكم محشورون إلى هللا تعالى حفاة عراة غرًال)) -ملسو هيلع هللا ىلص-((خطب رسول هللا 

 غرًال: �ال طهور.

 في أحادیث أخرى: قالت: 

, فقال: �ا أم المؤمنین, األمر أفظع من أن �عنیهم ذلك -معقول!؟- ((�ا رسول هللا, أو یرى �عضنا �عضا؟
, قال: قالت: �ا رسول هللا! أ�عرف �عضنا �عضًا یوم الق�امة؟ قال: نعم �ا أم -أفظع من أن �عنیهم ذلك-األمر, 

.. ..... -إلى آخره-المؤمنین, إال في أر�عة مواطن؛ عند الصراط, وٕاذا الصحف نشرت, وعند نفخ الصور, 
وف�ما سوى هذه المواقف: قد تقع عین األم على ابنها یوم الق�امة, تقول له: �ا بني, جعلت لك �طني وعاء, 

وصدري سقاء, وحجري غطاء, فهل من حسنة �عود علي خیرها الیوم؟ �قول ابنها: لیتني أستط�ع ذلك �ا أماه, 
 إني أشكو مما أنت منه تشكین:

وِر فَ   َال َأْنَساَب َبْیَنُهْم َیْوَمِئٍذ َوَال َیَتَساَءُلوَن﴾﴿َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّ

 ]101[سورة المؤمنون اآل�ة:
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 كذلك �قول عل�ه الصالة والسالم: 

((إنكم محشورون إلى هللا حفاة عراة غرلى, ثم قرأ قوله تعالى: ﴿كما بدأنا أول خلق نعیده* وعدا علینا إنا كنا 
 فاعلین﴾))

 شرارهم؟ :من هم خ�ار أئمتنا, ومن هم 

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((خ�اركم, أئمتكم الذین تحبونهم و�حبونكم, وتصلون علیهم و�صلون عل�كم.
أردت من هذا الحدیث الحق�قة التال�ة: المؤمن الصادق �ح�ه الناس جم�عًا ح�ًا جمًا؛ ألنه مستق�م, ألنه -

خیر, كر�م, جريء, شجاع, ینكر ذاته, هذه ورع, ألنه متواضع, ألنه حقاني, منصف, ألنه لطیف, ألنه 
 صفات محب�ة عند الناس.

 : -�عني: مح�ة الخلق دلیل في أدلة أن اإلنسان على حق, فلذلك: النبي قال
تذكرونهم دائمًا و�ذكرونكم دائمًا, -خ�ار أئمتكم الذین تحبونهم و�حبونكم, وتصلون عل�كم و�صلون عل�كم, 

الذین ت�غضونهم و��غضونكم, وتلعنونهم و�لعنونكم, قلنا: أفال ننادبهم �ا , وشرار أئمتكم -في تذكر مشترك
رسول هللا عند ذلك؟ قال: ال, ما أقاموا ف�كم الصالة؟ أال من ولي عل�ه وال, فرآه �أتي شیئًا من معص�ة هللا, 

 فل�كره ما �أتي من معص�ة هللا, وال ینزعن یدًا من طاعة لئال تقع فتنة))

اإلنسان على حق, أنه محبوب, وحینما ی�غضه الناس, لذلك: اإلنسان �صلي أح�انًا إمام, �عني: عالمة أن 

 والناس ال �حبونه, یجب أن تكون محبو�ًا, ولن تكون محبو�ًا, إال إذا ات�عت سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. 

 احذر من محقرات الذنوب فإن لها من هللا طال�ًا :

 وعن عائشة قالت: 

هذه كیف �ا عائش؟ هذا منادى مرخم, إذا قال: �ا عائشة منادى, أما -: �ا عائش, -ملسو هيلع هللا ىلص-لي رسول هللا ((قال 
 .-�ا عائش: هذا منادى, حذفت منه تاء التأنیث, �سمى منادى مرخم

 �ا عائش, إ�اك ومحقرات الذنوب, فإن لها من هللا طال�ًا))
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ل, وال زنا, وال شرب خمر, وال سرق, لكن �طلق �صره, و�صافح, و�ختلط, اآلن: معظم المسلمین ال �قتل؛ ال قت

و�سهر, وال تدقق, وهذه بلوى عامة, وهللا �عفو عنا, ولسنا مناح نحن, لسنا ....... ال �سعنا إال عفوه, هذه 

  محقرات الذنوب, هذه لها من هللا طالب, ألن الش�طان یئس أن �عبد في أرضنا, لكن �ماذا رضي؟ قال:

 رضي �التحر�ش بین المؤمنین)) -نحقر من ذنو�نا-((

هذه الخصومات, هذه الخصومات, والمشكالت بین المؤمنین, هذه ترضي الش�طان, والش�طان �ائس أن �عبد غیر 

 هللا في هذه ال�الد. 

ثیر أن ی-((إن الش�طان یئس أن �عبد في جز�رة العرب, ولكن رضي �شیئین؛ رضي �التحر�ش بین المؤمنین, 
, ورضي �محقرات -الخالف بینهم, أن یثیر الضغینة بینهم, أن یثیر العداوة وال�غضاء, أن یثیر الحسد بینهم

 األعمال))

�عني: �قول: ماذا فعلت؟ ما فعلت شیئًا, سهرنا سهرة, ضحكنا, لعبنا طاولة, نساء أجنب�ات, سهر, ومزاح, وت�ادل 

 ست�قظنا �عد الشمس, ماذا فعلنا؟ هذا الذي یتمناه الش�طان. طرائف, ولعب طاولة ونرد للساعة الواحدة, وا

 ((إن الش�طان .......))

 ((�ا عائش, إ�اك ومحقرات الذنوب, فإن لها من هللا طال�ًا))

 هذه هي الدن�ا عند هللا س�حانه وتعالى :

 : مر �سخلة جر�اء, قد أخرجها أهلها, قالت: -عل�ه الصالة والسالم-والنبي 

 ه هینة على أهلها؟ قالوا: نعم, قال: وهللا للدن�ا أهون على هللا من هذه على أهلها))((أترون هذ

هذه الدن�ا حقیرة على هللا, أبى أن یجعلها ثوا�ًا ألول�ائه, وعقا�ًا ألعدائه, قد �كون العكس, قد �عطیها ألعدائه وهو 

 د هللا, ل�ست مكافأة, ول�ست عقا�ًا. ال �حبهم, وقد �حرمها من أول�ائه وهو �حبهم, ألنها ال ق�مة لها عن
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 خاتمة القول :

 قال:  -رضي هللا عنه-آخر حدیث: �قول عل�ه الصالة والسالم, معه أبو عبیدة الجراح 

, فقال عل�ه -نحن معك, نحن أسلمنا, وجاهدنا, وافتدیناك �أرواحنا–((�ا رسول هللا! هل هناك أحد خیر منا؟ 
 , قوم �كونون �عدكم, یؤمنون بي ولم یروني.-ارة لكمهذه �ش–الصالة والسالم: نعم, 

قال له: في أحد أحسن منا؟ نحن اجتمعنا �ك, وتشرفنا �صحبتك, وآمنا �ك, وصدقناك, وجاهدنا معك, -
, هل أحد خیر منا؟ قال: نعم, أناس �أتون في آخر الزمان, یؤمنون بي -وفدیناك �أرواحنا, وأوالدنا, وأموالنا

, قال له: أجره كأجر -والحدیث له تتمة-م القا�ض على دینه, كالقا�ض على جمر, ولم یروني, واحده
 س�عین, قال: منا أم منهم؟ قال: بل منكم, ألنكم تجدون على الخیر معوانًا وال یجدون))

الناس جم�عًا �عیدون عن الحق, اإلنسان إذا سار في طر�ق الحق, فد تجد متاعب من داخل بیته أح�انًا, من 

 , من .........زوجته

 والحمد هلل رب العالمین 
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 واألمل : التفاؤل {119-26}الدرس 

 12-10-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽

 عد األمین .الحمد هلل رب العالمین , والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الو 

 األمل والتفاؤل :

أیها األخوة الكرام ؛ من كتب األحادیث الشر�فة كتاب الجامع 
الصغیر , ولهذا الكتاب خص�صة ؛ هو أنه مرتب وفق 

 الحروف األبجد�ة , لذلك : 
إذا قرأت في صفحات هذا الكتاب , تجد موضوعات منوعة 

 یجمعها حرف واحد , فمن هذه األحادیث الشر�فة : 
األمل رحمة من هللا ألمته , ولوال األمل ما أرضعت أم  أن

 ولدًا , وال غرس غارس شجرًا .

 عالمات المؤمن والكافر .

 أیها األخوة :

 من عالمات المؤمن : أنه متفائل .
 ومن عالمات الكفر : ال�أس والتشاؤم .

ال�أس من عالمات الكفر, والقنوط من عالمات 
 الكفر: 

 ِمْن َرْوِح للااَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن﴾ ﴿ِإنَُّه َال َیْ�أُس 

 ]87[سورة یوسف اآل�ة:
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-ال�أس, والقنوط, والتشاؤم من عالمات الكفر, والثقة �اهلل, واألمل, والتفاؤل من عالمات اإل�مان, لذلك: النبي 
 علمنا أنه:  -عل�ه الصالة والسالم

 سها))((إذا قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة فل�غر 

ألنه �عمل ألوالده, �عمل للمسلمین, لو أنه غرسها, ولم 

 ینتفع بثمرها, أال ینتفع بثمرها المسلمون؟ له أجر.

النقطة الدق�قة: أن إنسانًا زرع شجرة, كل من أكل من 

ثمرها في صح�فته, إنسان أجرى نهر, كل من شرب 

 منه في صح�فته, إنسان فتح طر�ق, أنشأ میتم.

 ك�اء دائمًا ی�حثون عن أعلى أنواع األر�اح.الحق�قة: األذ

اآلن : في تاجر یرضى بر�ح قلیل , هامش الر�ح 

 ضعیف جدًا ، بجهد كبیر , ومردود قلیل .

 في مثل بین التجار: مثل مطحنة الجن , خر�ر وعجیج على الفاضي .

جا�ك ؟ جهد قلیل , ومردود كبیر فالتاجر الذي یر�ح قلیل , وجهد كبیر , ال �كون تاجر متفوق , من الذي �مأل إع

. 

حسنًا : طبق هذه القاعدة على عمل اآلخرة, ا�حث عن الصدقة الجار�ة, ألن أي عمل مهما كان عظ�مًا, ینتهي 

 مع موت اإلنسان, أما إذا تركت صدقة جار�ة, هذا العمل ال ینتهي, تأت�ك أر�احه كل حین, لذلك: 

 ثالث؛ صدقة جار�ة )) (( إذا مات ابن آدم, انقطع عمله إال من

بنى مسجدًا, أو ساهم ببناء مسجد, أو أسس مسجد, أو أضاء مسجد, أو دعم مسجد, أو میتم, أو مستشفى, أو 

 مستوصف, �عني اآلن: الط�ا�ة غال�ة جدًا, جدًا غال�ة.

ل, تصو�ر سمعت أنه �أخواننا التجار, أسسوا مستوصف في آخر الخط, األجرة ر�ع, �أتي فقیر, �حتاج إلى تحلی

إ�كو, یجد األمر معقول, هذا صدقة جار�ة, لو �حثنا عن أعمال تنفع المؤمنین الفقراء, هذا العمل في صح�فة 
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 المساهمین إلى یوم الق�امة, وما أكثر األعمال.

 أنا أح�انًا: أسمع �األخ�ار, أن �مصر عملوا عرسًا جماع�ًا, ألف ومئة شاب �آن واحد, اقترنوا �ألف ومئة شا�ة,

 ولهم بیوت, سمعت خبر مماثل �ال�من, خبر ثالث بإیران.

 حسنًا: جمع�ة لتزو�ج الش�اب, هذا عمل عظ�م.

سألت مهندس, قال لي: ممكن اآلن مع غالء األسعار, أن نؤمن بیت �مئتي وخمسین ألف, ط�عًا: كسوة درجة 

ن الدواء, أن تساهم �حل مشكالت خامسة, شاب �ال مأوى, هذا عمل؛ أن تساهم بتزو�ج الش�اب, أن تساهم بتأمی

 الناس.

في أخ من األخوان, قال لي: أنا أخذت من مالي مبلغ, لحل حاجات المسلمین, تركته للقرض, لزمه خمسة عشر, 

یدور من واحد لواحد, رصد مبلغ إلقراض الناس قرضًا 

 حسنًا.

لما اإلنسان یر�د أن �صل إلى هللا, یتفتق ذهنه عن 

ذه األعمال ترفعه عند هللا, واإلنسان أعمال طی�ة جدًا, ه

حجمه عند هللا �حجم عمله؛ ممكن تخفف مآسي 

المرضى, ممكن تخفف مآسي الفقراء, ممكن تخفف 

مآسي الش�اب, الذین ال یجدون بیتًا من أجل أن یؤو�هم 

 �عد الزواج, فلذلك: ا�حثوا عن صدقة جار�ة. 

 ((إذا مات ابن آدم, انقطع عمله إال من ثالث))

نامرة عندي تفسیر, أعجبتني آ�ة في هذا التفسیر, تفسیرها رائع جدًا, فجعلتها خط�ة, وتأثر الناس كثیرًا, �عد أ

یومین فكرت: أن هذا المفسر, عاش قبل ألف عام, وألف هذا التفسیر, وهذه الخط�ة, وما حصل منها من تأثیر 

مل ی�قى �عد موت اإلنسان, وأجل األعمال هو: في صح�فة المفسر, الذي ألف هذا التفسیر, فلذلك: ال بد من ع

العمل الذي ی�قى �عد موت صاح�ه, وأخطر السیئات هي: السیئة التي تستمر �عد موت صاحبها, في مالهي, 

�عد أن أسس �فاخر األثاث, وجلبت له الساقطات من كل حدب وصوب, وجلبت له أنواع الخمور, وافتتح �حفل 

 ؤسس هذا الملهى, وكلما مررت أمامه في طر�ق الز�داني.كبیر, و�عد س�عة أ�ام مات, م
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أذكر: أن كل معص�ة تجري ف�ه كل یوم, في صح�فة من أسسه, هذا عمل, هذا عمل, قال: 

اَعُة َأْدِخُلوا َآَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب   ﴾﴿النَّاُر ُ�ْعَرُضوَن َعَلْیَها ُغُدّوًا َوَعِشّ�ًا َوَ�ْوَم َتُقوُم السَّ

 ]46سورة غافر اآل�ة:[

 الصدقة الجار�ة :

ا�حثوا عن عمل جار, عن صدقة جار�ة, من أجلِّ الصدقات الجار�ة: ولدًا صالحًا ینفع الناس من �عدك, لذلك: 
مهما اعتنیت �ابنك, تر��ة, وتوجیهًا, وتثق�فًا, هذا صدقة جار�ة لك, وأنت في الجنة �أت�ك رزق وفیر, یرفع هللا لك 

 نة, �ا رب من أین هذا؟ هذا من دعاء ولدك لك, أنت ر�یته, واعتنیت ف�ه.مقامك في الج

�عني: زوجته, أنا أعجب أشد العجب, من أن یبخل على ابنه أن یزوجه, حسنًا: من لك غیره �ا أخي؟ أنا 
عصامي, اتركه �كون عصامي مثل حكایتي, هذه كوانة قد�مة, اآلن �حتاج إلى مساعدة, كان قبل مئة سنة, 

ین سنة, ممكن اإلنسان �سلك الطر�ق لوحده, اآلن �حاجة إلى معاونة من والده, فإذا أب استطاع یزوج أوالده, س�ع
یؤمنهم ببیوت؛ مستق�مین, لهم سمعة طی�ة, هذا ولد صالح, ینفع الناس من �عده, معناها: أنت ما مت, ما مات 

 اإلنسان, فلذلك: لن�حث عن عمل ینفع الناس من �عدنا. 

 مات ابن آدم, انقطع عمله إال من ثالث))((إذا 

صالته وقفت, صومه وقف, ذكره وقف, تالوته وقفت, حسنًا: أعماله التي كان �عملها, تنتهي بإطعام المسلم, 

أطعم فقیر, أكل األكالت, وش�ع , ودعا لك, واألكالت خلصوا, انتهى عملك, �عني: أعطیته ألف لیرة, أنفقها 

 خلصوا, لم یبق في شيء, أما إذا علمت إنسان, دعمت إنسان یدعو هللا عز وجل.ودعا لك, وخلصوا األلف, 

أح�انًا: طالب علم ذكي جدًا, قلت له: أنت نفقتك علي, اطلب العلم, هذا كبر, صار داع�ة, خطیب, نفع الناس, 

 كل من اهتدى على ید�ه, في صح�فة من أمده �المال.

, من أفر�ق�ا, طالب علم غر�اء, جاؤوا لیتعلموا, وس�عودون إلى �الدهم أح�انًا: �أت�ك طالب من ترك�ا, من الصین

 خط�اء معلمین, فإذا إنسان أكرمهم.

أنا مرة: عندي طالب علم, لم �قل لي, أر�ع سنوات لم �كن عندي سجادة, وال یوجد بیت, ال یوجد �المستودع 

ض�فنا, إذا أمنت له سجادة عیرة, مدفأة, خمس, ست سجادات عتاق, قال لي: أر�د عیرة فقط سجادة, طالب علم, 
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مستودع مازوت �الشتاء مثًال, أنت ماذا عملت؟. 

كل أعماله القادمة في صح�فة من أعانه, لذلك: الشيء اللطیف الذي ی�عث على التفاؤل: أن طالب العلم 

وأكثرها سخاء, وأكثرها الشرعي یذهبون إلى مصر, وٕالى الحجاز, وٕالى الشام, یجدون هذه البلدة أرحم بلدة لهم, 

 علمًا, وأكثرها ورعًا, وهذا من فضل هللا علینا.

أنا أشجعكم, إذا شخص رأى طالب علم من بلد أجنبي, من أفر�ق�ا, من آس�ا, اآلن: في طالب علم من الش�شان, 

یهم, تأمین بیت ومن داغستان, محرومین العلم س�عین سنة, اآلن تفتحوا؛ فتعل�م هؤالء, والعنا�ة بهم, واإلنفاق عل

صغیر لهم �سكنون, �الشتاء مدفأة, سجادة مثًال, كل هذا العمل في صح�فتك, وهو من الصدقة الجار�ة, عملنا 

 مستوصف, عملنا قض�ة, ...... فكر �صدقة جار�ة, ال تفكر بر�ح منقطع.

 المئة ثمانین.اآلن: إذا اإلنسان معه رأس مال, أنفقه انتهى, أما إذا استثمره �شركة عال�ة جدًا, �

مثًال �قول لك: أنا أصل المال محفوظ, وهذه األر�اح كلها, كذلك اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث؛ صدقة 

 جار�ة, وعلم ینتفع �ه, وولد صالح یدعو له.

كان أجدادنا یتفننون �األعمال الصالحة, هذه العصرون�ة, كانت وقف, أي غالم, أو زوجة لها زوج قاس جدًا, هذا 

غالم له سید قاس جدًا, ُكسر معه إناء, یذهب إلى وقف العصرون�ة, �قطعة من هذا اإلناء, �عطونه إناء جدید, ال

 حتى �حلوا مشكلة؛ في آ�اء قساة, في أصحاب عمل قساة جدًا, فهذا عمل صالح.

ة حش�ش, أنا ناس اشتروا قطعة أرض, وزرعوها كأل, وسمحوا للدواب المر�ضة: أن تع�ش فیها, هذه المرجة, مرج

عندي صورة فیها حش�ش, كان المرج وقف للدواب المر�ضة, الدواب المر�ضة, فكلما اإلنسان اقترب من هللا عز 

 وجل, یتفنن �األعمال الصالحة, یتفنن.

أخ من أخواننا عامل �طاقات شيء جمیل, مونة سنة �كاملها؛ رز, وسمنة, وز�ت, �طاقة �عطیها لفقیرها, الفقیر 

 السنة �كاملها, رز, على سمنة, على ز�ت, على ........�أخذ مونة 

 �عني: كل حاجات البیت شيء جمیل .

قال لي أحد أخواننا الكرام, قال لي: أنا في العید أدفع الفطرة على الشكل التالي وفق السنة؛ كیلین رز, عل�ة 
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أسرة, أر�عة أ�ام مثًال, هذا عمل  سمنة, عل�ة بزال�ة, كیلین لحمة رأس العصفور, قال لي: هذه طبخة, تكفي أكبر

صالح؛ طالب العلم صدقة جار�ة, بناء المسجد صدقة 

جار�ة, ومستشفى صدقة جار�ة, مستوصف صدقة 

 جار�ة.

اآلن في اتجاهات رائعة جدًا, اآلن في مثًال دور, تهیىء 

الفت�ات تهیئة مهن�ة, تعلمهم الخ�اطة, هذه الفتاة فقیرة, 

الخ�اطة, أعطیناها ماكینة,  یت�مة, متسولة, علمناها

نقلناها من متسولة إلى منتجة, نقلناها من آخذة زكاة إلى 

دافعة زكاة, في عمل عظ�م, فالمؤمن �فكر �عمل ینفع 

الناس من �عده, �فكر �عمل من نوع الصدقة الجار�ة, أو علم ینتفع �ه, ترك مؤلف, ترك دعوة إلى هللا عز وجل 

 ینتفع بها الناس جم�عًا.

قلتها لكم أعتقد: كنا �افتتاح مسجد, جانبي كان مدیر األوقاف, قلت له: اشكر هللا عز وجل, الذي سمح لك  مرة

تفتتح مسجد, قلت له: ألقول لك السبب: أن ال�ارحة كان في افتتاح ملهى, وفي إنسان قص الشر�ط ت�عه, فأنت 

 سمح هللا لك أن تفتتح مسجد.

�الشر�عة, قال لي: وهللا عملنا متعب, قلت له: أحسن ما تعلم الرقص,  مرة جالس جانبي أستاذ �حمل دكتوراه

 هناك من �علم الرقص, والغناء, والموس�قا.

 فإذا أردت أن تعرف مقامك, فانظر ف�م استعملك؟.

أیها األخوة, فنحن نر�د صدقة جار�ة؛ ابنك صدقة جار�ة, بنتك صدقة جار�ة, عندك بنت علمتها, وهذبتها. 

 بنتان, فأحسن تر�یتهما, فأنا كفیله في الجنة))((من جاءه 

یجب أن تعرفوا: كلكم بنت واحدة, إذا ر�یتها تر��ة صح�حة, عرفتها بر�ها, حملتها على طاعة هللا, قرَّأتها القرآن, 

حجبتها, زوجتها من شاب مؤمن, هذه ضمانة لدخول الجنة, فأنا كفیله في الجنة, قالوا: و�نت؟ قال: و�نت واحدة, 
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 نتك صدقة جار�ة, ابنك صدقة جار�ة.ب

مرة كنا �األموي, بوفاة الشیخ أبو فهد الخطیب رحمه هللا, كان خطیب األموي توفي, فالتعز�ة �األموي جالسون, 

قام ابنه, وألقى خط�ة رائعة جدًا, قال وز�ر األوقاف: سأعین ابنه مكانه تكر�مًا لألب, حسنًا: معناها األب: ما 

 ولد صالح یدعو إلى هللا من �عده, معناها ما مات.مات, ما دام خلف 

إذًا: یجب أن نفكر تفكیر جاد �عمل صالح, ینفع الناس من �عدنا �عمل ُ�صنف عند هللا مع الصدقة الجار�ة, 

 صدقة جار�ة, علم ینتفع �ه, ولد صالح یدعو له.

ت طر�ق أح�انًا, هذا كله من في حدیث آخر, في تفاصیل: إذا أنشأت جسر, إذا غرست غراس, شقیت نهر, فتح

 الصدقات الجار�ة, كتبت مصحف, �عني أرعن.

أحد كتاب المصحف, لم �عد یر �عیونه, كل عمره 

كتا�ة مصاحف, وهللا عمل عظ�م, هذه الكتا�ة اآلن 

تط�ع مئات المرات, ألوف المرات إلى یوم الق�امة, 

 كله في صح�فته.

له, هو توفي,  أح�انًا: أسمع قارىء متوفي هللا, هنیئاً 

أما صوته �القرآن, �صدح في كل أنحاء العالم 

اإلسالمي, وفي مغني توفي كمان وكمان ....... 

 �عني: كلما أذ�عت هذه األغن�ة, یتلقى الثمن.

كأن درسنا الیوم: الصدقة الجار�ة, الصدقة الجار�ة, ال نر�د عمل منقطع, ینتهي عند الموت, أطعمت إنسان 

 الطعام, أعطیته مساعدة, انتهت المساعدة, نر�د صدقة جار�ة, نر�د نشر علم. طعمًا, ش�ع وانتهى

مثًال: لو أن أحدكم أحب أن �علم ابنه علم شرعي, على الحالتین العلم ال �طعم خبز, ال بد له من عمل مهني, 

د �ا رب, نذرته لك, وال بد من العلم, فعلمه علمًا, ینفعه في دن�اه وآخرته, علمه علم شرعي, �عني قل: هذا الول

 ماذا قالت امرأة عمران؟: 
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ي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َ�ْطِني﴾  ﴿َربِّ ِإنِّ

 ]35[سورة آل عمران اآل�ة:

ال یوجد شخص عنده ابن, نذره هلل عز وجل, ط�عًا: اعتنى ف�ه, علمه, دخله مدارس شرع�ة, لصار عالم, وزوجه, 

 وجعله یدعو إلى هللا.

سمعوها: عنده أر�عة أوالد, وعنده عمل تجاري ضخم, فقال ألحد أوالده المثقفین: �ا في أب له قصة, یجب أن ت

بني, أنت كن في األوقاف لخدمة العلماء والمساجد, ولك حصة كأخوانك من كل األعمال التجار�ة, أنت مهمتك 

 خدمة المساجد, وخدمة العلماء.

ن في هذا المكان لخدمة العلماء وللمساجد, مع أن فقال لي هذا االبن: أنا موظف, أما أنا أبي أمرني أن أكو 

 حصتي من األر�اح كأخوتي تمامًا, ماذا فعل هذا األب؟. 

أعطى ابنه ر�حه, وفرزه لعمل ینفع الناس, وفعًال الیوم كنا عنده, تجده ساهم مساهمة كبیرة بإنشاء مسجد, سهل 

 مكان ما ف�ه مسجد.األمور, ما صعبها, سهلها, دلنا على الطر�ق إلنشاء مسجد في 

فأح�انًا اإلنسان: �فكر �عمل البنه, البنته, لزوجته, في نفع, حتى هللا عز وجل �ستحق أن �كافئنا یوم الق�امة على 

 هذه األعمال.

 قال: إنما األمل رحمة من هللا ألمتي, لوال األمل ما أرضعت أم ولدًا, وال غرس غارس شجرًا.

ر�ض, قال: والنبي علمنا: إذا اإلنسان زار م

 ((نفثوا له في األجل))

في أناس أصلحهم هللا, ما عندهم حكمة أبدًا, خیر ما معك؟ وهللا معي مرض مثًال, أو ...... وهللا في اثنین 

ماتوا بهذا المرض, ال حول وال قوة إال �اهلل, ما عندهم حكمة أبدًا, �كبر المرض عل�ه, یذكر له قصص ناس 

 ماتوا.

ح�انًا: �كون مرض خبیث, أذكر له قصصًا, وهللا واقع�ة من ..... أعرفهم جم�عًا: أن هللا عز أنا هللا یلهمني, أ

وجل شفاهم شفاء تام, قلت له: من اثنتي عشرة سنة, ال یوجد ف�ه ال�ال, وكان معه ورم خبیث ...... 
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�عني: في أمل هللا �شفیني؟ ط�عًا: في أمل, أنا 

نبي علمنا: مهمتي بث األمل, ما بث ال�أس, وال

 ((إذا عدتم مر�ضًا, نفثوا له في األجل))

أح�انًا �قول له: هللا یخفف عنك, كلمة قاس�ة جدًا, 

�قولها إنسان إلنسان كس�ح, أو مصاب �شلل, هللا 

یخفف عنك, ال, هللا �شف�ك, و�عاف�ك, إن شاء هللا, إذا 

هللا شفاك, نطلع سیران سوى, وقر��ًا إن شاء هللا 

ات اإلنسان مهمة جدًا, فلوال األمل �طل العمل, فأنت بث األمل, یبث األم �أوالدها, بث األمل �طمئن, معنو�

........ 

أح�انًا: أنا أسمع أن فالنة توفي زوجها, وهي في مقتبل العمر: آثرت تر��ة أوالدها على حظها من الرجال, ما 

 تزوجت, وحافظت على أوالدها حفاظًا عظ�مًا.

لي: أنا والدتي, توفي والدي كان عمرها إحدى وعشرون سنة, وما تزوجت, هي ترعانا, قلت  مرة أحد طالبي قال

 له: بلغها حدیث رسول هللا. 

–((أول من �مسك �حلق الجنة أنا, فإذا امرأة تنازعني, تر�د أن تدخل الجنة قبلي, قلت: من هذه �ا جبر�ل؟ 
 , فأبت الزواج من أجلهم))قال: هي امرأة مات زوجها, وترك لها أوالداً  -شو هذا؟

�عني: كل شيء عند هللا محفوظ, آثرت أن تر�ي أوالدها على حظها من الرجال, قال: هذه تدخل الجنة قبل رسول 

 هللا, هكذا الحدیث. 

 ((فإذا امرأة تر�د أن تدخل الجنة قبلي, قلت: من هذه �ا جبر�ل؟ قال: هي امرأة مات زوجها))

 لى عمل صالح ینفع الناس من �عده.فالمؤمن مهمته: یدل الناس ع

 نحن بدنا عمل من نوع الصدقة الجار�ة, فا�حث عن عمل, اعمل مشروع, تعاونوا على إنشاء بیوت لها الش�اب.
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مرة أذكر قصة: إنسان یب�ع أل�سة جاهزة, قال لي: أنا ساكن ببیت أجرة, صدر مني وعد لصاحبته, �عني حینما 

زمة السكن, طلبت مني البیت, قلت: ح�ًا وكرامة, تعال مساء, جاء مساء, وجد في تر�د ُأخل�ه لها, قال لي: في أ

محام, كّتبوا تنازل, وص�غة معینة, قال لي: �عد ما وقعت التنازل, قال لي: وهللا قال لي �الحرف الواحد: أنت مثل 

صدر مني وعد أن أسلمها  الدا�ة, وقعت التنازل ....... �الطر�ق صفیت, قال له: حسبي هللا ونعم الوكیل, أنا

 البیت متى شاءت, وها أنا ذا أنفذ وعد هللا, هو یدبرني, قصة طو�لة, �عني ملخصها: 

خالل أقل من شهر�ن, هللا �سر له بیت �مركز عمله, الطابق السا�ع, أر�ع جهات مفتوحة, �عني وت�سر المبلغ, 

غیر معقول, جاءني واحد من ال�من, اشترى  لكن �أسلوب غر�ب جدًا, قال لي: عملت رخصة, قال لي: �عت ب�ع

�ضاعة, السوق دفع حقها نقدي �أعلى سعر, خالل أشهر صار معي حق بیت, اشترى البیت, قال لي: ما سر 

التوفیق بهذا البیت؟ قال لي: السر: أن صاح�ة البیت عندها بنت عانس, فجاءها خاطب, ال یوجد عنده بیت, 

من البیت حتى أتزوج ف�ه أنا, فلما طلبت منه, قال له: أنا حاضر, ووعدتك فقالت ألمها: اسألي فالن, یخرج 

أخرج منه, ونفذ وعده, فهذه البنت راحت عمرة من دمشق, إلى مكة, إلى المدینة, إلى دمشق, تقول: اللهم هیىء 

 لفالن أحسن من بیتنا, ألنه حل لي مشكلة.

إنسان یتشبث ببیت ل�س له, و�تهنى ف�ه, ال یوجد إنسان  فلما اإلنسان �حل مشاكل الناس, هللا یوفقه, ال یوجد

 سلمه ألصحا�ه.

عندي كان أخ في الجامع, عمله بدمشق �منصب رف�ع جدًا �الج�ش, هو لواء, وآخذ منصب رف�ع, وتقاعد, فطرق 

فتاح, �اب أصحاب بیته, بیته �المزة فخم جدًا, ساكنه خمس وعشرون سنة, �عد ما ط�عًا نظفه, قال له: هذا الم

جزاكم هللا خیرًا, س�صعقوا, ما صدقوا هذا المفتاح, هذا البیت, ال أر�د شیئًا, هذا بیتكم, فضلتم علي, إنسان حقاني, 

 مستق�م, �عطي الناس حقوقهم, یؤدي ما عل�ه, هذا س�عامل معاملة خاصة.

أیها األخوة, في آ�ة قرآن�ة, وهللا لو أتلوها آالف المرات, ال أرتوي منها: 

اِلَحاِت﴾﴿أَ  َئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم َكالَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ یِّ  ْم َحِسَب الَِّذیَن اْجَتَرُحوا السَّ

 ]21[سورة الجاث�ة اآل�ة:
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�عني: �ا ع�ادي, تصوروا: �عني معقول: أن واحدًا مسيء, واحدًا محسن, عامله كمسيء, المحسن محسن. 

 تقس�مات ال�شر :

 وم, قلت له: في تقس�مات لل�شر ال تعد وال تحصى.قلت لشخص الی

 اآلن �قولون: شرق وغرب, غرب حضاري, وشرق متخلف, في تقس�م ثان: شمال وجنوب, دول الشمال غن�ة جدًا.

مرة صار مؤتمر, دول الشمال, دول الجنوب فقیرة جدًا, أفر�ق�ا, وجنوب آس�ا, والبراز�ل, كله فقیر, في شرق, وفي 
, وفي جنوب, في أب�ض, وفي ملون, وفي أصفر, وفي ملل, ومخل, وأجناس, وق�ائل, وطوائف, غرب, في شمال

 وأعراق, وشعوب, وأمم, كل هذه التقس�مات ال �عترف هللا بها. 

 ((كلكم من آدم, وآدم من تراب))

صدقوني أیها األخوة ال ثالث لهما؛ -((الناس رجالن 

نض�ط مؤمن كافر موصول �اهلل, منقطع عن هللا, م

�الشرع, متفلت عن الشرع, محسن مسيء, مستق�م 

منحرف, صادق كاذب, مقبل معرض, �قوده الهوى 

 .-�قوده الحق, أبداً 

الناس رجالن؛ بّر تقي كر�م على هللا عز وجل, 

 وفاجر شقي هین على هللا عز وجل))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

قطعًا, في خطین ال ثالث لهما, تصور طر�قین بینهما, والدلیل: في دلیل قرآني: في خطین: أنت على أحدهما 

 بینهما ماء, وعلى �مین األول ماء, وعلى �سار الثاني ماء, أنت على أحد الطر�قین, قال: 

 ﴿َفِإْن َلْم َ�ْسَتِجیُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنََّما َیتَِّ�ُعوَن َأْهَواَءُهْم﴾
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 ]50[سورة القصص اآل�ة:

اطل, أنت مع العقل وٕاال مع الهواء, أنت مع االتصال �اهلل وٕاال مع االنقطاع, أنت مع أنت مع الحق وٕاال مع ال�

اإلحسان أو مع اإلساءة, أنت مع الحق أو مع ال�اطل, ال ثالث لهما: 

َواُه ِ�َغْیِر ُهًدى ِمَن للااَِّ ِإنَّ للااََّ َال َیْهِدي﴿َفِإْن َلْم َ�ْسَتِجیُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنََّما َیتَِّ�ُعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ِممََّن اتََّ�َع هَ 
 اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن﴾

 ]50[سورة القصص اآل�ة:

 الخاتمة :

 أیها األخوة, �عني محور هذا الدرس: هناك أعمال صالحة كثیرة, إال أن هناك أعمال ذات مردود كبیر.

مرة ماشي �طر�ق الصالح�ة, عند البوا�ة وجدت محل 
ضخم, كاتب لوحة أعجبتني, قال: نر�د مصلحة أر�ح 
 وأر�ح, نر�د مصلحة أر�ح وأر�ح, معنى: فكره تجاري.

نحن اآلن محور درسنا الیوم: نر�د عمًال صالحًا, 
أر�ح, أدوم, نر�د صدقة جار�ة, علم ینتفع �ه ولد 

 صالح, یدعو لنا.

في شخص ال یوجد عنده أوالد؟ ابن, أو بنت, االبن, 
, صدقتان جار�تان, ال ینتهي أثرهما, وال أو البنت

 �الموت.

وهللا أح�انًا: أقعد مع ابن, �ظل �حكي على أب�ه, كیف علمهم الصالة, وكیف علمهم األمانة, والصدقة, 
 واالستقامة, والعفة, وكیف ر�اهم؟.

وما قولك: أن ابنك إذا وهللا أشعر أن هذا األب كان ذك�ًا جدًا, أنه عمل عمًال, استمر من �عده ابنه استمرار, 
 دللته على هللا, وزوجته من فتاة مؤمنة, أنجب ذر�ة طی�ة: 

�ََّتُهْم َوَما َأَلْتَناُهْم ِمْن عَ  �َُّتُهْم ِبِإ�َماٍن َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذرِّ َمِلِهْم ِمْن َشْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ ِ�َما َكَسَب ﴿َوالَِّذیَن َآَمُنوا َواتََّ�َعْتُهْم ُذرِّ
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 ٌن﴾َرِهی

 ]21[سورة الطور اآل�ة:

�ََّتُهْم﴾  ﴿َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذرِّ

 ]21[سورة الطور اآل�ة:

 ألحقنا بهم أعمال ذر�اتهم, كل أعمال أوالدك في صح�فتك, هذه صدقة جار�ة, فمن اآلن علینا أن نر�ي أوالدنا.

ین محطة, وابنه ترك الدین �عني: لما اإلنسان �أتي هكذا �شغلة جدیدة, �قول لك: حضار�ة, صحن مئة وثمان

كل�ًا, كل یوم الساعة الخامسة �قنوات المجاري, من قناة لقناة, وفسد فساد كلي, و�حث عن الزنا من وراء الصحن, 

 الذي أنت اعتبرته حضاري, أنت خسرت ابنك.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 : اللغو {119-27}الدرس 

 26-10-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  - جامع األحمدي -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 مدخل للتعر�ف �موضوعنا الیوم :

أیها األخوة, في سورة المؤمنین اآل�ة األولى: 

 وَن﴾﴿َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمنُ 

 ]1[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿الَِّذیَن ُهْم ِفي َصَالِتِهْم َخاِشُعوَن﴾

 ]2[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن﴾

 ]3[سورة المؤمنون اآل�ة:

 موضوع هذا اللقاء: حول اللغو الذي حرمه القرآن, ووصف �ه المؤمنین: �أنهم معرضون عنه.

ثالثون حدیثًا شر�فًا في كتب الصحاح التسعة, تتحدث عن اللغو, وقد �قول  -عل�ه الصالة والسالم-وللنبي 

 أحدكم: ما ق�مة هذا الموضوع؟.

�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((إن الرجل لیتكلم �الكلمة من سخط هللا تعالى, یهوي بها في جهنم س�عین خر�فًا))

ما نقول؟ قال: و�حك �ا معاذ, وهل �كب الناس في النار على مناخرهم إال ((قالوا: �ا رسول هللا, أو نؤاخذ �
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 حصائد ألسنتهم؟))

 ((ال �ستق�م إ�مان عبد حتى �ستق�م قل�ه, وال �ستق�م قل�ه حتى �ستق�م لسانه))

 [أخرجه اإلمام أحمد في مسنده]

 مل. وكالمنا جزء من أعمالنا, أعمالك أنواع, أحد أكبر أنواعها: كالمك, كالم ع

 ما سبب تشتت أسر كثیرة في المجتمع اإلسالمي؟ :

 , أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: -رضي هللا عنه-عن أبي هر�رة 

روا, وال تدابروا, وال تحسسوا, وال ی�ع �عضكم على ب�ع �عض, وكونوا ع�اد هللا أخوانا))  ((ال تهاجَّ

 ترمذي في سننهما, ومالك في الموطأ][أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود وال

 ال تهاجروا: ال تتكلموا هجرًا, �عني: كالمًا قب�حًا, یؤدي إلى الهجران بینكم.

أسر كثیرة تقاطعت سنوات طو�لة, من أجل كلمة قاس�ة, أسر تهدمت وشرد األوالد, �سبب كلمة قاس�ة قالها 

 ض�ط اللسان جزء من اإل�مان:الزوج, شراكات فصمت �سبب كلمة مستعل�ة قالها الشر�ك, ف

 ال یلــــدغنك إنه ثع�ان احــفظ لسانك أیها اإلنسان 
 كـانت تهاب لقاءه الشجعان كم في المقابر من قتیل لسانه 

 من صفات المؤمنین :

 القرآن الكر�م قال: 

 ﴿َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن﴾

 ]1[سورة المؤمنون اآل�ة:
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 ْم َخاِشُعوَن﴾﴿الَِّذیَن ُهْم ِفي َصَالِتهِ 

 ]2[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن﴾

 ]3[سورة المؤمنون اآل�ة:

 كالم ال معنى له, كالم ال جدوى له, كالم ال مؤدَّى له, كالم ال فائدة منه. 

 ما المستثنى من النجوى في هذه اآل�ة؟ :

 قال تعالى: 

 ِمْن َنْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِ�َصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْیَن النَّاِس﴾﴿َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر 

 ]114[سورة النساء اآل�ة:

((أمرني ر�ي بتسع؛ خش�ة هللا في السر والعالن�ة, كلمة العدل في الغضب والرضا, والقصد في الفقر والغنى, 
عن من ظلمني, وأن �كون صمتي فكرًا, ونطقي ذكرًا, ونظري  وأن أصل من قطعني, وأعطي من حرمني, وأعفو

 عبرة))

 هل یتناقض اللغو مع اإل�مان كما أشارت إل�ه اآل�ة الكر�مة؟ :

 حینما تأتي آ�ة قرآن�ة تقول: 

 ﴿َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن﴾

 ]3[سورة المؤمنون اآل�ة:

 معنى ذلك: هذا یتناقض مع اإل�مان.

: اجلس في سهرة, في دعوة, في غداء, في نزهة, في لقاء, في معاینة, في ع�ادة مر�ض, دقق ف�ما �قال: اآلن

أر�عة أخماس كالم الناس لغو �اطل, هذا إن لم �كن إثمًا؛ الغی�ة إثم, غی�ة, نم�مة, بهتان, فحش, موضوع ثان, 
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 أما كالم ال معنى له, كالم ال جدوى منه, كالم تحصیل حاصل. 

 مفردات الحدیث الشر�ف: شرح 

 ((ال تهجروا...........))

 ال تهاجروا: ال تقولوا كالمًا هجرًا, یؤدي �كم إلى الهجران, إلى أن یهدر �عضكم �عض.

 وال تدابروا: ال تقاطعوا.

 وال تحسسوا: التحسس, قال �عض علماء اللغة: تت�ع األخ�ار, مطلق األخ�ار.

 �عضهم قال: تت�ع األخ�ار الطی�ة.

زوج فالن, كم النقد؟ كم المهر؟ حسنًا: ل�س لك عالقة, تلتقي مع إنسان, أین عملك؟ وهللا مهندس ب ......... ت

 كم رات�ك في الشهر؟ سؤال �ال جدوى, هذه خصوص�ات اإلنسان.

تراه في الطر�ق, إلى أین تذهب؟ أراك في حینا, خیر إن شاء هللا؟ ال تحرجه, قد �كون أتى من أجل أن یدفع 

قة إلنسان, ماذا �قول لك؟ تجعله �كذب, نوى یدفع صدقة إلنسان في ح�ك, ال یر�د أن �حكي لمن الصدقة, صد

إلى أین تذهب؟ كم رات�ك؟ كم المهر؟ هذا المحل �كم أخذته مثًال؟ �عمل تصر�ح للمال�ة أقل مما حدث, اآلن 

 تحرجه, كذب مرة, اتركه كذب واحدة كذبتین, لكن تجعلهم كذبتین.

 سسوا: ال تت�ع األخ�ار طی�ة كانت أو سیئة.ال تح

�عضهم قال: ال تجسسوا: التجسس: تت�ع األخ�ار السیئة, أما التحسس: تت�ع األخ�ار مطلقًا, أو تت�ع األخ�ار 

 الطی�ة.
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 �عني: 

 ((من حسن إسالم المرء تركه ما ال �عن�ه))

 [أخرجه الترمذي في سننه, ومالك في الموطأ]

  تدابروا, وال تحسسوا, وال ی�ع �عضكم على ب�ع �عض))((ال تهاجروا, وال

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما, ومالك في الموطأ]

وما من عادة أسوأ عند التاجر, رآه اشترى حاجة, �كم اشتر�تها؟ من �اعك إ�اها؟ أرجعها له وتعال خذ أرخص 

 منها.

 النبي �قول: 

 من خبب امرأة على زوجها, أو عبدًا على سیده)) ((ل�س منا

 [أخرجه أبو داود في سننه]

 .-نعم–و�قاس علیها: أو شار�ًا على �ائعه 

 هذا توج�ه النبي عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ال تهاجروا, وال تدابروا, وال تحسسوا, وال ی�ع �عضكم على ب�ع �عض, وكونوا ع�اد هللا أخوانا))

 مسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما, ومالك في الموطأ][أخرجه البخاري و 

 هذا ما رأى النبي الكر�م في السوق, وهذا ما نصح �ه أصحا�ه :

 وقال أحد أصحاب رسول هللا: 

 ونحن في السوق, فقال: إن هذه السوق یخالطها اللغو والكذب. -ملسو هيلع هللا ىلص-((أتانا النبي 

�ع راق, هذه ال�ضاعة, هذا ثمنها, والسعر مدروس, �حلف له �األمانة, �حلف له �شرفه و�دینه, أنا أقول: هناك ب-
أن ل�ست فیها ر�ح وفیها خسارة, وٕاذا كان اشتر�تها ال تتعوض, س�منعون إستیرادها, كله كذب, أخي الظهر أذن: 
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 صلیت؟. 

لصالة أساسًا, ستصلي إج�اري, لكن الصالة هذا الكذب, الذي تكذ�ه أثناء الب�ع والشراء, لم �عد یتناسب مع ا
 تحتاج إلى استقامة قبلها.

مجأجأ, ب�ع مجأجأ, كله حلفان أ�مان, وكله م�الغة, وهذه فاتورتها, وهذه رأس مالها,  -�التعبیر العامي-في ب�ع 
هذا الثمن, إن واسأل جارنا, وهللا وكیلك, ولسنا نغشك ...... هللا هو الرزاق, ابق �أعلى مكانة, هذه سعرها ب

ناسبتك أنا بخدمتك, والسعر مدروس, �عني: ال یوجد جزف, والمؤمن سعره مدروس, ال یلقي األسعار جزافًا, 
 �متحنه.

 : -فقال عل�ه الصالة والسالم

 فشو�وها �الصدقة, لعل الصدقة تكفر عنكم ما بدر عن غیر قصد))

 ما معنى هذا الحدیث؟ :

 من أخطاء, هو النبي قال: 

 الة إلى الصالة كفارة لما بینهما ما لم ترتكب الك�ائر))((الص

�عني: خطأ, في خطأ �الكالم, في استغفار, لعل هللا س�حانه تعالى �غفر, معناها الصدقة مكفرة؛ الصدقة مكفرة, 

حد والتو�ة مكفرة, في ثالثة أنهر �الدن�ا: نهر التو�ة, ونهر الصدقات, ونهر الحسنات, فإن لم �طهر اإلنسان �أ

هذه األنهر, ال بد من أن یتطهر بنهر البرزخ, فإن لم یتطهر هناك, ال بد من أن یتطهر في نهر جهنم, أبدًا, 

 فلذلك: إذا اإلنسان هللا عز وجل أكرمه, وأماته على اإل�مان, وعالجه �الدن�ا, ألن الحدیث القدسي: 

ابتلیته �كل سیئة كان عملها؛ سقمًا في ((وعزتي وجاللي, ال أق�ض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه, إال 
جسده, أو إقتارًا في رزقه, أو مصی�ة في ماله أو ولده, حتى أبلغ منه مثل الذر, فإذا �قي عل�ه شيء, شددت 

 عل�ه سكرات الموت, حتى یلقاني كیوم ولدته أمه))

 ذه نعمة كبرى. �عني: إذا هللا عز وجل أكرمنا, وطهرنا في الدن�ا, ولقینا ر�نا ونحن طاهرون, ه
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 تاجر صالح :

أثناء احتراق خان الجمرك, أحد التجار الصالحین احترق محله, هو كان آخر محل احترق, وقفت معه, قال لي: 

وهللا, لو شخص خبرني مكالمة قبل ساعتین, ألعط�ه مئة ألف, هذه �األر�ع وس�عین, �الس�ع وس�عین, أعط�ه مئة 

ن, ثم قال: لعل هللا س�حانه وتعالى في هذه األعوام الثالثین, ارتكبت أخطاء؛ ألف, أو ملیون, رحلوا بخمسة مالیی

 صار في كذب, صارفي ب�ع غیر شرعي, فاهلل كفر عني, جعل هذا الحر�ق كفارة لما مضى.

أعجبني هذا الموقف؛ لعل هللا جعل هذا الحر�ق, وهذه الخسارة كفارة لما مضى من أعوام طو�لة, �عته واشتر�ت, 

 ي الب�ع خطأ, في مثًال غبن, في تدل�س أح�انًا, في كذب, مع أن المؤمن ال �كذب. لعل ف

 ما معنى هذا الدعاء؟ :

 ابن حمید قال: 

((قلت: �ا رسول هللا, علمني دعاء, قال: قل اللهم أعوذ �ك من شر سمعي, ومن شر �صري, ومن شر 
 لساني, ومن شر قلبي, ومن شر منیي))

 أتي ولد عاق, ولد سيء, ولد منحرف.�عني: إنسان أح�انًا: �

 فأعوذ �ك من شر سمعي: أال أسمع الغی�ة, أال أسمع الغناء, أال أسمع ما �غضب هللا, أال أسمع ما حرمه هللا.

إنسان جالس �مجلس في غی�ة, جلوسك في هذا المجلس, ومجاملتك للمتكلمین هذه معص�ة, ین�غي أن تقول: 

 اسكت �ا أخي.

علماء, الشیخ بدر الدین الحسني, إذا إنسان تكلم أمامه كلمة: اسكت �ا �ا, اسكت, انتهى األمر. كان أحد الك�ار ال

 فالمؤمن �أخذ موقف.

من شر سمعي: إذا اإلنسان سمع غناء, هذا لغو الحدیث, أو سمع غی�ة, أو نم�مة, أو فحش, أو مزاح رخ�ص, 

 هذا كله من شر سمعي.

المسلمین؛ في نساء متفلتات, اإلنسان ین�غي أن �غض �صره عن  ومن شر �صري: أن أتت�ع ب�صري عورات
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 محارم هللا, فإذا نظر إلى عورة, أو نظر إلى ما ین�غي أن ینظر إل�ه, هذا من المعاصي, هذا من شر �صري.

 ومن شر لساني: أال أتكلم إال �ما یرضي هللا, إال بذكر هللا.

 لك: اإلمام الغزالي قال:ومن شر قلبي: أال أحدث قلبي �ما �غضب هللا, لذ

 هناك غی�ة القلب؛ تراه �عینك, تتهمه �قل�ك. 

 هذا ما سئل �ه اإلمام مالك :

ال یوجد -, فالتصقت یدها بجلدها وال تنفك, -مغسلة یبدو أنها اتهمتها �الزنا �قلبها-قال: امرأة تغسل میتة, 

 .-مغسلة, أم نقطع شیئًا من لحم المیتة؟طر�قة, ساعة, ساعتان, ثالثة, وضع حرج, ماذا نفعل؛ أنقطع ید ال

اإلمام مالك سئل, قال: أغلب الظن: أن هذه المغسلة اغتابت هذه المیتة, واتهمتها �الزنا, فاجلدوها ثمانین جلدة, 

 مع الجلدة الثمانین فكت یدها.

 غی�ة القلب, أخواننا الكرام: 

 ((قذف محصنة یهدم عمل مئة سنة))

 الزنا, إذا لم یوجد دلیل قطعي, قطعي مئة �المئة, إ�اك أن تحدث الناس بهذا الكالم.قضا�ا العرض, والنساء, و 

 أح�انًا: تقع جرائم ........ 

 ما الخطأ الذي وقع �ه هذا الزوج؟ وماذا علمنا القرآن الكر�م في ذلك؟ :

دیوثًا, والدیوث ال مرة سمعت قصة: اإلنسان إذا وصف امرأته لآلخر�ن, كان قلیل المروءة, و�عضهم قال: كان 

 یروح رائحة الجنة.

شخص وصف امرأته إلنسان, یت�اهى بها, هذا الوصف انتقل, شخص أحب أن �غ�ظ الزوج, قال له: أنا كنت مع 

 زوجتك, والعالمة كذا ..... قتلها, كلمة, والحق على الزوج.
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ته, ونظافة زوجته, وأناقة �عني: لما الشرع أعطاك توجیهات, في أشخاص تجده في الجلسة؛ �مدح طبخ زوج

 زوجته, وزوجته زوجة ناجحة, و�یتها مرتب, وأوالدها ....... إلى اآلن ال یوجد حرج, لكن ال تتكلم

 عن شكلها, واألولى: أال تذكر شیئًا عن زوجتك, القرآن ماذا قال؟: 

 ﴿َوَساَر ِ�َأْهِلِه﴾

 ]29[سورة القصص اآل�ة:

 ماذا �عني لم�س؟ كنت مع أهلي, هكذا علمنا هللا: كنت مع أهلي: كنت مع لم�س, من لم�س؟ لم�س زوجتي, 

 ﴿َوَساَر ِ�َأْهِلِه﴾

 ]29[سورة القصص اآل�ة:

األهل موجودین, األهل معي, األهل كلمة لط�فة, مؤد�ة, أما المدام, أ�ضًا في مدام, في كلمة بین المؤمنین, �قول 

ر بها, أما أكمل كلمة: , وزارة الداخل�ة ر -مثالً –لك: أم المؤمنین رض�انة   ض�انة, هذه كلمات ُیتندَّ

 ﴿َوَساَر ِ�َأْهِلِه﴾

 ]29[سورة القصص اآل�ة:

 من األدع�ة التي ین�غي أن �قولها المؤمن عند اللقاء الزوجي :

 ((اللهم إني أعوذ �ك من شر سمعي, ومن شر �صري, ومن شر لساني, ومن شر قلبي, ومن شر منیي))

 ا اإلنسان قارب أهله, أن یدعو دعاء شر�فًا خاصًا �اللقاء: لذلك: النبي علمنا: إذ

 ((فارزقني ذر�ة صالحة تنفع الناس من �عدي))

 ((جنبي الش�طان وجنب ذر�تي))
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 في أدع�ة خاصة �اللقاء الزوجي, المؤمن مع هللا دائمًا, حتى ولو ما كان مع زوجته, مع هللا. 

 ذا أجاب؟ :�ماذا سئل النبي عل�ه الصالة والسالم, و�ما

 قال:  -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة 

 عن أكثر ما ُیدخل الناس الجنة؟ قال: التقوى وحسن الخلق. -ملسو هيلع هللا ىلص-((سئل النبي 
 دققوا في الحدیث: -

 ((إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه))

ا أخالقه شر�فة, دینه وخلقه, أح�انًا اإلنسان: دینه قوي؛ �عني صلواته, ص�امه, زكاته, حجه, غض �صره, أم

 ذهب �الخیر كله, اإل�مان حسن الخلق.

�عني: إنسان عنده زوجة في الثاني والثالثین سنة, له منها تسعة أوالد, حلف علیها �مین طالق, ُأفتي له أنه 

 �مكن أن �كون هذا الطالق الثاني, ولك زوجة ثان�ة, لكن یر�د أن یهنئها, أال �فرحها �كلمة.

ان �ال علم وهللا كالدواب, وهللا إنسان من دون علم شرعي كالدا�ة المتفلتة؛ قسوة, فظاظة, عدم إنصاف, في إنس

 عدم رحمة, ظلم, جور, أنان�ة, هذا اإلنسان من دون دین: 

یِن﴾ ُب ِ�الدِّ  ﴿َأَرَأْیَت الَِّذي ُ�َكذِّ

 ]1[سورة الماعون اآل�ة:

 ﴿َفَذِلَك الَِّذي َیُدعُّ اْلَیِت�َم﴾

 ]2ة الماعون اآل�ة:[سور 

 المؤمن في �قل�ه رحمة. 
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 ما ذكرته لهذا اإلنسان الیوم :

ذكرت إلنسان الیوم: لو فرضنا في ظالم ومظلوم, أیهما أفضل؟ كن عبد هللا المظلوم أفضل, إذا كان ال بد من 

 أحدهما.

تهم, �اني غناه على إنسان �ضع رأسه على الوسادة, و�اني مجده على أنقاض اآلخر�ن, �اني ح�اته على مو 

 إفقارهم, �اني أمنه على خوفهم, إذا في عنده ضمیر حي, ال ینام اللیل أبدًا. 

 ما كتب على أحد األسرة في فندق في ألمان�ا :

أحد أصدقائي ذهب إلى ألمان�ا, نزل في فندق, قال لي: كتب على السر�ر: إن لم تنم هذا اللیل, فالذنب من 

 , ولكن دقق في ذنو�ك.ذنو�ك ال من فروشنا وسیرة

 إذا اإلنسان ل�س عنده حزم أو ..... 

 اآلن: في أعمال والع�اذ �اهلل, مبن�ة على إیذاء الناس. 

 ((اثنان ال تقر�هما: اإلشراك �اهلل, اإلضرار �الناس))

 فإنسان یؤذي, و�رتاح ......... 

 ماذا تستنج من هذه القصة؟ :

شغل ألل�سة أول ح�اته, واشترى خفة قماش من تاجر, وفضلها, وأخذ قلت لكم من مدة: شاب هكذا ناشىء, عمل 

محل �سوق الصوف, القرد ال �صل إلیها, جاؤوا إلى عنده الجمارك, من أین أتیت بها؟ من عند فالن, فالن وعده 

, دفعه -القصة من حوالي اثنتي عشرة سنة أكثر, خمس عشرة سنة-فاتورة, ما أعطاه, ال�ضاعة غیر نظام�ة, 

قتها أر�عین, خمسین ألف, رأس ماله كله, صار معه صرع إلى اآلن, �عد ذلك اكتشف: الذي �اعه القماش خبر و 

 عنه, أخذ ثلث المصالحة, هذه ..... كیف ینام اللیل؟. 

 ((اثنان ال تقر�هما: اإلشراك �اهلل واإلضرار �الناس))
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 ما الذي یدخل الناس النار؟ :

 الناس النار؟ فقال: األجوفان؛ الفم والفرج))((قال: وسئل عن أكثر ما ُیدخل 

 [أخرجه ابن ح�ان في صح�حه, والحاكم في مستدركه]

شهوة الطعام وشهوة الفرج, واآلن: قد تكسد األعمال كلها إال الطعام, والشيء الثاني: أسواق حام�ة ورائجة؛ 

وفي غناء, وفي شهوة ال�طن  الطعام شغال, یوجد ثالثون ملهى, المالهي تعمل, أر�احهم طائلة؛ في رقص,

 والفرج, ال تقف.

 ما الذي یدخل الناس النار؟ األجوفان: الفم والفرج.

�عني: إذا أكل ماًال حرامًا, أكل طعامًا من مال حرام, أو مارس شهوة من طر�ق غیر مشروع, ض�ط الفم, وض�ط 

 الفرج, هذا جزء كبیر في االستقامة. 

 على ماذا فطرت هاتان المرأتان؟

 �قول عل�ه الصالة والسالم: و 

ث عن أن امرأتین صامتا, وأن رجًال قال: �ا رسول هللا, إن ها هنا امرأتین قد صامتا, وٕانهما قد كادتا أن  ((ُحدِّ
تموتا من العطش, أعرض عنه النبي, لم ی�ال أو سكت, ثم عاد وُأراه قال: �الهاجرة, قال: �ا نبي هللا, إنهما 

, فقال إلحداهما: قیئي وهللا قد ماتتا, أو كاد تا أن تموتا, قال: ادعهما, قال: فجاءتا, قال: فجيء �قدح أو عّسٍ
قیئي, فقاءت ق�حًا أو دمًا, وصدیدًا ولحما, حتى قاءت نصف القدح, فقال لألخرى: قیئي فقاءت, من ق�ح ودم 

 تا على ما حرم هللا))وصدید ولحم عب�ط, حتى مألت القدح, ثم قال: إن هاتین صامتا عما أحل هللا, وأفطر 

 غی�ة ونم�مة, والمرأتان صائمتان.

 أخواننا الكرام, في أحادیث: أتمنى أن تحفظوها.

 قیل: 
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((�ا رسول هللا, إن فالنة تذكر أنها تكثر من صالتها وص�امها وصدقتها, غیر أنها تؤذي جیرانها بلسانها, 
 قال: هي في النار))

امرأة, تثني علیها, ما شاء هللا حولك؛ تثني على ذكائها, وعلى حدیثها .....  هذا الكالم القاسي, الغی�ة, تجلس مع

 حینما �غلق ال�اب, اسمع الكالم الثاني, كالم آخر, كله غی�ة. 

 ما الذي ین�غي على المسلم أن �ض�ط لسانه ف�ه؟ و�ماذا وصف هللا المؤمنین؟ :

 ف�ا أیها األخوة, ض�ط اللسان مهم جدًا: 

 اْلُمْؤِمُنوَن﴾ ﴿َقْد َأْفَلحَ 

 ]1[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿الَِّذیَن ُهْم ِفي َصَالِتِهْم َخاِشُعوَن﴾

 ]2[سورة المؤمنون اآل�ة:

ض�ط اللسان من الغی�ة, من النم�مة, من البهتان, من اإلفك, من السخر�ة, من االزدراء, من الفحش, من الكذب, 

 عمال ال من األقوال, ألنه: كل معص�ة یرتكبها اللسان, هذه معص�ة تعد من األ

 ((من عد كالمه جزءًا من عمله, استقامت سر�رته))

 وال تنسوا أن اآل�ة الكر�مة: 

 ﴿َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن﴾

 ]1[سورة المؤمنون اآل�ة:
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 ﴿الَِّذیَن ُهْم ِفي َصَالِتِهْم َخاِشُعوَن﴾

 ]2[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ِو ُمْعِرُضوَن﴾﴿َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّغْ 

 ]3[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ((ومن حسن إسالم المرء تركه ما ال �عن�ه))

تجد المنحرف حشري, یدس أنفه في كل موضوع, �سأل عن كل خبر, یدخل في كل قض�ة, ینقل خبر من إنسان 

 إلنسان. 

 لماذا ال یدخل النمام الجنة؟ :

 حینما قال:  -ة والسالمعل�ه الصال-أیها األخوة, قد ال ننت�ه, أن النبي 

 ((ال یدخل الجنة نمام))

النمام مرتكب أكبر الك�ائر, تجد في مودة بین شخصین, نقل للثاني, ما قال األول عنه, انقطعت هذه المودة, 

النمام �فتت المجتمع اإلسالمي, وٕاذا الحظت بین أسر؛ خالفات, وأحقاد, وتقاطع, وتدابر, وأح�انًا دعاوى, وأح�انًا 

 قات, كل أس�ابها نقل الكالم.طال

 فعودوا أنفسنا و�صراحة: أن امرأة تنض�ط, واالبن ینض�ط, والبنت تنض�ط, واألب غیر منض�ط!!:

 فش�مة أهل البیت كلهم الرقص  إذا كان رب البیت �الطبل ضار�اً 

�عد حین �غیبته  إذا األب جلس في بیته, مجلسه مجلس أمانة, ال یوجد غی�ة, تجد الجو العام صار في انض�اط,

 في انض�اط أول, أو �حضوره في انض�اط, �عد حین �غیبته.

فشيء جمیل جدًا أنه: شهد هللا, المؤمن عنده إمكان یتحدث عشر�ن ساعة �أمور الدین عن هللا عز وجل, تجد 

ینقل  الناس كلها مرتاحین, مسرور�ن, مست�شر�ن, دخل الدن�ا �الموضوع, فالن حكى عل�ك, فالن استصغر عقلك
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له, فالن بیتك لم �عج�ه, كیف تسكن ف�ه, فالن ل�سك لم �عج�ه, ما هذا الطعام هذا الذي قدمتموه؛ هذا یلیق 

�الضیف الفالني؟ هذا كالم الناس؛ یتحدثون عن والئمهم, وعن ث�ابهم, وعن س�ارتهم, وعن بیوتهم, وعن أثاث 

 بیوتهم. 

 ما مراد هذا الكالم؟ :

آخذ حاجة من شخص من بیته, فزرته في بیته, أول ما دخلت, قال لي: هذا البیت فأنا مرة اضطررت هكذا, 

أستاذ أر�عمئة متر, قلت له: �ارك هللا لك, �عد ما انتهى قال لي: هذا �الطه كله إ�طالي, أتت �طیران الشحن, 

إیراني, خیر إن شاء هللا,  قلت له: �ارك هللا لك, قال لي: هذا الطقم إ�طالي جبناه, هذه التر�ا تش�ك�ة, هذا السجاد

ما ف�ه إال یتكلم, أنا لست بهذا الموضوع, أطال الحدیث في ذلك, أحببت أن أعرفه, قلت له: ما قولك ببیت مثًال, 

غرفة خمسون متر, منافعهم تحت األرض شمالي, بدون دهان, الماء السودة مكشوفة, أال یوجد فرق بین بیتك 

 جدًا, الموازنة. و�ین هذه الغرفة؟ الموازنة كبیرة

حسنًا: معلم �قر�ة وأستاذ جامعة, �ائع متجول ورئ�س غرفة تجارة, في فرق كبیر جدًا, جندي ببلوكوس �الشتاء 

نصفه ماء, ورئ�س أركان یجلس في غرفة مدفأة, ممرض مستشفى وجراح قلب؛ أخذت له �الطب ممرض وجراح 

 �ائع متجول, لم �فهم ماذا أتكلم, ثم قلت له:  قلب, جندي ورئ�س أركان, معلم ابتدائي وأستاذ جامعة,

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعٍض َوَلْآلَِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِض�ًال﴾  ﴿اْنُظْر َكْیَف َفضَّ

 ]21[سورة اإلسراء اآل�ة:

�حب, وأعطاه لمن �حب, ل�س  انت�ه ما سأقول: مراتب الدن�ا مراتب موقتة, ال تعني شیئًا, هللا أعطى الملك لمن ال

 مق�اسًا, أعطى المال لمن ال �حب: لقارون, وأعطاه لمن �حب: سیدنا ابن عوف.

 إذًا: المال ل�س مق�اسًا, أما العلم والحكمة لمن أعطاهما؟ لمن �حب: 

ُه َآَتْیَناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا﴾  ﴿َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَّ

 ]22[سورة یوسف اآل�ة:
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الدن�ا مراتب موقتة, وال تعني شیئًا, وقد تعني العكس, إن هللا ال �ح�ه, لكن مراتب اآلخرة مراتب قلت له: مراتب 

 أبد�ة, وتعني كل شيء, تعني أن الذي في المرت�ة عال�ة, هو عند هللا في مكان كبیر: 

 ﴿ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِل�ٍك ُمْقَتِدٍر﴾

 ]55[سورة القمر اآل�ة:

 آل�ة :انت�ه إلى هذه ا

 هذه اآل�ة دق�قة أخواننا: 

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعٍض َوَلْآلَِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت﴾  ﴿اْنُظْر َكْیَف َفضَّ

 ]21[سورة اإلسراء اآل�ة:

تجد معلم �قر�ة, على مئة وثمانین لیرة قد�مًا, یركب من �اص, ل�اص, ل�اص, ومشي, �عد ذلك: یجلس جمعة مع 

تخدم, وهو المعلم, وهو المدیر, تجد أستاذ جامعة, خمس ساعات نصا�ه, له مكتب فخم, له الطالب؛ هو المس

مؤلفات, له مكانة كبیرة, له دخل غیر محدود, أو ممرض وجراح قلب, �قول لك: تكلفة العمل�ة أر�عمئة وخمسون 

دینة, غرفة شمال�ة تحت ألف, أو �ائع متجول وأكبر مستورد مثًال, أو مجند ورئ�س أركان, أو بیت �أطراف الم

 األرض, و�یت أر�عمئة متر, له إطاللة على دمشق �أكملها, في فرق: 

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعٍض َوَلْآلَِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِض�ًال﴾  ﴿اْنُظْر َكْیَف َفضَّ

 ]21[سورة اإلسراء اآل�ة:

 والحمد هلل رب العالمین 
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 : اإلسراف {119-28}الدرس 

 02-11-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 : عالم تشیر هاتان اآلیتان؟ وما الفرق بین اإلسراف والتبذیر؟

 أیها األخوة الكرام, موضوع دقیق جدًا, وردت ف�ه آ�ة قرآن�ة وأحادیث شر�فة؛ أما اآل�ة: فهي قوله تعالى: 

 ﴿َوُكُلوا َواْشَرُ�وا َوَال ُتْسِرُفوا﴾

 ]31[سورة األعراف اآل�ة:

 اآل�ة الثان�ة: 

ْ�َطا َ�اِطیِن َوَكاَن الشَّ ِر�َن َكاُنوا ِإْخَواَن الشَّ  ُن ِلَر�ِِّه َكُفورًا﴾﴿ِإنَّ اْلُمَبذِّ

 ]27[سورة اإلسراء اآل�ة:

فالذي هو أخ للش�طان, والش�طان كافر فهو كافر, الفرق بین اإلسراف والتبذیر: أن اإلسراف في الم�احات, بینما 

فله أحادیث كثیرة في الصحاح, متعلقة  -عل�ه الصالة والسالم-التبذیر في المعاصي والمو�قات, أما النبي 

  �اإلسراف.

 وقفة متأن�ة :

 أیها األخوة, ال بد من وقفة متأن�ة, سأضرب لكم مثًال دق�قًا:

لو أن أ�ًا جاء ألوالده �ك�س كبیر من البرتقال, ف�ه كیلو, ووضعه في إحدى الغرف؛ هذا أكل خمسة, أكل س�عة, 

, وجاء مثًال �عشر ستة, هذا لم �أكل, العدد الكبیر ض�ع التصرف الصح�ح, أما لو أن أ�ًا عنده خمسة أوالد
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برتقاالت, فالذي أكل ثالث برتقاالت, حرم أخاه من برتقالة, والذي أكل أر�عة, حرم أخاه من كل شيء, فالعدد 

 المدروس, ممكن �كشف نوا�ا وسلوك اإلنسان, فنحن في دار ابتالء, لحكمة �الغة أنه: 

 ة.ما أتخم �طن غني إال بجوع فقیر, وال أترفت أمة إال على حساب أم

 ألننا نحن في دار ابتالء, وما دمنا في دار ابتالء, فال بد من أن تظهر نتائج أعمالنا, ألن ر�نا عز وجل قال:

 ﴿َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَ�ْحِر ِ�َما َكَسَبْت َأْیِدي النَّاِس ِلُیِذ�َقُهْم َ�ْعَض الَِّذي َعِمُلوا﴾

 ]41[سورة الروم اآل�ة:

تكن نتائج في الدن�ا, ال نتقي الفساد, النتائج التي ترافق الفساد في الدن�ا, هذه النتائج: تجعلنا نبتعد  فالفساد إن لم

عن الفساد, فلذلك: اإلسراف معص�ة كبیرة, إنك إن أسرفت, معنى ذلك: أنك تحرم إنسانًا من حاجاته األساس�ة, 

 كتا�ه العز�ز:  اإلسراف �كشف سوء طو�ة اإلنسان, لذلك: قال هللا عز وجل في

 ﴿َوُكُلوا َواْشَرُ�وا َوَال ُتْسِرُفوا﴾

 ]31[سورة األعراف اآل�ة:

 ال تسرفوا: متعلقة ال �الطعام والشراب, بل هي متعلقة �كل شيء. 

 هذا اقتصاد المسلم :

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن عبد هللا, أن النبي 

 وعشر�ن جزءًا من النبوة)) ((السمت الحسن, والتؤدة, واالقتصاد جزء من أر�عة

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 والتؤدة, واالقتصاد جزء من أر�عة وعشر�ن جزءًا من النبوة)) -الهدوء-((السمت الحسن 

 [أخرجه الترمذي في سننه]

�عني: من أروع ما في ح�اة المسلم االقتصاد؛ �أكل أكل معتدل, یل�س ل�س معتدل, �ستهلك المواد استهالك 
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 إنه إن استهلك األمور استهالكًا معتدًال, أتاح لغیره أن �أكل, أتاح لغیره أن �شرب.  معتدل,

 ماذا تستنتج من هذا المثل؟ :

أیها األخوة, مثل أضعه بین أید�كم: إذا كان عرس إنسان كلف ستین ملیون, وٕاذا كان ممكن یزوج شاب 

لممكن أن یزوج مئة وعشر�ن شاب, ومئة بخمسمئة ألف �كل �ساطة, فمعنى ذلك: أن هذا العرس كان من ا

 وعشر�ن شا�ة, �عني أسسنا مئة وعشر�ن أسرة إسالم�ة �عرس واحد: 

 ﴿َوُكُلوا َواْشَرُ�وا َوَال ُتْسِرُفوا﴾

 ]31[سورة األعراف اآل�ة:

 إذًا: موضوع اإلسراف م�اح, إذا كان محرم تبذیر. 

 ما مضمون هذه الدراسة؟ :

 رًا فهو سف�ه, وٕان كان غن�ًا فهو مبذر.المدخن, قالوا: إذا كان فقی

 , وٕاذا كان غني مبذر. -عند الفقهاء سف�ه-إذا فقیر 

ال�ارحة وقعت تحت یدي دراسة موضوع�ة حول الدخان, الدراسة غر��ة, الدراسة لم تتناول المدخنین, مع أن 

دخنین, الدراسة تتناول غیر ثمانین �المئة من مرض القلب من المدخنین, ثمانین �المئة من مرض القلب من الم

المدخنین, أول حق�قة في هذه الدراسة: أن غیر المدخن یتأثر بدخان المدخن, أكثر مما یتأثر منه المدخن نفسه, 

 ألن حساسیته أدق من حساس�ة المدخن.

وتین, ثان�ًا: أ�ة امرأة غیر مدخنة, إذا عاشت مع زوج مدخن, والدخان أمامها ثالث ساعات, هذا الدخان الن�ك

ینتقل إلى الجنین, ومعنى انتقاله إلى جنینها: أن هناك آفات في الدماغ, وآفات في األوع�ة, وآفات في الذكاء, 

 واألغرب من ذلك: أن هذه األضرار ال تنتقل إلى الساللة الثان�ة والثالثة.

خنة, سوف تتأثر تأثرًا فتصور إنسان یدخن أمام زوجته ثالث ساعات في الیوم, معنى ذلك: أن الزوجة غیر المد
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 �الغًا, وسوف ینتقل هذا األثر إلى جنینها, وسوف ینتقل هذا األثر إلى الساللة الثان�ة والثالثة من هذا الجنین.

دراسة نشرت في الیوم الثالث عشر من الشهر العاشر في إحدى الصحف الدمشق�ة, فلذلك: إذا الفقیر مدخن 

 اسمه سف�ه, وٕاذا غني اسمه مبذر:

َ�اِطیِن﴾﴿إِ  ِر�َن َكاُنوا ِإْخَواَن الشَّ  نَّ اْلُمَبذِّ

 ]27[سورة اإلسراء اآل�ة:

 ما شرح هذا الحدیث؟ :

 �قول:  -عل�ه الصالة والسالم-فالنبي 

 �عني: هیئة مقبولة.-((السمت الحسن 
 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أصلحوا رحالكم, وحسنوا ل�اسكم, حتى تكونوا شامة بین الناس))

لمؤمن سفیر اإلسالم, كل سفیر دولة �عتني بهندامه, �عتني �شعره, �عتني �مظهره, �عتني برائحة جلده, �كثر ا

االغتسال حتى یبدو في صورة به�ة, المسلم الحق�قي سفیر اإلسالم, أنت على ثغرة من ثغر اإلسالم, فال یؤتین 

 .-من قبلك

 الهدوء. -والتؤدة 

 نه, وال ُینزع من شيء إال شانه))((ال �كون الرفق في شيء إال زا

 الرفق, التؤدة: 

 ((ال �كون في شيء إال زانه, وال ُینزع من شيء إال شانه))
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 أي عا�ه؛ فالسمت الحسن: المظهر المقبول, والتؤدة: االعتدال, والتوازن: عدم التسرع, الهدوء.

 : -قال

 (( واالقتصاد جزء من أر�عة وعشر�ن جزءًا من النبوة))

 الترمذي في سننه] [أخرجه

 �عني: األنب�اء جم�عًا سمتهم حسن, هادئون, مقتصدون. 

 ما روي عن النبي عل�ه الصالة والسالم :

, ففضلت فضلة, فقال عل�ه الصالة -قعب �عني إناء–توضأ من قعب,  -عل�ه الصالة والسالم-ُیروى: أن النبي 

 والسالم: 

  بها قومًا آخر�ن))((ردوها في الماء, ردوها في النهر, ینفع هللا

ممكن تتوضأ من إناء, و��قى �اإلناء �قدر كأس ماء, تعود إلى النهر فتردها, ألن هللا ینفع بها قومًا آخر�ن, هكذا 

 كان عل�ه الصالة والسالم؛ السمت الحسن, التؤدة, االقتصاد في المع�شة.

تف, �أخذ ورقة بهذا الحجم, �كتب رقم هاتف �عني: أنا ألمح أناسًا كثیر�ن, من أجل أن �ستخدم, أن �كتب رقم ها

علیها, ثم یرمیها �المهمالت, هذه ورقة, أح�انًا ثمنها نصف ورقة ثمنها, أو لیرة, هذا الشيء ثمین, استهالك المواد 

د, هذا ل�س من الدین.  �شكل غیر ُمرشَّ

 فالمؤمن ...... 

 هل یوجد في هذا الحدیث لغز؟ ما مراده؟ :

جاءه سائل, فدله على أحد أصحا�ه, هذا السائل ذهب إلى هناك, رأى  -ل�ه الصالة والسالمع-یروى: أن النبي 

 هذا الصحابي الجلیل یجمع ما تناثر من ح�ات القمح, قال: 
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((هذا بهذا الحرص, أ�عقل أن �عطیني شیئًا لم �سأله؟ عاد إلى النبي قال: اذهب إل�ه, وقال له: أعطني مما 
ثان�ة, هذا اإلنسان ال �عطي عطاء عر�ض, حر�ص جدًا, یجمع ح�ات القمح المتناثرة, أعطاك هللا, ذهب إل�ه 

المرة الثالثة: ذكر له ما قاله النبي, قال: دله على قط�ع من اإلبل, قال: خذ أ�ًا شئت, فأخذ إحدى اإلبل, مشي 
, و�جمع هذا الجمع؟ فقال وراءها عدد كبیر, قال له: كله لك, هذا السائل اختل توازنه, كیف �عطي هذا العطاء

 له الصحابي الجلیل: نجمع هكذا, لینفق هكذا))

 إذا اإلنسان أنفق �اعتدال, إذا وجد معه مدخرات, وظفها في الحق, یبلغ بها أعلى درجات الجنة, ینفق �اعتدال. 

 ما الموقف الحك�م الذي ین�غي أن �ستخدمه صاحب الكتلة النقد�ة؟ :

صاحب البیت: هل في هذا إسراف؟ هذا البیت في مستوى رف�ع جدًا, كل �اب كلف مرة دخلت إلى بیت, سألني 

 مئتي ألف لیرة, كل �اب الداخلي ل�س الخارجي.

, قلت له: إذا شخص معه مئة ملیون افتراضًا, -أیها األخوة, أرجو أن �كون واضحًا لد�كم-خطر في �الي مثل 

 شر�ن, وفتح فمه للهواء, �كون حك�م؟. اشترى بیت بخمسة وس�عین ملیون, وس�ارة بخمسة وع

لو فرضنا شركة استثمار, تعطي �المئة مئة أر�اح, إذا اشترى بیت �عشرة مالیین, مئة وخمسین متر, وأخذ س�ارة 

 �ملیونین أو ثالثة, وظف ال�اقي بهذه الشركة �المئة مئة أر�اح, ال �كون عاقل؟ هذا مثل تجاري.

و أنفقها كلها استهالكًا, ال �كون عاقل, لو استهلك منها حاجته, واستثمر ال�اقي فكل إنسان في معه كتلة نقد�ة, ل

عند هللا عز وجل, �كون من أسعد الناس, استهلك منها حاجته, واستثمر ال�اقي عند هللا, هللا عز وجل كم �عط�ه؟ 

 على المئة عشرة أضعاف, أح�انًا: س�عمئة ضعف, وفي آ�ة: 

 ﴿ِ�َغْیِر ِحَساٍب﴾

 ]212ال�قرة اآل�ة: [سورة

في عشرة, وس�عة, وأضعاف الس�عة, وس�عمئة, و�غیر حساب, فالذي معه كتلة نقد�ة, الموقف األخالقي مع �ق�ة 

الناس؛ الموقف الشرعي, والموقف المعتدل والحك�م, أن تستهلك منها حاجتك المعتدلة, وأن توظف ال�اقي عند هللا 
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 د ینتفع �ه أناس كثیرون.عز وجل للحق, ال تدري أن هذا المال, ق

 إذًا: اإلسراف یتناقض مع الدین, اإلسراف في الم�احات, والتبذیر في المعاصي. 

 عالم یرشدنا هذا الحدیث؟ :

عل�ه الصالة -�سأله عن الوضوء, فأراه الوضوء ثالثًا ثالثًا, ثم قال النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد جاء أعرابي إلى النبي 

 : -والسالم

 ن زاد على هذا, فقد أساء وتعدى وظلم))((فم

د, استهالك الكهر�اء یجب أن یرشد, استهالك الحاجات كلها یجب أن ترشد.   استهالك الماء یجب أن یرشَّ

 عالم تتحدث هذه المادة من مواد التر��ة كما درسها صاحبها في جامعة أورو��ة؟ :

, قال لي: مادة من المواد األساس�ة اسمها: التر��ة لي صدیق, درس الماجستیر في التر��ة في جامعة أورو��ة

والمستقبل, هذه المادة تتحدث: عن أن ال�شر لن �ستط�عوا أن �ع�شوا �سالم وطمأنینة, إال إذا اقتصدوا, وٕاال ما 

الذي �حصل؟ فئة قلیلة تملك أمواًال كثیرة, هذا تبذیر وتسرف؛ مظاهر صارخة, والئم, احتفاالت, أعراس في 

ق, ث�اب أجنب�ة, زهور مستوردة من هولندا, هذه المظاهر الصارخة, هذه تنعكس عند الفقراء حقدًا وحرمانًا الفناد

 وض�قًا, أكثر أعمال العنف في المستقبل, سوف تكون �سبب الفرق الط�قي. 

 هذا ما حصل في مصر :

ه فقیر جدًا, �ع�ش مع المترفین؛ مرة �مصر, أفراد الشرطة هاجموا الفنادق, وكسروا الزجاج, وألقوا ...... ألن

س�اراتهم, طعامهم, شرابهم, فسقهم, فجورهم, فإذا كان قلة قلیلة تملك أموال كثیرة, وأسرفت, و�ذرت في إنفاق 

المال, أنت ال تعلم هذا الذي یراق�ك, ماذا �حصل في نفسه؟ یبدأ الحقد, یبدأ العداوة, یبدأ الشعور �الحرمان, هذا 

ٕالى جر�مة, وٕالى أعمال عنف, فلذلك: متى �كون الناس بخیر؟ إذا كانت هذه الكتلة النقد�ة سیؤدي إلى سرقة, و 

 التي بین أیدي الناس, موزعة بین كل الناس, هذا التبذیر, لذلك: 
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 ((من أدى زكاة ماله, أذهب عن ماله شره))

 ((حصنوا أموالكم �الزكاة))

 لمعجم األوسط][أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر والطبراني في ا

 ((ما تلف مال في بر أو �حر إال �ح�س الزكاة))

 فاآلن استن�طنا: أنه �مكن أن تنفق من مالك الحاجات المعتدلة, وأن توظف ال�اقي عند هللا یوم الق�امة.

 وقد قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((كلوا وتصدقوا وال�سوا في غیر إسراف وال مخیلة))

 ح, والنسائي في سننه][أخرجه البخاري في الصح�

 وقائع :

, قال لي: أنا حضرت -أثق �ه-أنا مرة حضرت عقد قران, المدعوون یز�دون عن ألف شخص, وقال لي رجل 

دفعة, ثمن الطعام كم؟ ملیون لیرة, كل رأس ألف لیرة, ألف ألف, قال لي: وهللا ُدفعت �التمام والكمال ثمن طعام 

 لعقد قران.

شعرت أن األكل لم یؤكل منه إال العشر, �قي في نفسي شيء: أن هذا الطعام أین أنا كنت في هذا العقد, 

سیذهب؟ أین سیلقى؟ ملیون لیرة تدفع ثمن طعام, ثم في الیوم الثاني طمأنني أحد األخوة الكرام, قال لي: هذا 

قال لي: أطمئنك: أن الطعام وضع �علب أن�قة, وذهب �ه إلى �عض الم�اتم, وتناول أیتام هذا الطعام عشرة أ�ام, 

ح�ة رز واحدة لم ُتهدر, ح�ة رز واحدة, وأن الذي دفع هذا المبلغ, دفع مثله في تزو�ج فقراء المسلمین, دفع 

 ملیون لیرة ثان�ة لتزو�ج فقراء المسلمین, وهللا سررت, وكنت مطمئنًا جدًا.

ال نأكله هذا عشر�ن یوم, عندنا دقة مرة دعیت إلى ول�مة, قلت له: ما هذا الطعام؟ �عني في إسراف, قال لي: 

 �الغة, أراد أن �كرمنا, أما كل شيء یذهب إلى مكانه �الثالجة, و�ؤكل �التدر�ج. 
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 ((كلوا وتصدقوا وال�سوا في غیر إسراف وال مخیلة))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, والنسائي في سننه]

 الغضب, ألن الناس جائعون, تلقي الطعام في حینما أرى طعامًا یلقى في القمامة, أشعر أننا ننتظر من هللا

 القمامة؟ كل واشرب. 

 عادة أعجبتني :

كنت في سفر هذا البلد, دعیت إلى طعام الفطور, وجدت شيء لطیف, ُمدَّت على األرض خوان, قماش ملون 

ش على رائع جدًا, مطرز, ثم وضع منصب على هذا القماش, وطبق كبیر, هذا طعام الفطور, ووضعنا القما

 ركبنا, والخبز بین أیدینا, فإذا نزل من رغیف الخبز شيء �س�ط, یجمع من هذا القماش و�ؤكل.

 أعجبني هذه العادة, �عني ذرة خبز ال تذهب سدى.

 إذًا: 

 ((كلوا وتصدقوا وال�سوا في غیر إسراف وال مخیلة))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, والنسائي في سننه]

 توج�ه نبوي :

 شة إذا أردت اللحوق بي, فل�كفك من الدن�ا كزاد الراكب, وال تستخلقي ثو�ًا حتى تسترقع�ه.((�ا عائ

 أح�انًا: �عني في خطأ �الل�اس, ُیلقى, صلحه, وال�سه ....... -

أح�انًا: مسمار دخل ببدلة, ثمنها مثًال خمسة آالف, عشرة آالف, لسبب �س�ط یلقیها جان�ًا, ال ارثیها, وتا�ع 
 .-ل�سها

 ال تستخلقي ثو�ًا حتى تسترقع�ه, وٕا�اك الدخول على األغن�اء))و 

 أي أغن�اء غیر المؤمنین, أما المؤمن تشتهي الغنى منه؛ بتواضعه, وعفته, وسخائه, وٕانفاقه, وتواضعه لآلخر�ن. 
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 ما المقصود الحق�قي من إطعام الطعام؟ :

 ((كلوا وتصدقوا وال�سوا في غیر إسراف وال مخیلة))

 لبخاري في الصح�ح, والنسائي في سننه][أخرجه ا

 : أن تنفق أكثر مما تحتاج, والمخیلة: الت�اهي.-كما تعلمون -اإلسراف 

أح�انًا: اإلنسان تنحرف نفسه, �ق�م ول�مة, لیرى الناس ما عنده من أذواق رف�عة, لیرى الناس غرفة الطعام, هذه 

هذه النوا�ا, هذه انحراف في النفس, الوالئم؛ ممكن أن تق�م ستیل و�كانز, لیرى الناس األلوان المنوعة من الطعام, 

 ول�مة, لكن بن�ة إكرام أخوانك أم بن�ة أن تتعالى علیهم, لذلك: قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((المت�ار�ان ال ُیجا�ان))

 �عني: عزموا, ورد له �عز�مة كسر عینه. 

 ((المت�ار�ان ال یجا�ان))

 القصد: إطعام الطعام.

: إطعام الطعام من السنة, إطعام الطعام یؤلف القلوب, إذا اإلنسان عزم أخوته على -أیها األخوة-وني وصدق

غداء, عزم أقر�اءه, هذه الوالئم تقرب القلوب, تذیب الفوارق, تؤلف القلوب, تجبر الخواطر, فإطعام الطعام من 

 السنة, لكن ال للت�اهي, ولكن لإلكرام. 

 أكرم ر�ه))((من أكرم أخاه فكأنما 

 ما یتعلق �مال الیت�م من حیث الناح�ة الشرع�ة :

 وقد ورد في �عض األحادیث: 
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فقال: إني فقیر, ل�س لي شيء, ولي یت�م, فقال: كل من مال یت�مك غیر  -ملسو هيلع هللا ىلص-((أن رجًال أتى رسول هللا 
 مسرف, وال م�اذر))

 [أخرجه أبو داود والنسائي في سننهما]

وع دقیق: اإلنسان إذا معه مال یت�م: فإذا كان غن�ًا فل�ستعفف أول شيء, وٕاذا كان فقیرًا فل�أكل منه اآلن موض

 �المعروف. 

 كیف فسر العلماء األكل من مال الیت�م �المعروف؟. 

ه, ع�ارة دق�قة سأرو�ها لكم: أن �أخذ الفقیر من مال الیت�م أجر المثل أو حاجته, أیهما أقل؟ أجر المثل أو حاجت

 أیهما أقل؟.

معك مئة ألف لیت�م, عقدت بها صفقة, ر�حت خمسین ألف, لك النصف خمس وعشرون, �كف�ك خمسة عشر, 

یجب أن تأخذ خمسة عشر, لشهر مثًال, مئة ألف من یت�م, عقدت فیها صفقة, ر�حت خمسة, أنت تحتاج إلى 

أخذه, هذا معنى فل�أكل �المعروف, ور�نا خمسة عشر, تأخذ خمسة أجر المثل, أجر المثل أو الر�ح, أیهما أقل ت

 عز وجل قال: 

 ﴿َوَال َتْقَرُ�وا َماَل اْلَیِت�ِم﴾

 ]152[سورة األنعام اآل�ة:

أح�انًا اإلنسان: یخلط ماله مع مال الیت�م, الحكم: ما هو الحكم ساعة إذ؟ �الحسا�ات �قي الحكم, إذا أخطأ 

ین�غي أال یختلط �ماله, ل�كون الحكم هو المال نفسه, ال الحسا�ات, �الحسا�ات, أكل مال یت�م, إذا في مال للیت�م, 

إذا كان صندوق شخص كله داخل ب�عضه, ال یوجد حكم غیر الحسا�ات �قي, غلطة من المحاسب, ناقص 

 صفر, زائد صفر, أكلت مال الیت�م, راح مال الیت�م, أما إذا كان المال مفروغ: 

ُه﴾ ﴿َوَال َتْقَرُ�وا َماَل اْلَیِت�مِ   ِإالَّ ِ�الَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َیْبُلَغ َأُشدَّ

 ]152[سورة األنعام اآل�ة:
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 �المناس�ة: الذي عنده یت�م یر��ه, �ضر�ه, قال: 

 , قال: نعم, اضر�ه مما تضرب منه ولدك))-النبي الكر�م سئل-((عندي یت�م أفأضر�ه؟ 

 تضر�ه؟. �الض�ط, هذا المق�اس: إذا اقترف ابنك هذا الخطأ, أ

 خاتمة القول :

أنا مرة كنت �أحد أ�ام العطل, في �عض المحالت التجار�ة, فصاحب المحل أتى �ابنه إلى المحل, ومن غرائب 

 الصدف: أنه یوجد صانع في المحل من سن ابنه, ول�س منتبهًا, الصانع حمل الثواب إلى مكان,

ل ابنه ثوب واحد, انت�ه ظهرك �ا�ا, وثوب واحد حمل, حمله ثالثة ز�ادة, لم �عد �ستط�ع, قال له: أنت شاب, حم

 لم ینت�ه لنفسه, هذا ابن الناس.

مرة سمعت امرأة, قدمت زوجة ابنها, وابنتها من سفر طو�ل, قالت البنتها: اذهبي وارتاحي, أنت متع�ة, وقالت 

 لزوجة ابنها: اعملي, نظفي البیت, دون أن تشعر.

, اشترى ابنها لزوجته غسالة أوتومات�ك, فعنفته, وو�خته, -لها من غرائب الصدفكلها وقائع, هذه ك-امرأة ثالثة: 

ال یوجد داع, وٕاسراف, وزوجتك شا�ة, تعودها على الكسل, مساء ُأخبرت: أن زوج ابنتها اشترى البنتها غسالة 

 أوتومات�ك, هللا یرضى عل�ك, في الیوم نفسه.

�اب, وهو من أ�شع المناظر, أهون من التناقض؛ أن تعامل ابنتك اإلنسان لو خلع ث�ا�ه, وسار في الطر�ق �ال ث

 معاملة, وأن تعامل زوجة ابنتك معاملة أخرى.

ابنتك للساعة العاشرة نائمة, متع�ة, هللا �عطیها العاف�ة, أما زوجة ابنه, تشعر �قسوة تجاهها, إذا ما عندك إمكان 

 الدلیل: تعامل الناس كما تعامل أقرب الناس لك, لست مؤمنًا,

 تحدث عن الرحمة, قال:  -عل�ه الصالة والسالم-النبي 
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 ((ولكنها رحمة عامة))

رحمة األب واألم �ابنهما قض�ة �س�طة جدًا, فطر�ة, ل�س لك أجر فیها, محبتك ألوالدك فطر�ة, هذه من هللا ل�ست 

 منك, من أجل أن تستمر الح�اة. 

تخبز على التنور, وابنها على طرف التنور, فكلما وضعت رغ�فًا , رأى أمًا -قصة رمز�ة-یروى: أن سیدنا موسى 

في التنور, قبلت ابنها, وضمته, وشمته, فقال: �ا ر�ي ما هذه الرحمة؟ قال: هذه مني �ا موسى, سأنزعها أمامك, 

 نزع هللا الرحمة من قلب األم, ف�كى, فألقته في التنور.

واألب البنه, سأقول مبدئ�ًا: ل�س له أجر فطر�ة, ألن هذا ط�ع انتهى األمر, قصة رمز�ة؛ فمح�ة األم البنها, 

�اإلنسان, أما حینما �أخذ بید ابنه إلى هللا له أجر هنا, أما إطعامه الطعام والشراب, وأمن له طعامه, وث�ا�ه, 

تى وغرفته الخاصة, ل�س لك أجر, كل أب في األرض, كل أب, وكل أم, هدفه: أن یرفه أوالده, حتى الطغاة, ح

الكفار, حتى الفجار, حتى الملحدون, هذه رحمة أودعها هللا في كل أب, أما الرحمة التي تؤجر علیها: أن ترحم 

 غیر أوالدك, ترحم صانع عندك �المحل, تعامله كابنك, تهتم �أخالقه, تهتم بدارسته, ابنك یجب �كون طبیب.

لب یخرج قبل ساعة, یدخل دورة مسائ�ة, �قول لك: دفعت له دروس خاصة أر�عمئة ألف, أما عندك صانع ط

�أخذ كفاءة, ال تسمح له, تقول: إذا تعلم �فقس, رأیت الحقد, ابنك تر�ده طبی�ًا, تدفع له في السنة ثالثمئة ألف 

 دروس ........

 والحمد هلل رب العالمین 
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 العلم نشر : أهم�ة {119-29}الدرس 

 09-11-1996لة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ: لفضی -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 مقولة ذكرت سا�قًا :

 أیها األخوة, ال شك أنكم سمعتم مني من قبل قوًال لسیدنا سعد بن أبي وقاص, �قول ف�ه: 

 ثة أنا فیهن رجل, وف�ما سوى ذلك فأنا واحد من الناس.((ثال 
من هذه الثالثة: أنني ما سمعت حدیثًا من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, إال علمت أنه حق من  -كلمة رجل تعني: أنه �طل-

 هللا تعالى))

 ألن النبي الكر�م ال ینطق عن الهوى, إن هو إال وحي یوحى. 

 هذا الحدیث: (بلغوا عني ولو آ�ة) : قف عند الخطوة األولى من

 استوقفني في موضوع الكذب في الصحاح التسعة, أحادیث كثیرة, لكن واحدًا منها �قتضي: أن نقف عنده مل�ًا.

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

فلیتبوأ مقعده من  قال: بلغوا عني ولو آ�ة, ومن كذب علي متعمدًا, -ملسو هيلع هللا ىلص-((عن عبد هللا بن عمر, أن النبي 
 النار))

نقف عند الفقرة األولى: بلغوا عني: أل�س هذا كالم رسول هللا؟ فعل بلغوا ما إعرا�ه؟ فعل أمر, إذا أمرنا النبي 

 �شيء, أال �قتضي أن نفعله؟ ألم �قل هللا عز وجل: 
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ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا﴾  ﴿َوَما َآَتاُكُم الرَّ

 ]7ورة الحشر اآل�ة:[س

 و�قول هللا عز وجل: 

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع للااََّ﴾  ﴿َمْن ُ�ِطِع الرَّ

 ]80[سورة النساء اآل�ة:

 و�قول هللا عز وجل: 

 ﴿َفْلَ�ْحَذِر الَِّذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصیَبُهْم ِفْتَنٌة﴾

 ]63[سورة النور اآل�ة:

 كم آ�ة؟: 

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا﴾ ﴿َوَما َآَتاُكمُ   الرَّ

 ]7[سورة الحشر اآل�ة:

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع للااََّ﴾  ﴿َمْن ُ�ِطِع الرَّ

 ]80[سورة النساء اآل�ة:

 ﴿َوَأِط�ُعوا للااََّ َوَرُسوَلُه﴾

 ]1[سورة األنفال اآل�ة:

 آ�ة ثالثة. الرا�عة: 

 اِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصیَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُ�ِصیَبُهْم َعَذاٌب َأِل�ٌم﴾﴿َفْلَ�ْحَذِر الَِّذیَن ُیخَ 

 ]63[سورة النور اآل�ة:
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 ماذا �قول النبي؟ �قول: 

 ((بلغوا عني ولو آ�ة))

 هل نفذت هذا األمر؟ سأقول لكم ماذا ین�غي أن نفعل؟.

الة الجمعة, یجب أن تختار مسجدًا ال عالقة له �عني: القناة الوحیدة األساس�ة, بینك و�ین العلم كمسلم: ص

بجواره, قد �كون مسجد آخر؛ تثق �من �قول, تستفید من علمه, إذا استمعت إلى خط�ة أو إلى مجلس علم كهذا 

المسجد, واستمعت ف�ه إلى آ�ة كر�مة, أو حدیث شر�ف, وجعلت هذا الحدیث أو اآل�ة محور حدیثك طوال 

 لقاءات؟ والئم؟ سفر؟ إقامة؟ أال تزور أهلك؟ أخواتك؟ أخوتك؟. األسبوع, أل�س لك سهرات؟ 

ال یوجد إنسان ل�س له عشرة, اثنا عشر لقاء في األسبوع, أقل إنسان؛ بین ز�ارة, بین لقاء, بین سهرة, بین سفر, 

 بین ندوة, بین دور, فهذه اللقاءات التي تجري بین الناس, ماذا یتحدثون فیها؟.

 س لم یذكروا هللا ف�ه, إال قاموا عن أنتن من ج�فة حمار))((ما جلس قوم في مجل

لم یجلس قوم مجلسًا لم یذكروا هللا ف�ه, إال قاموا عن أنتن من ج�فة حمار, أما إذا جلسوا مجلسًا وذكروا هللا ف�ه, 

 نزلت علیهم السكینة, وغشیتهم الرحمة, وحفتهم المالئكة, وذكرهم هللا ف�من عنده.

 والسالم:  �قول عل�ه الصالة

 ((من لم �حدث نفسه �الجهاد, فهو على ثلمة من النفاق))

 حسنًا: ما هو الجهاد المتاح اآلن؟ المتاح لنا اآلن: قال تعالى: 

 ﴿َوَجاِهْدُهْم ِ�ِه ِجَهادًا َكِبیرًا﴾

 ]52[سورة الفرقان اآل�ة:

اح لك أن تعلمه, هذا من أكبر أنواع الهاء على من تعود؟ من �عرف؟ على القرآن, متاح لك أن تتعلم القرآن, ومت

 الجهاد.
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 ((من لم �حدث نفسه �الجهاد, فهو على ثلمة من النفاق))

 إذا اإلنسان لم یخطر في �اله أبدًا یتعلم و�علم, فهو منافق, لم یخطر في �اله أبدًا ینقل العلم.

 حسنًا: النبي �قول: 

 ((بلغوا عني ولو آ�ة))

�ه صالة الجمعة, ال یوجد آ�ة قرآن�ة شرحت؟ ال یوجد حدیث شرح؟ ال یوجد آ�ة واحدة, في أي مسجد حضرت ف

 حكم فقهي ذكر؟ ال یوجد موقف للصحا�ة ُبین؟ ما علق شي إطالقًا؟ معقول!؟.

إنسان �عقد, �حضر �مجلس علم أو �مسجد, ركع خط�ة نصف ساعة, أو درس علم, ال ی�قى في ذهنه شيء؟ 

 معنى هنا واد آخر.

 الة والسالم: �قول عل�ه الص

 ((بلغوا عني ولو آ�ة))

 ما یجب أن تعتقده :

أیها األخوة, یجب أن نعتقد أن التواصي �الحق فرض عین, بل إن التواصي �الحق أحد أركان النجاة, أحد أركان 

 النجاة, ألن هللا عز وجل �قول: 

 ﴿َواْلَعْصِر﴾

 ]1[سورة العصر اآل�ة:

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]2سورة العصر اآل�ة:[
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ْبِر﴾ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِ�اْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِ�الصَّ  ﴿ِإالَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ]3[سورة العصر اآل�ة:

أر�عة أش�اء تنجو بها من الخسارة المحققة: أن تؤمن, وأن تعمل, وأن تتواصى �الحق, وأن تصبر, فالتواصي 

النجاة, والتواصي �الحق فرض عین على كل مسلم, فرض عین, الصالة فرض عین, الزكاة  �الحق أحد أركان

 فرض عین, فرض عین على كل مسلم, ولكن هذا الفرض مقید �شرطین؛ في حدود ما تعلم, ومع من تعرف. 

 اعلم هذا �ا صاحب المسجد :

یزور أخته, أنت صاحب دین, أخي تكلم  ال یوجد إنسان من أخواننا الحاضر�ن, إال �النس�ة لمن حوله �عد دین,

 لنا عن الموضوع الفالني, یزور أقر�اءه.

�عني: كل شخص یرتاد المساجد, كل شخص �حضر مجالس العلم, في عنده تفكیر دیني, استقامة في بیته, هذا 

 صار مظنة صالح, في حوله أناس �ستفیدون منه.

, له خالة, له أصهار, له بنات, له بنات بنات, ال یوجد الواحد منا له أخوات ذكور, له أخوات إناث, له عمة

 شخص مقطوع من شجرة, هؤالء الذین �عرفونك صالحًا ودینًا, أنت نافذتهم الوحیدة إلى هللا.

كل واحد منا في حوله مجموعة من الناس, بدءًا من زوجته, وأوالده, وأخوته, وأخواته, وأمه, وأب�ه, وأعمامه, 

عماته, وجیرانه, زمالئه, ال یوجد واحد منكم إال في حوله مئة شخص, مئة شخص, �ظنون �ه وأخواله, وخاالته, و 

الصالح, و�عتقدون أنه دین, وأنه �طلب العلم, فأنت مسؤول عن هؤالء الذین أنت نافذتهم إلى هللا وحده؛ ففي 

لى هللا فرض عین على حدود ما تعلم, وفي حدود من تعرف, في حدود ما تعلم, وفي حدود من تعرف, الدعوة إ

 كل مسلم, الدعوة إلى هللا. الدلیل: 

 ﴿َواْلَعْصِر﴾

 ]1[سورة العصر اآل�ة:
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ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]2[سورة العصر اآل�ة:

ْبِر﴾ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِ�اْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِ�الصَّ  ﴿ِإالَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ]3عصر اآل�ة:[سورة ال

 في دلیل آخر: اإلنسان إن لم یت�ع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ماذا یت�ع؟ ش�طان.

 حسنًا: قال تعالى: 

 ﴿ُقْل َهِذِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَلى للااَِّ َعَلى َ�ِصیَرٍة َأَنا َوَمِن اتََّ�َعِني﴾

 ]108[سورة یوسف اآل�ة:

 , یت�ع من؟ یت�ع الش�طان. اإلنسان إن لم یدع إلى هللا على �صیرة

 ما أر�د أن أقنعكم �ه :

أنا أر�د أن أقنعكم: أن أحدنا, نحن مجتمعون؛ أن أحدنا إن لم تحدثه نفسه بنشر الحق, ونقل المعرفة, وهدا�ة 

 �قول: -عل�ه الصالة والسالم-الناس, �موت على ثلمة من النفاق, ألن النبي 

 ((بلغوا عني ولو آ�ة))

 في حدیث آخر: 

 ((بلغوا عني ولو آ�ة))

 ((أال �ا رب مبلغ أوعى من سامع, أال �ا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه))

 ال تعرف, قد تنقل آ�ة إلى إنسان, تعد هذه اآل�ة منطلقًا له إلى طلب العلم, وكل أعماله في صح�فتك.

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-إذًا: عن عبد هللا بن عمر, أن النبي 
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 عني ولو آ�ة)) ((بلغوا

 حل لمشكلة :

في شخص �حضر درس, یتأثر �ه تأثرًا �الغًا, لكن ال �ملك القدرة على أن �عیده, هللا عز وجل أعطى كل إنسان 

 اختصاص, ماذا نفعل؟. 

یوجد أخوان كثیرون, �شتري الكاسیت, قدمه هدا�ا, اسمع الدرس؛ هذا عن حقوق الوالدین, عن حقوق الزوجة, عن 

ین, هذا عن الر�ا, هذا عن الزكاة, هذا عن مثًال االتصال �اهلل, هذا عن الصالة, فإذا أنت ما تمكنت بر الوالد

 تنقل الحق لآلخر�ن, األمور م�سرة جدًا: 

ْكِر﴾ ْرَنا اْلُقْرَآَن ِللذِّ  ﴿َوَلَقْد َ�سَّ

 ]17[سورة القمر اآل�ة:

 یر جدًا, وهذا الشر�ط دوره.أي درس تحضره مسجل, أي درس أعج�ك, �مكن أن تقتن�ه �مبلغ �س

�عني: أنا هذا الدرس مخصص, كي تعلموا علم ال�قین مع الدلیل: أن أحدنا إن لم �حدث نفسه بنقل الحق 

 لآلخر�ن, �موت منافقًا.

 ((من لم �حدث نفسه �الجهاد, مات على ثلمة من النفاق))

 والنبي �قول: 

 ((بلغوا عني ولو آ�ة))

�ة جمعة, أینما تشاء احضر, في خطیب ال �شرح آ�ة قرآن�ة, حدیث شر�ف؟ ال, الحل األخ الكر�م: تحضر خط

ین�غي أن تحضر هكذا؛ ماذا قال الخطیب؟ كیف شرح هذه اآل�ة؟ كیف علق علیها؟ ما االستن�اطات التي 

السیرة,  استن�طها منها؟ حسنًا: اكتبها عندك هذه اآل�ة, اجعل هذه اآل�ة, أو ذلك الحدیث, أو هذه القصة, أو هذه

أو هذا الحكم الشرعي, اجعله محورًا لحدیثك طوال األسبوع, كل أسبوع نأخذ درس جدید, نفهمه, نعقله, ننقله 
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 للناس, أنت ال تدري, أص�حت داع�ة إلى هللا عز وجل, قال تعالى: 

 ِمَن اْلُمْسِلِمیَن﴾ ﴿َوَمْن َأْحَسُن َقْوًال ِممَّْن َدَعا ِإَلى للااَِّ َوَعِمَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنَِّني

 ]33[سورة فصلت اآل�ة:

 واقعة حدثت :

القض�ة -أنا مرة ذكرت لكم عن أخ كر�م, زار أخته مرة, فإذا هناك خصومة بینها و�ین زوجها, والخصومة 

على ثالثمئة لیرة في الشهر, تطال�ه بها, كي تنفقه على بناتها, هو دخله محدود, ل�س معه هذا المبلغ,  -قد�مة

األخ الكر�م, هذه أخته, وهذا صهره, قال لها: �ا أختي, المبلغ خذ�ه مني كل شهر, قال لي: أول شهر, واحد  فهذا

�الشهر طرقنا ال�اب, تفضلي, ابق ..... ثاني شهر, قال لي: سادس شهر, طلبت مني أن ألقي علیها وعلى 

ط�ة جمعة, حدیث شر�ف, هكذا قصة بناتها درسًا في الدین, هي طلبت, حسنًا, قال لي: أحضر لهم آ�ة من خ

لط�فة عن الصحا�ة, شيء یتحدث عنه ساعة, جمعت لي بناتها, بنات أخته, وأخته, �عد ذلك انضمت أختها 

الثان�ة, أختها الثالثة, بنات أختها الثان�ة, قال لي: صار یوجد عندنا درس رسمي, أنا تشجعت, وانتعشت, صرت 

هذا الحدیث, دخلت �عالم الدعوة, س�حان هللا! �عد حین: أول بنت  أحضر طوال الجمعة, أحضر هذه اآل�ة,

 تحجبت, وخطبها إنسان مؤمن, وزوجها الثان�ة تحجبت وزوجها, الثالثة تحجبت وزوجها.

 قلت: س�حان هللا! خیر ال �علمه إال هللا, بدأ من هذه المساعدة, وهذا العطاء. 

 ما الجهاد المتاح للمسلم الیوم؟ :

 لم �حدث نفسه �الجهاد, مات على ثلمة من النفاق))((من مات و 

 ما الجهاد المتاح اآلن؟ �شكل واقعي, متاح لنا أن نطلب العلم, وأن نعلم العلم, والدلیل: 

 ﴿َوَجاِهْدُهْم ِ�ِه﴾
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 : -�القرآن-

 ﴿ِجَهادًا َكِبیرًا﴾

 ]52[سورة الفرقان اآل�ة:

لنا, والحمد هلل �كل �ساطة, �كل حر�ة, �كل طمأنینة, أن نحضر لم �قل: جهادًا, قال: جهادًا كبیرًا, فنحن متاح 

مجلس علم, وأن نتعلم, وأن نعلم, فالواحد منا ال �كون مقبور بتجارته, مقبور, ال یجعل من الدن�ا قبرًا له, ال یجعل 

 من مشكالت الح�اة همًا ساحقًا له, أنت مخلوق لمعرفة هللا عز وجل.

لسموات واألرض فال تتعب, وخلقتك من أجلي فال تلعب, ف�حقي عل�ك, ال ((ابن آدم, خلقت لك ما في ا
 تتشاغل �ما ضمنته لك عما افترضته عل�ك))

 إل�ك �ا مسلم :

 : -عل�ه الصالة والسالم-�قول النبي 

((�ا أ�ا ذر, جدد السفینة فإن ال�حر عمیق, وأكثر الزاد فإن السفر �عید, وخفف األثقال فإن في الطر�ق عق�ة 
 ود, ال یجتازها إال المخلصون, �ا أ�ا ذر, أخلص الن�ة فإن الناقد �صیر))كؤ 

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

المسافة طو�لة, -وتزودوا فإن السفر �عید  -مدته قر��ة-((شمروا فإن األمر جد, وتأهبوا فإن السفر قر�ب 
 وتأهبوا فإن السفر �عید)) -أول قر�ب مدته قر��ة, قر��ًا تسافر

 یث خطیر له منطلقه :حد

 هذا حدیث خطیر, �قول عل�ه الصالة والسالم: 

((�ادروا �األعمال الصالحة, فماذا ینتظر أحدكم من الدن�ا؟ هل تنتظرون إال فقرًا منس�ًا, أو غنى مطغ�ًا, أو 
 أدهى وأمر؟)) مرضًا مفسدًا, أو هرمًا مفندًا, أو موتًا مجهزًا, أو الدجال فشر غائب ینتظر, أو الساعة والساعة
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 وهذا الحدیث �قسم الظهر: 

 ((�ادروا �األعمال الصالحة, فماذا ینتظر أحدكم من الدن�ا؟.

لو أنه أقبل على الدن�ا, وانكب علیها, وتعلق بها, وجعلها منتهى أحالمه, جعلها مبلغ همه, ومنتهى علمه, -
, إن استغنى عن رحمته, أقبل على الدن�ا ومحط رحاله, ماذا ینتظره منها؟ إن أدبر واستكبر, إن استغنى عن هللا

 والمال بین ید�ه.

 إال فقرًا منس�ًا. -منها–: هل تنتظرون -قال

, فقرًا منس�ًا أو غنى -أكثركم �عمل في التجارة, ألم �مر معكم إفالس مفاجىء؟ فقد المال كله دفعة واحدة-
 مطغ�ًا.

, یر�د �غیر زوجته؛ اآلن: یر�د نوادي لیل�ة, یر�د كان صالح, �صلي �المسجد, �عد ما صار معه كذا ملیون -
سهر, یر�د �سافر, مرة على شرقي آس�ا, ومرة على أل�ان�ا, ومرة على ........ یر�د �غیر, كل یوم فالفل �قول لك, 

 . -حینما صار غن�ًا, یر�د أن یزني

مفندًا, أو موتًا مجهزًا, أو الدجال فشر هل تنتظرون إال فقرًا منس�ًا, أو غنى مطغ�ًا, أو مرضًا مفسدًا, أو هرمًا 
 غائب ینتظر, أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟))

 : -عل�ه الصالة والسالم-انطلقنا في كل هذا الكالم, من قول النبي 

 ((بلغوا عني ولو آ�ة))

بلغ من حولك, بلغ بلغ؛ بلغ زوجتك, بلغ أوالدك, بلغ شركاءك �العمل, بلغ جیرانك, بلغ زمالءك, بلغ أوالد أوالدك, 

 من یثق �ك, بلغ من �ح�ك. 

 ((بلغوا عني ولو آ�ة))

معنى: تعلم آ�ة, علمها, طلب العلم فر�ضة على كل مسلم, واإلنسان لوال العلم لكان كالبه�مة, وأنتم ترون كیف 

 أن �عض الناس الجهلة یرتكبون حماقات ال تعد وال تحصى؟ نعم. 
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 النار؟ :ما هو الكذب الذي یوصل صاح�ه إلى 

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((بلغوا عني ولو آ�ة, وحدثوا عن بني إسرائیل وال حرج, ومن كذب علي متعمدًا, فلیتبوأ مقعده من النار))

�عني: الكذب أنواع, لكن الكذب الذي یوصل اإلنسان إلى النار هو: أن تكذب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, أن تروي عنه 

 موضوع�ًا, أن تروي عنه حدیثًا لست متأكدًا من صحته. حدیثًا 

 ((من روى عني حدیثًا ُیرى أنه كذب, فهو أحد الكاذبین))

 ((من كذب علي متعمدًا, فلیتبوأ مقعده من النار))

 [أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما]

 اقرأ :

 أقرأ لكم األحادیث في هذا المحور:

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ال تكذبوا علي, فإنَُّه َمن َكَذَب عليَّ یلج النَّاَر))((

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 �عني: أنت مؤمن.

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

, ال تقبل حدیثًا ضع�فًا, ال تقبل كلمة من إنسان �ال دلیل, لوال ال تقل شيء �ال دلیل, ال تقبل حدیثًا موضوعاً 
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 الدلیل لقال من شاء ما شاء. 

كنت مرة في نماء عال في الشام, مرتفع جدًا, والشام كلها كالكف, قال لي أحد األخوة العلماء, مؤكدًا حق�قة, قال: 

 اء, قل ما شئت �ال دلیل, أما الدین دلیل: لوال الدلیل لقلت لك: كل هذه األبن�ة ملكي, لقال من شاء ما ش

 ﴿ُقْل َهِذِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَلى للااَِّ َعَلى َ�ِصیَرٍة﴾

 ]108[سورة یوسف اآل�ة:

ال�صیرة: الدلیل, نقبل أن ترفض, اطلب الدلیل قبل أن تقبل, اطلب الدلیل, ألنه أح�انًا اإلنسان: �عشش في دماغه 

 لها تحتاج إلى مراجعة. آالف العقائد الفاسدة, هذه ك

 ((ال تكذبوا علي, فإنَُّه َمن َكَذَب عليَّ یلج النَّاَر))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 ضم هذا إلى قراءتك أ�ضًا :

 وعن عامر بن عبد هللا بن الز�یر عن أب�ه قال: 

شیئًا كما �حدث فالن وفالن, قال: أما إني لم  -ملسو هيلع هللا ىلص-((قلت للز�یر: إني ال أسم�ك تحدث عن رسول هللا 
 أفارقه))

 : -رضي هللا عنه-وقد قال علي 

فألن أخرَّ من السماء, أحب إلي من أن أكذب عل�ه, وٕاذا حدثتكم ف�ما بیني  -ملسو هيلع هللا ىلص-((إذا حدثتكم عن رسول هللا 
 و�ینكم, فإن الحرب خدعة))

 رب, أن یخدع عدوه. اإلنسان مسموح له في الح
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 ما أشار إل�ه النبي عل�ه الصالة والسالم في آخر الزمان :

 �قول:  -ملسو هيلع هللا ىلص-سمعت رسول هللا 

((�أتي في آخر الزمان, قوم حدثاء األسنان, سفهاء األحالم, �قولون من قول خیر البر�ة, �مرقون من 
 مانهم حناجرهم))اإلسالم, كما �مرق السهم من الرم�ة, ال یجاوز إ�

 �عني: في آخر الزمان؛ الهرج, والمرج, والضالالت, والفتن, والترُّهات, واأل�اطیل.

فاإلنسان في آخر الزمان: عل�ه أن �عتصم �كتاب هللا وسنة رسوله, علي أن �عتصم �الحق, عل�ه أن �عتصم بهذا 

 الكتاب, الذي جعله هللا لنا ح�ًال متینًا نتمسك �ه. 

 واجب عل�ك :

 وقد قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((إن من أعظم الفرق: أن یدعي الرجل إلى غیر أب�ه, أو ُیري عین�ه ما لم تر))

 ما لم �قل واحد. -ملسو هيلع هللا ىلص-أن �قول لك: رأیت في المنام كذا وكذا, قال: هذا من أعظم الفرق, و�قول على رسول هللا 

 لقرآن, قیل له: كیف تكذب على النبي؟ قال: أنا أكذب له ال عل�ه.وضع أحادیث كثیرة, من وضعه في فضل ا

 لمصلحته, هذا مرفوض, وما أكثر األحادیث الموضوعة والضع�فة في الكتب, فاإلنسان عل�ه أن یتحقق: 

 ((إن هذا العلم دین, فانظروا عمن تأخذون دینكم))

 ((ابن عمر, دینك دینك, إنه لحمك ودمك))
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 �ه الصالة والسالم: (إن كذ�ًا علي ل�س ككذب على أحد ......)؟ : لم قال المصطفى عل

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((إن كذ�ًا علي, ل�س ككذب على أحد.

ممكن ملیون كذ�ة, ال تساوي كذ�ة واحدة على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه مشرع, ألنه معصوم, ألنه ال ی�غي, ألنه -
 .-�ه ضللت وأضللتالنور, فإذا كذبت عل

 إن كذ�ًا علي ل�س ككذب على أحد, فمن كذب علي متعمدًا, فلیتبوأ مقعده من النار))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 ما حرم في اإلسالم :

 �قول:  -ملسو هيلع هللا ىلص-سمعت النبي 

 ((من ن�ح عل�ه, ُ�عذَّب �ما ینح عل�ه))

 , والصراخ �الو�ل, وتمز�ق الث�اب, وشد الشعر, هذا كله حرام في اإلسالم. الن�احة, واللطم

 ما المراد من هذا الدرس؟ :

أیها األخوة, أردت من هذا الدرس: أن �كون �اعثًا لكم على أن تنقلوا للناس ما سمعتموه؛ إن في مجالس العلم, أو 

-, تعلم موضوع دین, عل�ه أن ینشره, ألن النبي في خطب الجمعة, إنسان تعلم آ�ة, تعلم حدیث, تعلم حكم فقهي

 بین الطر�ق الطب�عي لنشر الحق, قال:  -عل�ه الصالة والسالم

 ((تصنعون وُ�صنع منكم, و�صنع من �صنع منكم))

تكلمت أنت, والذي سمعك تكلم, والذي سمع من تكلم, تكلم, انتشر الحق, إذا نمت دوائر الحق, ضاقت دوائر 

دوائر الحق, تراجعت وتقلصت دوائر ال�اطل, فالتواصي �الحق فرض عین, في حدود ما تعلم, ال�اطل, إذا نمت 

ومع من تعرف, فرض عین, أما الت�حر �العلم, ومعرفة األدلة التفصیل�ة, والرد على كل الش�ه التي تطرح على 
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لمسلمین, ال بد من أن الدین, هذا من اختصاص العلماء الك�ار, هذا فرض كفا�ة, أما أنت كمسلم, كأحد من ا

 تتلقى العلم, وأن تلق�ه في حدود معلوماتك, وفي حدود من تعرف, هذه فر�ضة عین, والحمد هلل رب العالمین.

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

ا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهن

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم, الفاتحة. 

 والحمد هلل رب العالمین 
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 التعامل�ة للع�ادات : وصف {119-30}الدرس 

 16-11-1996ار�خ: لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بت -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 ما معنى التجدید في اإلسالم؟ :

أیها األخوة الكرام, حینما یتطاول األمد على المسلمین, تفرغ �عض مفاه�م دینهم من مضمونه, و�غدو اإلسالم 

 ورًا, ع�ادات جوفاء, ثقافات, تصرفات, عادات, تقالید, �ضعف المسلم.شكًال, قش

  من هنا قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((إن هللا ی�عث في هذه األمة, في كل مئة عام من یجدد لها دینها))

 مط�قًا.التجدید �عني: أن �عود اإلسالم كما بدأ, أن تعود عقیدته سل�مة, أن تعود ق�مه راق�ة, أن �عود منهجه 

 فمثًال: مر حدیث قدسي, �قول هللا عز وجل: 

 ((ل�س كل مصل �صلي))

اآلن: الدین اختصر إلى أداء الصلوات, تجد بیوتات المسلمین ل�س فیها شيء من طاعة هللا, اإلسالم فیها غیر 

 مطبق. 
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 كیف فسر العلماء هذه اآل�ة؟ :

 هللا عز وجل �قول: 

ُ ِلُ�َعذِّ   َبُهْم َوَأْنَت ِفیِهْم﴾﴿َوَما َكاَن للااَّ

 ]33[سورة األنفال اآل�ة:

 هو فیهم في ح�اته, حسنًا: �عد موته؟.

 العلماء قالوا: ما دامت سنة النبي مط�قة في بیوتهم, فلن �عذبوا.

السنة مط�قة في البیت, في العمل, في السفر, في الحضر, في األحزان, في األفراح, في العالقات المال�ة, 

جتماع�ة, إذا كانت سنة النبي مط�قة في ح�اة المسلمین, هم في �حبوحة من أن �عذبوا, أما إذا العالقات اال

 ط�قت الع�ادات, ولم تطبق المعامالت, ط�عًا: �عذبون, وهذا الذي �حصل. 

 دقق :

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((بني اإلسالم على خمس))

 نسائي في سننهما][أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي وال

 بر�كم: 

 ((بني اإلسالم على خمس))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي والنسائي في سننهما]

بناء أخالقي, والخمس أركان اإلسالم, هناك أركان  -اإلسالم–اإلسالم هو الخمس؟ ال, هو بني على خمس 

 اإل�مان, هناك أركان اإلسالم. 
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 :سؤال حضر في هذا المجلس 

 الحدیث القدسي: 

 ((ل�س كل مصل �صلي, إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي.

 حسنًا: السؤال: كیف أتواضع لعظمة هللا؟ أنت ال تعرفه, تعرفه خالق الكون, وٕابل�س �عرف ذلك: -

 ﴿َقاَل َفِ�ِعزَِّتَك﴾

 ]81[سورة ص اآل�ة:

 قه في جسمك؟. أما هل دققت في خلقه؟ هل تأملت في خلقه؟ هل عرفت عظمة خل

 إل�كم شرح جزئ�ة من الهرمونات التي تفرزها الغدة النخام�ة مع ب�ان وزنها:

 هرمون النمو :-1

في �الدماغ غدة اسمها: الغدة النخام�ة, وزنها نصف غرام, اذهب إلى الصائغ, قل له: أرن الغرام, ل�س له وزن 

الغدد, ألنها ملكة �كل معنى الكلمة, تفرز اثني عشر  تقر��ًا, وزن هذه الغدة نصف غرام, هذه الغدة اسمها: ملكة

هرمون, وهرمون النمو, هذا الهرمون ف�ه مئة وثمان�ة وثمانون حمض أمیني, والحمض األمیني أعقد تركیب 

 عضوي في الكون.

 قال: الكون كله بذراته, ال �كفي لصنع حمض أمیني واحد صدفة, معنى صدفة: دق�قة جدًا.

�ك�س, اسحب, احتمال أن �أتي معك رقم واحد, واحد من عشرة, عشرة أرقام, احتمال أن  أنت ضع عشرة أرقام

�أتي معك رقم اثنان �عد الواحد, واحد من مئة, ممكن �أت�ك واحد اثنان, واحد ثالثة, واحد أر�عة, اآلن اثنان واحد, 

احتمال أن تأتي عشرة أرقام معًا اثنان اثنان, احتمال أن �أتي الواحد �عد اثنین, �عد ثالثة, واحد من ألف, 

�التسلسل, واحد من عشرة آالف ملیون, �عني: حالة من عشرة آالف ملیون, �مكن أن تسحب من هذا الك�س 

 األوراق ت�اعًا؛ واحد, اثنان, ثالثة, أر�عة, خمسة, كل عشرة آالف ملیون حالة, حالة واحدة.

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

404 

 ن, خروج عشرة أوراق �التسلسل.إذًا نقول: قانون الصدفة واحد على عشرة آالف ملیو 

حسنًا: لو أتینا �مط�عة ضخمة, فیها حبر, فیها حروف, فیها ورق, وأتینا �قنبلة, وعملنا انفجار, �الملیون كم �طلع 

معك؟ قاموس المنجد, قانون الفیروز أ�ادي, المواد المتسلسلة, أو �الملیون كم �طلع معك؟ قصة كاملة ألدیب؛ 

ى, فیها ح�كة, فیها حركة, فیها حوار, فیها تشو�ق, فیها بیئة, فیها رسم, كم؟ مستحیل, هذا فیها أحداث, فیها مغز 

قانون الصدفة أكبر دلیل على عظمة هللا, حمض أمیني واحد, ال �كفي ذرات الكون لیتصنع �الصدفة, هذه الغدة 

 النخام�ة, فیها مئة وثمان�ة وثمانون حمض أمیني.

 رة م�كرون من هذا الحمض, النمو طب�عي, وأقل تقز�م, أكثر عملقة.اآلن: إذا في �كل لتر دم عش

ال یوجد في سور�ة غیر مستشفى واحدة, تعیر هذا الهرمون في الدم, إذا ابن ال �طول, ال �كبر, أو �كبر �حجم 

 غیر معقول, نفحصه.

ف�ه مئة وثمان�ة وثمانون  حسنًا: هذه الغدة تفرز اثني عشر هرمون, أحد الهرمونات: هرمون النمو, هذا الهرمون 

 حمض أمیني, یجب أن یتواجد في كل لیتر دم.

 اإلنسان ف�ه خمسة ألتار دم, وعشرة م�كرو غرام من هذا الهرمون, حتى �كون نمو طب�عي, هذا هرمون. 

 هرمون الدرق :-2

ستقالب, تأكل صحن هرمون ثان: هرمون الدرق, الغدة الدرق�ة: تقوم �أعقد عمل�ة �اإلنسان, العمل�ة اسمها: اال

 فول وتمشي, تحول الغذاء إلى طاقة, تأكل صحن حمص, وتجد حرارتك ثمان�ة وثالثین.

اآلن: في شيء حار �ال طاقة؟ الغذاء یتحول إلى طاقة؛ �ا طاقة حرار�ة, �ا طاقة حرك�ة, الذي �مشي, یبذل 

 , أوضح من هكذا:طاقة حرك�ة, والذي حم�ان طاقة حرار�ة, الغذاء یتحول من مواد إلى طاقة

أنت تضع في الس�ارة تنكة بنز�ن, تذهب على الز�داني, انتهت التنكة, حسنًا: أین ذهبت؟ لم تمشي؟ هذه التنكة 

صارت حركة, تحول الوقود السائل إلى حركة, الحركة اسمها: طاقة, نقول: المادة تحولت إلى طاقة, فهذا 

 �الهرمون النمو.

نین حمض أمیني, �كون في كل لتر �الدم عشرة م�كرو غرام من هذا الهرمون, وٕاال قلنا: أنه في مئة وثمان�ة وثما
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في تقزم, أو في عملقة, هرمون الدرق, هذه الغدة النخام�ة ملكة, تأمر الدرق�ة أن تفرز مادة, یتحول الغذاء إلى 

 طاقة.

تقالله ضعیف, على فإذا شخص نش�ط ز�ادة, على كثرة األكل تجده ال �سمن, صحته معتدلة, إذا شخص اس

ضعف أكله �سمن, ألنه ی�قى الغذاء یتخزن, ما صار طاقة, أما لو تحول كله إلى طاقة, صار في نشاط كبیر 

 جدًا, من ملكة النظام؟ الغدة النخام�ة, كم وزنها؟ نصف غرام. 

 هرمونا توازن السوائل والجنس :-3

ة فیها طر�ق, طوله مئة كیلو متر, الكل�ة الثان�ة : هرمون توازن السوائل: الكل�-شيء مخیف-الهرمون الثالث 

 مئتان, الدم, تعطیهم خمس مرات ألف كیلو متر, الدم �مشي في الكل�ة ألف كیلو متر, شيء ال �صدق.

حسنًا: لو اإلنسان, هذا الهرمون ما أفرز, یجب اإلنسان �شرب في النهار أكثر من ثمانین تنكة, �طالعهم, هذا 

 السوائل, شيء ال �صدق, نحن لم نكن نعرف.اسمه: هرمون توازن 

عندك ع�ارات دق�قة جدًا: أنت معیر مع�ار دقیق, من أجل تشرب لیتر�ن ماء في الیوم, وتفرزهم, معنى في 

 هرمون اسمه: توازن السوائل, هذا هرمون رقم ثالثة, هرمون الجنس رقم أر�عة.

شعر �أماكن معینة, صار في عنده عضالت  تجد هذا الشاب في السا�عة عشرة من عمره تخن صوته, ظهر

 مفتولة, أ�ضًا انس�ابي.

حسنًا: من حدد صفات الذكورة؟ واألنثى �العكس, الذي �حدد صفات الذكورة واألنوثة: هرمون تفرزه الغدة 

 النخام�ة.

 اآلن: هرمون النمو, هرمون الجنس, هرمون الدرق, هرمون توازن السوائل. 

 هرمون الوالدة :-4

ون الوالدة: تجد في وقت معین, یتوسع الحوض بوقت معین, الرحم یتقلص, الرحم له تقلصان؛ له في هرم

تقلصات لط�فة, متزامنة, متقار�ة قبل الوالدة, وتقلص واحد عنیف جدًا �عد الوالدة, التقلص العنیف حتى �غلق كل 
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ش�مة سحبت من الرحم, في حوالي مئة الشرایین المفتوحة, لما صار في والدة, والجنین انفصل عن المش�مة, والم

ألف وعاء دموي, لو �قوا مفتوحین, تموت المرأة من النز�ف, فالرحم یتقلص تقلص عجیب, تقلص حتى �غدو 

كالصخر , فتأتي القابلة, تضع یدها على الرحم, مثل الصخر, والدة سل�مة, تقلص, أما قبل تعمل طلق, تقلصات 

 مر مبرمج.لط�فة, متزامنة, متقار�ة, هذا �أ

اآلن: عندك أنت غسالة أوتومات�ك, تعبىء ماء, تأخذ الصابون, تسخن الماء, تدور, أول مرة, الثان�ة, خمسة, �عد 

 ذلك تفض, �عد ذلك تنشف, �عد ذلك مرة ثان�ة, تم ثان, مبرمجة على كمبیوتر, فأ�ضًا: هذا الهرمون مبرمج.

ذلك ینفجر ماء الرأس, �عد ذلك �ص�ح الطلق متزامن, �عد  أول عمل�ة توس�ع الحوض, الثان�ة �قلب الطفل, �عد

ذلك ...... هذا كله هرمون مبرمج, �قوم ف�ه هرمون, تفرزه الغدة النخام�ة, الذي وزنها نصف غرام, تفرز اثني 

 عشر هرمون, هرمون الوالدة, هرمون الحلیب.

 هرمون الحلیب :-5

�عد الوالدة: تجد أثداء المرأة ملئت, لكن ل�س حلیب, مادة مذی�ة قبل الوالدة �ساعات, هرمون الحلیب یجول �الدم, 

 للشحوم.

�قول لك: س�ارة �شحمها, هذا الطفل �شحمه �عد, حتى األمعاء ما تلتصق ب�عضها, الطفل �الجنین معطلة أمعاؤه, 

یذوب الشحم, ملیئة شحم أسود, أول رضعة, أول یوم �الرضاع مادة مذی�ة للشحم, �سمونها: صمغة النساء, تجد 

 �كون خروج الطفل مادة سوداء, خالل یومین مادة سوداء, الشحم ذو�ناه, اآلن: جاء الحلیب, من برمج هذا؟. 

هرمون الحلیب, هرمون الوالدة, هرمون الغدة الدرق�ة, هرمون النمو, هرمون الجنس, هرمون توازن السوائل, اثنا 

 غرام. عشر هرمون, كم وزنها هذه الغدة النخام�ة؟ نصف 

 هرمون الكظر :-6

 یوجد هرمون الكظر:

شخص �مشي ل�ستان, فرأى ح�ة, لما رأى ح�ة, شكل الح�ة انط�ع على الش�ك�ة, الش�ك�ة مؤلفة من مئة وخمسین 
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 ملیون عص�ة, الش�ك�ة عشر ط�قات.

یها مئة وخمسون عندي كان ال�ارحة طبیب, �عد الخط�ة: الش�ك�ة عشر ط�قات, الط�قة األخیرة, الطل�قة األخیرة ف

ملیون عص�ة, وأر�عمئة وخمسون ألف مخروط, كل عص�ة, ومخروط مر�وطة �عصب, یجتمعون �العصب 

ال�صري, لما اإلنسان یرى حشرة, عقرب, أفعى, عدو مثًال, هذه الصورة هي إلى الدماغ, الدماغ یدرك العین, 

ة الجهاز الهرموني, من هي؟ الغدة تحس الدماغ, ملك الجهاز العصبي, اآلن: �عمل رسالة مستعجلة لملك

 النخام�ة.

الغدة النخام�ة ملكة, في عندها وز�رة داخل�ة, ال یوجد داع هي تعمل تفص�الت, تعطي أمر موحد لغدة الكظر: 

أنه في خطر, تصرفي, �أتي الكظر, غدتان فوق الكلیتین صغیرتان, اسمهما: الكظران, الكظر �عطي أول أمر 

من ثمانین مئة, وعشر�ن مئة, وثالثین مئة, وأر�عین, �صل إلى مئة وثمانین ضر�ة, أن  للقلب, تتضاعف ضر�اته

اإلنسان یر�د أن یهجم أو یهرب, في عنده جهد عضلي, الجهد العضلي �حتاج إلى دم, القلب �مشي على ثمانین, 

هذا أول أمر؛ أمر الدم �مشي ب�طء, نحن نر�د دم سر�ع, یجب أن �ضرب مئة وثمانین ضر�ة, حتى الدم �سرع, 

للقلب, إذا كان القلب سر�ع, والرئة �طیئة, الدم ال یتنقى من غاز الفحم, فال بد مع ضر�ات القلب السر�عة, وجیب 

 رئتین سر�ع.

 فتجد الخائف لو أخذ ن�ضه مئة وثمانین ن�ضة, و�لهث, ألنه یر�د وجیب رئتین, یتناسب مع ضر�ات القلب.

ین, الثالث: اإلنسان هكذا مرتاح, وجهه مورد, لونه زهر, یتألق وجهه, اآلن شخص فأول أمر للقلب, الثاني للرئت

خائف, خائف من األفعى أو العقرب, یجب أن یهرب, ال یلزمنا لون جمیل, یلزمنا دم كثیر, �طلع أمر لكل 

اصفر لونه؟  األوع�ة المح�طة �الجسم, تضیق لمعتها, و�توفر الدم إلى أین؟ للعضالت, خائف �صفر لونه, لماذا

ألن دم المح�ط اتجه إلى العضالت, األمر الثالث: لكل األوع�ة الدمو�ة �المح�ط, تضیق لمعتها, نر�د سكر وقود, 

 �طلع أمر للكبد, بإفراز مادة سكر إضاف�ة �الدم. 

 لو فحصنا دم خائف, لوجدنا ف�ه أر�عمئة وحدة سكر بدمه, ل�س مئة وخمس وعشرون, أر�عمئة صار, لعل �أكل

ضر�ة سكین, هذا الذي دخل المعركة, ینزف دمه كله من ضر�ة سكین, �طلع أمر للكبد, بإفراز هرمون التجلط, 

�ص�ح الدم لزج, حتى ما ینزف؛ أمر للقلب, أمر للرئتین, أمر للكبد, بإطالق سكر إضافي, أمر للكبد بإطالق 
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 ها؟ نصف غرام.هرمون تجلط, أمر لألوع�ة تضیق, هذا هرمون الكظر, والغدة ما وزن

تعطي هرمون النمو, وهرمون الجنس, وهرمون الحلیب, وهرمون الوالدة, وهرمون توازن السوائل, هرمون الكظر, 

 وهرمون توازن السوائل؛ الكظر, النمو, الحلیب, الوالدة, الجنس, الدرق�ة, نعم: 

 ﴿َهَذا َخْلُق للااَِّ﴾

 ]11[سورة لقمان اآل�ة:

 كیف تعرف عظمة هللا؟ :

 ل: ل�س كل مصل �صلي, إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي.قا

كیف تعرف عظمة هللا؟ ال بد من أن تعرفها, ال بد كي تعرفها, من أن تفكر بخلق هللا, لذلك: أرقى ع�ادة: هي -

 ع�ادة التفكر: 

َماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْیِل َوالنََّهاِر َآلَ   َ�اٍت ِألُوِلي اْألَْلَ�اِب﴾﴿ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّ

 ]190[سورة آل عمران اآل�ة:

َماَواِت َواْألَْرِض  ُروَن ِفي َخْلِق السَّ َ ِقَ�امًا َوُقُعودًا َوَعَلى ُجُنوِ�ِهْم َوَ�َتَفكَّ َر�ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َ�اِطًال ﴿الَِّذیَن َیْذُكُروَن للااَّ
 ُسْ�َحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾

 ]191سورة آل عمران اآل�ة:[

 متى �قبل هللا س�حانه تعالى الصالة من العبد؟ :

 : إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي, وكف شهواته عن محارمي.-قال

كل إنسان في شهوات؛ شهوة الطعام, شهوة الجنس, شهوة المال, شهوة العلو في األرض, فالمؤمن �ض�ط -

ا�ة فلتانة, تتحرك كما تشتهي, تأكل ما تر�د, تنظر إلى من تر�د, تلتقي مع من شهواته وفق منهج هللا, الكافر د

تر�د, تجلس في أي مكان, یذهب إلى أي مكان, �أكل المال من أي طر�ق, ینفقه في أي طر�ق, ال یوجد عنده 

 ضا�ط المؤمن.
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 ى معصیتي.: إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي, وكف شهواته عن محارمي, ولم �صر عل-إذاً 

كل غلط یتوب, المؤمن مذنب تواب, یتوب من قر�ب, �عني غلط یتوب �عد ساعة, �عد نصف ساعة, �عد -

 .-دق�قة, أما إذا طال عل�ه األمد, �قسو قل�ه فال یتوب, إذا طال عل�ه األمد على المعص�ة, �قسو قل�ه فال یتوب

مي, ولم �صر على معصیتي, وأطعم الجائع, إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي, وكف شهواته عن محار 

 وكسا العر�ان, ورحم المصاب, وآوى الغر�ب, كل ذلك لي))

�عد ما كف شهواته عن محارمي, له أعمال صالحة, االستقامة سلب�ة, أما األعمال الصالحة إیجاب�ة, االستقامة 

دلَّس, ما اغتاب, أما العمل الصالح:  ما؛ ما كذب, ما غش, كلها ما, االستقامة ما نم بین شخصین, ما تكبر, ما

أعطى, أنفق, نصح, أمر �المعروف, نهى عن المنكر, أنت بین استقامة و�ین عمل صالح, أح�انًا: یجمعهما 

 العمل الصالح: 

اِلَحاِت﴾  ﴿الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ]25[سورة ال�قرة اآل�ة:

 وأح�انًا: إذا افترقا اجتمعا. 

 تقامة؟ وما معنى العمل الصالح؟ ومتى �كون اإلخالص؟ :ما معنى االس

إذا قلنا: االستقامة والعمل الصالح, معنى االستقامة: ض�ط الشهوات وفق منهج هللا, والعمل الصالح: البذل في 

 سبیل هللا, أما إذا قلنا: العمل الصالح وحده, تشمل االستقامة.

 إذًا: 

ممن تواضع لعظمتي, وكف شهواته عن محارمي, ولم �صر على  ((ل�س كل مصل �صلي, إنما أتقبل الصالة
 معصیتي, وأطعم الجائع

 وكسا العر�ان, ورحم المصاب, وآوى الغر�ب. -هذا العمل الصالح–
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 أي مخلصًا, اإلخالص ع�ادة القلب.  -كل ذلك لي-نماذج, أما أهم شيء �االستقامة, والعمل الصالح -

 من العمل)) ((�ا معاذ, أخلص دینك �كفك القلیل

 اإلخالص یجعلك في أعلى درجات القرب من هللا عز وجل. 

 ((ركعتان من ورع, خیر من ألف ركعة من مخلط))

 درهم أنفق في إخالص, خیر من مئة ألف درهم تنفق في ر�اء, اإلخالص ع�ادة القلب.

 :-هذا الحدیث جامع مانع؛ أركان اإلسالم واإل�مان

لعظمتي, وكف شهواته عن محارمي, ولم �صر على معصیتي, تواضع لعظمتي, إنما أتقبل الصالة ممن تواضع 

أطعم  -تاب سر�عاً -ولم �صر على معصیتي  -استقام-وكف شهواته عن محارمي  -فكر في الكون, وفي نفسه-

 , كل ذلك لي.-هذه األعمال الصالحة-الجائع, وكسا العر�ان, ورحم المصاب, وآوى الغر�ب 

 هللا, واستقام على أمره, وتاب من ذن�ه سر�عًا, وأخلص له, وعمل األعمال الصالحة. اإلخالص إذًا: عرف -

 هذه كرامة العبد الذي تقبل هللا منه صالته :

 : وعزتي وجاللي, إن نور وجهه ألضوء عندي من نور الشمس.-اآلن

صار وجهه أضوء من �عد ما عرف هللا, واستقام, وعمل عمل صالح, وأخلص, وتاب, اتصل �اهلل, لما اتصل, -

 نور الشمس, واضح. 

 ما هي آثار الصالة على وجهها الصح�ح؟ :

 . -قال: اآلن: ما هي آثار الصالة الحق�قة؟ آثار االتصال �اهلل؟

الجهالة كل أنواع الرذائل؛ الغضب, الس�اب, الشتم, الجمود, اللؤم, هذه كلها -على أن أجعل الجهالة له حلمًا 

الجاهل�ة, الجهالة لها معن�ان؛ إما نقص المعلومات, لو ط�ش التصرفات, كالهما  جهالة, لذلك: سمي عصر
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 جهالة: 

 -أال ال یجهلن أحد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلینا

 الجهالة له حلمًا. -�عني كل الصفات الذم�مة-على أن أجعل 

 والحلم سید األخالق. -

 ((وكاد الحل�م أن �كون نب�ًا))

 سلوكه, یتردد من الظلم إلى اإلنصاف؛ كبر, تواضع, ط�ش, اتزان, تهور,-له حلمًا  على أن أجعل الجهالة

 .-شجاعة, بخل, صار كر�م, غضوب, صار حل�م, قاسي, صار رح�م, هذه آثار الصالة

كان أعمى صار م�صر, كان یرى أنه كسب المال الحرام ذكاء -على أن أجعل الجهالة له حلمًا, والظلمة نورًا 

: أناسًا كثیر�ن, یرون أخذ أموال الناس �ال�اطل ذكاء, وحنكة, -دقق بهذه النقطة-تقر ذلك, ألن وشطارة, اح

 وشطارة. 

 هذه ظلمة الجاهل :

قال له شخص: لي قر�ب �عمل في تصل�ح الس�ارات, له جار, جاء شخص معه س�ارة حدیثة, غبي, فیها عطل, 

ل بخمس دقائق, �كلف خمسین لیرة فقط, عنده حاسة قال له: عشرة آالف, وتحتاج ثالثة أ�ام, والعطل ینح

سادسة, صاحب الس�ارة غبي, وخائف علیها, ومعه مال, قادم من الكو�ت, قال له: عشرة آالف وثالثة أ�ام, فهذا 

الجار القر�ب سمع الحوار, أول یوم طلع فیها على الز�داني مع أهله, ثاني یوم على المطار, ثالث یوم على 

 الث رحالت مع أهله, را�ع یوم سلمه إ�اها, أخذ عشرة آالف, ماذا قال له جاره؟.الوادي, عمل ث

�ا أخي, وهللا حرام عل�ك, معقول عشرة آالف!! قال له: هكذا العمل, هكذا أصول العمل, �عد ثالثة أ�ام أخر�ات, 

ة السور�ة, اللیرة �ستین في عینه, �أخذه على بیروت, كانت العملة, اللیر  -ابنه �عمل �مخرطة-تدخل نسرة فوالذ 

قرش سوري, اللیرة لبناني, دفع اثني عشر ألف لیرة لبناني, حتى نزع هذه النسرة من قرن�ة العین, طلع ذكي؟ ما 
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 طلع ذكي, كل إنسان ینحرف, هللا یدفعه الثمن �اهظ, لكن ال �عرف. 

 تتمة آثار الصالة على وجهها الصح�ح :

ظمتي, وكف شهواته عن محارمي, ولم �صر على معصیتي, وأطعم ((إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لع
الجائع, وكسا العر�ان, ورحم المصاب, وآوى الغر�ب, كل ذلك لي, وعزتي وجاللي, إن نور وجهه ألضوء 

عندي من نور الشمس, على أن أجعل الجهالة له حلمًا, والظلمة نورًا, یدعوني فألب�ه, �سألني فأعط�ه, �قسم 
 كلؤه �قر�ي, وأستحفظه مالئكتي, مثله عندي كمثل الفردوس ال ُ�مس شرها, وال یتغیر حالها))علي فأبره, أ

أ�صر, رأى الحق حقًا فات�عه, ورأى -: أن أجعل الجهالة له حلمًا, والظلمة نورًا -أعید على مسامعكم: وصلنا إلى

 ال�اطل �اطًال فاجتن�ه, تبدلت أخالقه, وصحت رؤ�ته.

 ة: صحة الرؤ�ا, وتبدل األخالق: أحد أكبر ثمار الصال

َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر﴾  ﴿ِإنَّ الصَّ

 ]45[سورة العنكبوت اآل�ة:

: یدعوني فألب�ه, �سألني فأعط�ه, �قسم علي فأبره, أكلؤه �قر�ي, وأستحفظه -اآلن إضافة, إضافة إلى ذلك

 رها, وال یتغیر حالها))مالئكتي, مثله عندي كمثل الفردوس ال ُ�مسُّ ثم

 خاتمة القول :

 هذا الحدیث القدسي, نصه الكامل: 

((ل�س كل مصل �صلي, إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي, وكف شهواته عن محارمي, ولم �صر على 
معصیتي, وأطعم الجائع, وكسا العر�ان, ورحم المصاب, وآوى الغر�ب, كل ذلك لي, وعزتي وجاللي, إن نور 

ألضوء عندي من نور الشمس, على أن أجعل الجهالة له حلمًا, والظلمة نورًا, یدعوني فألب�ه, �سألني  وجهه
فأعط�ه, �قسم علي فأبره, أكلؤه �قر�ي, وأستحفظه مالئكتي, مثله عندي كمثل الفردوس ال ُ�مس شرها, وال 

 یتغیر حالها))
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رفة �اهلل, استقامة على أمره, تو�ة سر�عة, عمل كأن هذا الحدیث القدسي, جمع أركان اإلسالم واإل�مان؛ مع

 صالح, إخالص الثمار, تبدل األخالق, وتبدل الرؤ�ا, والدعاء المستجاب, والحمد هلل رب العالمین.

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم, الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 خواطر إ�مان�ة حول آ�ات سورة الفرقان:  {119-31}الدرس 

 23-11-1996یلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ: لفض –جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 هل یوجد إنسان في الح�اة من دون عمل؟ :

ولكن اآل�ات الكر�مة التي قرئت في أیها األخوة الكرام, في ذهني حدیث شر�ف, ه�أته لكم محورًا لهذا الدرس, 

 صالة المغرب, تأثرت بها تأثرًا كبیرًا, أرجو هللا س�حانه وتعالى أن ینفعنا بها.

 ر�نا عز وجل في سورة الفرقان �قول: 

 ﴿َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَ�اًء َمْنُثورًا﴾

 ]23[سورة الفرقان اآل�ة:

له عمل؛ في عمل تجاري, عمل صناعي, عمل زراعي, عمل دعوي, في عمل نفعي, عمل أساسه كل إنسان 

المتعة, ال یوجد إنسان مخلوق إال و�تحرك, الحركة من لوازم الح�اة, وألنك تتحرك لك عمل, أنت مخلوق متحرك؛ 

حركة, والحركة عمل, ألنه في شهوات, وفي دوافع, وفي حاجات, فالشهوات, والدوافع, والحاجات تدفعك إلى ال

 وكل إنسان حجمه عند هللا �حجم عمله.

فالن �التجارة؛ تاجر صدوق أمین هذا عمل, تاجر خائن كذاب هذا عمل, متقن نصوح هذا عمل, صانع �غش 

و�كذب هذا عمل, إنسان یدعو إلى هللا بإخالص هذا عمل, إنسان یتخذ الدین حرفة هذا عمل, إنسان یبني زواجه 

جة هذا عمل, إنسان یبني زواجه على اإلنصاف مع الزوجة هذا عمل, إنسان ینجب أوالد وال على ظلم الزو 

 یر�یهم هذا عمل, إنسان ینجب أوالد و�ر�یهم هذا عمل, ألنك إنسان تتحرك لك عمل.
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اآلن: األعمال كبیرة وصغیرة, سام�ة وقذرة, �عني في ألف عمل مبني على االحت�ال, ألف عمل مبني على 

اآلخر�ن؛ �مكن أن تبني ثروتك على أنقاض اآلخر�ن, �مكن أن تبني ثروتك على إفقار اآلخر�ن, �مكن أنقاض 

أن تبني مجدك على إذالل اآلخر�ن, �مكن أن تبني أمنك على إخافة اآلخر�ن, �مكن أن تتاجر, وأن تر�ح, وأن 

المسلمین, �مكن أن تتاجر �أش�اء  تسعد, وأن ترقى عند هللا, و�مكن أن تتاجر �مواد محرمة, تفسد فیها أخالق

 حرمها هللا عز وجل, و�مكن أن تتاجر �أش�اء أحلها هللا, ولكن �طر�قة حرمها هللا

�عني: أنت كائن متحرك, والحركة من لوازمها العمل, والعمل قد �كون كبیر, وقد �كون صغیر, قد تدیر أكبر 

یر, وهذا عمل كبیر, وقد �كون لك عمل �فوق حد شركة في العالم, وقد تب�ع حاجات على �سطة, هذا عمل صغ

 الخ�ال. 

 ماذا تستن�ط من هذه النقطة؟ :

 ماذا فعل النبي عل�ه الصالة والسالم؟ جاء إلى الدن�ا, وعاش ثالثة وستین عامًا, ثم خرج منها, ماذا فعل؟.

 ترك هدا�ة عمت األرض, وكل المؤمنین إلى یوم الق�امة في صح�فته.

 أقسم �عمره. قال له: هللا هلالج لج 

 ﴿َلَعْمُرَك ِإنَُّهْم َلِفي َسْكَرِتِهْم َ�ْعَمُهوَن﴾

 ]72[سورة الحجر اآل�ة:

لم یخاط�ه �اسمه, قال له: �ا أیها النبي, و�ا أیها الرسول, قال: �ا ع�سى بن مر�م, قال: �ا �حیى فقط, لم �قل �ا 

 دمحم, قال: دمحم خبرًا ال مخاط�ة.

دنا الصدیق فعل عمل, ودمحم الفاتح الذي فتح القسطنطین�ة, وخمسة وثمانون ملیون مسلم والنبي فعل عمل, وسی

�صح�فته هذا عمل, وسیدنا أبو حن�فة له عمل عظ�م, أسس الفقه, سیدنا الشافعي, ومالك, وأحمد بن حنبل, 

مین, جاع, اشتهى وسیدنا صالح الدین: رد أورو�ا �أكملها هذا عمل, وسیدنا عمر كان من أعدل الحكام المسل

 اللحم, خاطب �طنه قال له: قرقر أیها ال�طن أو ال تقرقر, فو هللا لن تذوق اللحم حتى �ش�ع منه صب�ة المسلمین. 
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 كلمة :

أر�د أن أقول لكم أیها األخوة: ما منا واحد إال وله عمل في بیته, عالقته بزوجته, �أوالده, �أمه, �أب�ه, بجیرانه, 

عمامه, �أخواله, �قرابته, بز�ائنه, �من هم فوقه, �من هم دونه, في عالقة, العالقة عمل, �أخواته, �أخوته, �أ

 األعمال العظ�مة بنظر الناس ......

الذي وصل إلى القمر, أر�عة وعشرون ألف ملیون دوالر كلفونه, علم األرض مسخر لهذه المرك�ة, ماذا فعل؟ 

 ن من الجوع. الذین أطلقوها اكتسبوا مجدًا, ولكن الشعوب تئ

 هل هذه األعمال الماد�ة التي تقوم في الدن�ا لها ق�مة عند هللا؟:

 ف�ا أیها األخوة, اآل�ة الكر�مة: 

 ﴿َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا﴾

 : -الكفار-

 ﴿ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَ�اًء َمْنُثورًا﴾

 ]23[سورة الفرقان اآل�ة:

ت �حر المنش, طوله ستة وخمسون كیلو متر, تمر �ه الس�ارات, �عني: تصور في تحت المنش طر�ق, تح

 والشاحنات, والقاطرات, و ........ تحت ال�حر, هذا عمل عظ�م.

تصور في �حر الشمال في بئر نفط في ال�حر, منصة في ال�حر, حسنًا: كیف حفروا قاع ال�حر؟ وكیف ر�طوا 

 رجوا النفط ؟ هذا عمل.األنابیب؟ وكیف صبوا اإلسمنت وسط الماء؟ وكیف استخ

في أعمال عظ�مة, في أبن�ة شاهقة, األهرامات قلیلة؟ األهرامات كلها حجر, قدر نصف الجامع, جيء �ه من 

 أسوان, حسنًا: كیف نقلوه؟ في هندسة راق�ة جدًا, هذا الهرم قبر لفرعون, تدخله الشمس في السنة یومًا واحدًا.
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ینة, �حیث أن الشمس ال تدخل لهذا األهرام إال یوم في العام؟ هذا فوق تستط�ع أن تساوي أنت نافذة, زاو�ة مع

 طاقة ال�شر, هذا عمل.

 اسمع القرآن الكر�م ماذا �قول؟: 

 ﴿َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَ�اًء َمْنُثورًا﴾

 ]23[سورة الفرقان اآل�ة:

تحته أكبر �اخرة في العالم, ارتفاعه خمسة وستون متر عن سطح جسر في استانبول فوق البوسفور, تمشي 

ال�حر, طوله ألف متر, وأر�عة وستون, وارتفاع أعمدته التي على ال�ا�سة مئة وخمسة وستون متر, ُمعلق �ح�ال 

 أر�عة مسارات �أر�عة مسارات, مسار�ن �النص, هذا عمل عظ�م, ر�ط قارتین �أكملهما. هللا عز وجل قال: 

 ِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَ�اًء َمْنُثورًا﴾﴿َوقَ 

 ]23[سورة الفرقان اآل�ة:

ممكن تتصل �األقمار الصناع�ة بهاتف فضائي, ممكن أن ترى الشخص �الهاتف, هاتف تلفاز, ممكن أن تنقل 

سان شقي, اإلنسان مسحوق, اإلنسان في األخ�ار عبر الفاكس, هذا ل�س عمل؟ في إنجازات علم�ة هائلة, أما اإلن

 ظلم شدید. قال تعالى: 

 ﴿َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَ�اًء َمْنُثورًا﴾

 ]23[سورة الفرقان اآل�ة:

ا ال ق�مة في أبن�ة �أمر�كا, مئة وأر�عة وعشرون طابق اآلن, �عني رقم أولندي, هذه األعمال الماد�ة التي هي للدن�

 لها, أما األعمال العظ�مة هي التي ت�قى �عد الموت, ت�قى �عد الموت. 

 شخص وافته المن�ة ولم یتمتع من عمله الذي حققه : 

إنسان اشترى �الطة �شارع برلین, �الطة, ل�س بیتًا واحدًا, بیتین, مكسیین, كسر ال�الطة, قلع السیرام�ك, قلع 

ظم, وكساهم كسوة �أعلى مستوى, �عني تفوق حد الخ�ال؛ �عني الرخام األون�كس, النوافذ, أرجع البیتین على الع
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ال�الط, الرخام اإل�طالي المستورد, النوافذ, األقواس, البللور المزدوج, الحمامات, �قي �كسو هذین البیتین سنتین 

 �أكملهما, فلما انتهى من كسوتهما, وافته المن�ة �عد أسبوع واحد: 

 َلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَ�اًء َمْنُثورًا﴾﴿َوَقِدْمَنا إِ 

 ]23[سورة الفرقان اآل�ة:

 العمل الذي ینتهي عند الموت ال ق�مة له إطالقًا. 

 ال تكن بلید المشاعر, هذه هي الحق�قة :

 ما مرة حضرت تعز�ة, بیت فخم جدًا, ثمنه ستون ملیون, ثمانون كیلو متر؟. 

 عشر�ن .........قال: في مئة و 

قال لي شخص ال�ارحة: في مئتین وأر�عین ملیون بیت في الشام, حسنًا: صاح�ه إذا مات, أین یجلس؟ في �اب 

 صغیر, كم متر؟ هذا عمل, اشترى البیت, أسسه, ز�نه.

في شخص قال لي: یوجد عنده خمسة طون ج�صین في بیته, طا�قین, �المالكي, مات بخمس دقائق, من أكبر 

 ر, ترك ألفي ملیون, هذا عمل. التجا

 من هم المفلحون, ومن هم الخاسرون؟ :

 أخواننا الكرام, آ�ة خطیرة جدًا: 

 ﴿َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَ�اًء َمْنُثورًا﴾

 ]23[سورة الفرقان اآل�ة:
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 ال ق�مة له, أما أصحاب الجنة. قال: 

 َیْوَمِئٍذ َخْیٌر ُمْسَتَقّرًا َوَأْحَسُن َمِق�ًال﴾ ﴿َأْصَحاُب اْلَجنَّةِ 

 ]24[سورة الفرقان اآل�ة:

هؤالء األذك�اء, هؤالء المتفوقون, هؤالء المفلحون, هؤالء الناجحون, هؤالء العقالء, هؤالء الذین عرفوا هللا, هؤالء 

 نفقوا مالهم: الذین عرفوا سر وجودهم, عرفوا غا�ة وجودهم, عرفوا ر�هم, أطاعوا ر�هم, أ

 ﴿َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َیْوَمِئٍذ َخْیٌر ُمْسَتَقّرًا َوَأْحَسُن َمِق�ًال﴾

 ]24[سورة الفرقان اآل�ة:

 �عمل للدن�ا خاسر, ألن هللا س�حانه وتعالى �قول:  -أیها األخوة-فكل إنسان 

 ﴿َواْلَعْصِر﴾

 ]1[سورة العصر اآل�ة:

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]2رة العصر اآل�ة:[سو 

خاسر, أ�ة خسارة تلك؟ الزمن �مضي؛ سبت, أحد, اثنین, ثالثاء, أر�عاء, خم�س, �قول: انتهى درس السبت أین؟ 

للسبت القادم, �غمض �فتح یوم السبت, عندك درس �األحمد�ة, تنزل أول جمعة, الثان�ة, الثالثة, انتهى الشهر, 

 أول شهر,

 ثاني, ثالث, انتهى العام.

عاصرتم سنة س�ع وستین, ثمان وستین, تسع وستین, س�عین, س�عین صار, واحد وس�عین, لألخیر .......  كلكم

ثمان وس�عین, تسع وس�عین, ثمانین, اآلن تسعین, ست وتسعین, س�ع وتسعین �عد شهر, �عد ذلك ألفین, �عد ذلك 

 رحمة هللا عل�ك, كلنا على هذا الطر�ق: 
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 ُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَ�اًء َمْنُثورًا﴾﴿َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعمِ 

 ]23[سورة الفرقان اآل�ة:

 ﴿َهَ�اًء َمْنُثورًا﴾

 ]23[سورة الفرقان اآل�ة:

ما الذي ینفعنا؟ أن تؤمن �اهلل, وهذه جلسة إ�مان, وأن تعمل صالحًا استقامة, وتضح�ة, وأن تتواصى �الحق, وأن 

 وما سوى ذلك كلنا في خسارة. تتواصى �الصبر, هذا الذي ال یخسر, 

 من أمثلة الخسارة �المفهوم القرآني ول�س �المفهوم المادي :

أیها األخوة, افتح الدرج, وهللا جید, الغلة جیدة الیوم, �اع بثالثة مالیین؛ لكن علمك �اهلل ما ازداد, وصالتك ما 

 یین خسارة, هللا صادق ألنه. هللا قال: ازدادت, وما دعیت هلل, وما نصحت إنسان, وما خسرت خسارة, ثالثة مال

 ﴿َواْلَعْصِر﴾

 ]1[سورة العصر اآل�ة:

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]2[سورة العصر اآل�ة:

 بثالثة مالیین خاسر.

 حسنًا: أنا في عندي أرض تنظمت, صار ثمنها اثنا عشر ملیون, أخذتها بثمان�ة آالف مثًال, خاسر.

 والب�ع حتمي, مادة غذائ�ة أساس�ة, خاسر. أنا وكیل شركة حصري,

 حسنًا: أنا في عندي ثمان�ة أوالد, ثالثة أط�اء, وخمسة مهندسین, نعم, لكن لم �عرفوا هللا, خاسر.

أنا في عندي زوجة من أندر الزوجات, �قول لك: ال یوجد أفضل منها, وال یتواجد مثلها �ملیون امرأة واحدة فقط؛ 

 ن تتركك خاسر: إما أن تتركها, وٕاما أ
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ْبِر﴾ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِ�اْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِ�الصَّ  ﴿ِإالَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ]3[سورة العصر اآل�ة:

 وقفت عند هذه اآل�ة في صالة المغرب: 

 ﴿َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَ�اًء َمْنُثورًا﴾

 ]23ة الفرقان اآل�ة:[سور 

 ﴿َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َیْوَمِئٍذ َخْیٌر ُمْسَتَقّرًا﴾

 ]24[سورة الفرقان اآل�ة:

 ماذا نستنتج من هذا المثل؟ :

ال�ارحة ضر�ت مثل في درس الجمعة: أن شر�كین �عمالن في تجارة, أحد الشر�كین اقترح أن یتاجر �مواد 

شراكة, فاألول �قي على المواد األساس�ة, النظام�ة, الشرع�ة, ممنوعة, فالثاني رفض, فلما رفض فسخت ال

المسموح بها, والثاني غامر �مواد ممنوعة ومحرمة أ�ضًا, الثاني اكتشف أمره, وألقي عل�ه الق�ض, وأودع في 

 السجن, وسیواجه محكمة, وقد �سجن عشر�ن عام, األول ذهب وزاره �عدرا.

ثاني الذي تورط؟ األول ازداد ألمه برؤ�ة شر�كه الذي نجا, أل�س ما هو شعور األول الذي رفض؟ شعور ال

 كذلك؟.

 هللا عز وجل قال: 

 ﴿َیْوَم َیْجَمُعُكْم ِلَیْوِم اْلَجْمِع َذِلَك َیْوُم التََّغاُبِن﴾

 ]9[سورة التغابن اآل�ة:

أما عند هللا ل�س ما هو الغبن؟ أن تشعر �الخسارة الكبیرة, فلما اإلنسان یؤسس عمل عظ�م في نظر الناس, 

�عظ�م, و�أت�ه الموت, هذا �قع في خسارة كبیرة, أما أصحاب الجنة الذین عرفوا هللا في الدن�ا, وط�قوا منهجه في 
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 الدن�ا, وتقر�وا إل�ه في الدن�ا, هؤالء: 

 ﴿َخْیٌر ُمْسَتَقّرًا َوَأْحَسُن َمِق�ًال﴾

 ]24[سورة الفرقان اآل�ة:

ُسوِل َسِب�ًال﴾ ﴿َوَ�ْوَم َ�َعضُّ الظَّاِلمُ   َعَلى َیَدْ�ِه َ�ُقوُل َ�ا َلْیَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ

 ]27[سورة الفرقان اآل�ة:

 حسرة :

في أشخاص ال یتفاعلون مع الدین إطالقًا؛ ال �صلون, وال �صومون, وال یدخلون المساجد إطالقًا, وال �صغون 

 إلى القرآن في التعازي إطالقًا. قال: 

ُسوِل َسِب�ًال﴾ ﴿َ�ا َلْیَتِني  اتََّخْذُت َمَع الرَّ

 ]27[سورة الفرقان اآل�ة:

 ﴿َ�ا َوْ�َلَتى َلْیَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفَالنًا َخِل�ًال﴾

 ]28[سورة الفرقان اآل�ة:

ْنَساِن َخُذوًال﴾ ْ�َطاُن ِلْإلِ ْكِر َ�ْعَد ِإْذ َجاَءِني َوَكاَن الشَّ  ﴿َلَقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّ

 ]29ان اآل�ة:[سورة الفرق

 هذه حالة الندم التي تصیب اإلنسان یوم الق�امة, حالة صع�ة جدًا, ألن أي خسارة في الدن�ا تعوض.

تجار كثیرون فلسوا, ثم وقفوا �عد أن فلسوا, وقفوا على أقدامهم ور�حوا, وعادوا أغن�اء مرة ثان�ة, إال أن الغلط یوم 

 نسان قبل أن �عض على ید�ه, و�قول: الق�امة ال �صحح, الغلط ال �صحح, فلذلك: اإل

 ﴿َ�ا َوْ�َلَتى َلْیَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفَالنًا َخِل�ًال﴾

 ]28[سورة الفرقان اآل�ة:
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تاجر من حلب, من ك�ار التجار, مدمن خمر, فذهب ل�حج, وتاب إلى هللا, عاد, جالس بجلسة مع أصدقائه 

, قال له شخص: الحجة كم كلفتك؟ قال له: خمسون ألف, قال القدامى, وأداروا المشروب, هو ط�عًا امتنع امتناع

 له: هذه خمسون ألف, اشرب, دفع له ق�متها وشرب: 

 ﴿َلْیَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفَالنًا َخِل�ًال﴾

 ]28[سورة الفرقان اآل�ة:

, قال له: مطعم بدمشق یب�ع خمر, أ�ضًا حج, وتاب صاح�ه, عاد, وجد الز�ائن خفوا كثیرًا, له صدیق استشاره

 أرجع البیرا, أرجع الخمر, �عد اثني عشر یومًا وافته المن�ة, وهو یب�ع الخمر.

 ف�ا أیها األخوة: 

ُسوِل َسِب�ًال﴾  ﴿َوَ�ْوَم َ�َعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َیَدْ�ِه َ�ُقوُل َ�ا َلْیَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ

 ]27[سورة الفرقان اآل�ة:

 ْم َأتَِّخْذ ُفَالنًا َخِل�ًال﴾﴿َ�ا َوْ�َلَتى َلْیَتِني لَ 

 ]28[سورة الفرقان اآل�ة:

 ال تغفل �ما أوصاك �ه نب�ك وقرآنك :

 : -ملسو هيلع هللا ىلص-أخواننا الكرام, ال تنس حدیث رسول هللا 

 ((ال ُتَصاِحْب ِإال ُمْؤِمنًا، وال �أُكْل َطَعاَمَك ِإال َتِقّي))

 [أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما]
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 ال تصاحب إنسان غافل, إن هللا عز وجل �قول: 

 ﴿َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَ�ُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّ�َع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا﴾

 ]28[سورة الكهف اآل�ة:

 ُفُرطًا﴾ ﴿َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَ�ُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّ�َع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرهُ 

 ]28[سورة الكهف اآل�ة:

 قض�ة �حث :

 وقال: 

﴾  ﴿َواتَِّ�ْع َسِبیَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ

 ]15[سورة لقمان اآل�ة:

یجب أن ت�حث عن األصدقاء �عنا�ة فائقة, یجب أن ت�حث عن صدیق ینهض �ك إلى هللا حاله, و�دلك على هللا 

ك إلى هللا, هذا الصدیق الذي ین�غي أن تصاح�ه, لذلك قال مقاله, إذا تكلم دلك على هللا, وٕان أحببته نهض �

 تعالى: 

 ﴿ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴾

 ]10[سورة الحجرات اآل�ة:

 وقال تعالى: 

 ﴿َواْلُمْؤِمُنوَن﴾

 ]71[سورة التو�ة اآل�ة:

 ﴿َ�ْعُضُهْم َأْوِلَ�اُء َ�ْعٍض﴾
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 ]71[سورة التو�ة اآل�ة:

 لون, یتجالسون, یتزاورون.یتعاونون, یتناصحون, یت�اد

 ورد في الحدیث القدسي أن: 

((وجبت محبتي للمتحابین في, والمتجالسین في, والمت�اذلین في, والمتحابون في, حاللي على منابر من 
 نور, �غ�طهم علیها النبیون یوم الق�امة))

 ال تبث همك إال لمؤمن :

 قال تعالى: 

ْكِر َ�عْ  ْنَساِن َخُذوًال﴾﴿َلَقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّ ْ�َطاُن ِلْإلِ  َد ِإْذ َجاَءِني َوَكاَن الشَّ

 ]29[سورة الفرقان اآل�ة:

 �المناس�ة: �عني قال: 

 ((من اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى هللا, ومن اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على هللا))

مك إلنسان شارد عن هللا, أوًال: �شمت �ك, ال تحاول أبدًا تبث همومك لكافر, لو كان قر�ب, ال تحاول تبث همو 

وثان�ًا: یدلك على طر�ق المعص�ة, یدلك على الدن�ا ال على اآلخرة, أما المؤمن �شكو همه أح�انًا لمن؟ للمؤمن؛ 

 إن اشتكى إلى مؤمن, فكأنما اشتكى إلى هللا, أما إذا اشتكى إلى كافر, فكأنما اشتكى على هللا. 

 ستشارة واالستخارة :هذا حال المؤمن بین اال

 وفي حدیث صح�ح: �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ما ندم من استشار, وال خاب من استخار))
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 االستشارة لمن؟ للمؤمنین, واالستخارة لمن؟ هلل رب العالمین. قال: 

ْكِر﴾  ﴿َلَقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّ

 ]29[سورة الفرقان اآل�ة:

 ٕانما على أساس إ�ماني :ال تبن عالقتك على أساس دنیوي و 

 في آ�ة أخرى: 

ُء َیْوَمِئٍذ َ�ْعُضُهْم ِلَ�ْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقیَن﴾  ﴿اْألَِخالَّ

 ]67[سورة الزخرف اآل�ة:

ال تبن عالقاتك على أساس دنیوي, وال على أساس مصلحي, ابن عالقاتك على أساس إ�مان, ل�كن أح�ا�ك, 

إن نسیت ذكروك, وٕان ذكرت أعانوك, وٕان غفلت نبهوك, وٕان خرجت عن منهج وأصدقاءك من المؤمنین؛ ألنهم 

 هللا أعادوك, وٕان ضاقت �ك الدن�ا صبروك, وٕان أقبلت على هللا شجعوك, لذلك: 

 ((الجماعة رحمة والفرقة عذاب))

 هؤالء هم الخلطاء :

 قال تعالى: 

ْكِر َ�ْعَد ِإْذ َجاَءِني َوكَ  ْنَساِن َخُذوًال﴾﴿َلَقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّ ْ�َطاُن ِلْإلِ  اَن الشَّ

 ]29[سورة الفرقان اآل�ة:

 معنى: هذا الخلیل ش�طان. 

 اآل�ة الكر�مة: 
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ْن اْلُخَلَطاء َلَیْ�ِغي َ�ْعُضُهْم َعَلى َ�ْعٍض﴾  ﴿َوإِنَّ َكِثیًرا مِّ

 ]23[سورة ص اآل�ة:

 تفرح �صداقة عابرة, كل صداقة لها شهر عسل, فإذا اإلنسان خلیله ل�س مؤمنًا, سی�غي عل�ه بإخ�ار هللا له, ال

 �عد حین: ستتكشف العالقات عن أن�اب مفترسة. 

 ال تكن مثل هؤالء الذین اتخذوا القرآن مهجورًا فوصفهم هللا �ما وصفهم :

 قال تعالى: 

ُسوُل َ�ا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرَآَن َمْهُجورًا﴾  ﴿َوَقاَل الرَّ

 ]30ة الفرقان اآل�ة:[سور 

مطبوع, ومجلد أحلى تجلید, وقد وضعناه في غرف النوم, في بیت حر�ر مزركش, وفي محالت تجار�ة؛ إنا فتحنا 

لك فتحًا مبینًا, و﷽����, وآ�ات جمیلة في المساجد, وفي المحالت, وفي البیوت, وآ�ة الكرسي 

 مذه�ة, وأح�انًا القرآن كله في لوحة, ومع ذلك: بلوحة �أكملها, ط�عًا مزركشة, مز�نة, 

ُسوُل َ�ا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرَآَن َمْهُجورًا﴾  ﴿َوَقاَل الرَّ

 ]30[سورة الفرقان اآل�ة:

 هذا إذا ما طبق مهجور, ال ینفعنا, ألن بني إسرائیل وصفهم هللا عز وجل وصفًا شن�عًا. قال: 

ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َ�ْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َ�ْحِمُل َأْسَفارًا﴾﴿َمَثُل الَّذِ   یَن ُحمِّ

 ]5[سورة الجمعة اآل�ة:

إذا اإلنسان سمع قرآن, وقرأ قرآن, وعلق قرآن في الحائط, وضع قرآن في جی�ه, وضعه في تابلو الس�ارة, واعتنى 

 هجورا, هذا عند هللا كبني إسرائیل: ف�ه, وز�نه, ولم �ط�قه, هذا اتخذ القرآن م
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ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َ�ْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َ�ْحِمُل َأْسَفارًا﴾  ﴿ُحمِّ

 ]5[سورة الجمعة اآل�ة:

 ما دمت مؤمنًا فلك خصوم :

 قال تعالى: 

 ى ِبَر�َِّك َهاِد�ًا َوَنِصیرًا﴾﴿َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدّوًا ِمَن اْلُمْجِرِمیَن َوَكفَ 

 ]31[سورة الفرقان اآل�ة:

 �عني: اطمئن, ما دمت مؤمنًا فلك خصوم, هكذا طب�عة الح�اة. 

 ((الناس رجالن؛ بر تقي كر�م على هللا عز وجل, وفاجر شقي هین على هللا عز وجل))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 . فال بد من أن تكون واع�ًا, وأن تكون صاح�اً 

 نها�ة المطاف :

 �ا أیها األخوة, �عني في مجلس علم, وأنتم في بیت من بیوت هللا, دائمًا تذكر هذا الحدیث: 

((إن بیوتي في األرض المساجد, وٕان زوارها هم عمارها, فطو�ى لعبد تطهر في بیته ثم زارني, وحق على 
 المزور أن �كرم الزائر))

 أح�انًا: �كرمك �سكینة: 

ُ َسِكیَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِنیَن﴾ ﴿َفَأْنَزلَ   للااَّ

 ]26[سورة الفتح اآل�ة:

إنزال السكینة على قلب المؤمن شيء ال �صدق؛ شعور �الراحة, شعور �األمن, شعور �الرضا, شعور �األمل, 
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سمع درس علم, تخرج هذه السكینة أحد الض�افات التي تقدم لك في المسجد, تخرج مرتاح, تصلي في المسجد, ت

 مرتاح, ألنك تطلب العلم, وألنك تتأدب مع هللا عز وجل. إذًا: 

 ﴿َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدّوًا ِمَن اْلُمْجِرِمیَن َوَكَفى ِبَر�َِّك َهاِد�ًا َوَنِصیرًا﴾

 ]31[سورة الفرقان اآل�ة:

 أیها األخوة: 

 فقره بین عین�ه, وشتت عل�ه شمله, ولم یؤته من الدن�ا إال ما قدر له, ((من أص�ح وأكبر همه الدن�ا, جعل هللا
 ومن أص�ح وأكبر همه اآلخرة, جعل هللا غناه في قل�ه , وجمع عل�ه شمله, وأتته الدن�ا وهي راغمة))

 والحمد هلل رب العالمین.

 دمحم الصادق الوعد األمین. ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم, الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 ي الع�اداتضرورة التقید �كتاب هللا وسنة رسوله ف:  {119-32}الدرس 

 30-11-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 حدیث نعتمد عل�ه في حلقتنا هذه :

حدیث ذو داللة دق�قة  -وهو من الكتب الصح�حة في الحدیث الشر�ف-نن الدرامي أیها األخوة المؤمنون, في س

 وعم�قة وخطیرة.

 �قول: 

((أخبرنا الحكم بن الم�ارك, أخبرنا عمرو بن �حیى قال: سمعت أبي �حدث عن أب�ه, قال: كنا نجلس على �اب 
 ج مشینا معه إلى المسجد. قبل صالة الغداة, فإذا خر  -وهو من الصحا�ة الك�ار-عبد هللا بن مسعود 

من أدبهم الجم: أنهم لم �كونوا �طرقون �ا�ه, �قفون أمام ال�اب, أو یجلسون حول ال�اب, فإذا خرج, مشوا معه -
 .-إلى المسجد

 هذه كن�ة عبد هللا بن مسعود. –أبو عبد الرحمن  -�عني عبد هللا–فجاءنا أبو موسى األشعري, فقال: أخرج إل�كم 

 اإلنسان له اسم, وله لقب, وله كن�ة, وله نسب. كلكم �علم: أن

سیدنا عمر اسمه عمر, كنیته أبو حفص, لق�ه الفاروق, نس�ه القرشي؛ القرشي نسب, الفاروق لقب, أبو حفص 
 كن�ة, اسمه عمر.
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عرف,  هناك أشخاص كثیرون, یتألمون أشد األلم, لو نادیتهم �أسمائهم, أما إذا نادیتهم �كناهم یرتاحون, هذا شيء
 لكن الحق�قة: أن هللا س�حانه وتعالى لم �سم أحدًا �كنیته في القرآن, إال أ�ا لهب, قال: 

﴾  ﴿َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ

 ]1[سورة المسد اآل�ة:

 بینما أنب�اؤه: �ا �حیى, �ا ع�سى, �ا موسى, دمحم رسول هللا, األنب�اء العظام سماهم �أسمائهم, أما أبو لهب ناداه

 .-�كنیته, فإذا اإلنسان نودي �اسمه, ال ین�غي أن یتألم

فجلس معنا حتى خرج,  -ال لم یخرج–فجاءنا أبو موسى األشعري, فقال: أخرج إل�كم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: �عُد 

 فلما خرج قمنا إل�ه جم�عًا. 

 تفرقة لم �عرفها المسلمون من قبل :

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: -

من لم یرحم صغیرنا, و�وقر  -أي ل�س من أمة دمحم عل�ه الصالة والسالم, ل�س من المسلمین-((ل�س منا 
 كبیرنا, و�عرف لعالمنا حقا))

أنا مرة �أم عیني, كنت في أحد المحالت التجار�ة التي تب�ع األقمشة, وكان یوم عطلة , فابن صاحب المحل في 

ده صانع في سن ابنه تمامًا, فحمل هذا الصانع األثواب المحل, ابنه في الصف الثامن, وشاءت الصدف أن عن

الواحد تلو اآلخر, إلى درجة أنه ال �قوى على حملها, قال له: أنت شاب, فحمله مز�دًا من هذه األثواب, فلما 

 أمسك ابنه ثو�ًا واحدًا لیرفعه, انت�ه ظهرك �ا�ا, انت�ه.

لناس �حمله فوق طاقته, ل�س هذا من اإل�مان, ابنه یر�ده طبی�ًا, أرأیتم إلى هذه التفرقة؛ ابنه یخاف عل�ه, أما ابن ا

�ضع له خمسمئة ألف لیرة دروس خاصة, أما عنده صانع یت�م , رجاه أن �غادر المحل قبل نصف ساعة, لیلحق 

دورة مسائ�ة رفض, �قول لك: إذا تعلم ال ی�قى عندي, أل�ق�ه جاهًال, هؤالء سوف �حاسبون حسا�ًا عسیرًا؛ لن 

تكون مؤمنًا إال إذا عاملت الناس جم�عًا كما تعامل نفسك, لن تكون مؤمنًا إال إذا عاملت أوالد الناس كما تعامل 

 . -أوالدك
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 ماذا رأى األشعري في مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ :

من هو –عبد الرحمن  قال: فجلس معنا حتى خرج, فلما خرج قمنا إل�ه جم�عًا, فقال له أبو موسى األشعري: �ا أ�ا

 -والحمد هلل-ولم أر  -ماذا رأیت؟-إني رأیت في المسجد آنفًا أمرًا أنكرته,  -أبو عبد الرحمن؟ عبد هللا بن مسعود

 إال خیرًا.

قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه, قال: رأیت في المسجد قومًا  -ماذا رأیت في المسجد, في مسجد النبي؟-

الصالة, في كل حلقة رجل, وفي أیدیهم حصى, ف�قول: كبروا مئة مرة ف�كبرون, هللوا مئة حلقًا جلوسًا, ینتظرون 

 مرة فیهللون. 

ما معنى هلل؟ هللا أكبر, س�حلة؟ س�حان هللا, دمعز؟ ..... ال, أدام هللا عزك, حوقل؟ ال حول وال قوة إال �اهلل, -

 حیهلة؟ حي على الفالح, كبر؟ هللا أكبر.

�حلة قال: س�حان هللا, حیهلة قال: حي على الفالح, حوقلة قال: ال حول وال قوة إال �اهلل, دمعز: كبر: هللا أكبر, س

 أدام هللا عزك. هذا اسمه في اللغة النحت, ُتنحت كلمة من عدة كلمات, نعم.

اب من �اب الطرف: إذا واحد �میل للمذهب الحنفي والشافعي معًا, نقول له: حنفشعي, هذا حنفشعي نحت, هذا �

 .-النحت في اللغة

 فمعهم حصى؛ كبروا مئة مرة ف�كبرون, هللوا مئة مرة فیهللون, س�حوا مئة مرة ف�س�حون.

 �عني: فعلوا شیئًا ما فعله النبي عل�ه الصالة والسالم. -

 هذا ما نجده في الناس الیوم :

, إذا داروا سر�عًا أص�حت نحن اآلن أح�انًا: نجد أناس یل�سون طراب�ش, بن�ة اللون طو�لة, و�ل�سون ث�اب

كالخ�مة, و�ضر�ون المزامیر والطبول, هذا هو اإلسالم؟ بهذه الطر�قة فتحت �الد العالم؟ قد تدخل إلى حضرات؛ 

 یرتفعون, و�نخفضون, و�قفزون, شيء غیر ...... 
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دین أفاعي, هكذا فعل النبي؟ أناس �أخذون الش�ش �ضر�ون أنفسهم, أناس یر�ون األفاعي, هذا هو الدین؟ ال

 الدین ش�ش, الدین رقص, الدین حضرات, الدین غناء, الدین أناشید, ال. 

 ((ره�ان في اللیل فرسان في النهار))

 ((علماء حكماء كادوا من فقههم أن �كونوا أنب�اء))

 هكذا كان أصحاب النبي عل�ه الصالة والسالم, من أین بدأ التغییر؟.

مئة �كبرون, هللوا مئة یهللون, هذا الذي رآه , والذي لم �كن على عهد  مئة �حصة؛ س�حوا مئة �س�حون, كبروا

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. 

 قاعدة :

�قول �عض أصحاب رسول هللا عل�ه الصالة والسالم: أول بدعة ابتدعها المسلمون �عد وفاة رسول هللا: الش�ع؛ 

 نا ال نش�ع.�أكلون ف�ش�عون, ونحن قوم ال نأكل حتى نجوع, وٕاذا أكل

وٕاذا أكلنا ننسحب عن  -ل�س هذا هو المعنى-لكن �عضهم فهم هذا النص فهما آخر: �عني نأكل كثیرًا وال نش�ع 

 الطعام, وفي نفسنا أن نتا�ع الطعام.

لذلك قالوا: اجلس إلى الطعام وأنت تشته�ه, وارفع یدك عنه وأنت تشتهي, تكلم إلى الناس وهم �شتهون أن تتكلم, 

 . -هم �شتهون أن تتا�ع, هذه قاعدة, نعمواسكت و 

 �ماذا أجاب األشعري ابن مسعود �شأن سؤاله؟ :

أنت الذي -فقال أبو عبد الرحمن ألبي موسى األشعري: ماذا قلت لهم أنت؟ قال: ما قلت لهم شیئًا, انتظار رأ�ك 

 .-, إنهم ابتدعوا بدعة لم تكن من قبل-توجهنا
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الحسنات مضمونة أما –ئاتهم, وضمنت لهم أال �ض�ع من حسناتهم شيء؟ قال: أفال أمرتهم أن �عدوا سی

.......-. 

 أفال أمرتهم أن �عدوا سیئاتهم, وضمنت لهم أال �ض�ع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضینا معه. 

 هذا ما قاله ابن مسعود لتلك الحلقة :

و قل�ًال, دققوا في الزاو�ة, زاو�ة مقدارها الحق�قة: أنا ذكرت هذا الحدیث, ألنه حینما نبتعد عن منهج هللا ول-

درجتین, مدد خطوطها, �عد متر تص�ح عشرة سانتي, �عد متر�ن عشر�ن سانتي, �مكن زاو�ة مقدارها درجة واحدة, 

�عد مئة كیلو متر تص�ح ألف كیلو متر, هكذا ...... فالخطأ یبدأ صغیرًا و�تفاقم, نحن ما عندنا حل وسط, هللا هلالج لج 

 : �قول

ْسَالَم ِدینًا﴾  ﴿اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْ�ُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اإلِْ

 ]3[سورة المائدة اآل�ة:

 أ�ة ز�ادة على منهج هللا, أو أي حذف منه هو اتهام ضمني لهذا الدین, ألنه ناقص وأنت تكمله.

ن نضیف على هذا الدین شیئًا, كما أنه ال یجوز أن ننزع من هذا الدین شیئًا, فهذه اآل�ة أصل: في أنه ال یجوز أ

اإلضافة عل�ه بدعة وحذف شيء منه بدعة, اإلضافة عل�ه تعني: أن هناك نقص وأنت كملته, والحذف منه 

 تعني: أن هناك ز�ادة وأنت تالفیتها, أما دین هللا دین كامل: 

ْسَالَم ِدینًا﴾﴿اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدینَ   ُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْ�ُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اإلِْ

 ]3[سورة المائدة اآل�ة:

 ثم مضى ومضینا معه, حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف.

 الحق�قة: أكثر الناس �قولون: َحَلق خطأ, صوابها: َحْلق, َحْلق بتسكین الالم, جمعها ِحَلق وَحَلقات.-

اس �قول لك: المحلِّق الجنو�ي, المحلِّق نحو السماء, حلَّق ُ�حلِّق محلِّقًا, صوابها المتحلِّق الجنو�ي, من أكثر الن

َحَلَق, ال تقل: المحلِّق, المحلِّق طیران, قل: المتحلِّق من الحْلقة التي تح�ط �المدینة, یوجد عندنا متحلِّق جنو�ي 
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 ومتحلِّق شمالي, في أخطاء كثیرة �اللغة.

عظم أط�اء دمشق: إخصائي في أمراض الصدر, �عني الذي ُیخصي, اإلخصائي في اللغة: الذي یخصي, م

 صوابها االختصاصي, ال تقل: إخصائي, إخصاء معروف, النس�ة إل�ه إخصائي, نعم.

 .-ال تقل: تجاُرب, التجاُرب: العدوى �الجرب, قل: تجاِرب, إلى آخره .........

لقة من تلك الحلق, فوقف علیهم, فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: �ا أ�ا ثم مضى ومضینا, حتى أتى ح

قال: فعدوا سیئاتكم, فأنا ضامن أال �ض�ع  -ماذا فعلنا؟-عبد الرحمن, حصى نعد �ه التكبیر والتهلیل والتسب�ح, 

 شيء. من حسناتكم

أن نضیف عن الع�ادات شیئًا, ما أراد أن  �عني سیدنا ابن مسعود: ما أراد أن نحید عن منهج النبي, ما أراد-

 نحذف من الدین شیئا. 

 هذا هو دین هللا س�حانه وتعالى :

, جاء �ه من عند الخالق, وخالقنا جل شأنه حك�م -عل�ه الصالة والسالم-أخواننا الكرام, الدین الذي جاء �ه النبي 

 عل�م خبیر, رح�م لطیف قوي, فهذا المنهج متوازن, قال تعالى: 

ُ َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾  ﴿َال ُ�َكلُِّف للااَّ

 ]286[سورة ال�قرة اآل�ة:

ُ َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾  ﴿َال ُ�َكلُِّف للااَّ

 ]286[سورة ال�قرة اآل�ة:
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�عني: كل أوامر هللا عز وجل وفق وسع النفس, وأي إنسان �قول: هذا األمر فوق طاقتي, إنه �كذب كالم هللا, 

 حینما تقول: غض ال�صر فوق طاقتي, أنك تكذب كالم هللا؟ ألن هللا عز وجل �قول: هل تدري 

وا ِمْن َأْ�َصاِرِهْم َوَ�ْحَفُظوا ُفُروَجُهْم﴾  ﴿ُقْل ِلْلُمْؤِمِنیَن َ�ُغضُّ

 ]30[سورة النور اآل�ة:

 وقال: 

ُ َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾  ﴿َال ُ�َكلُِّف للااَّ

 ]286[سورة ال�قرة اآل�ة:

فنا أن نغض أ�صارنا, ور�نا ال �كلفنا إال وسعنا, فإذا قلت: ال أستط�ع, معنى ذلك: أنك تكذب كالم هللا, فهذا كل

طرح مرفوض, أن تقول: الدین صعب, الذین �حتاج إلى زمان غیر هذا الزمان, ال؛ هللا هلالج لج رب كل الناس, ورب 

 إله الصحا�ة إلهنا, والظروف متنوعة لكنها واحدة. كل ال�الد, ورب كل الع�اد, ورب كل العصور والدهور, ف

 مثل في مكانه :

�عني: أنتم هل تصدقون: أن إنسانًا یدخل لمسجد, یرى أناسًا �عدون التسب�ح �الحصى, فعلوا شیئًا من البدع؟ ألن 

 هذا یتفاقم.

 الحق�قة: لما نجد في آخر الزمان, أش�اء من الدین ال عالقة لها �الدین إطالقًا.

نا سأضع لكم هذا المثل: ال سمح هللا وال قدر: لو أن أحدنا مصاب �آالم �المعدة شدیدة جدًا, �عني بوادر قرحة, أ

 -ال أقول: إخصائي-أو التهاب معدة حاد, كل شيء تتقیؤه, وآالم ال تحتمل, ذهب إلى طبیب اختصاصي, 

بین الجدار�ن, ومشى على الحبل, وأمسك �الهضم, هذا الطبیب ما إن دخل عل�ه, حتى نصب سلمًا, ور�ط ح�ًال 

 العصا بید�ه یتوازن؟ هذا المر�ض ش�ه, حركات معقدة جدًا, إنسان �مشي على حبل, �ستط�ع؟.

لو أن هذا المر�ض وهو یتلوى ألمًا, ش�ه بهذا المرض, الطبیب ماذا أفاده؟ ما أفاده شیئًا, هل مهمة الطبیب أن 

 .�مشي على حبل, أم أن �عطیهم الدواء؟
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حسنًا: أنا حینما أجلس أمام إنسان؛ أنا ماذا أفادني هذا اإلنسان؟ أین منهج هللا؟ أین أمره ونه�ه؟ أین سیرة نب�ه؟ 

أین سنة نب�ه؟ أین الحالل والحرام؟ أین الخیر والشر؟ ماذا ین�غي أن أعتقد؟ ماذا ین�غي أن أفعل؟ كیف أتزوج؟ 

اجة إلى من �عطیني حركات بهلوان�ة, لینتزع إعجابي, وال كیف أتاجر؟ كیف أب�ع؟ كیف أشتري؟ أنا لست �ح

�علمني أمر دیني, لست �حاجة؛ ال إلى حضرة, وال إلى ضرب ش�ش, وال إلى میلو�ة, نحن �حاجة إلى منهج 

نسیر عل�ه, نحن �حاجة إلى أن تحل مشكالتنا, نحن �حاجة إلى أن نعرف هللا, إلى أن نستق�م على أمره, إلى أن 

 . -ه, إلى أن نصل إل�ه, هذا هو الدیننتقرب إل�

 كیف نفهم هذا النص؟ :

 -ملسو هيلع هللا ىلص-فقال عبد هللا بن مسعود, أبو عبد الرحمن: و�حكم �ا أمة دمحم, ما أسرع هلكتكم, هؤالء صحا�ة نب�كم 

الصالة والسالم  آن�ة النبي عل�ه–وهذه ث�ا�ه لم َتبُل �عد, وآنیته لم تكسر  -أصحاب النبي بینكم–متواترون 

وتبتدعون في الع�ادة شیئًا ما فعله النبي؟ والذي نفسي بیده, إنكم  -موجودة, وث�ا�ه موجودة, وأصحا�ه موجودون 

 لعلى ملة هي أهدى من ملة دمحم. 

 كیف نفهم هذا النص؟. -

عني أنت أورع منه؟ أحرم للحج من هذا المكان, أنت أحرمت قبله, � -عل�ه الصالة والسالم-�عني: إذا كان النبي 

 أنت أهدى منه؟ إذا فعلت شیئًا ما فعله النبي عل�ه الصالة والسالم, إنك تدعي أنك أورع منه. 

 ورع لم نعرفه من قبل :

أنا أعرف رجل, تزوج امرأة فرفض أن یرى أمها, قال: ورعًا, �عني أنت أورع من النبي؟ النبي سمح لنا أن نرى أم 

 �سمح لوالدة زوجته أن یلتقي بها, أبدًا ورع. زوجتنا, وأنت أورع منه؟ لم

یروى: أن إنسانًا تزوج امرأة, �عني بیت عر�ي, فهي في أرض الد�ار, تضع غطاء, لك �ا بنة الحالل, لماذا هذا 

 الغطاء؛ أنا زوجك, وأنت في بیت, ونحن وجدنا؟ قال: العصافیر, ال, هذه مشكلة, حسنًا.

الغطاء, المالئكة, ل�س لها حل, فلما سافر وراقب البیت, فإذا رجال یدخلون دخل معها إلى الغرفة, انزعي هذا 
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 و�خرجون �غیبته, فهذا الورع المفتعل.

سیدنا عمر, سیدنا عمر كان �طوف حول البیت, في رجل رأى لوزة, فصاح �ملء فمه: من صاحب اللوزة؟ من 

قال له: كلها �ا صاحب الورع  -ك�اً رضي هللا عنه, كان ذ-صاحب اللوزة؟ من صاحب اللوزة؟ فقال عمر 

 الكاذب.

 كلها وخلصنا منها.

 كلها �ا صاحب الورع الكاذب.

فلما اإلنسان �فعل شیئًا ما فعله النبي عل�ه الصالة والسالم, �عمل مزاودة, یوهم الناس أنه أورع من النبي عل�ه 

 الصالة والسالم. 

 لم!!!!؟:

 ماذا قال عل�ه الصالة والسالم؟: 

 م هلل خش�ة أنا؛ أنام وأقوم))((أشدك

�قول لك اإلمام الفالني: صلى الفجر بوضوء العشاء أر�عین عامًا, ال تصدقه, ال تصدقه, تستط�ع تسهر لیلتین 

 وراء �عضهم؟ یهتز ك�انك ثاني یوم, �ستط�ع إنسان اآلن �سهر لیلتین للفجر ثاني یوم, �العمل تتوازن؟. 

 لى نص آخر لها :قصة أحجمت عن روایتها حتى عثرت ع

 أر�عون سنة صلى الفجر بوضوء العشاء, ال ینام اللیل؟. 

 وهللا قصة أحجمت عن روایتها, تقر��ًا خمس سنوات ال أرو�ها. 

سیدنا عمر جاءه رسول من أذر�یجان, من عامله على أذر�یجان, هذا الرسول وصل المدینة ل�ًال في منتصف 

ن: كره أن �طرق �ا�ه ل�ًال, فتوجه إلى المسجد, سمع من المسجد رجل اللیل, فمن شدة أد�ه مع خل�فة المسلمی

 �صلي, و�قول: ر�ي هل قبلت نفسي فأهنئها, أم رددتها فأعز�ها؟ قال: من أنت یرحمك هللا؟ قال: أنا عمر.
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ل؟ قال له: , قال له: �ا أمیر المؤمنین, أال تنام اللی-الذي, الذي أراد أال یزعجه في اللیل, رآه �صلي في المسجد-

 إني إن نمت لیلي أضعت رعیتي.

 حسب النص: ال ینام, ال في اللیل, وال في النهار, ل�س منطق, هذا الشيء فوق طاقة ال�شر. 

هذه القصة أحجمت عن روایتها خمس سنوات, غیر منطق�ة, إلى أن عثرت على نص آخر لها, قال له: إني إن 

, إني إن نمت لیلي كله أضعت نفسي أمام ر�ي, وٕان -حتكلها وض-نمت لیلي كله أضعت نفسي أمام ر�ي 

 نمت نهاري أضعت رعیتي.

 فقط واضحة, هذا الشيء واقعي, الواقع دائمًا أقوى شيء, بل إن الجهل: هو أن تخالف الواقع.

 . -من تعر�ف العلم: الوصف المطابق للواقع مع الدلیل

 دل على موضع الشاهد في هذا الكالم :

متواترون, وهذه ث�ا�ه لم تبل, وآنیته لم تكسر, والذي نفسي بیده, إنكم  -ملسو هيلع هللا ىلص-هؤالء صحا�ة نب�كم  ما أسرع هلكتكم,

 لعلى ملة هي أهدى من ملة دمحم.

 قال: -

((أشدكم هلل خش�ة أنا؛ أنام وأقوم, أصوم وأفطر, أتزوج النساء, آكل اللحم, هذه سنتي, فمن رغب عنها فل�س 
 منها))

واقع�ة, لذلك: مرة سافرت لبلد إسالمي, التقیت برجل �عني عالم, قیل لي: لم یتزوج, صار في استفهام!؟ هذه ال

 .–الزواج سنة, والزواج ال �عیق اإلنسان عن دعوته إلى هللا, أبدًا, بل �عینه, ال �ع�قه, بل �عینه

فعله النبي عل�ه الصالة والسالم, لسان  �عني: أنتم حینما تفعلون شیئًا ما–إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة دمحم, 

حالكم �قول: نحن أهدى من دمحم عل�ه الصالة والسالم, نحن أورع من دمحم عل�ه الصالة والسالم, نحن أشد طاعة 

هلل من دمحم عل�ه الصالة والسالم, هذه مزاودة رخ�صة, ال تفعل شیئًا ما فعله النبي عل�ه الصالة والسالم؛ ألنه 

علم منك, وأشد ح�ًا هلل منك, افعل شیئًا فعله النبي عل�ه الصالة والسالم, إن لم تكونوا كما تزعمون أورع منك, وأ 
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أهدى من ملة دمحم عل�ه الصالة والسالم, إنكم مفتتحو �اب ضاللة؛ �ا إما تضلون الناس, أو تدعون أنكم أهدى 

 .-من دمحم عل�ه الصالة والسالم

 ما أردنا إال الخیر, قال: وكم من مر�د للخیر لم �ص�ه؟.  قالوا: وهللا �ا أ�ا عبد الرحمن,

 ال تغفل عن هذه الحق�قة :

�عني: اإلمام الفضیل بن ع�اض قال: العمل ال ُ�قبل إال إذا كان خالصًا وصوا�ًا؛ خالصًا ما ابتغي �ه وجه هللا, -

 وصوا�ًا ما وافق السنة.

 قال تعالى: 

 ﴾﴿َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحًا َتْرَضاهُ 

 ]19[سورة النمل اآل�ة:

احفظوا هذه الع�ارة: العمل ال �قبل إال إذا كان خالصًا وصوا�ًا؛ خالصًا ما ابتغي �ه وجه هللا, وصوا�ًا ما وافق 

 السنة.

 تقول: نیتي طی�ة, الن�ة الطی�ة ال تكفي, ال بد من أن .....

 لو أن إنسانًا طبب إنسانًا بن�ة طی�ة فموته, أال �حاسب؟.

 ال عل�ه الصالة والسالم؟: ماذا ق

 ((من طبب ولم �علم منه طب فهو ضامن))

 عل�ه أن یدفع دیته.
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أكثر الناس �قول لك: وهللا هذا الدواء استعمله مني, أنا استفدت عل�ه, قد �كون األخ الثاني معه حساس�ة, معه 

 ضعف قلب, معه مشكلة, تقتله, الدواء ال یوصف إال من طبیب . 

 �علم منه طب فهو ضامن))((من طبب ولم 

الن�ة الطی�ة, هل تشفع له الن�ة الطی�ة؟ أبدًا, العمل ال �قبل عند هللا إال إذا كان خالصًا وصوا�ًا؛ خالصًا ما ابتغي 

 . -�ه وجه هللا, وصوا�ًا ما وافق السنة

 آخر نقطة في الحدیث :

حدثنا  -ملسو هيلع هللا ىلص-د للخیر لم تص�ه؟ إن رسول هللا قالوا: �ا أ�ا عبد الرحمن, ما أردنا إال الخیر, قال: وكم من مر�

حدیثًا: أن قومًا �قرؤون القرآن, ال یجاوز تراقیهم, وا�م هللا, ما أدري, لعل أكثرهم منكم, ثم تولى عنهم, فقال عمرو 

 بن سلمة: اآلن رأینا عامة أولئك الحلق �طاعوننا یوم النهروان مع الخوارج))

 وانتهوا أنهم أص�حوا مع الخوارج, فالبدا�ة الخاطئة تنتهي إلى النها�ة الخاطئة . بدؤوا �عد الحصى,

 ملخص هذا الدرس: أن نتقید �كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص في الع�ادات والمعامالت, والحمد هلل رب العالمین. 

 على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم 

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم, الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 أحادیث شر�فة تبدأ �كلمة (إذا):  {119-33}الدرس 

  07-12-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ: -جامع األحمدي  -الحدیث الشر�ف  شرح

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 من عالمات حب هللا للعبد :

 جعل حوائج الناس إل�ه : -1

ام, من أشهر كتب الحدیث الشر�ف, كتاب الجامع الصغیر, وهو كتاب صنف ف�ه مؤلفه أحادیث أیها األخوة الكر 
وفق الحروف األبجد�ة, فإذا طالعت هذا الكتاب, وجدت متعة من نوع خاص, قد تشترك  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

 األحادیث كلها �حرف واحد في أولها, لكن موضوعاتها متنوعة جدًا. فمثًال:

 في �اب إذا: �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((إذا أحب هللا عبدًا, جعل حوائج الناس إل�ه))

هناك أناس یتأففون إذا كثر الطلب علیهم, إذا وقف الناس على �ابهم, إذا أكثروا من اتصاالتهم الهاتف�ة, إذا 

موهم في خالفاتهم, إذا وسطوهم في زواج هم, إذا استقرضوهم, إذا رجوهم في شتى شؤون ح�اتهم, إذا حكَّ

 استنصروهم, إن مدوا لهم ید العطاء؛ یتأففون, �ضجرون.

نقول لهؤالء: لو علمت أن هللا إذا أحب عبدًا, جعل حوائج الناس إل�ه, إذا أحب هللا عبدًا, جعله مفتاحًا للخیر, 

 مغالقًا للشر. 

الخیر, والو�ل لمن قدرت على یده ((ع�ادي الخیر بیدي والشر بیدي, فطو�ى لمن قدرت على یده مفات�ح 
 مفات�ح الشر))
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 ما دورك في هذه الح�اة؟ :

 أیها األخوة, نقف عند الحكمة الرائعة: إذا أردت أن تعرف مقامك, فانظر ف�م استعملك؟.

ما دورك في الح�اة؟ تبث في الناس األمن والطمأنینة, توفق بینهم, تجد لهم ید العون, تصلح ما فسد من 

 تطمئنهم, تساعدهم, ترشدهم, تأمرهم �المعروف, أم تبتز أموالهم؟ تخ�فهم؟. عالقاتهم,

 ورد في �عض األحادیث: 

 ((أن اإلنسان بن�ان هللا, وملعون من هدم بن�ان هللا))

�معنى أخافه, ابتز ماله, أوقع ف�ه األذى, بنى مجده على أنقاضه, بنى أمنه على إخافته, بنى ح�اته على موته, 

 لى فقره.بنى غناه ع

 فأول نقطة في هذا الدرس: 

 ((إذا أحب هللا عبدًا, جعل حوائج الناس إل�ه))

 ما مركز الثقل في هذه النقطة؟ :

, عنده بیت في أحد أح�اء دمشق الراق�ة, البیت من عشرة مالیین -توفاه هللا, ورحمه هللا-مرة أحد المحسنین 

مع�ة جعلت من هذا البیت مركز تأهیل مهني للفت�ات وأكثر, قدمه لجمع�ة خیر�ة في المهاجر�ن, هذه الج

الفقیرات, أ�ة فتاة فقیرة تنضوي في هذا المركز, تتعلم الخ�اطة وفق أحدث أسالیب, ثم ُ�شترى لها مكنة, ثم تكلف 

أن تصنع ث�ا�ًا, وتؤخذ منها, وت�اع؛ فهذه التي كانت متسولة, جعلناها منتجة, هذه التي كانت تأخذ الزكاة, 

 اها تدفع الزكاة, وأرقى زكاة تؤدى إلنسان فقیر: أن تنقله من آخذ زكاة إلى دافع زكاة.جعلن

وأنا أذكر شاب في مقتبل الح�اة, طلب عشر�ن ألف لیرة, ل�شتري دراجة نار�ة مع كمین, و�ب�ع أك�اس النایلون في 

اة ماله, قال: ادفعها لفقراء الغوطة, وهللا عز وجل مكنني أن أعط�ه هذا المبلغ, غابني �عد سنة, فجاء بزك

 المسجد, س�حان هللا! جاءني �سداد الدین, ثم بزكاة ماله.
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 اإلمام الشافعي من اجتهاداته أنك: إذا أعطیت فاكف.

مرة وقفت أمام جمع�ة خیر�ة, �عني تألمت ألمًا ال حدود له, مئة امرأة أو أكثر تقف في طابور طو�ل, ومع كل 

 �صم من أجل مئتي لیرة على العید.امرأة هو�تها, وعلیها أن ت

 اإلمام الشافعي یرى: أنك إذا أعطیت, ین�غي أن تغن�ه عامًا �أكمله.

هذا العطاء الذي ال �سمن وال �غني من جوع, هذا ال معنى له, أكمل عطاء: أن تحول آخذ الزكاة إلى دافع 

 الزكاة, هذا أكمل عطاء. 

 كلمة لها أثرها :

قدم بیته لجمع�ة خیر�ة, و�ز�ن ثمنه عن عشرة مالیین, أعضاء الجمع�ة أقاموا له طعام أیها األخوة, فهذا الذي 

غداء تكر�مًا لهذا العطاء, وهذا من �اب: ال تنسوا الفضل بینكم, ومن الخط�اء یتحدثون عن هذا المحسن الكبیر, 

له كلمة جعله ی�كي, قال له: تذكر وعن عطائه الجز�ل, و�ثنون عل�ه, إال واحدًا من األخوة المؤمنین الفطنین, قال 

فضل هللا عل�ك, إذ جعلك تعطي, وكان من الممكن أن تكون أحد المنتفعین من جمعیتنا, نعط�ك في الشهر ألف 

 لیرة, أنت أعطیت بیت �عشرة مالیین, وكان من الممكن أن نعط�ك ما تأكل �ه.

 ف: إذا أردت أن تعرف مقامك, فانظر ف�م استعملك؟. 

 وله إلنسان �ضحك :هذا ما أق

أیها األخوة, أجد إنسان �ضحك ملء فمه, أقل له: اشكر هللا, �قول لي: على ماذا؟ أقول له: على أنك تضحك, 

 ألن هللا س�حانه وتعالى �قول: 

 ﴿َوَأنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوَأْ�َكى﴾

 ]43[سورة النجم اآل�ة:
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ك, انتهى كل�ًا, إنسان �ضحك متى؟ ل�س عنده لو في تحلیل, طلع ورم خبیث تضحك؟ ال تضحك, انتهى الضح

مشكلة صح�ة, زوجته موجودة, أوالده أمامه, معه ثمن طعامه, غیر مالحق, ل�س عنده مشكلة, �ضحك, �كون 

 مرحًا, من الذي سمح لك أن تضحك؟ هللا هلالج لج: 

 ﴿َوَأنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوَأْ�َكى﴾

 ]43[سورة النجم اآل�ة:

 و��كي. 

 تطبیق هذا الحدیث :ال تخالف 

 ف  

 ((إذا أحب هللا عبدًا, جعل حوائج الناس إل�ه))

لو وقفوا على �ا�ك, لو أدمنوا القرع, لو اتصلوا �ك في اللیل قبیل الوقت المعتاد, الساعة السا�عة أخبروك, لو 

  طلبوا منك أن توصلهم إلى المستشفى, وقد خلدت إلى النوم, وهذا وقت راحتك, إ�اك أن تتأفف.

 قصص وعبر :

سمعت عن بیت في أحد أح�اء دمشق, في هذا البیت امرأة صالحة متقدمة في السن, وعندهم شجرة ل�مون, تحمل 

في العام أكثر من ثالثمئة ح�ة, إال أن هذه الشجرة وقف لكل أهل الحي, ما من إنسان احتاج إلى ح�ة ل�مون, 

م لهم حاجاتهم, توفیت, جاءت زوجة االبن الشا�ة, أول طلب �طرق ال�اب, أعطونا ل�مونة, فهذه الست الكبیرة تقد

 طردته, ال یوجد عندنا ل�مون, الشجرة ی�ست, حسنًا ........

أعرف رجل في خان الش�ح, عنده مزرعة, وفي حوله ثماني عشرة مزرعة, فالرعاة معهم األغنام في أ�ام الصیف, 

ردوهم, وعنفوهم �الكالم, إال هذه المزرعة بدل أن �طردهم, یودون أن �سقوا أغنامهم, فكلما دخلوا إلى مزرعة, ط

وأن �عنفهم, بنى لهم مسقى, ف�ملؤه ماء, �قف مئات األغنام على نسق واحد, �شر�ون منه, فصار كل الرع�ان 

�أتون إلى هذه المزرعة, ل�سقوا أغنامهم قبل عامین أو ثالثة, ثماني عشرة مزرعة جفت آ�ارها, وكادت أشجارها 
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 تی�س, إال هذه المزرعة, خمسة إنش, شيء صعب �صدق. أن 

 ((أنفق �الًال وال تخش من ذي العرش إقالًال))

 ((َأنفق ُأنفق عل�ك))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

لكساد عندي أخ في الجامع, عنده معمل في ...... األحوال ل�ست كما یجب, كساد شدید, كلكم �عرف ذلك, لوال ا

 لما أمكنك أن تكلم التاجر, لكن ر�نا عز وجل �أتي �الكساد, لیتواضع التاجر.

له قر�ب أستاذ في الجامعة, توفي �مرض عضال, هو على طاولة التغسیل, سأل: أعل�ه دین؟ قالوا: نعم, قال: 

قال: مئة وثالثون ألف,  كم؟ قال: مبلغ ل�س كثیرًا, هكذا قال, قال: دینه علي, في الیوم التالي سأل: كم الدین؟

هو متصور عشرة آالف, عشرون, ثالثون, مئة وثالثون, فدفع المبلغ �التمام والكمال, وهو �قسم لي, وقد أ�كاني: 

أنه في الیوم التالي, عدد االتصاالت الهاتف�ة التي تمت بها صفقات من معمله, هو معه شر�كان, نصیب ر�حه 

 فًا, المبلغ الذي دفعه �التمام والكمال. الصافي في یوم واحد مئة وثالثون أل

 ((أنفق �الًالً◌ وال تخش من ذي العرش إقالًال))

 ف: إذا أردت أن تعرف مقامك, فانظر ف�م استعملك؟. 

 خذ هذا الشعار لك في ح�اتك :

 ((إذا أحب هللا عبدًا, جعل حوائج الناس إل�ه))

من قر�ب اتصل �ه هاتف�ًا, وال من إنسان طلب منه  فأحدنا ال یتأفف من مسكین وقف على محله التجاري, وال

قرض, وال من إنسان طلب منه شهادة, وال من إنسان طلب منه وساطة, وال من إنسان طلب منه إصالح ذات 

 البین.
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 إذا أردت أن تعرف مقامك, فانظر ف�م استعملك؟.

 و: 

 ((إذا أحب هللا عبدًا, جعل حوائج الناس إل�ه))

عل�ه -اشتد عل�ك الطلب فأنت محبوب, أما إذا كنت لئ�مًا ینفض الناس من حولك, ألن النبي هذه واحدة؛ فإذا 

 وصفه هللا فقال:  -الصالة والسالم

 ﴿َفِ�َما﴾

 : -وال�اء للسبب�ة–

 ﴿َفِ�َما َرْحَمٍة ِمَن للااَِّ ِلْنَت َلُهْم﴾

في قل�ك عن طر�ق اتصالك �اهلل, لنت  �سبب الرحمة التي استقرت في قل�ك �ا دمحم, �سبب الرحمة التي استقرت-

 : -لهم, كان قل�ك رح�ماً 

وا ِمْن َحْوِلَك﴾  ﴿َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِل�َظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ

أتحب أن ینفض الناس من حولك؟ أتحب أال �طرقوا �ا�ك أبدًا؟ أال یتصلوا �ك؟ أال �قفوا على مجلك التجاري؟ -

 : -كن معهم فظًا غل�ظ القلب

وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَ ﴿وَ  ْل َلْو ُكْنَت َفّظًا َغِل�َظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ ْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ
ِلیَن﴾  َعَلى للااَِّ ِإنَّ للااََّ ُ�ِحبُّ اْلُمَتَوكِّ

 ]159[سورة آل عمران اآل�ة:

 : اجعله شعارًا لك: هذا الحدیث إذاً 

 ((إذا أحب هللا عبدًا, جعل حوائج الناس إل�ه))
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 تعجیل عقو�ته :-2

في أحد الصحا�ة ضاقت زوجته �ه ذرعًا, فأرادت أن تشكوه إلى النبي عل�ه الصالة والسالم, ما �صی�ه شيء أبدًا, 
 هذا سمي عند �عض الناس: العفر�ت النفر�ت.

 �ق وقع فتعثر, ارجع, انتهت المشكلة, معناها: هللا ابتالك. ف: فذهبت لتشكوه إلى النبي, في الطر 

 ((إذا أحب هللا عبدًا, جعل حوائج الناس إل�ه))

 و: 

 ((إذا أحب هللا عبدًا, عجل له �العقو�ة))

 في متا�عة من هللا. 

 هكذا یؤدب هللا �ه ع�اده الذین دخلوا ضمن عنایته :

داخل�ة, جاءه ز�ون من المسجد, قال له: أر�د ست قطع, هذا یب�ع  جاءه ز�ون, أحد أخواننا عنده معمل أل�سة

ثالثمئة تز�نة, هذا الطلب في إهانة له, قال له: أنا ال أب�ع فرط, قال له: ال تؤاخذني, طلع, �قسم �اهلل خالل 

ن, قطعة ثالثین یوم, لم یدخل وال إنسان لمعمله, ثالثین یوم, قال لي: نشف دمي, �ا رب أب�ع قطعة واحدة اآل

 أب�ع ل�س ست قطع. 

 ((إذا أحب هللا عبدًا, عجل له �العقو�ة))

فأنت من أجل أن تعرف, ما إذا كنت في العنا�ة المشددة, أما إذا كنت خارج العنا�ة المشددة, تعرف هذا من 

 متا�عة هللا لك, فإذا تا�عك, وأد�ك دائمًا, فهذا من عظ�م عنا�ة هللا �ك. 

 : -ة والسالمعل�ه الصال-سئل النبي 

 ((�ا رسول هللا, ما هذا األدب؟ قال: أدبني ر�ي فأحسن تأدیبي))
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هللا یؤدب تأدیب محكم, أح�انًا �حج�ك, أح�انًا �عمل ر�نا عز وجل عقو�ة من نوع الذنب, عل�ه أحد عشر ألف 

بیت فیهم, دهن البیت, وثالثمئة وخمسون زكاة, أقنعته زوجته: نر�د أن ندهن البیت اآلن, تار عل�ك دینك, ندهن ال

 ضر�ت س�ارته, كلفته أحد عشر ألف وثالثمئة وخمسین, هللا علمه, هذا حق هللا, یجب أن یؤدى �ادىء ذي بدء. 

 دلیل أقوى من دلیل :

 فأول حدیث: 

 ((إذا أحب هللا عبدًا, جعل حوائج الناس إل�ه))

لناس على �ا�ك, إ�اك أن تغضب إذا تدافع فإ�اك أن تغضب إذا اشتد عل�ك الغضب, إ�اك أن تغضب إذا تدافع ا

 الفقراء أمام محلك, ألن هللا �ح�ك, ساق هؤالء إل�ك, أتر�دون دل�ًال أقوى من هذا الدلیل؟. 

 ورد في الحدیث القدسي: 

((أن �ا داود مرضت فلم تعدن, قال: فكیف أعودك وأنت رب العالمین؟ قال: مرض عبدي فالن فلم تعده, أما 
دته لوجدتني عنده؟ استطعمتك فلم تطعمن, قال: كیف أطعمك وأنت رب العالمین؟ قال: علمت أنك لو ع

 استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه, أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي, إلى آخر الحدیث ........))

 لذلك: قال تعالى: 

 َأْضَعافًا َكِثیَرًة﴾ ﴿َمْن َذا الَِّذي ُ�ْقِرُض للااََّ َقْرضًا َحَسنًا َفُ�َضاِعَفُه َلهُ 

 ]245[سورة ال�قرة اآل�ة: 
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 أي عمل صالح یؤدى إلى أي مخلوق, هو من �اب القرض الحسن هلل عز وجل. 

 انظر إلى أهم�ة هذا الحدیث :

((بینما رجل اشتد �ه العطش, فنزل بئرًا, فشرب منها فارتقى, فإذا كلب �أكل الثرى من العطش, فقال في 
ذا الكلب, بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي, ثم نزل البئر, فمأل خفه وأمسكه نفسه: لقد بلغ ه

�ف�ه, وصعد المنبر, فسقى الكلب, فشكر هللا له, فغفر له, قالوا: �ا رسول هللا, وهل لنا في البهائم من أجر؟ 
 فقال: عل�ه في كل كبد رط�ة أجر))

 حیوان, أو إلى أ�ة حشرة. فأي عمل صالح تقدمه إلى أي إنسان, أو إلى أي

نملة على المغسلة, تتوضأ, تغرق, وقفت إلى أن خرجت, هذا عمل صالح, هو إقراض هلل عز وجل, وس�ضاعفه 

 هللا لك أضعافًا كثیرة: 

ُ َ�ْقِ�ُض َوَ�ْ�ُسُط﴾  ﴿َوللااَّ

 ]245[سورة ال�قرة اآل�ة:

 كلمة :

أعداء هللا عز وجل �عصونه جهارًا, و�أكلون, و�شر�ون,  أنا أقول كلمة: لعلك تجبر إن تا�عك هللا عز وجل, ولعل

 و�تمتعون, وكأنهم ال �عنیهم شيء, هؤالء خارج العنا�ة اإلله�ة الم�اشرة.

أنت الحظت طبیب قال لمر�ض معه سرطان خبیث �الدرجة الخامسة: كل ما شئت, ال یوجد مشكلة, لماذا أطلق 

ن شفائه, أما إذا معه التهاب معدة حاد, �عط�ه تحذیرات إلى أقصى له العنان في الطعام والشراب؟ ألنه میئوس م

درجة؛ فالتشدید إذا كان في أمل �الشفاء, والتسییب إذا ما في أمل, فإذا كان هللا عز وجل شدد عل�ك, ألنه ورد 

 في الحدیث: 
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ن؟ لي عل�ك ((عبدي خلقت لك السموات واألرض ولم أعي بخلقهن, أف�عییني رغیف خبز أسوقه لك كل حی
فر�ضة ولك علي رزق, فإذا خالفتني في فر�ضتي, لم أخالفك في رزقك, وعزتي وجاللي إن لم ترض �ما 

وعزتي وجاللي إن لم ترض �ما قسمته لك, فألسلطن عل�ك الدن�ا, تركض فیها ركض  -دقق اآلن–قسمته لك 
ت عندي مذمومًا, أنت تر�د وأنا أر�د, فإذا الوحش في البر�ة, ثم ال ینالك منها إال ما قسمته لك وال أ�الي, وكن

 سلمتني ف�ما أر�د, كفیتك ما تر�د, وٕان لم تسلملي ف�ما أر�د, أتعبتك ف�ما تر�د, ثم ال �كون إال ما أر�د))

 نص�حة :

 أنا أنصح أخوتي الكرام: إذا هللا عز وجل ساق لإلنسان مشكلة, أكبر مصی�ة أن تأتي المصی�ة, وال تتعظ بها.

 تحدث المصی�ة في نفسه موعظة, فمصیبته في نفسه أكبر.من لم 

صار اإلنسان هو المصی�ة, أما إذا جاءت مصی�ة, وانتفعت بها, تركت �عض المعاصي واآلثام, اتجهت إلى هللا 

 عز وجل, أقلعت عن الذنوب, فهذه أص�حت نعمة �اطنة, ألن هللا عز وجل �قول: 

 َرًة َوَ�اِطَنًة﴾﴿َوَأْسَ�َغ َعَلْ�ُكْم ِنَعَمُه َظاهِ 

 ]20[سورة لقمان اآل�ة:

 �اطنة, فیها اللطف, وفیها الخیر نعم, لذلك:  -نعم–المصائب التي �سوقها هللا لع�اده 

 ((ما من عثرة, وال اختالج عود, وال اختالج عرق, وال خدش عود إال �ما قدمت أید�كم, وما �عفو هللا أكثر))

 قال تعالى: 

 ُمِصیَ�ٍة َفِ�َما َكَسَبْت َأْیِد�ُكْم َوَ�ْعُفو َعْن َكِثیٍر﴾ ﴿َوَما َأَصاَ�ُكْم ِمنْ 

 ]30[سورة الشورى اآل�ة:

 ﴿َوَما َكاَن َر�َُّك ِلُیْهِلَك اْلُقَرى ِ�ُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن﴾

 ]117[سورة هود اآل�ة:
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 المصائب على اإلطالق, لها أس�اب من صنع ال�شر: 

ْمَنا َعَلْیِهْم﴾﴿َفِ�ُظْلٍم ِمَن الَِّذیَن   َهاُدوا َحرَّ

 ]160[سورة النساء اآل�ة:

 ﴿َوَما َظَلُموَنا َوَلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َ�ْظِلُموَن﴾

 ]57[سورة ال�قرة اآل�ة:

 حدیث له مبتغاه :

((�ا ع�ادي, إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرمًا بینكم فال تظالموا, �ا ع�ادي كلكم ضال إال من هدیته 
فاستهدوني أهدكم, �ا ع�ادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم, �ا ع�ادي كلكم عار إال من 

كسوته فاستكسوني أكسكم, �ا ع�ادي لو أن أولكم وآخركم وٕانسكم وجنكم وقفوا على صعید واحد, لو أن أولكم 
كي شیئا, ولو أن أولكم وآخركم وآخركم وٕانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في مل

وٕانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شیئا, ولو أن أولكم وآخركم وٕانسكم 
وجنكم وقفوا على صعید واحد, وسألني كل واحد منكم مسألته, ما نقص ذلك في ملكي, إال كما ینقص المخ�ط 

فمن وجد خیرًا فل�حمد هللا, ومن  -اآلن دققوا-الم, وأخذي كالم إذا غمس في م�اه ال�حر, ذلك ألن عطائي ك
 وجد غیر ذلك فال یلومن إال نفسه))

 هذا هو قانون الت�سیر والتعسیر :

ال تقل: ل�س لي حظ, ال تقل: قلب لي الدهر ظهر المجن, ال تقل: حظي قلیل, ال تقل: أضر�ها �مین, تأتي 

 �سار, هذا كله كالم ل�س له معنى, قل: 

 ﴿َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى﴾

 ]5[سورة اللیل اآل�ة:

َق ِ�اْلُحْسَنى﴾  ﴿َوَصدَّ

 ]6[سورة اللیل اآل�ة:
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ُرُه ِلْلُ�ْسَرى﴾  ﴿ َفَسُنَ�سِّ

 ]7[سورة اللیل اآل�ة:

 ﴿َوَأمَّا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنى﴾

 ]8[سورة اللیل اآل�ة:

 ﴿َوَكذََّب ِ�اْلُحْسَنى﴾

 ]9[سورة اللیل اآل�ة:

ُرُه ِلْلُعْسَرى﴾  ﴿َفَسُنَ�سِّ

 ]10[سورة اللیل اآل�ة:

ر أعمالك, تتفلت من منهج هللا,  هذا قانون الت�سیر والتعسیر؛ تؤمن �اهلل, تستقم على أمره, تحسن إلى خلقه, ت�سُّ

 تسيء إلى خلقه, تعسر أعمالك, الت�سیر مر�ح جدًا, والتعسیر صعب جدًا.

 محور الدرس الیوم :

 موضوع درسنا الیوم حدیثان:  أیها األخوة,

 ((إذا أحب هللا عبده, جعل حوائج الناس إل�ه))

 و: 

 ((إذا أحب هللا عبدًا, عجل له �العقو�ة))

فأنت حینما تستشعر أن هللا یتا�عك, و�ؤد�ك, و�كل ذنب �سوق لك عالجًا له, فأنت مطموع في هدایتك, وأنت 

ا�ع نعمه عل�ك وأنت تعص�ه فاحذره, ألنه قد تأتي ضر�ة واحدة مرغوب عند هللا عز وجل, أما إذا رأیت هللا یت

 قاصمة, المؤمنون تأتیهم المعالجات اللط�فة, أما الكفار ُ�مد لهم مدًا, ثم �أتیهم القصم: 
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اِبِر�َن﴾﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِ�َشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنُفِس َوالثََّمَراِت وَ  ِر الصَّ  َ�شِّ

 ]155[سورة ال�قرة اآل�ة:

ِ َوإِنَّا ِإَلْ�ِه َراِجُعوَن﴾  ﴿الَِّذیَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصیَ�ٌة َقاُلوا ِإنَّا هللَِّ

 ]156[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ﴿ُأوَلِئَك َعَلْیِهْم َصَلَواٌت ِمْن َر�ِِّهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن﴾

 ]157[سورة ال�قرة اآل�ة:

 والحمد هلل رب العالمین.

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

ي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النب

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم, الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 حق�قة صالة الجمعة:  {119-34}الدرس 

 14-12-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 لى سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم ع

 هل إدراك صالة الجمعة من أجل الصالة؟ :

 أیها األخوة الكرام, �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((من ترك الجمعة ثالث مرات, نكتت نكتة سوداء في قل�ه ثم �كون الران, وتال قوله تعالى 

 تعل�م�ة.من عظمة هذا الدین الكر�م: أنه جعل إحدى ع�اداته ع�ادة 

�عني: أي مسلم؛ یجب أن تصلي صالة الجمعة في مسجد, وال بد من خط�ة تسبق هذه الصالة, لذلك محور هذا 
 الدرس: أنه �مكن أن تصل إلى درجات عل�ا, لو أنك أدیت صالة الجمعة كما أراد هللا, ما الذي �حصل؟.

هم أنك صلیت الجمعة, الحمد هلل أدركنا قد تدخل إلى المسجد مع صالة الجمعة, تدرك ركعتین أو ركعة, وتتو 
 الصالة, حسنًا: هذه الصالة, أو هذه الع�ادة التعل�م�ة من أجل الصالة؟ ال. 

 الدلیل :

 الدلیل: حینما قال هللا عز وجل: 

َالِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكرِ   للااَِّ﴾ ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ

 ]9[سورة الجمعة اآل�ة:
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 افتحوا كل التفاسیر: 

 ﴿اسعوا إلى ذكر هللا﴾

 ما المقصود بذكر هللا؟ قال: سماع الخط�ة. 

المقصود بذكر هللا: سماع الخط�ة, �عني أر�ع وعشرون ساعة, ضرب س�عة, �عني مئتا تقر��ًا وثمان وستون 

 ى هللا أن تتفرغ ساعة لسماع الخط�ة؟.ساعة, ساعة من هذه الساعات كلها, هل تستكثر عل

هذا الذي �أتي إلى المسجد مع الركعة األولى, أو مع الركعة الثان�ة, ماذا حّصل من هذه الع�ادة؟ لم �حصل 

 شيء. 

 عالم �حتاج السعي في هذه اآل�ة, وما لوازم هذا السعي؟ :

 أدق ما في اآل�ة: 

َالِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر للااَِّ﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ُنودِ   َي ِللصَّ

 ]9[سورة الجمعة اآل�ة:

 السعي �حتاج إلى همة ونشاط؛ في إنسان یتمشى الهو�نى, في إنسان �سعى �كل طاقته, فاآل�ة الكر�مة تقول: 

 ﴿َفاْسَعْوا﴾

 ]9[سورة الجمعة اآل�ة:

 الستعداد لهذه الصالة من وقت م�كر. ومن لوازم السعي االستعداد, ا
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 ما مضمون هذا الحدیث الشر�ف؟ :

 ورد في الحدیث الصح�ح: 

فكأنما  -القض�ة الساعة هنا: المرحلة الزمن�ة-((أنه من حضر الجمعة قبل ساعة, أو قبل خمس ساعات, 
فكأنما قرب �قرة, والساعة  -�ةفي مرحلة ثان-قرب بدنًا, والساعة األولى فكأنما قرب بدنًا, والساعة الثان�ة 

الثالثة فكأنما قرب شاة, والساعة الرا�عة فكأنما قرب دجاجة, والساعة الخامسة فكأنما قرب ب�ضة, فإذا صعد 
 الخطیب المنبر, جلست المالئكة تستمع الخط�ة))

ي وزر, ض�عت معناها: ینتهي األجر مع صعود الخطیب المنبر, أما إذا دخلت إلى المسجد مع الصالة, صار ف

 بركة هذه الخط�ة. 

 قف هنا :

أیها األخوة, أح�انًا اإلنسان: �ستقرب, �قول لك: جانب بیتي, قض�ة خط�ة الجمعة: یجب أن تكون جزء أساسي 

من ح�اة المؤمن, ال یختار جامع قر�ب؛ ل�س مقتنعًا �علمه, ل�س مقتنعًا بإخالصه, لكن: سقط الوجوب وٕان لم 

 �حصل المطلوب.

إذا أنت دعوت صدیق حم�م على تناول طعام الغداء, وجاء متناول الطعام أو ال یر�د أن �أكل, لكن جاء, �عني: 

تتألم أشد األلم, تر�ده أن �أكل, تر�ده أن یتنعم بهذا الطعام الذي جهدت من أجله, فلما اإلنسان؛ سبت, أحد, 

 اثنین, ثالثاء,

عید, عید المسلمین, فإذا دخلت إلى المسجد مع انقضاء خط�ة أر�عاء, خم�س, منغمس �الدن�ا, هذا الیوم یوم ال

 الجمعة, ما أصبت شیئًا, لذلك: 

َالِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر للااَِّ﴾  ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ

 ]9[سورة الجمعة اآل�ة:
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 تثق بإخالصه, یجب أن تختار مسجدًا تستفید منه, فائدة حق�ق�ة.یجب أن تختار إنسانًا تثق �علمه, 

�عني: خرجت من الخط�ة �شيء, تعلمت شیئًا شیئًا من كتاب هللا, تعلمت شیئًا من سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, تعلمت 

إلى هللا, تعلمت شیئًا شیئًا من الفكر اإلسالمي, تعلمت شیئًا من هموم المسلمین, تعلمت شیئًا من معالم الطر�ق 

 من أبواب الخیر, ال بد من أن تسعى إلى ذكر هللا. 

 نقطة دق�قة :

النقطة الدق�قة اآلن: إنسان حضر خط�ة جمعة, وطرب لها, وتأثر �مضمونها, وشعر أنه حصل على شيء, وأنه 

ستفدت منه, ماذا سوف تفعل تعلم شیئًا, وأنه استفاد من شيء؛ هذا الشيء الذي تعلمته, والذي تأثرت �ه, والذي ا

 �ه هنا؟.

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((بلغوا عني ولو آ�ة))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, والترمذي في سننه]

أنت عندك الجمعة مساء, والسبت, واألحد, واالثنین, والثالثاء, واألر�عاء, والخم�س, في لقاءات على الطعام مع 

مع جیرانك, مع زمالئك, مع أصدقائك, في سهرة, في ول�مة, في تعز�ة, في تهنئة,  أهلك, في لقاءات مع أخوانك,

في نزهة, في لقاء دوري, دور �سمونه العوام لقاء دوري, في لقاء عابر, في ضیف طارىء, هذه اللقاءات ماذا 

 ین�غي أن �كون الحدیث فیها؟.

 �قول:  -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

 ((بلغوا عني ولو آ�ة))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 فأنت في خط�ة استغرقت ساعة, ال �مكن أن تحفظ منها شيء �سیر؟ شرح آ�ة؟ شرح حدیث؟. 
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 انت�ه هنا :

 الذي أردته في هذا الدرس: أن هللا س�حانه وتعالى حینما قال: 

َالِة مِ   ْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر للااَِّ﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ

 ]9[سورة الجمعة اآل�ة:

 أي: إلى سماع الخط�ة. 

 إحصاء لطیف :

 الحق�قة: یوجد بدمشق ثالثمئة وستون مسجدًا, یرتادها خمسمئة ألف مصل.

د المساجد, مع كل إنسان �قول لك: �ا أخي, ما شاء هللا! صحوة إسالم�ة, ال یوجد محل �المساجد, كل روا

 ازدحامهم على بیوت هللا, ال �شكلون عشر سكان دمشق, والتسعة أعشار ال �صلون الجمعة, ال تتوهموا كثیرًا.

�عني: بإحصاء لطیف, كل رواد المسجد یوم الجمعة, وهذا أكثف شيء ال یز�دون عن خمسمئة ألف مصل, وهم 

ملیون, العشر یؤدي الصالة �صالة الجمعة, معنى  ال یز�دون عن عشر سكان دمشق, دمشق فیها خمسة ونصف

 ذلك: نحن �حاجة إلى أن نتعلم, ما دام صالة الجمعة لها هذا الدور. 

 حكم فقهي :

 ((من ترك الجمعة ثالث مرات, نكتت نكتة سوداء في قل�ه))

 إن أردتم مز�دًا من أحكام الفقه ......

 ك صالة الجمعة؟.لو أنك في قر�ة ل�س فیها مسجد جامع, هل تجب عل�

الجواب: یجب عل�ك أن تذهب إلى قر�ة أخرى, ال تملك وسیلة نقل, مش�ًا, إذا آوتك الشمس إلى بیتك, تجب 

 عل�ك صالة الجمعة, كیف؟.

�عني: إذا ذهبت مش�ًا إلى هذا المسجد, إلى أن وصلته مع أذان الظهر, واستطعت أن تعود إلى بیتك مع غروب 
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الة في هذا المسجد, نحن عشرة أمتار في مسجد, عشرون متر في مسجد, �عني هذا الشمس, عل�ك أن تؤدي الص

 عید المسلمین, من خالل هذه الصالة تتعرف إلى هللا, نافذة وحیدة أسبوع�ة. 

 عدو یجهله كثیر من الناس :

 فالحق�قة: اإلنسان الجاهل عدو نفسه, والجاهل �فعل في نفسه ما ال �ستط�ع أن �فعله عدوه �ه. 

أنا أذكر إنسان مزارع, عنده بیوت محم�ة للخضروات الموسم�ة, فاشترى سجاد, والتعل�مات: أن �ضع كیلو في 

البرمیل, فوضع اثنین كیلو, من شدة حرصه على نماء الن�ات, وعلى أن �عطي الثمار الوفیرة, است�قظ في الیوم 

أر�عمئة ألف لیرة محصول هذه البیوت, ألنه التالي: فرأى هذه المحم�ات كلها سوداء, وقد احترقت, ضاع عل�ه 

 سمدها بجهل؛ فعدوك �سرق قسم, عدوك �حتال عل�ك �السعر, أما أن ُتحرق المحصول كله بجهلك, هذا مثل.

 الجاهل �فعل في نفسه ما ال �ستط�ع عدوه أن �فعله �ه.

 ور�نا عز وجل حسیب على كل شيء, رقیب على كل مخلوق, فمن أجل أن تعرف هللا. 

 متى �عالج المؤمن نفسه من أمراضها؟ :

أنا مرة سألت أخواننا سؤال: متى تعالج جسمك من الضغط المرتفع؟ الضغط المرتفع قد ال تحس �ه, قد �صل 

 الضغط إلى العشر�ن زئ�قي, دون أن تشعر إطالقًا, والضغط إذا ارتفع, قد �صیب العین, و�صیب الدماغ.

 الدماغ, شلل, أو فقد رؤ�ا على ش�ك�ة العین.�عني: أخطر شيء في الدماغ؛ خثرة �

 السؤال: متى تعالج نفسك من الضغط المرتفع؟.

 الجواب: إذا علمت أن عندك ضغط مرتفع, قبل أن تعلم ال تعالج.

حسنًا: اإلنسان كمؤمن متى �عالج نفسه من أمراضها؟ متى �عالج دخله من الحرام؟ متى �عالج إنفاقه من الحرام؟ 

ته من التسیب؟ متى �عالج أهله وأوالده و�ناته من التفلت؟ إذا علم أنهن متفلتات, إذا علم أن أوالده متى �عالج بی

 منحرفین, إذا علم أن في دخله حرام, أن في إنفاقه حرام, إذًا: ال بد من أن �علم, العلم طر�ق أي شيء. 
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 متى یتحقق المراد اإللهي من صالة الجمعة؟ :

على مجلس علم, حتى �عرف موقفه من الح�اة, �ا ترى أنا على حق أم على �اطل؟ أنا فاإلنسان ال �ضن بنفسه 

في طر�ق الخیر أم في طر�ق الشر؟ أنا مع السنة أم مع البدعة؟ أنا مع أهل الحق أم مع أهل ال�اطل؟ مع من؟ 

بل على خطبتها, ما موقعك؟ ما سلوكك؟ فلذلك: الحد األدنى, األدنى, األدنى: أن تواظب على صالة الجمعة, 

 وأن تختار مسجدًا, تتأثر بخطی�ه, �كون جانب بیتك.

في فوال, �قول لك: یوجد رجل في المیدان فوالته جیدون, تركب س�ارتك, تذهب من المهاجر�ن للمیدان من أجل 

كیلین فول, صح�ح لما خطأ؟ غیر, غیر وضع, من أجل كیلین فول تغادر ح�ك لحي آخر, وتركب س�ارتك, من 

 خط�ة تتأثر بها, ال تغادر ح�ك لحي آخر!؟. أجل

 أنا ال ........ قد �كون جانب ح�ك أحسن خطیب, الزمه, ال ....... 

 أنا ال أعین, لكن ال تختار أقرب مسجد ولست مقتنعًا �الخطیب إطالقًا, ولست مقتنعًا �المسجد؛ لكن:

 سقط الوجوب وٕان لم �حصل المطلوب.

ندنا شيء �عد, صلینا الجمعة خلصونا, ال تكن هكذا, یجب أن تختار مسجدك هذه الم�م وضعناها, أخي له ع

كما تختار أعظم الناس شأنًا في ح�اتك, ألنه وقت تجلس لتستمتع, إن استمعت, وتفاعلت, واستفدت, وخرجت 

 �شيء, فقد حققت المراد اإللهي. 

 هذا المراد �السعي في هذه اآل�ة :

 قال تعالى: 

 ِذْكِر للااَِّ﴾﴿َفاْسَعْوا ِإَلى 

 ]9[سورة الجمعة اآل�ة:
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فاسعوا إلى سماع الخط�ة, معنى الوقت م�كر؛ اغتسل, ل�س أجمل ث�ا�ه, تعطر, جاء إلى المسجد بوقت م�كر, 

 جلس �مكان مر�ح, مكان یرى الخطیب, قرأ قرآن, هذا وقت, وقت ع�ادة.

مسلم یدعو هللا فیها, إال استجاب له, فلعلك تدعو  وال تنسوا أیها األخوة: أن في الجمعة ساعة م�اركة, ما من عبد

 هللا في الساعة التي جعلها هللا ساعة إجا�ة, نعم.

 المالحظ: أن صالة الجمعة بخطبتها, وأن كلمة 

 ﴿فاسعوا إلى ذكر هللا﴾

 أي اسعوا إلى سماع الخط�ة.

منه, ولو كان في حي آخر, كما لو الشيء الثاني: یجب أن تختار الخطیب الذي تتأثر منه, تتفاعل منه, تستفید 

 أنك تذهب لشراء حاجة, شيء نف�س.

�قول لك: وهللا أخذنا من دار�ا البوظات, ما في �الدور, لشهر محجوز من دار�ا, جانب بیتك یوجد عشرة محالت 

 كم؟.بوظة, من أجل كیلو بوظة, تخرج من المدینة إلى أطراف المدینة, أل�س كذلك؟ أل�ست هذه حقائق أقولها ل

 من أجل سماع خطب تستفید منها, یجب أن تختار خطی�ًا تتأثر في خطبته, وتستفید منه.

 هل ینعقد الب�ع أثناء صالة الجمعة؟:

 قال: 

 ﴿َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر للااَِّ َوَذُروا اْلَبْ�َع﴾

 ]9[سورة الجمعة اآل�ة:
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�ع, واستطاع المشتري أن �ق�م دعوى, و�ثبت أن هذا لو عندك بیت في المالكي, �قدر بثمانین ملیون, وقعت عقد ب

 الب�ع تم في أثناء صالة الجمعة, العقد �اطل, أبدًا, هللا قال: 

 

 ﴿َوَذُروا اْلَبْ�َع﴾

 ]9[سورة الجمعة اآل�ة:

 الب�ع ال ینعقد. 

 ال تعالى: ط�عًا: الفقهاء على خالف في هذا الموضوع, �عضهم �قول: الب�ع ال ینعقد أصًال, الب�ع �اطل, ق

 ﴿َوَذُروا اْلَبْ�َع﴾

 ]9[سورة الجمعة اآل�ة:

ألنه ما في إنسان إال عنده قائمة أعمال لم تنته, أل�س كذلك؟ ما في إنسان مات على اإلطالق, إال في مذكرته 

ع مئة بند لم �حقق, وجاء الموت, ونقله من دار إلى دار, وكانت الرحلة األخیرة, فلذلك: العمل ال ینتهي, فاقتط

 من وقتك الثمین وقتًا لمعرفة هللا. 

 و�ین سنة النبي عل�ه الصالة والسالم؟ -وع�اد الرحمن...-كیف نوفق بین هذه اآل�ة: 

 ورد في القرآن الكر�م: 

ْحَمِن الَِّذیَن َ�ْمُشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسَالمًا﴾  ﴿َوِعَ�اُد الرَّ

 ]63[سورة الفرقان اآل�ة:

 ما معنى هونًا؟ �عني: المؤمن من السنة أن �مشي �طیئًا.
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 سیدنا عمر: كان إذا سار أسرع, وٕاذا اطعم أش�ع, وٕاذا ضرب أوجع, وٕاذا قال أسمع.

 : كان إذا مشى, كأنه ینحط من صبب, أي: من جبل.-عل�ه الصالة والسالم-النبي 

 �ه, واآل�ة: السنة: أن النبي كان �سرع في مش

ْحَمِن الَِّذیَن َ�ْمُشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا﴾  ﴿َوِعَ�اُد الرَّ

 ]63[سورة الفرقان اآل�ة:

 كیف نوفق بین اآل�ة الكر�مة و�ین سنة النبي عل�ه الصالة والسالم؟.

مساره, یتأمل  قال �عض العلماء: �مشي هونًا؛ أي یتر�ث, �فكر, یتأمل, له جلسة مع ذاته, یتأمل واقعه, یتأمل

 هدفه, یتأمل من أین كان, وٕالى أین, ولماذا؟.

 قال: �مشون هونًا: �قتطع من وقته الثمین وقتًا لمعرفة هللا. 

 حدثني رجل عالم :

حدثني رجل عالم, وهللا أنا أكبره كثیرًا, قال لي: وأنا منهمك في التألیف, �قول المؤذن: هللا أكبر, أدع القلم وأقوم 

 إلى الصالة.

 تقول السیدة عائشة: 

 ((كان عل�ه الصالة والسالم �حدثنا ونحدثه, فإذا قام إلى الصالة, فكأننا ال نعرفه وال �عرفنا))

 لشدة هول الموقف, فإذا اإلنسان استطاع أن یؤدي الصلوات, وأن یتأمل في عالقته �اهلل. 
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 هذا ما أتمناه :

لت له: هنیئًا لك, قال لي: أنا عملت أر�عین عامًا فوق األرض, الیوم إنسان قال لي: أنا تقاعدت من الوظ�فة, ق

اآلن أعمل لما تحت األرض؛ كالم جید, وكالم طیب, وكالم عمیق, أنا أر�عون سنة أعمل, اآلن أر�د أن أعمل 

 للقبر, أر�د عمًال صالحًا یؤنسني في وحشتي, یؤنسني في قبري.

ولو لم تكن لك قرا�ة مع المیت, انظر هذا المیت؛ ُأخذ من بیت من  وأنا أتمنى عل�كم: إن رأیت جنازة أن تت�عها,

المهاجر�ن, من خورشید, من المالكي, من بیوت المیدان الفخمة, األبن�ة العال�ة, من أبن�ة فخمة, أین ُوضع؟ في 

 القبر, هل دخل معه أحد؟ أبدًا, هل سی�قى موقتًا؟ ال, انتهى, لن �عود, هذا مصیر كل حي, أبدًا:

 ل مخلوق �موت وال ی�قى إال ذو العزة والجبروت ك

 والعمر مهما طال فال بد من نزول القبر  واللیل مهما طال فال بد من طلوع الفجر

 ما دور هذا الحدیث؟ :

 الحدیث الشر�ف: 

 ((بلغوا عني ولو آ�ة))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, والترمذي في سننه]

التي اخترت أنت خطیبها, ولو كان �حي آخر, ذهبت واستمعت, مهمتنا درس السبت, أو خط�ة الجمعة 

وأصغیت, وكتبت, وحفظت, اآلن: طوال األسبوع �أي لقاء, نتحدث عن هذه اآل�ة التي سمعناها, أو عن تلك 

القصة التي ُتلیت علینا, أو عن هذا الحدیث الشر�ف الذي فسر لنا, أو عن هذا الحكم الفقهي الذي طرق 

 تلك اآل�ة الكون�ة التي شدت نفوسنا.  أسماعنا, أو عن
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 آ�ة مهمة :

 یوجد عندي مادة ....... ال تعرف, كلمة أح�انًا: 

َماِء﴾ َ�ٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السَّ َ�ًة َكَشَجَرٍة َطیِّ  ﴿َمَثًال َكِلَمًة َطیِّ

 ]24[سورة إبراه�م اآل�ة:

 َر�َِّها﴾﴿ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحیٍن ِبِإْذِن 

 ]25[سورة إبراه�م اآل�ة:

 أنت ال تعرف متى ینعقد العزم على التو�ة؟. 

 ((إذا رجع العبد العاصي إلى هللا, نادى مناد في السموات واألرض: أن هنئوا فالنًا فقد اصطلح مع هللا))

 هذه اآل�ة أساس�ة. 

 إل�كم هذا الجواب لهذا السائل :

تاجر, أنا لي هذا المحل؛ أب�ع وأشتري, وأر�ح وأع�ش, الحمد هلل أنا مسلم, أنا تقول لي: أنا لست داع�ة, أنا رجل 

أؤدي صلواتي الخمس, وأصوم رمضان, وأحج البیت, وعملت ثالث عشرة عمرة, الحمد هلل, وأوالدي زوجتهم, ال 

 یوجد عندي مشكلة, أنا لست داع�ة, ماذا نجیب هذا األخ الكر�م؟.

 نفسه �الجهاد, مات على ثلمة من النفاق.نقول له: كل إنسان لم �حدث 

 ما هو الجهاد المتاح لألمة اآلن؟ في عندنا جهاد متاح للجم�ع, قال: 

 ﴿َوَجاِهْدُهْم ِ�ِه ِجَهادًا َكِبیرًا﴾

 ]52[سورة الفرقان اآل�ة:
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 لصح�ح �قول: في الحدیث ا -عل�ه الصالة والسالم-�عني: أنا إذا كان القرآن أفهمه وُأفهمه للناس, ألن النبي 

 ((خیركم من تعلم القرآن وعلمه))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما]

 هذه رسالة كبیرة جدًا, فأنت لما تؤدي هذه الرسالة, تكون قد فعلت ما هو واجب. 

 هذا ما قاله العلماء في نطاق الدعوة إلى هللا :

 عین, فرض عین على كل مسلم؛ لكن في حدود ما �علم, وفي حدود من �علم.العلماء قالوا: الدعوة إلى هللا فرض 

لست مكلفًا تفسر القرآن �أكمله, أما آ�ة سمعتها, وفهمتها, ودق�قة جدًا, فسرها للناس في حدود ما تعلم, وفي حدود 

ذین تعرفهم و�عرفونك, من تعلم؛ لك أقر�اء, لك أخوات, لك أخوة, أصهار, جیران, زمالء, أصدقاء, أقر�اء, هؤالء ال

 أنت نافذتهم الوحیدة إلى هللا عز وجل: 

َالِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر للااَِّ َوَذُروا ا ْلَبْ�َع َذِلُكْم َخْیٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ
 َتْعَلُموَن﴾

 ]9اآل�ة:[سورة الجمعة 

 من هو الولي؟ :

 سئل أحد العارفین �اهلل: من هو ولي هللا؟ قال له: الولي كل الولي؛ الذي یجدك حیث أمرك, و�فتقدك حیث نهاك.

الساعة الثان�ة عشرة وعشرة یوم الجمعة, أین تكون؟ في المسجد, أما إذا كان وجدك في السیران الساعة الثان�ة 

 إذ: أنت عاص. عشرة وعشرة, تارك الصالة, حین

 أن یجدك حیث أمرك, وأن �فتقدك حیث نهاك.
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إذا في مقهى ال یلیق �المؤمن, یجلس ف�ه, جالس ف�ه یلعب طاولة, والنساء كاس�ات عار�ات, واألغاني �أعلى 

 صوت, هذا المكان ل�س مكانك.

 أن یجدك حیث أمرك, وأن �فتقدك حیث نهاك.

 هذا المكان منهي عنه أنت, نعم. 

 ى المسلمون صالة الجمعة إلى أین ینتشرون؟ :إذا قض

 قال: 

َالُة َفاْنَتِشُروا ِفي اْألَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل للااَِّ﴾  ﴿َفِإَذا ُقِضَیِت الصَّ

 ]10[سورة الجمعة اآل�ة:

 الصالة انتهت: 

 ﴿َفاْنَتِشُروا ِفي اْألَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل للااَِّ﴾

 ]10:[سورة الجمعة اآل�ة

 اخرجوا من المساجد, إلى أین؟ إلى ابتغاء فضل هللا.

 �عني: أنت في المسجد تعلمت, في خارج المسجد ُتعلم, أنت في المسجد أصغیت, في خارج المسجد تفعل الخیر. 

 ما قاله العلماء حول هذه اآل�ة :

 العلماء قالوا: 

َالُة َفاْنَتِشُروا ِفي اْألَْرضِ   َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل للااَِّ﴾ ﴿َفِإَذا ُقِضَیِت الصَّ

 ]10[سورة الجمعة اآل�ة:

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

469 

 أي: ط�قوا ما سمعتم.

 إذا دخل المسجد:  -عل�ه الصالة والسالم-من هنا كان دعاء النبي 

 ((اللهم افتح لي أبواب رحمتك))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والنسائي في سننهما]

 فإذا خرج من المسجد: 

 ي أبواب فضلك))((اللهم افتح ل

�عني: أنت في مكانین؛ إما في تلقي العلم هذه رحمة هللا, وٕاما في الطر�ق, أو في بیتك, أو في عملك, أو في 

دكانك, وهذه تكتسب من فضل هللا عز وجل؛ أنت بین رحمة هللا وفضله, أنت بین أن تتلقى من علم هللا أو من 

  , أو خدمة, أو إنفاقًا, أو صدقة, أو ما شاكل ذلك ......... تجل�ه, و�ین أن تلقي على الناس علمًا, أو حاالً 

 هل نفذ اإلنسان مطلب هذه اآل�ة إذا ذكر هللا قل�ًال, ولماذا؟ :

 قال: 

َ َكِثیرًا َلَعلَّ  َالُة َفاْنَتِشُروا ِفي اْألَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل للااَِّ َواْذُكُروا للااَّ  ُتْفِلُحوَن﴾ ُكمْ ﴿َفِإَذا ُقِضَیِت الصَّ

 ]10[سورة الجمعة اآل�ة:

 

 إذا اإلنسان ذكر هللا قل�ًال, هل نفذ هذه اآل�ة؟ ال, ألن هللا عز وجل �قول, �صف المنافقین ف�قول: 

 ﴿َوَال َیْذُكُروَن للااََّ ِإالَّ َقِل�ًال﴾

 ]142[سورة النساء اآل�ة:

 المنافق یذكر هللا ذكرًا قل�ًال. 
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 : أصغ السمع لهذه اآل�ات

 اآل�ة الكر�مة: 

َ ِذْكرًا َكِثیرًا﴾  ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْذُكُروا للااَّ

 ]41[سورة األحزاب اآل�ة:

 ﴿َوَس�ُِّحوُه ُ�ْكَرًة َوَأِص�ًال﴾

 ]42[سورة األحزاب اآل�ة:

 َلى النُّوِر َوَكاَن ِ�اْلُمْؤِمِنیَن َرِح�مًا﴾﴿ُهَو الَِّذي ُ�َصلِّي َعَلْ�ُكْم َوَمَالِئَكُتُه ِلُیْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت إِ 

 ]43[سورة األحزاب اآل�ة:

 ﴿َتِحیَُّتُهْم َیْوَم َیْلَقْوَنُه َسَالٌم َوَأَعدَّ َلُهْم َأْجرًا َكِر�مًا﴾

 ]44[سورة األحزاب اآل�ة:

 خاتمة القول :

 قال: 

وا ِإَلْیَها وَ  ُ َخْیُر ﴿َوإَِذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهوًا اْنَفضُّ َتَرُكوَك َقاِئمًا ُقْل َما ِعْنَد للااَِّ َخْیٌر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجاَرِة َوللااَّ
 الرَّاِزِقیَن﴾

 ]11[سورة الجمعة اآل�ة:

�عني: إذا اإلنسان أغلق محله التجاري وأدى الصالة في وقتها, أغلق محله التجاري وحضر مجلس علم, هللا هو 

 الرزاق.

 ر�نا عز وجل: �عني یتعب اإلنسان.أح�انًا 

 قال له: 
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((أنت تر�د وأنا أر�د, فإذا سلمتني ف�ما أر�د كفیتك ما تر�د, وٕان لم تسلملي ف�ما أر�د أتعبتك ف�ما تر�د, ثم ال 
 �كون إال ما أر�د, فمن آثر الدن�ا على اآلخرة خسرهما معًا, ومن آثر اآلخرة على الدن�ا ر�حهما معًا))

 قال تعالى: 

 ﴿َال ُتْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالُدُكْم َعْن ِذْكِر للااَِّ َوَمْن َ�ْفَعْل َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن﴾

 ]9[سورة المنافقون اآل�ة:

 قال: 

وا ِإَلْیَها َوَتَرُكوَك َقاِئمًا ُقْل َما ِعْنَد للااَِّ  ُ َخْیُر ﴿َوإَِذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهوًا اْنَفضُّ  َخْیٌر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجاَرِة َوللااَّ
 الرَّاِزِقیَن﴾

 ]11[سورة الجمعة اآل�ة:

 والحمد هلل رب العالمین.

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

ا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمن

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم, الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 الحدیث عن رمضان:  {119-35}الدرس 

 21-12-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 �ماذا تعلل فر�ضة الص�ام؟ :

رمضان على األبواب, كلكم �علم أن الصلوات الخمس ع�ادة یوم�ة, وكلكم �علم أن صالة الجمعة ع�ادة أسبوع�ة, 

سنو�ة, وأن الحج ُیؤدَّى في العمر مرة واحدة, فلكما تقار�ت أوقات الع�ادة, كانت كفارة وأن صوم رمضان ع�ادة 

لما بینها, أما حینما تت�اعد, ین�غي أن تكون الشحنة عال�ة جدًا, كي ُتكفِّر لما مضى, أو لتؤِّهل لما س�أتي. هللا هلالج لج 

 �قول: 

َ�اُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْ�كُ   ُم الصِّ

 ]183[سورة ال�قرة اآل�ة:

 هذه الع�ادة معللة, معللة �التقوى.  

 سؤال قد �سأله أحدكم 

 وقد �قول أحدكم: لماذا ُطرح هذا الموضوع, ولرمضان إلى أن �أتي أسبوعان؟ ال بد من ضرب هذا المثل:

إن أردت أن تكون في نقطة معینة من الطر�ق �سرعة مئة, ال بد من أن تنطلق قبل هذه النقطة �سرعة 

متصاعدة, كي تصل إلى هذه النقطة بهذه السرعة, فإذا بدأنا في واحد رمضان نتفهم حكمة الص�ام, ونتفهم ما 

ن نستوعب هذه الحقائق, وٕالى أن ین�غي وما ال ین�غي, وما یجوز وما ال یجوز, ونتفهم جوهر الص�ام, إلى أ

 نحمل أنفسنا على تطبیق هذه التعل�مات, قد �مضي وقت طو�ل من رمضان.
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 فأنا من عادتي: أبدأ الحدیث عن رمضان, قبل أن �أتي �أسبوعین, كي نستعد له. 

 ما اعتاد عل�ه عامة المسلمین :

 : -أیها األخوة-المنافق

 ال لم عقلت, وال لم أطلقت؟))((مثله كالناقة عقلها أهلها, ال تدري 

ینقلب الص�ام عند عامة المسلمین إلى عادات ألفها المسلمون, یؤدونها كل عام, دون أن �فهموا حق�قة أمرها, 

 لذلك: كثیرًا ما تجد, أن �عض األعمال التي ال ترضي هللا, إنما فعلت إكرامًا لشهر رمضان الم�ارك.

كن أن تنقلب إلى طقوس, الطقس متعلق �الد�انات الوثن�ة؛ طقس, تمتمات, أو إذًا السؤال األول: هذه الع�ادات, �م

حركات ال معنى لها, فإذا انقلب الص�ام إلى عادات, وٕالى ترك, وٕالى فعل, دون أن نفقه الحكمة, انقلب هذا 

 الشهر إلى ما �سمى: �الطقس, واإلسالم �عید �عدًا كبیرًا عن الطقوس. قال تعالى: 

َ�اُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾﴿َ�ا َأیُّهَ   ا الَِّذیَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْ�ُكُم الصِّ

 ]183[سورة ال�قرة اآل�ة:

 لعلكم, هذه لعل: تفید الترقب؛ أي من أجل أن تتقي. 

 یجابي لفر�ضة الصالة؟ :إلما هو الجانب السلبي وا

 الخمس ع�ادات:  -ن نخوض في موضوع الص�امقبل أ-لو استعرضنا 

َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر للااَِّ َأْكَبُر﴾ َالَة ِإنَّ الصَّ  ﴿َوَأِقِم الصَّ

 ]45[سورة العنكبوت اآل�ة:
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 هذا كالم رب العالمین: 

 َأْكَبُر﴾﴿َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر للااَِّ 

 ]45[سورة العنكبوت اآل�ة:

لو أن اإلنسان لم تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر, ولو أنه وقف ل�صلي ولو لم �كن ذكر هللا أكبر شيء في 

الصالة؛ هل أدى الصالة التي أرادها هللا؟ أقول: ال, هل نقول له: ال تصل؟ أعوذ �اهلل, ال بد من أن تصلي, لكن 

 أرادها هللا؟ ال وهللا. هل صلیت الصالة التي

لو أن اإلنسان استحكم استقامته, وأحكم وجهته, وشعر �قرب من هللا عز وجل ال یوصف, قد �ص�ح و�قول: هذه 

 هي الصالة التي أمر هللا بها, أو هذه هي الصالة التي أرادها هللا, أو هذه هي الصالة التي ترقى �اإلنسان.

 إذًا: الصالة: 

َالةَ  َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر﴾ ﴿َوَأِقِم الصَّ  ِإنَّ الصَّ

 ]45[سورة العنكبوت اآل�ة:

 هذا الجانب السلبي, اإلیجابي: 

 ﴿َوَلِذْكُر للااَِّ َأْكَبُر﴾

 ]45[سورة العنكبوت اآل�ة:

َالَة ِلِذْكِري﴾  ﴿َوَأِقِم الصَّ

 ]14[سورة طه اآل�ة:

َالَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َال    َتْقَرُ�وا الصَّ
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 : -لماذا؟ حتى: تفید الغا�ة. قال-

 ﴿َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن﴾

 ]43[سورة النساء اآل�ة:

حسنًا: هذا الذي �صلي, وال �علم ما �قول, حكمه كحكم السكران, لم �سكر, إنما �صلي وال �علم ما �قول, الذي 

 �قول, حكمه كحكم السكران. �صلي وال �علم ما 

 إل�كم هذه اآل�ات واألحادیث التي وردت �شأن الصالة :

 حسنًا: آ�ات كثیرة تتحدث عن الصالة: 

َالَة ِلِذْكِري﴾  ﴿َوَأِقِم الصَّ

 ]14[سورة طه اآل�ة:

 ﴿َواْسُجْد َواْقَتِرْب﴾

 ]19[سورة العلق اآل�ة:

 اتي عن الفحشاء والمنكر.معناها: الصالة قرب, والصالة ذكر, والصالة نهي ذ

 وفي السنة: 

 -والصالة حبور  -رؤ�ة صح�حة صارخة-والصالة نور  -من كل مرض النفس-((الصالة طهور 

 ((أرحنا بها �ا �الل))

 ((ولو �علم المصلي من یناجي ما انفتل))
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 الصالة مناجاة, والصالة معراج المؤمن, والصالة میزان, فمن وفى استوفى))

التي أمرنا هللا بها میزان, افعل شیئًا وقم وصل, فإن كان هذا الشيء كما یرضي هللا عز وجل, هذه الصالة 

شعرت أنك تقبل عل�ه, فإن كان هذا الشيء ال یرضي هللا, هذا الشيء الذي فعلته, وهو ال یرضي هللا حج�ك عن 

له صالحًا أو طالحًا, من هللا, فالصالة میزان صارت, وكل إنسان �ملك نفس حساسة, �عرف ما إذا كان عم

 صالته, هذه الصالة, الصالة هل هي طقس أم ع�ادة؟ ع�ادة, ألنها معللة. 

 ما ورد من الكتاب والسنة �شأن الص�ام :

 : -موضوع درسنا-حسنًا: الصوم 

َ�اُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن قَ   ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْ�ُكُم الصِّ

 ]183[سورة ال�قرة اآل�ة:

 فلو أن اإلنسان صام ولم یتق هللا, كأنه لم �صم, لذلك: 

وِر والعَمَل ِ�ِه، َفل�َس هلِل حاجة ِفي َأن َیَدَع َطَعاَمُه وَشَراَ�ُه))  ((َمن لم َیَدْع قوَل الزُّ

 ي سننهما][أخرجه البخاري في الصح�ح, وأبو داود والترمذي ف

 حسنًا: هذا الص�ام. 

 ماذا عن الحج؟ :

ط�عًا: حینما -الحج: اإلنسان حینما �حج �مال حرام, و�ضع رجله في الركاب, یناد�ه مناد في السماء واألرض, 

, یناد�ه مناد ف�قول: ال لب�ك وال سعد�ك -�قول: لب�ك اللهم لب�ك, لب�ك ال شر�ك لك لب�ك, ورجله في الركاب

 عل�ك. وحجك مردود

 هذا الحج. 
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 هذا عن الزكاة :

 حسنًا: �قي الزكاة: 

 ﴿ُقْل َأْنِفُقوا َطْوعًا َأْو َكْرهًا َلْن ُیَتَقبََّل ِمْنُكْم ِإنَُّكْم ُكْنُتْم َقْومًا َفاِسِقیَن﴾

 ]53[سورة التو�ة اآل�ة:

 خالصة الكلمة عن الع�ادات :

لتقوى, والحج من أجل أن تعلم أن هللا �علم, والزكاة من فالصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر, والص�ام من أجل ا

 أجل أن ترقى بها إلى هللا؛ فإن لم ترق بها إلى هللا, وكان في العمل فسقًا: 

 ﴿ُقْل َأْنِفُقوا َطْوعًا َأْو َكْرهًا َلْن ُیَتَقبََّل ِمْنُكْم ِإنَُّكْم ُكْنُتْم َقْومًا َفاِسِقیَن﴾

 ]53[سورة التو�ة اآل�ة:

 كان الحج �مال حرام:وٕان 

 ال لب�ك وال سعد�ك وحجك مردود عل�ك.

 وٕان كان الص�ام ف�ه قول زور أو عمل �ه: 

وِر والعَمَل ِ�ِه، َفل�َس هلِل حاجة ِفي َأن َیَدَع َطَعاَمُه وَشَراَ�ُه))  ((َمن لم َیَدْع قوَل الزُّ

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما]

 ة: والصال

 ((إن لم تنه صاحبها عن الفحشاء والمنكر, لم یزدد من هللا إال �عدًا))
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 ما أر�د أن أقوله :

الذي أر�ده: أنه ال �مكن أن تكون في اإلسالم طقوس, في اإلسالم ع�ادات, والع�ادات كما قال اإلمام الشافعي: 

 معللة �مصالح الخلق.

 الدین هو العقل, ومن ال عقل له ال دین له. �اإلسالم ال یوجد عندنا عمل غیر معقول, إنما

�عني: أنت هل تقبل لمدیر شركة, أو لمنصب لمدیر دائرة, أو لمدیر مؤسسة, أو مدیر مستشفى, أو مدیر ثانو�ة, 

 أن �صدر أمرًا ال معنى له؟.

ج, اركب لو أن مدیر مؤسسة, قال ألحد الموظفین: اركب الس�ارة وتوجه إلى حلب, فإذا وصلت إلى �اب الفر 

س�ارة أخرى وعد بها إلى الشام, هكذا, هذا ركب س�ارة, توجه إلى حلب, وصل �اب الفرج, ركب مرك�ة أخرى, 

 عاد إلى الشام, هذا األمر معقول؟.

لست مكلفًا أن تتصل �أحد, وال أن تلتقي �أحد, وال أن تدفع ألحد, وال أن تق�ض من أحد, وال أن توصل من أحد 

اك, وعد كما جئت, كما ذهبت, األمر غیر معقول, هل یلیق �اهلل عز وجل أن �كون أمره شیئًا, اذهب إلى هن

 هكذا �ال معنى؟.

فلذلك: اإلنسان حینما یؤدي الع�ادات أداء شكل�ًا, أداء جوفاء, قلبها إلى طقوس وهو ال یدري, وقلب إسالمنا 

حن ص�امنا ع�ادة, وصالتنا ع�ادة, وحجنا العظ�م إلى دین وضعي, أو دین من أد�ان التي ال �قبلها العقل؛ فن

 ع�ادة, وكل أفعال المؤمن لها معنى, ولها هدف, ولها حكمة. 

 ما معنى هذا الحدیث؟ :

 : -أیها األخوة-أول شيء 

 ((رمضان إلى رمضان كفارة ما بینهما))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]
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وح�ة قو�ة, ُتمدك إلى الشهر الثاني, وهذا أرقى معنى للكفارة, الكفارات نوعان؛ إما أن �عط�ك هذا الشهر شحنة ر 

 كفارة؛ أي ال تقع.

�عني: إما أن نحصن هذا الجسم تحصینًا كبیرًا, ف�ملك مناعة كبیرة تحول بینه و�ین أن �مرض, وٕاما أن �مرض 

 فنأتي له �الدواء.

ان, واألكمل: أن اإلنسان یتا�ع فرمضان؛ إما أن �كون تحصیل لرمضان قادم, أو عالج لما مضى قبل رمض

 الترقي, ال یدافع التدني, الع�ادة یجب أن تتا�ع فیها الترقي إلى هللا عز وجل. 

 صحح هذه الع�ادة عندك :

أیها األخوة, صار عندنا عادات وتقالید, تبتعد بنا عن حكمة هذا الصوم؛ فالوالئم كلها في رمضان, والسهرات 

ها في رمضان, وانقلب رمضان من شهر ع�ادة وتعبد, إلى شهر انطالقة وتندد, كلها في رمضان, واللقاءات كل

 اختلف الوضع.

 فنحن نر�د أن نستفید من هذا الشهر, ما الذي �كون عند �عض الناس؟.

�عني: في رمضان غض �صره, انتهى رمضان أطلق �صره, في رمضان ض�ط لسانه, انتهى رمضان أطلق 

, �عد رمضان أهمل هذه الخیرات, في رمضان قرأ القرآن, �عد رمضان ترك قراءة لسانه, في رمضان عمل الخیرات

القرآن, في رمضان تحرج أن یختلط �النساء األجنب�ات, �عد رمضان لم یتحرج, الذي �حصل: أنه �صعد و�ه�ط, 

 و�صعد و�ه�ط, �صعد و�ه�ط.

 هذا ما قاله العرب: مكانك تحمدي أو تسب�حي. 

 لها أهلها, فال تدري ال لم عقلت, وال لم أطلقت؟))((مثله كثل الناقة عق

قفزة نوع�ة مستمرة إلى رمضان الثاني, ثم �أتي رمضان قفزة نوع�ة  -كما أراده هللا عز وجل-لكن رمضان 

 مستمرة إلى رمضان الذي یل�ه, �أتي رمضان قفزة ثالثة.
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 .. �عني: اإلنسان ما لم یبرمج ح�اته في رمضان برمجة روح�ة خالصة ...

 مثًال: لماذا نهاك هللا عز وجل عن الطعام والشراب في رمضان؟.

�عني: إذا اإلنسان أصا�ه العطش, �حالة عطش شدید في رمضان, ممنوع أن �شرب, طیب �اإلفطار: لو شر�ت, 

مضان هل عل�ك من إثم؟ ال, إذا اإلنسان تناول كأس ماء وشر�ه, هل ف�ه عل�ه إثم؟ إطالقًا, ال یوجد عل�ه إثم, بر 

 �فطر. 

 ((ومن أفطر یومًا في رمضان, فكأنما أفطر الدهر كله))

 كفارته صع�ة جدًا, ص�ام ستین یومًا متتا�عة. 

 هل سألت نفسك هذا السؤال؟ :

 حسنًا: هل سألت نفسك هذا السؤال: لماذا نحن ندع الم�احات في رمضان؟.

وتدع الكذب, وتدع إطالق ال�صر, وتدع الغی�ة,  ط�عًا: الم�احات والمحرمات؛ تدع تناول الطعام, وشرب الماء,

 والنم�مة, تدع كل معص�ة.

الحق�قة: الحكمة: أنك حینما تدع ما هو م�اح, وتتشوق إلى كأس ماء تشر�ه, أو إلى وج�ة طعام تأكلها, إذا 

ت انقضى رمضان, أنت منهي عن المحرمات, هللا عز وجل در�ك على أن تترك الم�احات, فألن تدع المحرما

من �اب أولى, تستسهل �عد رمضان أن تدع الكذب, أو أن تدع إطالق ال�صر, أو أن تدع قول الزور, ألنك في 

رمضان تركت ما هو م�اح, تركت ما هو مسموح لكل الناس, فین�غي إذًا: أن �كون رمضان تر��ة إله�ة لتقو�ة 

 اإلرادة.

معة إلى المسجد, وأنت ترتدي أجمل الث�اب, والحق�قة: رمضان من ع�ادات اإلخالص, یجوز تأتي یوم الج

ومتعطر, ولك مكان في المسجد معروف, تنتهي الصالة, تلتقي �أخوانك, تصافحهم, تسلم علیهم, تبتسم لهم في 

وجوههم, هذه ع�ادة فیها مظاهر, أما وأنت في البیت وحدك, ورمضان في الصیف, وأنت على أحر من الشوق, 

ء تشر�ه, تدخل الحمام, وف�ه ماء �ارد, أو تدخل المطبخ, وال أحد في البیت, ما على أحر من الجمر, لكأس ما

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

481 

 الذي �منعك أن تشرب كأس ماء؟ هللا هلالج لج, لذلك قالوا:

 رمضان ع�ادة اإلخالص.

 هذا معنى قول هللا في الحدیث القدسي الشر�ف: 

 ((كل عمل ابن آدم له, إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي �ه))

 بن ماجه في سننه, وابن خز�مة في صح�حه][أخرجه ا

 ألن هللا أمرك بترك الم�احات. 

 مثل :

لو أن األب قال البنه: �ا بني نظف أسنانك, ألنك إن خسرتها, خسرت شیئًا ثمینًا, هذا األمر معقول لالبن, �ا 

تقول البنك والطعام بني ادرس, إن درست سوف ترقى إلى مكانة عل�ة في الدن�ا, هذا الشيء معقول, أما حینما 

موضوع أمامه: ال تأكل, �قول لك: لماذا؟ هكذا, ال تأكل, �قول لك: سمعًا وطاعة �ا أبت, هذا أمر ُینفذ �أعلى 

درجة من العبود�ة؛ لذلك: األمر كلما اتضحت معالمه, صار تنفیذه سهل, والعبود�ة ف�ه أقل, أما كلما غابت عنك 

 ف�ه أعلى, لذلك: حكمته, صار تنفیذه صعب, والعبود�ة 

 ((كل عمل ابن آدم له, إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي �ه))

 [أخرجه ابن ماجه في سننه, وابن خز�مة في صح�حه]

 خالصة ما سبق :

 النقطة األولى إذًا: ین�غي أن نصوم, ال كما تعقل الناقة, ال تدري ال لم عقلت, وال لم أطلقت؟.

 اجتماع�ة, إلى ع�ادة واضحة المعالم ترقى بها. یجب أن ینقلب الص�ام من طقوس وعوائد

والشيء الثاني: یجب أن ترقى بها على مدار العام, ال أن تعود �عد اإلفطار إلى ما كنت عل�ه قبل اإلفطار, 

 عندئذ تكون: 
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 ﴿َنَقَضْت َغْزَلَها ِمْن َ�ْعِد ُقوٍَّة َأْنَكاثًا﴾

 ]92[سورة النحل اآل�ة:

 هكذا.رمضان قفزة نوع�ة مستمرة و 

الشيء الثاني: رمضان من أجل تقو�ة اإلرادة, �عني عندنا مشكلة: هو أن الحق معروف, لكن قد تشكو دائمًا 

ضعف اإلرادة, الحق هنا وأنت هنا, ما الذي �عینك أن تصعد إل�ه؟ قوة اإلرادة, فرمضان ع�ادة سنو�ة, مهمتها 

 تقو�ة اإلرادة. 

 ما هو أقوى درجة للتقوى, ولماذا؟ :

 يء اآلخر: هللا هلالج لج قال: الش

َ�اُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَّقُ   وَن﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْ�ُكُم الصِّ

 ]183[سورة ال�قرة اآل�ة:

أمر هللا, لكن هناك درجة أرقى  الحق�قة: التقوى درجات, أحد هذه الدرجات: أن تدع ما حرم هللا, وأن تفعل ما

�كثیر: هو أنك حینما تتصل �اهلل عز وجل االتصال الصح�ح, �متلىء القلب بنور هللا, هذا النور تمشي �ه في 

 الناس: 

َ َوَآِمُنوا ِبَرُسوِلِه﴾  ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا للااَّ

  َوَآِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُیْؤِتُكْم ِكْفَلْیِن ِمْن َرْحَمِتِه َوَ�ْجَعْل َلُكْم ُنورًا َتْمُشوَن ِ�ِه﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا للااََّ 

 ]28[سورة الحدید اآل�ة:
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 ألن مشكلة الكافر: 

 ﴿َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَ�َصُرَك اْلَیْوَم َحِدیٌد﴾

 ]22[سورة ق اآل�ة:

 بهوا))((الناس ن�ام إذا ماتوا انت

 فمشكلة الكافر وأهل الدن�ا, هؤالء في عمى: 

 ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِع�َشًة َضْنكًا َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَ�اَمِة َأْعَمى﴾

 ]124[سورة طه اآل�ة:

 ﴿َقاَل َربِّ ِلَم َحَشْرَتِني َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َ�ِصیرًا﴾

 ]125[سورة طه اآل�ة:

 اَل َكَذِلَك﴾﴿قَ 

 : -كنت أعمى في الدن�ا-

 ﴿َكَذِلَك َأَتْتَك َآَ�اُتَنا َفَنِسیَتَها َوَكَذِلَك اْلَیْوَم ُتْنَسى﴾

 ]126[سورة طه اآل�ة:

 ﴿َكَذِلَك َأَتْتَك َآَ�اُتَنا َفَنِسیَتَها َوَكَذِلَك اْلَیْوَم ُتْنَسى﴾

 ]126[سورة طه اآل�ة:

 ه هو أعمى, أما إذا اتصل صار مستنیرًا, والمستنیر ال �قع. إذًا: إنسان إن كان مقطوعًا عن ر�
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 مثل للتوض�ح :

وأوضح مثل: أنك إذا كنت تقود مرك�ة, في طر�ق كله انعطافات في اللیل, وحوله ود�ان ساحقة, فإذا انطفأ 

كمات, وكلها المص�اح فجأة, فالحادث حتمي, وأنت في الدن�ا كمرك�ة تسیر في طرقات, كلها انعطافات, وكلها أ

 حفر, وعن �مینك واد سحیق, وعن شمالك واد سحیق, فال بد من نور تهتدي �ه في هذه الظلمات.

وكل إنسان إذا انقطع نوره وقع في الخطأ, ألنه متحرك, الشيء الثابت ل�س منه خطر, أنت كائن متحرك, ما 

إذًا: الدافع إلى الطعام والشراب دافع �قاء الذي �حركك؟ الشهوة؛ تشتهي أن تأكل تجوع, وتشتهي أن تقترن �امرأة, 

الفرد, ودافع الجنس دافع �قاء النوع, هذه الدوافع تجعلك متحركًا, فإذا ال یوجد نور تهتدي �ه, فالوقوع حتمي, 

 لذلك: 

ْت َكِلَمُة َر�َِّك َعَلى الَِّذیَن َفَسُقوا َأنَُّهْم َال ُیْؤِمُنوَن﴾  ﴿َكَذِلَك َحقَّ

 ]33:[سورة یونس اآل�ة

 ما ین�غي أن تفعله في رمضان :

لو دخلنا في التفص�الت, جاء رمضان, أوًال: �فضل أن تدع حل المشكالت العو�صة إلى ما قبل أو ما �عد 

رمضان, ألن رمضان ال �سع غیره, رمضان شهر یجب أن ُتشحن ف�ه إلى أعلى درجة ال �سع غیره, فمشكلة 

 بل رمضان, أو أن تحلها �عد رمضان.عو�صة ال تحل في رمضان؛ إما أن تحلها ق

أن ُتقلص اللقاءات, والدعوات, والوالئم في رمضان, ألن هذه  -وهذا خالف عوائد الناس-الشيء الثاني: �فضل 

والئم, تدعى إلى طعام, تأكل الطعام, ُتدعى إلى مز�د من الطعام, ُتكثر من الطعام, تمیل إلى الراحة, تلغي صالة 

 لبیت, تلغي التراو�ح, انتهى رمضان, رمضان �التراو�ح. العشاء, تصلیها في ا

 إ�اك أن تض�ع عل�ك فرصة رمضان :

أیها األخوة, اإلنسان في رمضان لو طبق سنة النبي عل�ه الصالة والسالم, لكان هذا الشهر من أمتع شهور 

فم إلى الدم في أقل من العام, لو أصر أحدكم على أن �أكل ثالث تمرات, ثم �صلي المغرب, التمر ینتقل من ال

ثالث تمرات  -عل�ه الصالة والسالم-عشر دقائق, من الفم, إلى الدم, إلى مركز تنب�ه الش�ع, فلو كما فعل النبي 
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 نأكلها, ونقوم إلى الصالة, الصالة المتقنة تحتاج إلى ر�ع ساعة أو عشر دقائق, ما بین فرض وسنة.

تأكل أكًال معتدًال, وتراعي ف�ه صالة التراو�ح, كلما خففت من  اآلن: تجلس إلى الطعام, وكأنك في اإلفطار,

الطعام, أمكنك أن تتفاعل مع اآل�ات في التراو�ح, ین�غي أن تصلي التراو�ح في المسجد, وأن تصلیها عشر�ن 

 ركعة �التمام والكمال, ألن هذا هو ق�ض الجائزة. 

والنساء, وض�طت لسانك , وض�طت عین�ك, وض�طت أنت في النهار تركت كل الم�احات من الطعام, والشراب, 

أذن�ك, وض�طت ید�ك, وض�طت رجل�ك, وض�طت بیتك, أنت في النهار تتقرب إلى هللا �طاعته, متى تق�ض 

الثمن؟ في صالة التراو�ح, فإذا أهملتها, ولم تع�أ بها, أو أدیتها أداء شكل�ًا سر�عًا, ض�عت عل�ك فرصة اللقاء مع 

 هللا عز وجل.

سن لنا ق�امه, فیجب أن تر�ح هذا الشهر وفق  -ملسو هيلع هللا ىلص-ضان �ق�امه, هللا عز وجل فرض علینا ص�امه, والنبي فرم

صالة التراو�ح, أما الیوم انعزمنا, الیوم لم نصل, لم �صح لنا, في الیوم الثاني أكلنا فوق طاقتنا, سنصلي فقط 

ا المحل �عید, هناك ال یوجد مساجد, إذًا: نصلیها قبل أن ننام إن ثماني ركعات في البیت, في الیوم الثالث دعین

 شاء هللا, فإذا أنت ض�عت هذه الصالة �أعذار واهمة, ض�عت ق�مة هذا الشهر. 

 أمن�ة :

فالذي أتمناه عل�كم: أنا من فضل هللا عز وجل ُمصر على نفسي في رمضان أن أدع اللقاءات, هذا رمضان؛ 

شهر قراءة قرآن, شهر ق�ام لیل, شهر أداء التراو�ح, شهر ض�ط النفس, شهر انقطاع هلل  شهر ع�ادة, شهر إق�ال,

عز وجل, فالناس �عملونه �العكس؛ اللقاءات, والوالئم, والعزائم, والسهرات للسحور, �أكل, ینام, الفجر لم �صل, 

لشهر رمضان الم�ارك, هذا النمط وأح�انًا في أعمال فن�ة یتا�عونها, وهذه كلها إنما وضعت في رمضان, إكرامًا 

 الذي ال ُ�عقل وال �قبل, ین�غي أن نبتعد عنه.

�عني: من فضل هللا على هذه البلدة الطی�ة: أنك ترى �عد المغرب وقبیل العشاء, تجد الناس �كثرة في طر�قهم 

 إلى المساجد, أل�س كذلك؟.

ا بین المغرب ومنتصف اللیل, فال تجد أحدًا في حدثني أخ مق�م في القاهرة, قال لي: إن أمتع البرامج تبث ف�م
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 المسجد قلما, ألنهم یتا�عون ما ُبث علیهم, إكرامًا لشهر رمضان الم�ارك, كله إكرامًا, نعم.

 فأنا الذي أرجوه: �عني نغیر نمط ح�اتنا, من شهر طقوس ال معنى لها, والئم, لقاءات, إلى شهر ع�ادات.

, ممكن تدعي إنسان لبیتك �اإلفطار, أما رمضان, اجعله على الطعام الخفیف, �عني: ممكن تعمل ول�مة �اإلفطار

 واجعله على االنقطاع للع�ادة, واجعله لتالوة القرآن الكر�م. 

 نها�ة المطاف :

 �عد ذلك �المناس�ة: نحن نقرأ القرآن الكر�م, هل خطر في �الك أن تقرأ ختمة قراءة متأن�ة؟. 

, عندك خمسون مصحف في البیت, اترك مصحفًا علق عل�ه, إذا مر معك أمر �عني: إذا مر معك أمر الهي

إلهي, ضع خط تحت هذه �القلم األحمر؛ إذا كان نهي أحمر, إذا كان أمر أخضر, اعمل قراءة متأن�ة, إذا في 

 قانون اعمل له إطار معین, أو سجله عندك؛ �عني اقرأ, تت�ع المعاني, وٕان قرأت خمس صفحات.

 حا�ة لهم ختمتان؛ ختمة ع�ادة, وختمة تدبر.في �عض الص

 فالع�ادة: اقرأ كل یوم جزء, أما التدبر: اقرأ كل یوم خمس صفحات؛ اقرأ وتأنى, اقرأ وفكر, اقرأ وادرس.

 فیوجد عندنا تالوة, و�وجد عندنا غض �صر, ألنه: 

 ((من مأل عین�ه من الحرام, مألهما هللا من جمر جهنم یوم الق�امة))

م, ط�عًا: النساء كاس�ات عار�ات, واألسواق متع�ة جدًا, لكن هذا رمضان, ین�غي أن تحافظ على غض فأنت صائ

ال�صر, ال في رمضان فقط, أبدًا, في رمضان من أجل أن تستمر �عدها إلى نها�ة العام؛ فعندك غض ال�صر, 

 ض�ط اللسان, وعندك التراو�ح في المسجد.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 خصائص شهر رمضان:  {119-36}الدرس 

  28-12-1996لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 اقرأ بتأٍن :

الماضي: یجب أن تكون مع الجماعة, �عني من منا ال �ستفید من ضمانة  نحن في رمضان, كما قلت في الدرس

 هللا عز وجل؟.

 �قول هللا عز وجل: 

 ((ابن آدم! ال تعجز عن ركعتین قبل الفجر, أكفك النهار كله))

 �قول:  -عل�ه الصالة والسالم-�عني: إن أنت صلیت ركعتي الفجر في مسجد, ألن النبي 

, فهو في ذمة هللا حتى �مسي, ومن صلى العشاء في جماعة, فهو في ذمة هللا ((من صلى الفجر في جماعة
 حتى �مسي, ومن صلى العشاء في جماعة, فهو في ذمة هللا حتى �ص�ح))

إنك إن صلیت الفجر في جماعة, وٕان صلیت العشاء في جماعة, فأنت في األر�ع والعشر�ن ساعة في ضمانة 

 وفي تأیید هللا, وفي نصر هللا. هللا, وفي ظل هللا, وفي حفظ هللا, 

 تذكرة :

أنا أر�د أن أذكر األخوة الكرام: أنه ال ین�غي أن �فجروا إلى أن �سهروا إلى قبیل السحور, و�أكلوا و�ناموا, ضاع 

علیهم أثمن ما في رمضان؛ صالة الفجر, وٕاذا عودت نفسك أن تصلي الفجر في رمضان في جماعة, تجد نفسك 

 إلى متا�عة هذه العادة الطی�ة. طواقًا �عد رمضان 
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 ال تنس ......:

 ورد في الحدیث الشر�ف أنه: 

 ((لو �علم المرء ما في العتمة والص�ح, ألتوهما ولو حبوًا))

 ((لو �علم الناس ما في العتمة والص�ح, ألتوهما ولو حبوًا))

 ال تنسوا أن هللا عز وجل في الحدیث الصح�ح �قول: 

ألخیر, نزل ر�كم إلى السماء الدن�ا, ف�قول: هل من سائل فأعط�ه؟ هل من مستغفر ((إذا كان ثلث اللیل ا
 فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضیها له؟ هل من تائب فأتوب عل�ه؟ حتى ینفجر الفجر))

فنحن في السحور �قظون, �مكن أن تنهي الطعام قبل الفجر بر�ع ساعة, ولك أن تصلي ركعتي ق�ام اللیل أو أر�ع 

 ات ق�ام اللیل قبل أن یؤذن الفجر.ركع

لو اإلنسان قام قبل ساعة ونصف من أذان الفجر؛ أكل, وشرب, ونوى الص�ام, وقام ل�صلي ركعتین أو أر�ع 

 ركعات قبل أذان الفجر, هذه الصلوات, ق�ام اللیل, ثم یتوجه إلى المسجد.

 ان: �عني: كما قلت قبل قلیل: هناك من یبتعد عن الطر�ق الصح�ح في رمض

اِدِقیَن﴾  ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا للااََّ َوُكوُنوا َمَع الصَّ

 ]119[سورة التو�ة اآل�ة:

 اآل�ة الثان�ة: 

ُتِر�ُد ِز�َنَة اْلَحَ�اِة  ْنُهمْ ﴿َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َر�َُّهْم ِ�اْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُیِر�ُدوَن َوْجَهُه َوَال َتْعُد َعْیَناَك عَ 
ْنَ�ا َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَ�ُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّ�َع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا﴾  الدُّ

 ]28[سورة الكهف اآل�ة:
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 نقطة دق�قة :

علها في رمضان فقط, النقطة الدق�قة: هللا عز وجل أمرك في رمضان أن تفعل أش�اء استثنائ�ة, ال من أجل أن تف

بل من أجل أن تعتاد علیها كي �ستمر بها �عد رمضان, هذه حكمة هللا في الص�ام, فإذا ألفت أن تصلي الفجر 

في جماعة, لعلك تنقاد وتنساق إلى متا�عة هذه الع�ادة �عد رمضان, وعلى مدار األ�ام, وٕاذا ألفت أن تصلي 

تحافظ على هذه الصالة في المسجد �عد رمضان, ال تنس أن العشاء في جماعة في رمضان, من �اب أولى أن 

هللا �ضمن لك أمنك, وسالمتك, وحفظك, وتأییدك, ونصرك؛ إن صلیت الفجر في جماعة فأنت في ذمة هللا حتى 

 تمسي, وٕان صلیت العشاء في جماعة فأنت في ذمة هللا حتى تص�ح, هذا ذكرته في الدرس الماضي.

 عل�ه الصالة والسالم في رمضان؟.ما الذي كان �فعله النبي 

 كان عل�ه الصالة والسالم جوادًا, وكان أجود ما �كون في رمضان, كان كالر�ح المرسلة.

 فاإلنسان في رمضان في إنفاق استثنائي.

وقد �قول أحدكم: أنا أدیت زكاة مالي والحمد هلل, نجی�ه ونقول: في المال حق سوى الزكاة, ولو سألتني عن 

 ا كالم النبي عل�ه الصالة والسالم, هناك دلیل قرآني: الدلیل: هذ

ْوِم اْآلَِخِر َواْلَمَالِئَكِة َواْلِكَتاِب ﴿َلْ�َس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن َآَمَن ِ�اهللَِّ َواْلیَ 
 َوالنَِّبیِّیَن﴾

 : -اآلن دققوا-

ِبیِل﴾﴿وَ   َآَتى اْلَماَل َعَلى ُح�ِِّه َذِوي اْلُقْرَ�ى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَّ

َالَة َوَآَتى الزََّكاَة﴾  ﴿َوَأَقاَم الصَّ

 ]177[سورة ال�قرة اآل�ة:
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 ِبیِل﴾﴿َوَآَتى اْلَماَل َعَلى ُح�ِِّه َذِوي اْلُقْرَ�ى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَّ 

َالَة َوَآَتى الزََّكاَة﴾  ﴿َوَأَقاَم الصَّ

 ]177[سورة ال�قرة اآل�ة:

فإیتاء الزكاة شيء, أن تؤتي المال على حب هللا شيء آخر, إیتاء المال على حب هللا, أفضل شهر له رمضان؛ 

 . شهر العطاء, شهر اإلكرام, شهر الجبر كما �قولون, لذلك: یجب أن تتجه في رمضان إلى اإلنفاق

 سؤال هام :

أخ كر�م سألني: كیف ندفع زكاة األموال؟ قلت له: بإمكانك أن تدفعها في أول رمضان, بل إن اإلمام الشافعي: 

استحسن أن ندفع زكاة الفطر في أول رمضان, �عني: هذا الفقیر ین�غي أن �شتري حاجاته, �شتري مال�س 

ال ینتفع بهذا المال, فمن األفضل أن تدفع زكاة الفطر قبل ألوالده, هذا الذي یؤخره إلى قبیل العید بیومین, قد 

 مجيء العید بوقت طو�ل , ولكن كنت قد اقترحت على �عض األخوة الكرام في شأن دفع الزكاة.

 �عني العلماء: أجازوا أن تدفع الزكاة سلفًا, كیف؟. 

استحقاقات, جردت ال�ضاعة جاء رمضان, وجردت أموالك, وعروض التجارة, وما لك من دیون, وما عل�ك من 

�كلفتها, أو �سعر السوق أیهما أقل, وأجر�ت الحسا�ات, و�لغت زكاة مالك رقم كذا, وأدیتهم, ما الذي �منع أن 

 تفتتح حساب زكاة في واحد شوال على مدار العام؟. 

ها وسجلتها في فكلما جاءتك قض�ة, أو مشكلة, أو إنسان, أو حالة تستدعي المعالجة, والدفع, والسخاء, دفعت

حساب الزكاة, أنت على مدار اثني عشر شهرًا, بإمكانك أن تدفع المبلغ المناسب للفقیر المناسب, في الوقت 

المناسب, و�حكمة �الغة, أما حینما تر�د أن تدفع زكاة مالك كلها في یوم واحد أو یومین, قد ال توفق إلى 

 المحتاجین الصادقین.

ك على مدار العام, كلما رأیت حالة تستدعي العطاء؛ عمل�ة جراح�ة, طالب علم, ف�اإلمكان أن تدفع زكاة مال

إنسان بیته مهدم, إنسان في عنده مشكلة, تدفع وأنت مرتاح, دراسة هادئة, متأن�ة, توضع الزكاة في مكانها 

ان عل�ك الصح�ح, وفي الید التي تستحق, فإذا جاء رمضان الثاني, وجردت ال�ضاعة, وأجر�ت الحسا�ات, فك
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 مثًال زكاة ثمانین ألف, دفع خمسًا وستین, �قي عل�ه خمسة عشر, تدفعها, ودفعها سهل مثًال. 

 إذًا: الزكاة �مكن أن تدفعها سلفًا على مدار العام. 

 معروف ؟ :-األقر�ون أولى -كیف نطبق هذه القاعدة: 

ان جوادًا, وكان أجود ما �كون في ك -عل�ه الصالة والسالم-النقطة األولى في هذا الدرس: هي أن النبي 

 رمضان, فهو كالر�ح المرسلة.

 و: 

 ((ما عبد هللا في األرض �أفضل من جبر الخواطر))

 و: 

 وفي أهلك محاو�ج)) -دققوا في هذا الحدیث-((ال تقبل زكاة مالك 

 ﴿األقر�ون أولى �المعروف﴾

 هذه قاعدة, قاعدة فقه�ة, كیف نط�قها؟ تطب�قها دقیق جدًا.

األقر�ون إلى اإل�مان أر�عة, ثالثة -3األقر�ون إلى الفقر -2لماء قالوا: هناك ثالث زوا�ا؛ األقر�ون نس�ًا الع

 عوامل.

لو تصورنا أن قر�بین متساو�ین في النسب, أخوان شق�قان �متان إل�ك �صلة, كیف ترجح بینهما؟ األقرب إلى 

 اإل�مان.

ا سجل في المساعدات, فُعلم أنها اشترت صحنًا كي تستقبل حدثني أخ كر�م له أعمال طی�ة جدًا, امرأة له

المحطات الغر��ة, فلما منع عنها العطاء, توسلت, واستعطفت, وقالت: وهللا أخذته �الدین �ا سیدي, �الدین أخذته؛ 

 فهذه التي تغرق في المله�ات التي ال ترضي هللا, األولى: أن نعطي أسرة ملتزمة.
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ا�ة, تعطي األقرب إلى اإل�مان, لو تساوى رجالن في اإل�مان, تعطي األقرب إلى الفقر, لو تساوى رجالن في القر 

لو تساوى رجالن في اإل�مان والفقر, تعطي األقرب نس�ًا, كم مرجح؟ ثالثة, األقر�ون إلى اإل�مان, األقر�ون إلى 

 تساوى قرا�ة اإل�مان, ترجح األفقر.  الفقر, األقر�ون نس�ًا, إن تساوى, إن تساوت قرا�ة النسب, ترجح اإل�مان, وٕان

 على كل؛ عندك ثالثة مرجحات, هذه قاعدة في إنفاق المال. 

 توهم خاطىء :

أكثر األخوان الكرام یتوهمون: أنه لمجرد أن تؤدي زكاة مالك, انتهى األمر, لمن تعطیها؟ یجب أن تعطیها, وأن 

 تجتهد في أن تعطیها.

ة الفالن�ة اشترت بیتًا ألحد الفقراء, وهذا البیت اآلن بیت دعارة, أقسم لي �اهلل, أنا حدثني رجل قال: وهللا الجمع�

 وسمى لي اسم الذي أخذ هذه المساعدة من الجمع�ة.

فكلكم یتوهم: أنه دفع انتهى, ال, كما أنك �عني اتخذت قرارًا لدفع زكاة مالك, ین�غي أن ت�حث عن المستحق؛ 

 ون أولى �المعروف, واألشد فقرًا أولى �المعروف.واألقر�ون أولى �المعروف, المؤمن

یوجد إنسان یلزمه �عني �شتري مكیف, أو یلزمه �شتري حاجة ثانو�ة, أما الذي �حتاج أن �أكل أولى �المعروف, 

 نعم. 

ممكن نؤمن لشخص بیت, لكن لسنا مكلفین بیت فخم, بیت في الضواحي, بیت مئة متر, بیت �أقل كلفة ممكنة, 

 بیت لشخص, ال, نقول له: نؤمن بیت لشخص ثان أفضل, لذلك: اإلنفاق �كون بهذا الشكل. أما نوسع 

 هل یجوز أن تؤدى زكاة الفطر عینًا؟ :

 ورد عند �عض المذاهب: أن زكاة الفطر تؤدى عینًا ممكن.

ب حك�م, أو �عني: أنا أعجبني من �عض األخوة في الشام, یؤمنون مواد تمو�ن�ة لشهر �كامله, لم �عد یهمك األ

غیر حك�م, قدمت له المواد األول�ة من سمن, ورز, وسكر, وشاي, إلى آخره ......... وز�ت, فإذا �اإلمكان هذه 

 العادة الطی�ة تتوسع. 
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في تجار كثر �عطي كرت, هذا الكرت ممكن تستلم مقابله مونة شهر, وفي كرت مونة سنة, فممكن تقدم مواد 

 ا إلى �طون الج�اع, وهذه ال شبهة فیها إطالقًا, هذه واحدة. عین�ة جیدة جدًا, هي في طر�قه

 ما هما الشرطان اللذان ین�غي أن �علمهما التاجر إذا أراد أن یدفع زكاة ماله:

 یجب أن تكون هذه ال�ضاعة مما ینتفع �ه الفقیر انتفاعًا شدیدًا : -1

 وكان أجود ما �كون في رمضان.كان جوادًا,  -عل�ه الصالة والسالم-الواحدة األولى: أن النبي 

 �مكن تكلمت الدرس الماضي: أن مع كساد األسواق, هناك أخوة كرام كثر یدفعون زكاة مالهم من �ضاعتهم.

أقول لكم الحقائق التال�ة: �مكن أن تدفع زكاة مالك من �ضاعتك, �شرط أن تكون �ضاعتك مما ینتفع بها الفقیر 
ة ال تل�س كي تستر, وال تل�س كي تدفىء, ولكن تل�س كي اإلنسان �فتخر جدًا, في �ضاعة ثانو�ة, أو في أل�س

بها, �سمونها النوفتي هذه, هذه ال �مكن أن تقدم زكاة مال للفقراء, هذه الفقیرة تحتاج إلى معطف, تحتاج إلى ثوب 
ها, قد �كون هذا الشيء من الجوخ �قیها البرد, تحتاج إلى شيء أساسي, أما أن تعطیها شیئًا ثانو�ًا ال ق�مة له عند

 له ق�مة عند المؤمنین.

 فأیها األخوة, قبل أن تقرروا توز�ع زكاة أموالكم من �ضاعتكم.

وهللا أخواننا في الجمع�ات, ذكر لي أش�اء, وهللا شيء یندى لها الجبین, أحذ�ة الفردتین شمال, دفعهم زكاة ماله, 
الطر�ق ال تحمله, هكذا تقدم هدیتك إلى هللا عز وجل؟ أل�سة ال الفردتین شمال, الفردتین �مین, حذاء لو رأیته في 

�مكن أن تنتفع بها, امرأة مستورة, خمسون غرام من الصوف مشكوك, ع�ارة عن صدر فقط, وظهر, و�ال أكمام, 
 قال: هذه كنزة زكاة مالي أستاذ تأخذونها؟ لم ت�ع معهم.

 كاة عینًا, إال إن كانت �ضاعة ینتفع بها الفقیر انتفاعًا كبیرًا. فأنا أن�ه األخوان, أنتم أكثركم تجار, ال تدفع الز 
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 أن تكون �سعر السوق أو الكلفة أیهما أقل :-2

الشيء الثاني: ال �مكن أن تسجل على هللا, إال �سعر السوق أو الكلفة أیهما أقل, واضحة, هذه ذكرتها الدرس 
 الماضي. 

 سعر السوق أو الكلفة أیهما أقل.

في عندك أرواب, أردت أن تؤدیها زكاة مالك, كلفك الروب ألف, انتهى مودیله, أتیت بإنسان قال لك: �عني: 
 بثالثمئة, هذه ستوكة, كیف تسجلها على هللا؟ بثالثمئة ل�س �ألف.

 لو أن هذه ال�ضاعة رائجة, كلفتك ألف, مب�عها ثالثة آالف أو ألفان, كم تسجلها على هللا؟ �ألف, هذه قاعدة: 

 ر السوق أو الكلفة أیهما أقل. سع

إذا أخ من أخواننا أراد أن یدفع زكاة ماله من �ضاعته, الشرط األول: یجب أن تكون هذه ال�ضاعة مما ینتفع �ه 
 الفقیر انتفاعًا شدیدًا.

شخص عنده نكاشات أسنان, ممكن تعطیها للفقیر؟ لم �أكل لحم حتى ینكش أسنانه, وهذه ال�ضاعة تسجل �سعر 
 ة أو سعر السوق أیهما أقل, هذا جانب من جوانب رمضان.الكلف

 كان عل�ه الصالة والسالم جوادًا, وكان أجود ما �كون في رمضان. 

 كیف نقرأ القرآن الكر�م في رمضان؟ :

 الصفة الثان�ة في رمضان, من �عرفها؟ تالوة القرآن.

  أنهیت ختمتین في رمضان. �قول هللا عز وجل: �عني: أخواننا أكرمهم هللا, �قرؤون القرآن هكذا ..... الحمد هلل

 ﴿َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها﴾

 ]24[سورة دمحم اآل�ة:
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أنا أنصح أخوتنا الكرام: أن �قرؤوا القرآن مرتین؛ مرة قراءة تدبر, ولو قرأت في رمضان كله جزء واحد قراءة تدبر؛ 

عند األوامر, عند النواهي, عند المواعظ, عند العبر, عند القصص, عند الثوابت, عند السنن,  قف عند اآل�ات,

عند القوانین, عند كلمات هللا التي ال تتبدل وال تتغیر, قف عند هذه اآل�ات, قف عندها مل�ًا, حاسب نفسك أین 

 أنت منها؟ هل أنت مطبق لها؟. 

 واقعة :

توسط, فخرج أحد األخوة الكرام من دكانه, ودعاني لدخول محله, واستفتاني في مرة كنت أمشي في هذا الشارع الم

موضوع زواج ابنته من شاب, هذا الشاب خطب ابنته, وهو على مستوى عال من المال؛ في معمل, في بیت, في 

 عز س�ارة, قال لي: لكن دینه رقیق, أغلب الظن أنه ال �صلي, ف�ماذا تنصحني؟ قلت: وهللا اسمع نص�حة هللا

 وجل: 

 ﴿َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْیٌر ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَ�ُكْم﴾

 ]221[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ﴿َوَألََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْیٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم﴾

 ]221[سورة ال�قرة اآل�ة:

عظ�م, فإن لم تأتمر �أمره, ولم تنه عما عنه أنت حینما تقرأ القرآن, وتقبله من وجوهه الست, وتقول: صدق هللا ال

 نهاك, فهل كنت مصدقًا هلل عز وجل؟ ال وهللا. 

 : -عل�ه الصالة والسالم-ألم �قل النبي 

 ((رب تال للقرآن والقرآن یلعنه))
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 و: 

 ((َما آَمَن �القرآِن َمن استحلَّ َمَحاِرَمُه))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 و: 

 اح�ه ما لم �عمل �ه))((كل علم و�ال على ص

 وعالم �علمه لم �عملن معذب من قبل ع�اد الوثن

 ألم یرو النبي لنا في الحدیث الصح�ح, عن رجل معروف بین الناس, یدور حول الرَّحى في النار, ف�قال له: 

ني كنت ((�ا فالن, ألست فالنًا؟ �قول: نعم, ألم تكن تأمرنا �المعروف, وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى, ولكن
 آمركم �المعروف وال آت�ه, وأنهاكم عن المنكر وآت�ه))

 هذا المطلوب :

 ف�ا أیها األخوة الكرام, المطلوب: أن نقرأ القرآن بتدبر: 

 ﴿َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرَآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر للااَِّ َلَوَجُدوا ِف�ِه اْخِتَالفًا َكِثیرًا﴾

 ]82اآل�ة:[سورة النساء 

 ﴿َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها﴾

 ]24[سورة دمحم اآل�ة:

 �عني: إذا في مجالس برمضان حول تفسیر القرآن, ین�غي أن نحضرها. 

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

497 

 رمضان :  برنامج

ضان �عد العصر, وأن نحن إن شاء هللا, حسب أخواننا الكرام, �عني صار في اتفاق: أن تكون الدروس في رم

تكون یوم األحد, والثالثاء, والخم�س, ثالثة أ�ام في األسبوع, أحد, وثالثاء, وخم�س, وسأحاول أن تكون هذه 

الدروس مكثفة جدًا, ومتعلقة بهذا الشهر, الذي هو من أرقى شهور عند هللا عز وجل, ونقرأ القرآن, نقرؤه قراءة 

د, ك�فما تعاملت مع القرآن, فأنت في خیر, قراءة تعبد, أو قراءة تدبر, تعبد, في قراءة تدبر, وفي قراءة تعب

 واألفضل: أن تجمع بینهما؛ ولكن لو سألت العلماء: أ�ة طر�قة في قراءة القرآن تعد أعظم أجرًا عند هللا؟.

 اإلمام الغزالي في إح�ائه �قول: أن تقرأ القرآن في المسجد, وفي صالة واقفًا.

من التالوة: أن تقرأه في المسجد, وفي الصالة, وواقفًا, وهذا أین یتوفر؟ ط�عًا: القراءة أو �عني: أعلى درجة 

االستماع كالهما واحد, في التراو�ح, أنت في التراو�ح تقف بین یدي هللا ساعة, لتستمع إلى كالم هللا یتلى عل�ك, 

 وكأن هللا س�حانه وتعالى یخاط�ك. 

 قف هنا :

 مأثورة: ورد في �عض األقوال ال

((أنك إذا أردت أن تحدث هللا فادعه, وٕان أدرت أن �حدثك هللا فاقرأ القرآن, إن أردت أن �حدث هللا فادعه, وٕان 
 أردت أن �حدثك هللا فاقرأ القرآن, وكأنك تستمع إلى رب العزة یتلو عل�ك كالمه))

 لذلك: ورد في �عض األحادیث القدس�ة: 

قال: كیف هذا وأنت رب العالمین؟ قال: �ا  -صعق سیدنا موسى-ك؟ ((أن �ا موسى, أتحب أن أكون جل�س
 موسى, أما علمت أنني جل�س من ذكرني, وحیثما التمسني عبدي وجدني؟))
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 تنو�ه :

أنا من عادتي: أنا أبدأ في الحدیث عن رمضان قبل رمضان, حتى نبدأ من أول یوم بدءًا صح�حًا, من أول یوم 

 زم في مسجد في صالة التراو�ح, وفي صالة الفجر, وفي حضور مجالس العلم.بدء أساسه الع�ادة؛ أن نلت

وقد نوهت في الدرس الماضي أنه: �مكن أن تؤخر كل اللقاءات إلى ما �عد العید؛ الوالئم, واللقاءات, 

معظم واالحتفاالت, واألدوار, والسهرات, هذه دعها إلى �عد العید, واجعل هذا الشهر شهر ع�ادة, ال كما �فعل 

الناس, شهر لقاءات, ووالئم, واحتفاالت, وكل شيء ال یرضي هللا, إنما صنعناه إكرامًا لشهر رمضان الم�ارك, 

 نعم. 

 كن صبورًا :

 أیها األخوة, قال: 

 و�دمن القرع لألبواب أن یلجا  أخلق لذي الصبر �حظى �حاجته

: �قرأ قرآن, ال �حس �شيء, فورًا �مل؛ أما في إنسان أنا أشبهه ملول, �عني �صلي, لم یجد في شيء, �قول لك

المؤمن �صبر, �صلي, یذكر, �قرأ القرآن إلى أن �فتح هللا عل�ه, إذا هللا عز وجل تجلى على قل�ك, وأذاقك من 

 طعم قر�ه, ذقت شیئًا ال یوصف.

 أحد. �عني: رمضان شهر التجلي, اآلن: الحج, ورمضان, هذه ع�ادات راق�ة جدًا, أنت لست �حاجة إلى 

 هذا هو اإلح�اء :

 أیها األخوة, أكثر المساجد, �قول لك: أحییناها الحمد هلل, كیف أحییتها؟ أناشید, ودر�كة, هذا اإلح�اء؟.

اإلح�اء: أن تجلس تناجي ر�ك, أن تستغفره, أن تستعطفه, أن تس�حه, أن تمجده, أن تقدسه, أن تتلو كالمه, أن 

 و اإلح�اء, لذلك:تنهمر الدموع, أن یخشع القلب, هذا ه

أنا من أنصار أن تجمع في اإلح�اء, بین أن تكون في المسجد جان�ًا من الوقت, وجانب آخر وحدك في البیت, 
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أن تكون مع هللا عز وجل, هذه �عض المالحظات؛ لكن أیها األخوة, اإلنسان من أین یؤخذ في رمضان؟ من هذه 

 ین هللا, ومن �عمل في األسواق .........وهذا, لو أنه ضعف غض �صره, شعر �الحجاب بینه و�

وهللا العمل في األسواق, �عني فتنة كبیرة جدًا, هذه الفتنة ال تقاوم إال �غض ال�صر؛ امرأة متز�نة, متبرجة, متفلتة, 

مائلة ممیلة, كاس�ة عار�ة, تدخل المحل معطرة, فأنت إن استرقت النظر إلیها, أو مألت عین�ك من محاسنها, أو 

 معها حدیثًا لط�فًا, وأنت صائم, تفضل صل الظهر, تصلي, لكن في بینك و�ین هللا حجاب, أل�س كذلك؟.أدرت 

 أنا أضع یدي على الجرح, بینك و�ین هللا حجاب, لذلك: المؤمن ی�الغ في غض �صره. 

 الكلمة األخیرة :

ئن, ال تتناسب مع الص�ام, شيء من وفي شيء أر�د أن أقوله لكم, لكن متحرج: �عني هذه النعومة الزائدة مع الز�ا

القسوة ضروري, امرأة تلین الكالم, وأنت تلین أكثر, انتهى األمر, أین �قي رمضان؟ أین رمضان؟ ال بد من 

 الجزم, كما أن هللا عز وجل �قول: 

 ًا﴾﴿َفَال َتْخَضْعَن ِ�اْلَقْوِل َفَ�ْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِ�ِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْوًال َمْعُروف

 ]32[سورة األحزاب اآل�ة:

 وأنت ین�غي أن تقول قوًال معروفًا, كیف؟.

 قال سیدنا موسى البنتي شعیب: 

 ﴿َقاَل َما َخْطُ�ُكَما﴾

 ]23[سورة القصص اآل�ة:

 فقط كلمة وحدة, حسنًا: لماذا لم �قل لهما: اآلنسات ما أسماؤهن؟ لم نتعرف على اآلنسات؟: 

 ﴿َقاَل َما َخْطُ�ُكَما﴾

 ]23ة القصص اآل�ة:[سور 
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كلمة واحدة؛ ال مجاملة, وال اآلنسات, وال االسم الكر�م, وال ........ ماذا تفعالن هنا؟ خیر إن شاء هللا؟ قلبنا 

 معكن, هذا كله كالم ال معنى له إطالقًا.

 حسنًا: حینما جاءت من طرف سیدنا شعیب, من طرف أبیها, ماذا قالت له؟: 

 ُعوَك﴾﴿َقاَلْت ِإنَّ َأِبي َیدْ 

 : -لو قالت: إن أبي یدعوْك, خیر ما المناس�ة؟ صار في حدیث-

 ﴿َأِبي َیْدُعوَك ِلَیْجِزَ�َك َأْجَر َما َسَقْیَت َلَنا﴾

 ]25[سورة القصص اآل�ة:

 انتهى, ال یوجد رد, هذه المؤمنة: 

 ﴿َفَال َتْخَضْعَن ِ�اْلَقْوِل﴾

 ]32[سورة األحزاب اآل�ة:

اد معروف؛ ال في میولة, وال في تفسخ, ألنه یؤخذ اإلنسان في رمضان من إطالق ال تدقق, أقل كالم, كالم ج

ال�صر, و�ؤخذ من اللسان, لذلك: صدقة الفطر لماذا؟ تطهیر للصائم مما بدر منه من لسانه أو من عینه, 

 وطعمة للمسكین.

 حمد هلل رب العالمین.أرجو هللا س�حانه وتعالى: أن �كون رمضان من األشهر المتمیزة في هذا العام, وال

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 الفاتحة.  األمي وعلى آله وصح�ه وسلم,

 والحمد هلل رب العالمین 
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 من نصائح النبي دمحم عل�ه الصالة والسالم:  {119-37}  الدرس

 26-04-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

  الصادق الوعد األمین.الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم

 إلى أین �عود حرف الهاء في هذا الحدیث, وماذا استن�ط العلماء من هذه اآل�ة؟ :

 أیها األخوة الكرام, �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((اجعلوا من صالتكم في بیوتكم, وال تتخذوها قبورًا))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, وابن خز�مة في صح�حه]

 لى البیوت؛ أي ال تجعلوا بیوتكم قبورًا.الهاء تعود ع

أد �عض الصلوات في البیت, اقرأ القرآن في البیت, اجعل هذا المكان م�اركًا بذكر هللا , اجعل هذا المكان 

 مرزوقًا, ألن هللا س�حانه وتعالى �قول: 

َالِة َواْصَطِبْر َعَلْیَها َال َنْسَأُلَك ِرْزقًا نَ   ْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَ�ُة ِللتَّْقَوى﴾﴿َوْأُمْر َأْهَلَك ِ�الصَّ

 ]132[سورة طه اآل�ة:

 استن�ط العلماء من هذه اآل�ة: أن البیت الذي تؤدى ف�ه الصلوات بیت مرزوق. 

 ((اجعلوا من صالتكم في بیوتكم, وال تتخذوها قبورًا))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, وابن خز�مة في صح�حه]
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البیت والفر�ضة في المسجد, لك أن تصلي الوتر في البیت, لك أن تصلي الضحى في لك أن تصلي السنن في 

البیت, لك أن تصلي ق�ام اللیل في البیت, لك أن تصلي صالة األوابین في البیت, لك أن تصلي �عض الفرائض 

 مع أهلك في البیت, اجعل من بیتك مسجدًا, اجعل من بیتك مكانًا للذكر, بیت ُیذكر هللا ف�ه. 

 عرف ما یلي: البیت الم�ارك, البیت غیر الم�ارك :

في بیوت ال تعقد فیها السهرات إال على طاعة هللا, وعلى ذكر هللا, وعلى األمر �المعروف, والنهي عن المنكر, 

وعلى اإلصالح بین الناس, بیت كهذا البیت بیت م�ارك, أما إذا كان تعقد في البیت سهرات أساسها: الحدیث 

, أو الحدیث عن النساء, أو الت�اهي, أو الكبر, أو المغاالة, هذا بیت غیر م�ارك؛ البیت الم�ارك: هو عن الدن�ا

الذي ُیذكر هللا ف�ه, ُ�صلى ف�ه, ُیتلى ف�ه القرآن, أما بیت تصدح ف�ه األغاني, وُتقام ف�ه السهرات على غیر ما 

السهرات مع االختالط, كلٌّ ینظر إلى محاسن امرأة ال تحل  یرضي هللا, بیت ُتقام ف�ه الوالئم للت�اهي, بیت ُتقام ف�ه

 له, كلٌّ �غمز و�لمز, هذا بیت غیر م�ارك, هذا بیت غیر مرزوق. 

 ق�اس :

أیها األخوة, لو قسنا عل�ه المحل التجاري, محل تجاري؛ ال �مكن أن ُتقال كلمة المرأة ال تلیق �أخالق المسلم, 

 ك كلمة �المعروف.ل�س هناك نظر, هناك غض �صر, هنا

أكثر ال�ائعین الذین یب�عون النساء: یتلطفون معهم إلى درجة �قعون فیها �الحرام, هذا اللون یناس�ك, أنت لونك 

 كذا, یتغزل بها, هذا كله ب�ع محرم بهذه الطر�قة. 

 ْعُروفًا﴾﴿َفَال َتْخَضْعَن ِ�اْلَقْوِل َفَ�ْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِ�ِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْوًال مَ 

 ]32[سورة األحزاب اآل�ة: 
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 القول المعروف: 

 ﴿َما َخْطُ�ُكَما﴾

 ]23[سورة القصص اآل�ة:

 : -كلمة واحدة-

 ﴿َقاَلَتا َال َنْسِقي َحتَّى ُ�ْصِدَر الرَِّعاُء َوَأُبوَنا َشْیٌخ َكِبیٌر﴾

 ]23[سورة القصص اآل�ة:

 انتهى: 

 َك َأْجَر َما َسَقْیَت َلَنا﴾﴿َقاَلْت ِإنَّ َأِبي َیْدُعوَك ِلَیْجِز�َ 

 ]25[سورة القصص اآل�ة:

كالم ال �حتاج إلى سؤال؛ كالم ف�صل, كالم مبرم, كالم موجز, المرأة المؤمنة إذا اشترت من رجل, ال تقول له 

 إال كالمًا جادًا؛ رخص لنا, قل�ك قاس علینا, نحن جیرانك, هذا كله كالم محرم.

 كیف تتكلم المرأة مع الرجل األجنبي؟:  فعلموا بناتكم, علموا زوجاتكم,

 ﴿َفَال َتْخَضْعَن ِ�اْلَقْوِل َفَ�ْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِ�ِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْوًال َمْعُروفًا﴾

 ]32[سورة األحزاب اآل�ة: 

 هذا معنى الحدیث الشر�ف :

 ات القرآن, بیت تعقد ف�ه مجالس العلم.أیها األخوة, فبیت تؤدى ف�ه الصلوات, بیت یذكر هللا ف�ه, بیت تتلى ف�ه آ�

وهللا في بیوت كالمساجد, من عشر�ن أو ثالثین عامًا؛ إنسان في لقاء, في سهرة, ول�مة, على طاعة هللا, وعلى 

 ذكر هللا, وعلى األمر �المعروف, وعلى اإلصالح بین الناس. 
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مین, �التذكیر �اهلل عز وجل, وال تجعل بیتك اجعل من بیتك مسجدًا �أداء الع�ادات ف�ه, �عقد الصلح بین المتخاص

 ملهى, وال مقصفًا, وال فندقًا, وال ناد�ًا. 

 : -عل�ه الصالة والسالم-هذا معنى قول النبي 

 ((اجعلوا من صالتكم في بیوتكم, وال تتخذوها قبورًا))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, وابن خز�مة في صح�حه]

تى ساعة متأخرة, بیت تستقبل ف�ه المحطات الفضائ�ة, تعرض ف�ه األفالم �عني: بیت تعرض ف�ه المسلسالت ح

 اإل�اح�ة؛ أین الصالة؟ أین الذكر؟ هو في قنوات المجاري. 

 ما كان هللا ل�عذب قل�ًا �شهوة ......:

 �ا أیها األخوة الكرام, أساس سعادة المؤمن بیته, فإذا ُأحكم بیته سعد في عمله, وكان عنصرًا فعاًال. 

 �عني سؤال: لو أن إنسانًا اشتهى شیئًا محرمًا, تركه في سبیل هللا, هل تعتقدون أنه ی�قى متعلقًا �ه؟ أبدًا. الجواب: 

 ((ما كان هللا ل�عذب قل�ًا �شهوة, تركها صاحبها في سبیل هللا))

نائه, مهما أغراك إذا تركت شیئًا هلل, لن تعذب �ه أبدًا؛ مهما سمعت عن إغراءاته, مهما حضك الناس على اقت

الناس �متعته, شيء محرم, هللا الغني, أما هؤالء اإلمعة؛ �فعلون ما �فعل الناس, �شترون ما �شتري الناس, 

 �سهرون كما �سهر الناس, یتحدثون كما یتحدث الناس, یلهثون وراء الصرعات الحدیثة. 

 ((طو�ى لمن شغله عی�ه عن عیوب الناس))

 شر�ف : أشر على هذه الواقعة �حدیث

, فصور نفسه مع أهله �أوضاع مشینة, �آلة تصو�ر فیدیو, �الخطأ: -وهو قذر أ�ضاً -إنسان استأجر فیلمًا قذرًا 

وضع هذا الفیلم في غالف الفیلم المستأجر, وأرجعه إلى الذي استأجر منه الفیلم, هذا عرض الفیلم, شيء جدید, 

 ال �عرفه,
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ذي صوره , وُفضح األمر, اضطر أن یب�ع بیته في الشام, وأن �سكن في بدأ یؤجره, إلى أن وصل الفیلم لألخ ال

 حمص من شدة الفض�حة. 

 ((طو�ى لمن شغله عی�ه عن عیوب الناس, طو�ى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة))

ة, إذا كان بیوت المسلمین فیها فسق, فیها فجور, فیها مسلسالت ساقطة, فیها صحون, تأتي �األفالم اإل�اح�

ونصلي في المسجد, وندعي أننا مؤمنون, وندعي أننا مسلمون, ونت�ارك �العلماء, ونثني علیهم, هذه كلها تل�سة 

 وزعبرة صدقوني .....

المؤمن وقاف عند حدود هللا, كل هذا الذي ساقنا إل�ه؛ أن �كون البیت مسجدًا, أن �كون البیت م�اركًا بذكر هللا, 

 ون مسرحًا, أو دار لهو, أو ناد�ًا, أو فندقًا. ال أن �كون قبرًا, أو أن �ك

 ماذا تستفید من هذا الحدیث؟ :

 شيء آخر: �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أحب األعمال إلى هللا أدومها وٕان قل))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم, ومالك في الموطأ]

الكرام إذا أقبلوا على الدین, �قبلون عل�ه �فورة عجی�ة, ثم تنطفىء هذه الفورة, و�عودون إلى ما اآلن: أكثر األخوان 

كانوا عل�ه, هذا ال ُیرضي هللا, هللا هلالج لج یر�دك أن تداوم على ذكره, قررت حضور مجلس علم دائمًا, قررت أن 

أن تدفع صدقة شهر�ة: أحب األعمال إلى  تصلي صالة الفجر في المسجد: أحب األعمال إلى هللا أدومها, أردت

 هللا أدومها.

 معنى أدومها: الشيء إذا لم �ستمر ال یتراكم.

نقطة ماء في برمیل, سرعان ما تجف, أما الصنبور المستمر: هو الذي �مأل البرمیل, البرمیل ال �متلىء بنقاط 

ی�قى البرمیل جافًا, أما إذا جاءه صنبور  مت�اعدة, تلقي ف�ه نقطة من ماء, �عد حین تجف النقطة الثان�ة, تجف,

 مستمر �متلىء. 
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 ((أحب األعمال إلى هللا أدومها وٕان قل))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم, ومالك في الموطأ]

الح, بر والدین, أما فأنت برمج نفسك؛ لك مجلس علم, لك صدقة شهر�ة, لك ذكر معین, تالوة معینة, عمل ص

هذه الثورة ثم الهمود, ثورة ثم الهمود, هذا ال یؤدي إلى شيء؛ ال بد من دافع مستمر, ال بد من عمل مستمر, 

 االستمرار یؤدي إلى التراكم, والتراكم �حقق شیئًا ثمینًا. 

 ((أحب األعمال إلى هللا أدومها وٕان قل))

 د والترمذي والنسائي في سننهم, ومالك في الموطأ][أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داو 

أص�ح له ثورة؛ الضحى, واألوابین, وق�ام اللیل, والنفل, وكل یوم جزأین من القرآن, فجأة ترك كل هذا؛ ال قرآن, وال 

صالة, وال شيء, هذا وضع غیر صح�ح, غیر سوي, غیر مقبول, أن �فور ثم ینطفىء, أن �قبل ثم ُ�عرض, أن 

 قعد, ال. �قف ثم �

 ((أحب األعمال إلى هللا أدومها وٕان قل))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم, ومالك في الموطأ]

لك مجلس علم حافظ عل�ه, تالوة قرآن حافظ علیها, ز�ارة األرحام حافظ علیها, تؤدي صالة الجمعة عند إنسان 

  تثق �علمه حافظ علیها.

 هذا المسلم المعاصر إال من رحم ر�ك :

إنسان: یرى هذا المكان قر��ًا, أال تستحي من هللا, من أجل كیلو فول: یركب س�ارته من المهاجر�ن إلى المیدان 

 و�رجع, أما من أجل دینه: یختار أقرب مسجد!؟.

اللحمة مشو�ة في الصندوق,  في مسجد السیرنج�ة: الخط�ة ثالث دقائق ونصف, كل الناس �قفون أمام س�اراتهم,

 زوجته ........ �حضر الخط�ة, على السیران, سموه: جامع السیرنج�ة.
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 من أجل آخرتك, ودینك: تختار أقرب مسجد, أقصر خط�ة, مهما كان الخطیب ال �عج�ك .......

 سقط الوجوه, وٕان لم تحصل المطلوب.

اجر�ن إلى المیدان, �قول لك: فوالته طعمهم لذیذ, من أجل كیلو فول تحمي س�ارتك في الشتاء, وتذهب من المه

 أال تستحي من هللا؛ من أجل دینك ال ت�الي, من أجل وج�ة طعام واحدة, تبذل الجهد الكبیر؟.

 لذلك: 

 ((أحب األعمال إلى هللا أدومها وٕان قل))

 الموطأ] [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم, ومالك في

راقب نفسك, اآلن تر�د أن تب�ع بیتًا, تسأل مئة دالل, أما إذا فتوى أعجبتك من إنسان ضعیف الورع: فالن قال, 

 انتهى, إن شاء هللا في رقبته, �قول لك.

لماذا في أمور الدین: تضعها في رقبته, وفي أمور الدن�ا: تسأل مئة دالل, ل�أت�ك �أعلى سعر؟ راقب نفسك, في 

 عجیب.تناقض 

�الجنة تر�د وراء ال�اب, أما �كسوة البیت تر�د رخام ال �فنى �مئتي سنة, من أجل الدن�ا تعتني بها عنا�ة فائقة, 

 اآلخرة ال تعتني بها. 

 �ماذا أمرنا هللا في هذه اآل�ة؟ :

 ((أي األعمال أحب إلى هللا؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر هللا))

 م الكبیر][أخرجه الطبراني في المعج

 أخواننا الكرام, ر�نا أمرنا أن نذكر هللا, األمر لكن ینصب ال على الذكر, بل على الذكر الكثیر. قال تعالى: 

َ ِذْكرًا َكِثیرًا﴾  ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْذُكُروا للااَّ

 ]41[سورة األحزاب اآل�ة:
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 أما المنافقون: 

 َقِل�ًال﴾﴿َوَال َیْذُكُروَن للااََّ ِإالَّ 

 ]142[سورة النساء اآل�ة:

 ﴿َوَال َیْذُكُروَن للااََّ ِإالَّ َقِل�ًال﴾

 ]142[سورة النساء اآل�ة:

 أما المؤمنون الصادقون: یذكرون هللا ذكرًا كثیرًا.

 لذلك قالوا, أو ورد: 

 ((برىء من النفاق, من أكثر من ذكر هللا))

 ما معنى ذكر هللا؟ :

 سمعوا:حسنًا: ما هو ذكر هللا؟ ا

 : -حدیث دقیق جدًا, �عني ......-�قول عل�ه الصالة والسالم, 

((أال أنبئكم بخیر أعمالكم وأزكاها عند مل�ككم, وخیر لكم من إنفاق الذهب والفضة, وخیر لكم من أن تلقوا 
 عدوكم فتضر�وا أعناقه و�ضر�وا أعناقكم؟ قالوا: بلى, قال: ذكر هللا))

یوجد لها معنى واسع؛ إذا صلیت الصلوات الخمس, فأنت في ذكر هللا. �قول هللا عز لكن ما معنى ذكر هللا؟ هنا 

 وجل: 

َالَة ِلِذْكِري﴾  ﴿َوَأِقِم الصَّ

 ]14[سورة طه اآل�ة:
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إذا ذكرت الناس �اهلل فأنت في ذكر هللا, دعوت إلى هللا ذكر, إذا أصغیت إلى شرح القرآن الكر�م هذا ذكر, إما أن 

ى, إذا قرأت كتا�ًا في الفقه لتعرف أحكام البیوع فأنت في ذكر, إذا تلوت القرآن فأنت في ذكر, تلقي وٕاما أن تتلق

 إذا أمرت �المعروف فأنت في ذكر, كل عمل �صل إلى هللا في النها�ة هو ذكر.

غفرت حسنًا: إذا علمت أخاك القرآن فأنت في ذكر, إذا نظرت إلى الكون فقلت: س�حان هللا فأنت في ذكر, إذا است

هللا فأنت في ذكر, إذا قلت: هللا هللا �االسم المفرد فأنت في ذكر, إذا قلت: س�حان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا 

وهللا أكبر فأنت في ذكر, إذا قلت: حسبي هللا ونعم الوكیل فأنت في ذكر, إذا قلت: ال حول وال قوة إال �اهلل فأنت 

 ده فأنت في ذكر. في ذكر, إذا قلت: س�حان هللا و�حم

إذًا: االستغفار, والتسب�ح, والتحمید, والتكبیر, والتهلیل, والحوقلة, وتالوة القرآن, واألمر �المعروف والنهي عن 

 المنكر, وتعلم العلم, وتعل�م العلم, وأداء الصلوات, هذا ذكر هللا, �عني أنت مع هللا, وكل موقف له ذكر:

 ت شیئًا عظ�مًا.في مجال التعظ�م: س�حان هللا! رأی

 في مجال معص�ة: ال حول وال قوة إال �اهلل.

 في مجال االستعانة: 

 ((اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي, والتجأت إلى حولك وقوتك �ا ذا القوة المتین))

 في مجال النعمة: الحمد هلل.

أذكرهم �اهلل, جلست بین  فكل حالة من حاالت اإلنسان لها ذكر مناسب؛ ص�احًا أقرأ القرآن, جلست مع أخواني

 متخاصمین أصلح بینهما.

 �عني المؤمن في النها�ة: كل حركاته وسكناته ذكر هلل عز وجل. 

 إذًا: 

 ((أي األعمال أحب إلى هللا؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر هللا))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]
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 من هم ال�اق�ات الصالحات؟ :

هللا تعالى أر�ع: س�حان هللا, والحمد هلل, وال إله إال هللا, وهللا أكبر, هذه ال�اق�ات ((وأحب الكالم إلى 
 الصالحات))

�عني: أن تس�حه, وأن تحمده, وأن توحده, وأن تكبره؛ إن س�حته, وحمدته, ووحدته, وكبرته, فقد عرفته, وٕان عرفته 

 عرفت كل شيء, لذلك: 

اِلَحاُت َخْیٌر ِعْنَد َر�َِّك َثَوا�ًا َوَخْیٌر َأَمًال﴾﴿اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِز�َنُة اْلَح�َ  ْنَ�ا َواْلَ�اِقَ�اُت الصَّ  اِة الدُّ

 ]46[سورة الكهف اآل�ة:

 هذه هي ال�اق�ات الصالحات. 

 حدیث بل�غ :

 حدیث بل�غ, موجز, �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أحبَّ للناس ما تحبُّ لنفسك))

 في المعجم الكبیر] [أخرجه أبو �على والطبراني

 وهللا لو ط�قنا هذا الحدیث, ال یوجد عندنا مشكلة في األرض. 

 ((عامل الناس كما تحب أن �عاملوك))

 ((أحب للناس ما تحب لنفسك))

 [أخرجه أبو �على والطبراني في المعجم الكبیر]

 ((اكره للناس ما تكره لنفسك))

 امل كما تعاملها؟ هذا مق�اس دقیق.عندك زوجة ابن في البیت, هل ترضى البنتك أن ُتع
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 عندك صانع في المحل التجاري, هل ترضى أن �عامل ابنك كما تعامله أنت؟.

 من أدق المقای�س, مق�اس ال یخیب, مق�اس دقیق جدًا, حساس جدًا, واضح جدًا: 

 ((عامل الناس كما تحب أن �عاملوك, أحب لغیرك ما تحب لنفسك))

أن تكون مكانه, تشتري �ضاعة سیئة �أعلى سعر, وتستغل جهله؟ هل تحب أن  تب�ع هذا اإلنسان, هل تتمنى

تكون مكانه؟ هل ترضى أن تكون مكانه؟ ال. إذًا: الذي ال تح�ه لنفسك, ال تفعله مع اآلخر�ن, یرضى هللا عند 

 هذه االستقامة, وهللا هذا جوهر الدین. 

 هذا ما یتوهمه كثیر من الناس :

�الصالة والصوم, وهللا الدین �المعاملة؛ حینما تحب للناس ما تحب لنفسك, وتكره لهم ما الناس یتوهمون: الدین 

تكره لنفسك, ترى الطر�ق إلى هللا سالكًا, تنام مساء مطمئن ال�ال, قر�ر العین, مرتاح الضمیر؛ ما أذیت إنسانًا, ما 

زت مال إنسان, ما أكرهت إنسانًا, ما كنت عبئًا على إنسان, ما غششت إنسانًا, ما احتلت على إنسان, ما ابتز 

 أحرجت إنسانًا, ما حمرت وجهًا , ما أخجلت ..... 

 ((أحب للناس ما تحب لنفسك))

 [أخرجه أبو �على والطبراني في المعجم الكبیر]

 ((عامل الناس كما تحب أن �عاملوك))

 انتهى األمر, هذا الدین كله. 

 )((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط)

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

512 

 أبدًا. 

 ((أحب للناس ما تحب لنفسك))

 [أخرجه أبو �على والطبراني في المعجم الكبیر]

 هذا البیت الذي �ح�ه هللا :

 آخر حدیث شر�ف: 

 ((أحب بیوتكم إلى هللا تعالى: بیت ف�ه یت�م مكرم))

هم أوالده تمامًا, وزوج أنا أعرف أسرة في أحد أح�اء دمشق, توفي األب, تولى العم تر��ة أوالد أخ�ه, كما لو أن

 بنات أخ�ه كما زوج بناته, الحفلة هي هي؛ العناء, اإلرشاد, التوج�ه, اإلكرام, الهدا�ا .....

وهللا ذكر لي أخ, توفي أخوه, أقسم لي �اهلل: ما دخل بیته شیئًا من طعام, أو شراب, أو فاكهة, أو حلو�ات, إال 

جه هللا, �عني ما غابت إال عینه. هكذا �حبنا هللا عز وجل: أن ودخل بیت أخ�ه المتوفى مثل ما دخل بیته, لو 

 نتعاون.

 لذلك النبي قال: 

 ((العم والد))

 وقال: 

 ((األخ األكبر والد))

 ((أحب بیوتكم إلى هللا تعالى: بیت ف�ه یت�م مكرم))
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 هذه األحادیث التي وردت في هذا الدرس :

 , والحمد هلل, وال إله إال هللا, وهللا أكبر))((أحب الكالم إلى هللا تعالى أر�ع: س�حان هللا

 ((أحبَّ للناس ما تحب لنفسك))

 [أخرجه أبو �على والطبراني في المعجم الكبیر]

 ((أي األعمال أحب إلى هللا؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر هللا))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

 ))((أحب األعمال إلى هللا أدومها وٕان قل

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم, ومالك في الموطأ]

 ((اجعلوا من صالتكم في بیوتكم, وال تتخذوها قبورًا))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, وابن خز�مة في صح�حه]

 لعالمین.هذه األحادیث الشر�فة الصح�حة التي هي محور درس الیوم. والحمد هلل رب ا

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 رب العالمین والحمد هلل 
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 التوج�ه النبوي للمؤمنین:  {119-38}الدرس 

 10-05-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 لمشترك بین هذه األحادیث وهذه اآل�ة؟:ما الجامع ا

 أنه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أیها األخوة الكرام, روى اإلمام أحمد والبیهقي, عن رسول هللا 

 ((احترسوا من الناس �سوء الظن))

 [أخرجه الطبراني في المعجم األوسط]

 وفي حدیث آخر: 

 ((سوء الظن عصمة))

 وفي حدیث ثالث: 

 ن))((الحزم سوء الظ

 و�قول هللا عز وجل: 

 ﴿ِإنَّ َ�ْعَض الظَّنِّ ِإْثم﴾

 ]12[سورة الحجرات اآل�ة:
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 فكیف نوفق بین اآل�ة الكر�مة, و�ین أحادیث رسول هللا؟.

 هكذا كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :

 �حذر الناس, و�حترس منهم, من غیر أن �طوي �شره عن أحد. -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد كان 

ًا لمن حوله, ومع ذلك: كان حذرًا, ألن هللا هلالج لج �قول:  -عل�ه الصالة والسالم-ان ك  تلق المح�ا, كان �اشَّ

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم﴾

 ]71[سورة النساء اآل�ة:

 والمؤمن ك�س, فطن, حذر, والسذاجة ل�ست من صفات المؤمن.

�قول: لست �الَخب أو لست �الِخب وال الِخب یخدعني, أو لست من السذاجة  -رضي هللا عنه-وسیدنا عمر 

 �حیث ُأخدع, وال من الخبث �حیث َأخدع.

أنا ال ُأخدع وال َأخدع: هذا موقف المؤمن؛ المؤمن فطن, المؤمن حذر, المؤمن طیب السر�رة. كیف نوفق بین 

 هذه النصوص؟. 

 ى ال یجوز؟ :متى یجوز أن �سيء المسلم الظن �أخ�ه ومت

الحق�قة: أن اإلنسان إذا كان هناك دلیل على الخ�انة, أو دلیل على عدم األمانة, أو دلیل على الكذب, إذا كان 

هناك دلیل, یجب أن ُتسيء الظن؛ ألن سوء الظن عصمة, وألن االحتراس من الناس �سوء الظن, وألن الحزم 

 ر�مة: سوء الظن, وٕان لم �كن هناك دلیل, تأتي اآل�ة الك

 ﴿ِإنَّ َ�ْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم﴾

 ]12[سورة الحجرات اآل�ة:

�عني في أزواج ل�س عندهم أي دلیل, ومع ذلك �سیئون الظن بزوجاتهم, هناك أصحاب أعمال ل�س عندهم أي 
دلیل, ومع ذلك �سیئون الظن �موظفیهم, من دون دلیل: سوء الظن إثم, من دون سوء ظن, مع الدلیل: سذاجة 
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 لذلك القاعدة:وحمق. 

إذا قام هناك دلیل على عدم األمانة, أو على عدم العفة, أو على عدم الصدق, ین�غي أن تحترس من الناس 

 �سوء الظن.

والساذج ال �حم�ه أحد, وال �حم�ه القانون, وكم من إنسان ض�ع ماله, أو ض�ع عمله, �سبب سذاجة, أو �الهة, 

 أو جهل, أو تجاهل, كان ضحیته؟. 

 احذر :

عل�ه -أیها األخوة الكرام, یجب أن تحترس من الناس �سوء الظن, من دون أن یبدو هذا على وجهك, ألن النبي 

 كان �حذر الناس, و�حترس منهم, من غیر أن �طوي �شره عن أحد.  -الصالة والسالم

 �عني: إنسان ال تعرفه, طلب منك قرضًا كبیرًا, وال تعرف عنه شیئًا. 

�عرف هذا الرجل؟ قال أحدهم: أنا أعرفه, قال: �ا هذا! هل سافرت معه؟ قال: ال, قال: هل سیدنا عمر قال: من 

 جاورته؟ قال: ال, قال: هل حاككته �الدرهم والدینار؟ قال: ال, قال: أنت ال تعرفه, �ا هذا! ائتن �من �عرفك.

 في روا�ة رائعة, قال: �ا هذا! إني ال أعرفك؛ ولكن ال �ضرك أني ال أعرفك.

 �كون أحسن مني. انظر األدب: أنا ال أعرفك, وال �ضرك أني ال أعرفك.  قد

إذًا: هذا توج�ه نبوي سل�م؛ المغفل ال �حم�ه أحد, المغفل ال �حم�ه القانون, وكم من مط�ات كثیرة في العمل 

فادحة تودي التجاري سببها الغفلة؟ كم من حیل ماكرة سببها �قع اإلنسان ضحیتها سببها الغفلة؟ كم من أخطاء 

 �اإلنسان إلى خسارة محققة ثمنها الغفلة؟.

 �عني ممكن إنسان �عاملك, �عمل لك فخًا, أول مرة, ثاني مرة, تطمئن له, ثم �ضرب ضر�ته الكبرى, و�ختفي؟.

 فاإلنسان �االعتدال؛ كم من إفالسات سببها السذاجة, أو سببها عدم أخذ الح�طة؟. 
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 واقعة :

ام اخترق التعل�م الخاص إلى درجة: أن الناس یب�عون المدارس �أسعار رمز�ة, رجالن أنا أعرف ر جًال, في أ�

�عمالن في التدر�س, اشتر�ا مدرسة في أرقى أح�اء دمشق, �عني مع أثاثها, وهاتفها, �مبلغ �سیر عشرون ألفًا, 

هي, ثم نجح التعل�م, شر�ك �عمل, وشر�ك �ماله, شر�ك المال؛ لم �كتب عقدًا, لم �كتب ورقة, �عني اتفاق شف

وارتفعت األسعار, وصارت هذه المدرسة التي اشتر�ت �عشر�ن ألف لیرة, ال یب�عها أصحابها �المالیین, الشر�ك 

الثاني: ُدفع له رأس ماله على ثالثة أقساط, وهو �ظن أنه �أخذ أر�احًا, ثم قیل له: هذا دین أخذته منك, ألم 

 عقد, فقط ....... ُحرقة في قل�ه إلى یوم الق�امة. أعطك الدین؟ ال یوجد ورقة, ال یوجد 

 ((احترس من الناس �سوء الظن))

 [أخرجه الطبراني في المعجم األوسط]

سجل, اكتب إ�صاًال, اكتب عقد شراكة, سجله في محكمة البدا�ة, أنت بهذا تحمي أخاك من أن �أكل مالك, أنت 

 بهذا تحصنه. 

 : ما السبیل للخروج من هذه المشكالت؟

أیها األخوة, كم من شركة في البدا�ات ال یوجد ....... شفهي, أما حینما تنجح نجاحًا كبیرًا, األقوى هو الذي 

�طرد األضعف, الذي �اسمه المحل هو الذي �طرد الشر�ك, الذي ل�س �اسمه المحل, األقوى �طرد األضعف؛ 

�ة, وعقد الب�ع سجله �كاتب العدل, وعقد الشراكة لذلك اكتب إ�صاًال, واكتب سندًا, واالكتفاء الشفهي سجله كتا

 سجلها �محكمة البدا�ة, أول شيء اتفقت عل�ه شفه�ًا, سجله.

 والعوام لهم كلمة رائعة: كل ساعة لها مالئكة.

 اآلن نوى أن �عط�ك, أما حینما ینجح المشروع, قد ال �عط�ك شیئًا, قد یجعلك دائنًا, ول�س شر�كًا. 

 سوء الظن))((احترس من الناس �

 [أخرجه الطبراني في المعجم األوسط]
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 ((سوء الظن عصمة))

 ((الحزم سوء الظن))

 كان �حذر الناس, و�حترس منهم, من غیر أن �طوي �شره عن أحد.

ولو شئت, لحدثتكم �آالف القصص عن أشخاص خسروا المالیین المملینة �سبب سذاجتهم, وطیب سذاجتهم, 

 السذاجة.

 یخدعني, لست من السذاجة �حیث ُأخدع, وال من الخبث �حیث َأخدع. لست �الخب وال الخب

 هذا موقف المؤمن واحد. 

 المؤمن ال یخدع وال یخدع :

قال: ألن  -أتعبوك–: لم انصاع الناس ألبي �كر وعمر, ولم ینصاعوا لك؟ -رضي هللا عنه-قال لسیدنا علي 

 أصحابهم أمثالي, وأصحابي أمثالك.

 قال تعالى: 

 ِذیَن ِإَذا َأَصاَبُهُم اْلَ�ْغُي ُهْم َیْنَتِصُروَن﴾﴿َوالَّ 

 ]39[سورة الشورى اآل�ة: 

 ینتصرون.

 ألن أصحابهم أمثالي, وأصحابي أمثالك.

إنسان في موسم الحج, في أثناء الطواف رأى لوزة في األرض, رفعها أمام الناس, ورفع صوته, وقال: من 

 �ا صاحب الورع الكاذب.صاحب هذه اللوزة؟ قال له سیدنا عمر: كلها 

 كلها, شيء سخیف, تحتاج أن تقول: من صاحب هذه اللوزة؟ �قي أن �قول: علم عالمتها وكلها.
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 قال له: كلها �ا صاحب الورع الكاذب.

 أیها األخوة, �عني المؤمن؛ ال �عقل أن �كون المؤمن مغفًال, وال ساذجًا, وال غب�ًا, ألن هللا هلالج لج �فتح �صیرته. 

 لغا�ة من طرح هذه القصة؟ :ما ا

كلكم �علم: أن سیدنا عمیر بن وهب كان مشركًا, وقد كان ابنه أسیرًا في معركة بدر, جلس مرة مع صفوان بن 

أم�ة, قال لصفوان: وهللا �ا صفوان, لوال دیون ركبتني ما أطیق سدادها, وأوالد صغار أخشى علیهم العنت, لذهبت 

حتكم منه, فاستغلها صفوان, قال: �ا عمیر, أوالدك أوالدي مهما امتد بهم العمر, إلى المدینة وقتلت دمحمًا, وأر 

ودیونك علي بلغت ما بلغت, فانظروا ما أردت, عمیر بن وهب ُأحرج, أعطى توجیهًا لزوجته: أن تعد له راحلته, 

�أنه ذاهب إلیها ل�فك  , وتوجه نحو المدینة وهو مغطى,-عل�ه الصالة والسالم-وسقى س�فه سمًا ل�قتل �ه دمحمًا 

أسر ابنه عمیر, لما وصل المدینة رآه عمر, قال: هذا عدو هللا, جاء یر�د شرًا, ما الذي جاء �ك �ا عدو هللا؟ قیده 

, قال: �ا رسول هللا! هذا عدو هللا عمیر, جاء یر�د شرًا, -عل�ه الصالة والسالم-�حمالة س�فه, وساقه إلى النبي 

طلقه �ا عمر, فأطلقه, قال: ابتعد عنه, فابتعد عنه, قال: ادن مني, فدنا منه, قال: �ا سیدنا رسول هللا قال: أ

, ما الذي جاء �ك إلینا؟ قال: جئت أفدي ابني, قال له: وهذه السیف التي على عاتقك؟ -بتحبب ومودة–عمیر, 

قل لصفوان: لوال دیون ركبتني , قال: قاتلها هللا من سیوف, وهل نفعتنا یوم بدر؟ قال: ألم ت-هذه السیف .......–

جاءه -ما أطیق سدادها, وأوالد صغار أخشى علیهم العنت, لذهبت إلى المدینة وقتلت دمحمًا, وأرحتكم منه؟ 

فوقف وقال: أشهد أنك رسول هللا, ألن هذا الذي جرى بیني و�ین صفوان ال �علمه أحد إال هللا, وأنت  -الوحي

 رسوله وأسلم.

سیدنا عمر �قول: دخل عمیر على رسول هللا والخنز�ر أحب إلي منه, وخرج من عنده وهو النقطة الدق�قة: أن 

 أحب إلي من �عض أوالدي.

�اإلسالم ال یوجد عداوة حقد, و�اإلسالم ال یوجد حقد موجه إلى الشخص أبدًا, في غضب من عمل اإلنسان, فرق 

ب منه, أي إنسان هو أخوك في كبیر بین أن تغضب منه وأن تغضب عل�ه, تغضب على عمله ال تغض

 اإلنسان�ة, ال تغضب منه, بل اغضب عل�ه.
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صفوان بن أم�ة عنده خبر رائع: أنه �عد أ�ام س�قتل دمحمًا, فكان �قف على أطراف مكة, ینتظر أخ�ار المجيء, 

 میرًا قد أسلم.انتظر أ�امًا عدیدة, ال یوجد خبر, ال یوجد خبر سار: أنه قتل دمحم, ثم جاءه الخبر المحزن: أن ع

�قع في شر عمله؛ المؤمن منور, المؤمن مسدد, المؤمن  -هكذا–فأیها األخوة, �عني ال یوجد مؤمن ساذج, مؤمن 

 رشید, المؤمن حك�م, المؤمن حذر, المؤمن �قظ, المؤمن فطن, هذا المؤمن.

 ل�س �الَخب أو ل�س �الِخب وال الِخب یخدعه.

 هذا معنى قول النبي: 

 لناس �سوء الظن))((احترس من ا

 [أخرجه الطبراني في المعجم األوسط]

وهللا في آالف القصص, إنسان ض�ع محله التجاري, ض�ع بناءه, ض�ع معمله, �سذاجة؛ سلم من دون عقد, من 

 دون توق�ع, من دون وث�قة, من دون ..... و�وجد محتالون ال �علمهم إال هللا. 

 حدیث وج�ه :

 : -رضي هللا عنه-ف�ما روي عن ابن مسعود  و�قول عل�ه الصالة والسالم,

((أد ما افترض هللا عل�ك تكن من أعبد الناس, واجتنب ما حرم هللا عل�ك تكن أورع الناس, وارض �ما قسم 
 هللا لك تكن من أغنى الناس))

 أال تحب أن تكون أعبد الناس, وأورع الناس, وأغنى الناس؟. 

 ما مفهوم الوال�ة في القرآن الكر�م؟ :هل تقبل النافلة إن لم تؤد الفر�ضة, و 

 األول: (أد ما افترض هللا عل�ك): 
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 ((إن هللا ال �قبل نافلة ما لم تؤد الفر�ضة))

 �عني هناك أناس في الحج, یخترقون الفرائض من أجل سنة, ینتهكون الحرمات من أجل سنة.

 ذلك: 

 ﴿ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد للااَِّ َأْتَقاُكْم﴾

 ]13حجرات اآل�ة:[سورة ال

 �عني: أعالكم مكانة عند هللا: أشدكم طاعة هلل.

لذلك: ورد عن الجنید: ل�س الولي الذي �طیر في الهواء, ول�س الولي الذي �مشي على وجه الماء, ولكن الولي 

 كل الولي: الذي تجده عند الحالل والحرام.

 تعر�ف القرآني الدقیق: الذي یجدك حیث أمرك, و�فتقدك حیث نهاك, هذا هو الولي. و�ال

 ﴿َأَال ِإنَّ َأْوِلَ�اَء للااَِّ َال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َ�ْحَزُنوَن﴾

 ]62[سورة یونس اآل�ة:

 ﴿الَِّذیَن َآَمُنوا َوَكاُنوا َیتَُّقوَن﴾

 ]63[سورة یونس اآل�ة:

 ﴿الَِّذیَن َآَمُنوا َوَكاُنوا َیتَُّقوَن﴾

 ]63[سورة یونس اآل�ة:
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هو الولي, و�ن�غي أن �كون كل واحد منا ولي هللا, كل واحد, هذا المفهوم القرآني للوال�ة: أن تعرف هللا, وأن هذا 

 تط�عه: 

 ﴿الَِّذیَن َآَمُنوا َوَكاُنوا َیتَُّقوَن﴾

 ]63[سورة یونس اآل�ة:

 من هو الورع؟ :

 تكن أورع الناس))((أد ما افترض هللا عل�ك تكن من أعبد الناس, واجتنب ما حرم هللا عل�ك 

 �عني الورع ...... 

 ((ركعتان من ورع, خیر من ألف ركعة من مخلط))

 المخلط: الذي خلط عمًال صالحًا وآخر سیئًا. 

 من ورع, خیر من ألف ركعة من مخلط)) -فقط–((ركعتان 

 ((ومن لم �كن له ورع �صده عن معص�ة هللا إذا خال, لم �ع�أ هللا �شيء من عمله))

 غنى :هذا هو ال

 (وارض �ما قسمه هللا لك, تكن من أغنى الناس): 

 ((ل�س الغنى عن كثرة العرض, ولكن الغنى غنى النفس))

 �عني: 

 ((إذا أصَ�َح منكم آِمنًا في ِسْر�ه، ُمعافى في َجَسِدِه، عندُه قوُت یوِمه، فكأنَّما ِحیَزْت له الدن�ا �حذافیرها))
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ستة مالیین, الدسام �حتاج خمسمئة ألف, أقل عمل�ة قلب خمسمئة ألف,  اإلنسان �صحته غني جدًا, الكبد زرعه

زرع كلوة فیها ملیونان, فأنت اجمع قطع الغ�ار, ثمنك مئة ملیون, فإذا إنسان است�قظ, ال یوجد ف�ه شيء, ثمنه 

 مئة ملیون, ال یوجد معي شيء, معك شيء, ألنه أقل خلل في جسمك, تب�ع جسمك, أل�س كذلك؟ أقل عمل�ة

 تكلف ثمن بیت اآلن.

 إذا است�قظ من فراشه �قول:  -عل�ه الصالة والسالم-لذلك: كان 

 ((الحمد هلل الذي رد إلي روحي.
 ألنه حینما نام قال: -

 ((�ا ر�ي, إن أمسكت نفسي فارحمها, وٕان أرسلتها فاحفظها))

 فاست�قظ, معنى: هللا أرسلها له, ُسمح لك أن تع�ش یومًا جدیدًا. 

یوم ینشق فجره, إال و�نادي �ا بن آدم: أنا خلق جدید, وعلى عملك شهید, فتزود مني فإني ال أعود ((ما من 
 إلى یوم الق�امة))

الحمد هلل الذي رد إلي روحي: وقف ال یوجد ف�ه شيء, أجهزة تامة, أفرغ مثانته, األجهزة سل�مة؛ سمعه, �صره, 

 .-�قف متوازناً 

 والحمد هلل الذي أذن لي بذكره))والحمد هلل الذي عافاني في بدني, 

أي سمح لي أن أصلي الص�ح حاضرًا, في ناس مثل الخناز�ر, تست�قظ الساعة الحاد�ة عشرة, سمح له أن �صلي 

 الص�ح حاضرًا, و�جماعة أ�ضًا.

 عافاني في بدني, رد إلي روحي, أذن لي بذكره.
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 قول: یدعو و� -عل�ه الصالة والسالم-إنسان دخل إلى الخالء: كان 

أكل صحن فول, أكل صحن حمص, أكل طعامًا لذیذًا, لكن لم �أخذ -أذاقني لذته  -واحد–((الحمد هلل الذي 
, وأ�قى -سیروم, استلقى, سیروم ماء وسكر, ال, أكل, أكل, وأكل طعامًا لذیذًا, �عد ما أكل, شعر �قوة ونشاط

 والفضالت ُطرحت �شكل طب�عي.-فيَّ قوته, 

 قصة مؤلمة :

عن قصة مؤلمة جدًا: إنسانة فقیرة, أصیبت بورم خبیث في معاها الغل�ظ, استؤصل, صار فتحة خارج�ة سمعت 

 للغائط, الك�س ثمنه ثالثمئة لیرة.

 .-�عني أنت في نعمة ال تقدر بثمن, شخص �حمل الغائط معه في الطر�ق و�مشي

 الحمد هلل الذي أذاقني لذته, وأ�قى في قوته, وأذهب عني أذاه))

 عرف قدر هذه النعمة؟ :هل ت

قال لي شخص: مسكین, �غسل كل أسبوع مرتین, الممرضة ضر�ته على رأسه: ال تشرب الجمعة ماء, اآللة 

 معطلة, أنت تشرب ماء حتى ترتوي, لكن هذه نعمة ال �عرفها إال من فقدها.

أس شاي كل یوم, وٕاال لو كان جهاز الغسیل معطل, �ابن النف�س: شرب ماء ال یوجد, �عطونه كأس شاي فقط, ك

�حتاج إلى غسیل أر�عة أ�ام في الجمعة, محروم شرب الماء, فأنت غني جدًا, إذا كان أجهزتك سل�مة, غني جدًا, 

 جدًا غني: 

 ﴿َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِز�َدنَُّكْم﴾

 ]7[سورة إبراه�م اآل�ة:
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ُ َلَنا﴾  ﴿ُقْل َلْن ُ�ِصیَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب للااَّ

 ]51لتو�ة اآل�ة:[سورة ا

 ((استق�موا ولن تحصوا))

 [أخرجه مالك في الموطأ]

نسألك العفو والعاف�ة, والمعافاة الدائمة, في الدین والدن�ا  -كما كان یدعو عل�ه الصالة والسالم-((اللهم 
 واآلخرة))

 ال تزول النعمة إذا أدیت حقها :

ى فضل هللا, بإذن هللا هذه لن تزول؛ لن تزول نعمة كل إنسان �عرف نعمة ر�ه, �عزو هذه الصحة إلى هللا, وٕال

تشكرها أبدًا, لن تزول نعمة تؤدي حقها, لن تزول نعمة تنفقها �طاعة هللا, هذه العین, تر�د ضمانة من هللا أال 

تصاب �العمى؟ ال تنظر بها إلى الحرام؛ عین غضت عن محارم هللا, إن شاء هللا لن تفجع بها, وأذن ما سمعت 

, سمعت ذكر هللا لن تفجع بها, ولسان نطق بذكر هللا لن تفجع �ه, ورجل تمشي بها إلى المسجد ال إلى الغناء

 النوادي اللیل�ة لن تفجع بها, و�د تعطي بها الخیرات لن تفجع بها, هذا معنى قول النبي داع�ًا: 

 ))((ومتعنا اللهم �أسماعنا, وأ�صارنا, وقوتنا, ما أحییتنا, واجعله الوارث منا

 حاجة ضرور�ة :

أخواننا الكرام, كلنا �حاجة إلى شحنة أسبوع�ة, شحنة روح�ة, حتى اإلنسان ی�قى مع الدین, مع رب العالمین؛ مع 

 طاعته, مع اإلق�ال عل�ه, مع اإلخالص له, مع الشوق إل�ه, هذه الشحنة األسبوع�ة حافظوا علیها.

نسى أن أشحنه �ضعف, أقول: وكذلك المؤمن؛ إذا ترك مرة جاءني مص�اح هد�ة, �شحن في الكهر�اء, حینما أ

دروس العلم �ضعف, وحینما أنساه في الشحن كالشمس, وهذا شأن المؤمن: الذي ُ�كثر من شحنه؛ خط�ة, 

 ودرس, ودرس, ودرس, وتالوة, ومذاكرة, وجلسة دین�ة, هذا شحن مستمر, تجده مثل الشمس, كأنه كوكب دري.

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

526 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, 

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم. 

 والحمد هلل رب العالمین 
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 الذكر:  {119-39}الدرس 

 31-05-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 جر؟ :متى �كتب الرجل من الذاكر�ن, وهل �حرم أهله من هذا األ

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-�قول عل�ه الصالة والسالم, ف�ما رواه ابن ح�ان, عن أبي سعید, أن النبي 

 ((إذا است�قظ الرجل من اللیل, وأ�قظ أهله, وصل�ا ركعتین, ُكت�ا من الذاكر�ن هللا كثیرًا والذاكرات))

 ولو كانت الصالة ركعتین فقط. 

 وأ�قظ أهله, وصل�ا ركعتین, ُكت�ا من الذاكر�ن هللا كثیرًا والذاكرات)) ((إذا است�قظ الرجل من اللیل,

 لماذا أمرنا هللا س�حانه وتعالى أن نذكره كثیرًا؟ :

أیها األخوة, هللا س�حانه وتعالى: حینما أمرنا أن نذكره, أمرنا أن نذكره الذكر الكثیر, ألن المنافق یذكره؛ لكن هللا 

 عز وجل قال: 

 ُروَن للااََّ ِإالَّ َقِل�ًال﴾﴿َوَال َیْذكُ 

 ]142[سورة النساء اآل�ة:

 فالمنافق یذكر الذكر القلیل, بینما المؤمن: مأمور أن یذكر الذكر الكثیر: 

َ ِذْكرًا َكِثیرًا﴾  ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْذُكُروا للااَّ

 ]41[سورة األحزاب اآل�ة:
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 ﴿َوَس�ُِّحوُه ُ�ْكَرًة َوَأِص�ًال﴾

 ]42ورة األحزاب اآل�ة:[س

 ِح�مًا﴾﴿ُهَو الَِّذي ُ�َصلِّي َعَلْ�ُكْم َوَمَالِئَكُتُه ِلُیْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَكاَن ِ�اْلُمْؤِمِنیَن رَ 

 ]43[سورة األحزاب اآل�ة:

 ﴿َتِحیَُّتُهْم َیْوَم َیْلَقْوَنُه َسَالٌم َوَأَعدَّ َلُهْم َأْجرًا َكِر�مًا﴾

 ]44[سورة األحزاب اآل�ة:

 كیف نشكر هللا؟ :

 ورد في الحدیث القدسي: 

 ((أن �ا بن آدم! إنك إن ذكرتني شكرتني, وٕاذا ما نسیتني كفرتني))

 �عني أحد أنواع الشكر: أن تذكر هللا عز وجل.

, و�أهل �قدمون �شكل أدق: أن تذكر أن هذه النعمة من هللا, اإلنسان حینما یتمتع �صحته, و�تمتع �مأوى �سكنه

 له كل خدمته, و�أوالد أبرار, هذه نعم كبرى؛ إن شكرتها حفظها هللا لك, وٕان لم تشكرها ضاعت منك. 

 ((�ا عائشة, أكرمي مجاورة نعم هللا, فإن النعمة إذا نفرت قلما تعود))

 إذًا الذكر: 

مل�ككم, وخیر لكم من إنفاق الذهب بخیر أعمالكم, وأزكاها عند  -كما قال عل�ه الصالة والسالم-((أال أنبئكم 
والفضة, وخیر لكم من أن تلقوا عدوكم, �ضر�ون أعناقكم وتضر�ون أعناقهم؟ قالوا: بلى �ا رسول هللا! قال: 

 ذكر هللا))
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 كیف نذكر هللا س�حانه وتعالى, وما هي مشكلة آخر الزمان؟ :

 قال تعالى, �صف المؤمنین, الصادقین, المتفوقین: 

َ َكِثیرًا َوالذَّاِكَراِت﴾﴿َوالذَّاكِ   ِر�َن للااَّ

 ]35[سورة األحزاب اآل�ة:

 نقف قل�ًال, كیف نذكره؟. 

أیها األخوة الكرام, ما من كلمة أوسع في مضمونها من ذكر هللا؛ إنك إن تلوت القرآن فإنك تذكر هللا, وٕانك إن 

كره, وٕانك إن س�حته تذكره, وٕان وحدته قرأت كتاب حدیث شر�ف فإنك تذكر هللا, وٕانك إن استغفرت هللا فإنك تذ

تذكره, وٕان كبرته تذكره, وٕان حمدته تذكره, وٕان حوقلت تذكره؛ إال أن المشكلة: أن هذه األذكار في آخر الزمان, 

 ُفرغت من مضامینها, ُتذكر ذكرًا من دون أن نلحظ المعنى.

هناك تنز�ه, أو تمجید, أو خضوع, فهذا  فس�حان هللا �عني: أن تنزهه, وأن تمجده, وأن تخضع له, فإن لم �كن

 ل�س �التسب�ح.

الحمد هلل: أن �كون القلب مفعمًا �االمتنان من هللا عز وجل؛ اآلن: إذا دعوت إلى هللا فإنك تذكره, اآلن: إذا 

 أمسكت س�حة, وقلت: هللا, هللا, هللا, فإنك تذكره.

, والتهلیل, واالستغفار, وتالوة القرآن, وتالوة حدیث النبي, بل فكل أنواع األذكار؛ الحمد, والثناء, والتسب�ح, والتكبیر

إن قراءة كتاب فقه, من أجل أن تعرف الحكم الشرعي, نوع من الذكر, بل إن األمر �المعروف والنهي عن 

 المنكر, نوع من الذكر, لذلك: المؤمن لسانه رطب من ذكر هللا. 

 ني))((إنك إن ذكرتني شكرتني, وٕاذا ما نسیتني كفرت

((�ا موسى, أتحب أن أكون جل�سك؟ قال: �ا رب, كیف أكون جل�سك, وأنت رب العالمین؟ قال: أما علمت أنك 
أما علمت أنني جل�س من ذكرني, وحیثما طلبني عبدي  -إن ذكرتني كنت جل�سك–إن ذكرتني شكرتني 

 وجدني))
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 أهله. أیها األخوة, إذًا: ذكر هللا: إذا است�قظ الرجل من اللیل, وأ�قظ

 حق�قة یجب أن تعلمها :

 أیها األخوة, لو توسعنا أكثر من ذلك ......

یوجد في الح�اة حق�قة واحدة هي: هللا؛ أي شيء �قر�ك منها هو ذكر, وأي شيء ی�عدك عنها هو لهو, أبدًا, أي 

 شيء �قر�ك من هللا هو ذكر, أي شيء ی�عدك عن هللا هو لهو: 

 ﴾﴿َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنونَ 

 ]1[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿الَِّذیَن ُهْم ِفي َصَالِتِهْم َخاِشُعوَن﴾

 ]2[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن﴾

 ]3[سورة المؤمنون اآل�ة:

 قال: اإلمام الشبل �قرأ أر�عمئة ألف حدیث شر�ف, اكتفى �حدیث واحد.

 ذ في هذا المسجد, من �قرأ لي النافذة األولى؟.رأیته مكتو�ًا على أر�عة مناف

 اعمل لدن�اك �قدر �قائك فیها.

 الثان�ة: واعمل �قدر مقامك فیها.

 والثالثة: واعمل هلل .......

 الرا�عة: في خطأ. هل اإلنسان �عمل �النار؟.
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 واتق النار, النار ال ُ�عمل لها, النار ُتتقى, والعمل للجنة, وُتتقى النار.

 ا, في آخرة؛ الدن�ا سنوات معدودة, واآلخرة لألبد, والنار ال ُتحتمل. ففي دن�

((اتق النار �قدر صبرك علیها, واعمل هلل �قدر حاجتك إل�ه, واعمل للدن�ا �قدر مقامك فیها, واعمل لآلخرة 
 �قدر �قائك فیها))

 

إ�اب, أو وصل, أو قطع, أو  أیها األخوة, لو عممنا, لوجدنا أن كل حركة, أو سكنة, أو موقف, أو ذهاب, أو

غضب, أو رضى, أو صلة, أو مودة, أو بذل, أو عطاء, �قر�ك من هللا, فهو من الذكر, وأن كل تصرف ی�عدك 

 عنه, فهو من اللهو, لذلك �مكن أن نقول:

إذا كان هناك نقطتان, وأنت بینهما, لو خطیت خطوة نحو هذه النقطة, ابتعدت حكمًا عن هذه النقطة؛ فكلما 

قتر�ت من اآلخرة, ابتعدت عن الدن�ا, وكلما اقتر�ت من الدن�ا, ابتعدت عن اآلخرة, كلما اقتر�ت من هللا, ابتعدت ا

 عن النقص, اقترب من النقص, ابتعد عن هللا عز وجل.

 إذًا: 

 ((إذا است�قظ الرجل من اللیل, وأ�قظ أهله, وصل�ا ركعتین, ُكت�ا من الذاكر�ن هللا كثیرًا والذاكرات))

 من أدع�ة النبي عل�ه الصالة والسالم :

 ((إذا است�قظ أحدكم من منامه, فل�قل: الحمد هلل الذي رد إلي روحي, وعافاني في جسدي, وأذن لي بذكره))

 : -عل�ه الصالة والسالم-هناك �عض األدع�ة, كان یدعو بها النبي 

 لك العتبى حتى ترضى)) ((اللهم إني أعوذ �ك من فجأة نقمتك, وتحول عافیتك, وجم�ع سخطك,

 فجأة نقمتك: است�قظ, ال یرى �عین�ه, أراد أن �حرك رجله, ال تتحرك.

 فاإلنسان إذا است�قظ, وكان قد رد هللا إل�ه روحه, وعافاه في بدنه, وأذن له بذكره ..... 
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 �شرى :

 أیها األخوة, هذه الجلسة, هل هناك آ�ة قرآن�ة م�شرة لمن �حضرها؟ اآل�ة الكر�مة: 

ُ ِفیِهْم َخْیرًا َألَْسَمَعُهْم﴾  ﴿َوَلْو َعِلَم للااَّ

 ]23[سورة األنفال اآل�ة:

 ما دام هذا اإلنسان, قد سمح له أن �ستمع إلى الحق, فهذا �علم هللا أنه خیر, لو لم �كن خیرًا, ال �ستمع: 

 ﴿َوَلْو َأْسَمَعُهْم َلَتَولَّْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن﴾

 ]23[سورة األنفال اآل�ة:

 ما �قال عند نزول المصی�ة :

 ((إذا أصاب أحدكم مصی�ة, فل�قل: إنا هلل وٕانا إل�ه راجعون))

 إذا أراد أن ُ�عزي أهل المیت, �قول:  -عل�ه الصالة والسالم-كان 

 ((إنا هلل ما أعطى, وله ما أخذ))

 إنا هلل: نحن ملك هللا عز وجل, ومصیرنا إل�ه.

ل�س إل�ك؛ تملك بیتًا استهلك, تملك بیتًا صودر, قد تنتفع وال تملك, وقد تملك وال أح�انًا: تملك شیئًا, لكن مصیره 

تنتفع, وقد تملك وتنتفع, لكن المصیر ل�س إل�ك, من هو مالك الملك؟ الذي �ملك كل شيء خلقًا, وتصرفًا, 

 ومصیرًا, هو هللا عز وجل.

 لذلك: 

 اجعون))((إذا أصاب أحدكم مصی�ة, فل�قل: إنا هلل وٕانا إل�ه ر 
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 �عضهم قال: إنا هلل: نحن ملك هللا عز وجل, وٕانا إل�ه راجعون: بهذه المصی�ة.

 �عني: هللا عز وجل غني عن تعذیبنا, بل إن هللا عز وجل �قول: 

ُ ِ�َعَذاِ�ُكْم ِإْن َشَكْرُتْم َوآَمْنُتْم﴾  ﴿َما َ�ْفَعُل للااَّ

 ]147[سورة النساء اآل�ة:

 لعلة راجحة, لحكمة �الغة؛ مداراة, تقر��ًا, تطهیرًا, رفعًا, دفعًا, كشفًا.غني عن تعذیبنا, فلو عذبنا 

 إذًا: المؤمن الصادق إذا إصابته مصی�ة �قول: 

ِ َوإِنَّا ِإَلْ�ِه َراِجُعوَن﴾  ﴿ِإنَّا هللَِّ

 ]156[سورة ال�قرة اآل�ة:

 لذلك: 

 َلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن﴾﴿ُأوَلِئَك َعَلْیِهْم َصَلَواٌت ِمْن َر�ِِّهْم َوَرْحَمٌة َوُأو 

 ]157[سورة ال�قرة اآل�ة:

 عندما تأتي المصی�ة:  -عل�ه الصالة والسالم-من أدع�ة النبي 

 ((اللهم عندك أحتسب مصیبتي, فأجرني فیها, وأبدلني خیرًا منها))

من أندر الرجال؛ امرأة اسمها: أم سلمة, من الصحاب�ات الجل�الت, لها زوج هو: أبو سلمة, من أكابر الرجال, و 

علمًا, وصمتًا, ووقارًا, وشجاعة, وكرمًا, توفي أبو سلمة, فلما �عثوا بدعاء النبي, وقعت في حیرة شدیدة, �عني: 

 كیف یبدلها هللا خیرًا منه؟ هو عندها أعلى الرجال, فإذا �النبي یتزوجها, یتزوجها النبي, فكان خیرًا منه.
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 : -خوةأیها األ-أنا في آ�ة, أقولها لكم 

ُ َ�ْعَلُم وَ   َأْنُتْم َال َتْعَلُموَن﴾﴿َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْیئًا َوُهَو َخْیٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْیئًا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َوللااَّ

 ]216[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ماذا تستنتج من هذه القصة؟ :

 : -ال أدري مبلغ صحتها؛ لكن مؤثرة-سمعت قصة 

ل في المدینة, اسمه: أنس بن عامر, تزوج امرأة, و�وم الدخول لم تعج�ه إطالقًا, دخل بها, وخرج من عندها رج

هائمًا على وجهه, وسافر إلى الشام, وغاب عن المدینة عشر�ن عامًا, عاد إلى المدینة, وقد تقدمت �ه السن, دخل 

 إلى مسجدها ل�صلي, فإذا بدرس, حوله عدد غفیر.

 هها, ورأت أنه كرهها, قالت له: قد �كون الخیر كامنًا في الشر.هو حینما كر 

.  �عني: إن رأیتني شرًا, قد �كون الخیر كامنًا فيَّ

لم تقل له إال هذه الكلمة, ثم سافر, وهام على وجهه, وعاد إلى المدینة, ودخل مسجدها, فإذا في هذا المسجد 

, وحكمة, وأد�ًا, وفقهًا, والناس تحلقوا حوله, والتفوا نحوه, درس علم, ُیلق�ه شاب في مقتبل العمر؛ ُملىء علماً 

�عني: –, قالوا: هذا مالك بن أنس, -هو أنس بن عامر-وأحبوه, فسأل: من هذا العالم؟ فقالوا: هو مالك بن أنس 

ر, قالت: , حینما انتهى الدرس, قال: قل ألمك: إن في ال�اب رجًال, �قول لِك: قد �كون الخیر كامنًا في الش-ابنه

 �ا بني! إنه أبوك.

 أح�انًا اإلنسان: ال تعج�ه زوجته, قد ُیرزق منها الولد الصالح, وهذا الولد الصالح: ُ�علي مقامه في الجنة.

هذه اآل�ة: إذا قرأها المؤمن �ستسلم؛ �ا رب كتبت لي هذه الزوجة, هذه هد�ة منك, أنا أتقبلها, كتبت لي البیت, 

 متني هذا المقام: جعلتني في هذا العمل, أق
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ُ َ�ْعَلُم وَ   َأْنُتْم َال َتْعَلُموَن﴾﴿َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْیئًا َوُهَو َخْیٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْیئًا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َوللااَّ

 ]216[سورة ال�قرة اآل�ة:

 عز وجل, ل�كن دیدنك: أن ترضى وهناك آالف آالف القصص, التي تؤكد هذه الحق�قة؛ ال تعترض على هللا

 �قضائه وقدره.

 �قول: الرضا �مكروه القضاء, أرفع درجات ال�قین. -كرم هللا وجهه-ألن سیدنا عل�ًا 

 أنت حینما ترضى �قضائه وقدره, أنت في أعلى درجات ال�قین.

 إذًا: 

تسب مصیبتي, فأجرني بها, ((إذا أصابت أحدكم مصی�ة, فل�قل: إنا هلل وٕانا إل�ه راجعون؛ اللهم عندك أح
 وأبدلني خیرًا منها))

 [أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما]

 وهللا س�حانه و تعالى: متكفل �كل من رضي �مصیبته, أن یبدله خیرًا منها. 

, كان إذا أصابته مصی�ة, قال: الحمد هلل ثالثًا؛ الحمد هلل إذ لم تكن في -رضي هللا عنه-حتى إن سیدنا عمر 

 , والحمد هلل إذ لم تكن أكبر منها, والحمد هلل إذ ألهمت الصبر علیها.دیني

 ومن لم تحدث المصی�ة في نفسه موعظة, فمصیبته في نفسه أكبر. 

 هل یجوز للمسلم إذا قدم له شيء من غیر مسألة أن یرده, ولماذا؟ :

 ((إذا ُأعطیت شیئًا من غیر أن تسأل, فكل وتصدق))

 ي الصح�ح, وأبو داود والنسائي في سننهما][أخرجه البخاري ومسلم ف
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�عني: إنسان محترم, ُقدم له شيء من غیر مسألة, من غیر طلب, من غیر شرط, من غیر استشراف نفس, من 

غیر أن �فعل شیئًا, فرده, فكأنما رده على هللا؛ أحب أن یخدمك, أحب أن �ساعدك, هناك أشخاص �أبون, �عنف 

 وغلظة. 

 ًا من غیر أن تسأل, فكل وتصدق))((إذا ُأعطیت شیئ

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والنسائي في سننهما]

 �عني: كل حاجتك, فاض عن حاجتك, تصدق بها, هو لك, العبرة: أال تسأل, وأال تستشرف, وأال تطلب. 

 ابدأ �الم�امین :

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 , ول�شرب ب�مینه, ول�أخذ ب�مینه, ول�عطي ب�مینه))((إذا أكل أحدكم؛ فل�أكل ب�مینه

 قال: ما مست یدي ال�منى عورتي, منذ صافحت رسول هللا. -رضي هللا عنه-أحد أصحاب رسول هللا 

أبدًا, ما دامت هذه الید أمسكت بید رسول هللا, ین�غي أن ت�قى ألنبل األهداف؛ ُ�عطي �الید ال�منى, �أخذ �الید 

 د ال�منى, �شرب �الید ال�منى. ال�منى, �أكل �الی

 ما �كره في اإلمامة والجماعة :

 قال: 

((إذا أمَّ أحدكم الناس فلیخفف؛ فإن فیهم الصغیر والكبیر, والضعیف والمر�ض, وٕاذا صلى وحده فل�صل كیف 
 شاء))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم, ومالك في الموطأ]
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 كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أخف الناس صالة في تمام))((

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وابن خز�مة في صح�حه]

أحد أصحاب النبي سیدنا معاذ: أم الناس في صالة, و�عض هؤالء الذین ائتموا �ه, طالت علیهم القراءة, فخرجوا 

 ذي خرج, أم عاتب اإلمام؟ عاتب اإلمام, قال: عاتب من؛ ال -عل�ه الصالة والسالم-من الصالة, النبي 

 ((أفتَّان أنت �ا معاذ!؟))

�عني دائمًا: ل�كن مجلس العلم, مجلس الذكر, الصالة خف�فة؛ ألن فیهم المر�ض, والصغیر, والكبیر, والضعیف, 

 وذا الحاجة. 

وهذا من -حتین, أو أكثر, : �صلي الفجر, ومن عادته: أن �قرأ في صالة الفجر صف-عل�ه الصالة والسالم-كان 

 , سمع �كاء طفل, فقرأ اإلخالص وسلم, عجب أصحا�ه منه, قال: -السنة

 ((سمعت الطفل ینادي أمه ب�كائه, فرحمت الطفل وأمه))

فكان خف�فًا في صالته, أما إن صلیت وحدك, أطل ما شئت؛ اقرأ ال�قرة كلها, اقرأ آل عمران كلها, صل ما شئت, 

 أطل ما شئت.

 غي على المسافر أن �علمه من أحكام دینه :ما ین�

 ((إذا خرج أحدكم إلى سفر, فلیودع أخوانه, فإن هللا تعالى: جاعل في دعائهم البركة))

من السنة للمسافر: أن یودع أخوانه, ومن السنة لمن �أتي من السفر: أن یزوره أخوانه مهنئین, تودعهم, 

 و�هنئونك. 

 دع أخوانه, فإن هللا: جاعل في دعائهم البركة))((فإذا خرج أحدكم إلى سفر, فلیو 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

538 

 رزق ومغفرة :

 آخر حدیث: 

 ((إذا دخل الضیف على القوم, دخل برزقه))

أیها األخوة, قصة قد�مة جدًا, من عشر�ن, ثالثین سنة, في رجل في بیروت؛ في قرا�ة, وفي صداقة, وفي مودة, 

 معقول.�حب أهل الحق كثیرًا, مرة زرته, أكرم إكرامًا غیر 

قلت له: ما هذا؟ هذا ز�ادة عن الحاجة, قال: وهللا علمت �مجیئكم, قبل أن تأتوا, من كثرة ما �عت في ذلك الیوم: 

 علمت أن ضیوفًا س�أتونني.

 الحدیث هنا: 

–وٕاذا خرج  -صدقوا: إذا إنسان كر�م, هذا الضیف �أتي معه رزقه–((إذا دخل الضیف على القوم, دخل برزقه 
 خرج �مغفرة ذنو�هم)) -هذا الضیف

 وهللا شيء جمیل؛ �أتي برزقه, و�رحل بذنو�هم!.

اآلن: ال یوجد غیر: دمشق ترحب �كم, غیر هذه ال یوجد, ترجع: رافقتكم السالمة, أما قد�مًا: كان اإلنسان أینما 

 ذهب؛ هناك من �ستقبله, هناك من یدعوه إلى النوم في البیت.

 لعشاء هنا أم في المطعم؟ أنت في المطعم أفضل لك. �عني یذكرون طرفة: تتناول طعام ا

 ((إذا دخل الضیف على القوم, دخل برزقه, وٕاذا خرج, خرج �مغفرة ذنو�هم))

 �عني: �أتي برزقه, و�رتحل بذنو�هم, هذا إذا أردت إكرام الضیف لوجه هللا. 
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 من هو الضیف؟ :

م, �حضر مجلس علم, ینتهي الدرس, ال أحد الحق�قة: من هو الضیف؟ الذي �أتي من سفر, �أتي طالب عل

یدعوه؛ قادم من حلب, قادم من الالذق�ة, قادم من محل �عید, إذا وجد أخوانه, یدعونه إلى البیت إلى العشاء, 

 ینتعش, �شعر أنه

 بین أهله. نحن ال نر�د الوالئم, التي فیها ت�اه, ال, ال. 

 ((�ا عائشة, ال تكلفي للضیف فتمل�ه))

 إال �الموجود))((ال زهد 

لكن أح�انًا اإلنسان: �سعد, ال من الطعام, من الترحیب؛ �سعد من الوجه ال�شوش, �سعد من الدعوة الحارة. 

 �أتون من محالت �عیدة. -أح�اناً –فطالب العلم 

ثة, أنا من فضل هللا, في رمضان: ندعو طالب العلم دائمًا؛ من الصین, من األتراك, األفارقة, إلى ول�متین, ثال

 أر�عة في رمضان, الطعام لوجه هللا, ال للتراخي, للت�اهي.

 �قول لك: كسرت عینه, قدمت له طعامًا, ال یذوقه في ح�اته, كسرت عینه, ل�س هذا هو الذي �قول عنه النبي.

 إنسان طالب علم, غر�ب, جاء من مكان �عید.

أول یوم, ثاني یوم, �شعر أنه غال علیهم, تتكون أح�انًا: إنسان �سافر إلى بلد, ُیدعى ظهرًا, ومساء, وص�احًا, 

 عالقات متینة جدًا.
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 إذًا: 

 ((إذا دخل الضیف, دخل برزقه, وٕاذا خرج, خرج �مغفرة ذنو�هم))

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 أحادیث شر�فة تبدأ �كلمة ( إذا ):  {119-40}الدرس 

 07-06-1997النابلسي بتار�خ:  لفضیلة الدكتور دمحم راتب -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 ما هي الفكرة التي ینص علیها الحدیث؟ :

 أیها األخوة الكرام, ال زلنا مع حدیث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-, عن أبي هر�رة روى اإلمام أحمد في مسنده

 ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه, فأبت أن تجيء, ف�ات غض�ان, لعنتها المالئكة حتى تص�ح))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود في سننه]

ن كل إنسان أقامه هللا في وظ�فة, فأكبر جزء من ع�ادته هلل أیها األخوة الكرام, هذا الحدیث �عطینا فكرة: عن أ

 عز وجل: أداؤه لهذه الوظ�فة. 

 إل�كم التفصیل في شرح هذه الفكرة :

 أیها األخوة, إذا أقام هللا العبد بوظ�فة, أكبر جزء من ع�ادته: أداؤه لهذه الوظ�فة.

-القرآن, وأن �كثر من ذكر هللا؛ ولكن هذا اإلنسان  إنسان أكرمه هللا �المال, بإمكانه أن �صلي اللیل, وأن �قرأ

ع�ادته األولى: إنفاق هذا المال على المحتاج والمساكین, أقامه غن�ًا: یجعل من ماله  -الذي أكرمه هللا �المال

سلمًا إلى رضوان هللا عز وجل, إنسان آخر: جعله قو�ًا, أكبر جزء من ع�ادته: أن �ستخدم قوته في إنصاف 

, إنسان جعله هللا حاكمًا, أكبر جزء من ع�ادته: أن یجلس لحل مشكالت الناس, وٕانصاف المظلوم, المظلوم

 واألخذ على ید الظالم, هذه ع�ادته. 
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حسنًا: عالم لو أنه ذكر هللا طوال اللیل, وسكت عن الحق, أكبر جزء من ع�ادته: أن یبین للناس, ال أن �كتم 

ادة له إنفاق العلم, والذي أقامه �المال, أعظم ع�ادة له إنفاق المال, والذي علمه؛ فالذي أقامه �العلم, أعظم ع�

أقامه �القوة, أعظم ع�ادة له نصر الضعیف بهذه القوة, والمرأة التي أقامها هللا سكًنا لزوجها, أعظم ع�ادة أن تلبي 

 حاجة زوجها.

جها �ات وهو علیها غض�ان, لعنتها �عني: امرأة تصلي, وتكثر من الصالة, وتصوم, وتكثر من الص�ام, وزو 

 المالئكة حتى تص�ح.

 هناك نسوة كثیرات, لسن فقیهات .......

كانت الصحاب�ة الجلیلة, إن أرادت أن تصلي اللیل, تسأل زوجها: ألك بي حاجة؟ فإن قال: ال, ذهبت إلى 

 مصالها, وٕان قال: نعم, ع�ادتها إحصان زوجها.

مسلمین: أن المرأة تعتني �مظهرها, وز�نتها, وأناقتها إلى أ�عد الحدود, لكل الناس الظاهرة المؤلمة جدًا في ح�اة ال

إال زوجها, زوجها ال یرى أمامه المرأة التي تحصنه, یتفلت, یخطف �صره �منة و�سرة, هي التي سوف تحاسب 

جاتكم, وأن تعلموا : یجب أن تعلموا زو -أیها األخوة الكرام-أ�ضًا, ألنها كانت سبب تفلته, لم تحصنه؛ لذلك 

 فت�اتكم, حتى �كن زوجات صالحات. 

((فالدن�ا كلها متاع, وخیر متاعها المرأة الصالحة؛ التي إذا نظرت إلیها سرتك, وٕاذا أمرتها أطاعتك, وٕاذا غبت 
 عنها حفظتك في مالك ونفسها))

 ور�ع دین المرأة طاعة زوجها. 

 سها, وأطاعت زوجها, دخلت جنة ر�ها))((إذا صلت المرأة خمسها, وصامت شهرها, وحفظت نف
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 نقطة دق�قة :

في نقطة دق�قة جدًا: أن الرجل �صمت, و�نتظر من زوجته أن تكون فقیهًا, ال, علمها؛ بین لها كالم النبي, بین 

 لها واج�اتها, بین لها ما علیها, ثم آخذها, أما أزواج كثیرون, ینتظرون من زوجاتهم: أن �علمن كل شيء, وهن ال

 �علمن شیئًا؛ علم وحاسب, بین وآخذ.

 �قول:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-إذًا: ف�ما روى اإلمام أحمد في مسنده, عن أبي هر�رة 

 ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه, فأبت أن تجيء, ف�ات غض�ان, لعنتها المالئكة حتى تص�ح))

 �ح, وأبو داود في سننه][أخرجه البخاري ومسلم في الصح

ُ�عجبون بهذه األحادیث, رائعة جدًا, هي ألنها لمصلحتهم, أتمنى على األزواج: أن یؤدوا  -أح�اناً –لكن األزواج 

 الذي علیهم, ثم �طالبوا �الذي لهم.

 ماذا قال هللا عز وجل؟ قال: 

 ﴿َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْیِهنَّ ِ�اْلَمْعُروِف﴾

 ]228اآل�ة:[سورة ال�قرة 

﴾  ﴿َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْیِهنَّ

 ]228[سورة ال�قرة اآل�ة:

أد الذي عل�ك ثم طالبها, أد لها حقها ثم آخذها, أد لها نصیبها ثم أعرض عنها, أد لها ما ین�غي أن تؤد�ه لها ثم 

 حاسبها.

صع�ة جدًا, والتعامل  -اآلن–�اة یلقى في ح�اته العمل�ة مصاعب شتى, والح -أح�اناً –والحق�قة: أن اإلنسان 

التجاري, والصناعي, والزراعي, ومعاملة الناس متع�ة جدًا, �عني أقل شيء ینس�ه هذا التعب: إذا دخل إلى بیته, 

 یجد امرأة �سكن إلیها, علِّمها. 
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 اعلم هذه الحق�قة :

 اسمعوا مني هذه الحق�قة:

واحدة: أن �عرف هللا هو, وأن �ط�عه, ف�سعد �قر�ه, هذه  أیها األخوة, لن �سعد المؤمن بزوجته, إال في حالة

واحدة, ثم �عرفها ر�ها, و�حملها على طاعته, وتسعد �قر�ه, عندئذ �سعد بها, ال �سعد بها إال إذا سعد هو بر�ه, 

 وسعدت هي بر�ها عن طر�قه, اآلن تعرف حقه, وقبل ذلك: وهللا ال تعرف حقه, وهي عبء عل�ه.

 سیئة جدًا, فقیل له: طلقها واسترح منها, قال: وهللا ال أطلقها, فأغش بها المسلمین. ورجل عنده امرأة 

 فإنما هـو جنــــتك ونارك انظري أیـــن أنت منه 

 والعكس صح�ح. 

 أمر نبوي :

 : -ملسو هيلع هللا ىلص-حدیث آخر: عن رسول هللا 

 ((إذا دعي أحدكم إلى الول�مة فل�أتها))

 هلل: أن تلبي الدعوة. �عني: جزء من طاعتك 

 ((من دعي فلم یلب, فقد عصى أ�ا القاسم))

 ألجبت)) -�عني: نحن في الشام, صحنا�ا –((لو دعیت إلى كراع مؤدم من غن�مة 

 أح�انًا: دعوة في مكان �عید, �قول لك أهل الدن�ا: الخطوات أكثر من اللقمات, یوزنها, �عید, لن أذهب.
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 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ألجبت)) -فقط في الغن�مة, خارج المدینة-((لو دعیت إلى كراع مؤدم 

 ((من دعي فلم یلب, فقد عصى أ�ا القاسم))

 لم حذر النبي من الدخول على األغن�اء, وما هي القاعدة التي نستن�طها في هذا المقام؟:

, -طاقة دعوة على الشیراتون, ط�عًا یذهبمعه �-أیها األخوة, تلب�ة دعوة األغن�اء, واألقو�اء, والكبراء من الدن�ا, 

 وتلب�ة دعوة الفقراء المؤمنین من اآلخرة.

أح�انًا: تأت�ك دعوة إلى مكان �عید, عقد قران, أح�انًا في الطر�ق, في الغوطة: في الطرق عقد القران, كراسي في 

 الطر�ق, وكأس شاي, ال یوجد غیرها, تلب�ة دعوة أهل الدن�ا.

ء, واألقو�اء, واألغن�اء, هذه من الدن�ا ال من اآلخرة, أما تلب�ة دعوة المؤمنین الضعفاء, هذه من تلب�ة دعوة الكبرا

 اآلخرة.

 أنت حینما یدعوك إنسان فقیر, وهو یراك شیئًا كبیرًا, وتلبي دعوته بتواضع, تمأل قل�ه سعادة. 

 وما ُعبد هللا في األرض, �أفضل من جبر الخواطر.

 الفقراء المؤمنین من عمل اآلخرة, وتلب�ة دعوة األغن�اء من عمل الدن�ا. فالحق�قة: تلب�ة دعوة

 : -عل�ه الصالة والسالم-لذلك قال النبي 

((�ا عائشة, إذا أردت اللحوق بي, فل�كفك من الدن�ا كزاد الراكب, وال تستخلقي ثو�ًا حتى ترقع�ه, وٕا�اك 
 والدخول على األغن�اء))

 قال: من دخل على األغن�اء, خرج من عندهم وهو على هللا ساخط. -رضي هللا عنه-ولسیدنا عمر 

 ال یوجد عنده شيء في البیت؛ إذا فر�زته ثمنها مئتا ألف.
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 قال: یوجد حنف�ة ثمنها مئتان وخمسون ألفًا, �سعر ثمن بیت.

 على هللا.فاإلنسان إذا دخل على غني مترف, ال �عرف هللا, خرج من عنده إنسانًا ضعیف اإل�مان, وهو ساخط 

 لذلك: ال تصاحب من ال یرى لك في الفضل, مثل ما ترى له, قاعدة.

 صاحب أهل اإل�مان؛ تحبهم و�حبونك, تقدرهم و�قدرونك, تحتفي بهم و�حتفون �ك, تسعد بهم و�سعد �ك. 

 صاحب أهل اإل�مان. 

 ((ال ُتَصاِحْب ِإال ُمْؤِمنًا، وال �أُكْل َطَعاَمَك ِإال َتِقّي))

 و داود والترمذي في سننهما][أخرجه أب

 ما الموقف الذي حصل في هذه الدعوة, وماذا نستفید منه؟ :

مرة كنا في دعوة, دعوة مدرسین, فرجل كر�م, أقام ول�مة لس�عین مدرسًا في ثانو�ة, وكان الطعام لذیذًا, واعتنى 

ألطف ع�ارة للملحد هذه -عنا�ة �الغة, رجل كر�م, هو خطیب مسجد, من بین الحضور: أناس علمانیون 

م�اشرة: �ا أستاذ فالن, ألم  -أنا–فقال له أحدهم: وهللا أنت تحتاج إلى تأم�م على هذا الطعام, فقلت له  -علماني

 ینهك عن دعوة مثل هؤالء؟. 

 ((ال ُتَصاِحْب ِإال ُمْؤِمنًا، وال �أُكْل َطَعاَمَك ِإال َتِقّي))

 [أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما]

 صاحب إال مؤمنًا: إن دخل لبیتك, ورآه بیتًا جیدًا, �فرح لك, أبدًا.ال ت

 عالمة المؤمن: �فرح لكل خیر أصاب أخاه, عالمة المنافق: 

َئٌة َ�ْفَرُحوا ِبَها﴾  ﴿ِإْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوإِْن ُتِصْ�ُكْم َسیِّ

 ]120[سورة آل عمران اآل�ة:
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 �شمت �ك دائمًا. 

 اِحْب ِإال ُمْؤِمنًا، وال �أُكْل َطَعاَمَك ِإال َتِقّي))((ال ُتَص 

 [أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما]

لك أن تعامل الناس جم�عًا, العالقة عالقة العمل, أما العالقة الحم�مة؛ ز�ارات, سهرات, والئم, نزهات, شراكات, 

 هذا ألهل اإل�مان فقط, وٕاال تندم أشد الندم. 

 ِإال ُمْؤِمنًا، وال �أُكْل َطَعاَمَك ِإال َتِقّي)) ((ال ُتَصاِحبْ 

 [أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما]

 تفسیر رؤ�ا المنامات من حیث الناح�ة الشرع�ة :

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن جابر, عن رسول هللا, أنه  -ملسو هيلع هللا ىلص-وف�ما رواه اإلمام مسلم, عن رسول هللا 

ْل ((إذا رأى أ حُدكم الرؤ�ا �كرُهها؛ َفْلی�ُصْق عن �َسارِِه ثالثًا، ول�سَتِعْذ �اهلل من الش�طان الرج�م ثالثًا، وْلیتحوَّ
 عن َجْنِ�ِه الذي كان عل�ه))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود في سننه]

 أر�ع حاالت: -أیها األخوة-أعط�كم 

 ا تخو�ف من الش�طان, ال ی�الي �ه: إنسان رأى منامًا مزعجًا, إذا كان مستق�مًا: هذ

ُف َأْوِلَ�اَءُه َفَال َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن﴾ ْ�َطاُن ُیَخوِّ  ﴿ِإنََّما َذِلُكُم الشَّ

 ]175[سورة آل عمران اآل�ة:

 وٕان كان مستق�مًا, ورأى منامًا طی�ًا, فهذه �شارة من هللا, العكس:

 لش�طان, تغر�ر.إن كان منحرفًا, ورأى منامًا مطمئنًا, هذا من ا
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 وٕان كان منحرفًا, ورأى منامًا طی�ًا, أو رأى منامًا مزعجًا, هذا من الرحمن تنب�ه.

العوام �قولون كلمات مضحكة: ال �صلي إطالقًا, وال حج, وال أدى زكاة ماله, وكان غارقًا �المالهي, أهله �قولون: 

 الى: ك�ة نور, أي نور هذا! كالم فارغ, المق�اس هو العمل, قال تع

ُل َعَلْیِهُم اْلَمَالِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا َوَال َتحْ  ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ َزُنوا َوَأْ�ِشُروا ِ�اْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ﴿ِإنَّ الَِّذیَن َقاُلوا َر�َُّنا للااَّ
 ُتوَعُدوَن﴾

 ]30[سورة فصلت اآل�ة:

ْنَ�ا َوِفي اْآلِخَرِة﴾﴿َنْحُن َأْوِلَ�اُؤُكْم ِفي اْلَحَ�اِة ال  دُّ

 ]31[سورة فصلت اآل�ة:

 أنه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-وفي حدیث آخر, رواه اإلمام البخاري, عن أبي سعید الخدري, عن رسول هللا 

ْث بها، وٕاذا رَأى غیر ذلك مما �كره،  ((إذا رأي أحُدكم الرؤ�ا ُ�ِحبُّها، فإنها من هللا، فْل�ْحَمد هللا علیها، ولُ�حدِّ
 فإنّما هي من الش�طان، فل�ستعذ �اهلل من شرِّها، وال یذُكْرها ألَحٍد، فإنَّها لْن َتُضرَُّه))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 رؤ�ا فسرت :

قال: �ا ملك الموت, كم  -عمل عظ�م–إمام دار الهجرة, رأى في المنام ملك الموت  -كما تعلمون -اإلمام مالك 

ي لي في ح�اتي؟ فأشار له هكذا ..... فلما است�قظ قلق أشد القلق, �ا ترى؛ خمس سنوات, أم خمسة أشهر, أم �ق

 خمسة أساب�ع, أم خمسة أ�ام, أم خمس ساعات؟ فسأل اإلمام ابن سیر�ن عن تأو�ل هذه الرؤ�ا.

ال �علمها إال هللا. هذا هو  قال ابن سیر�ن: �ا إمام, إن ملك الموت �قول لك: إن هذا السؤال من خمسة أش�اء,

 التأو�ل.

 فاإلنسان إذا رأى رؤ�ا واضحة جدًا, له ثقة بإنسان صالح, ل�قصها عل�ه. 
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 ما یتعلق �الجنازة :

 ((إذا رأى أحُدكم جنازة، فإن لم �كن ماش�ًا معها فل�قم، حتى یخلَِّفها أو ُتخلِّفه، أو توَضُع من َقْبل أن ُتَخلَِّفُه))

 ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم] [أخرجه البخاري 

 الموت یجب أن تحترمه, ألن هللا قهر ع�اده �الموت, والموت مصیر كل حي: 

 ﴿ُكلُّ َمْن َعَلْیَها َفاٍن﴾

 ]26[سورة الرحمن اآل�ة:

 وكل مخلوق �موت, وال ی�قى إال ذو العزة والجبروت.

 والعمر مهما طال فال بد من نزول القبر  لفجرواللیل مهما طال فال بد من طلوع ا
 یومًا على آلــــــة حد�اء محمول   وكل ابن أنثــــى وٕان طالت سالمته
 فاعلم �أنــــــــك �عدها محمول  فإذا حمــــــلت إلى القبور جنازة 

 فقد أســــاء صـــــح�ة الموت  ومن عـــــــــدَّ غدًا من أجله

 قصة :

م, �عمل في وزارة التر��ة, وله منصب رف�ع, له مع أصدقائه جلسة أسبوع�ة یوم السبت, في ألخي صدیق حم�

, سألوه -�اللغة العام�ة-إحدى هذه الجلسات, قال هذا الصدیق لمن حوله من أصدقائه: أنا مطول لكي أموت 

صح�ح,  -وهللا–�اة, وكالمه لماذا؟ قال: ألنني نحیف, وال أدخن, وآكل قل�ًال, وأمشي كثیرًا, وال أحمل هموم الح

هذه كلها عوامل الموت؛ ال یدخن, رشیق, ر�اضي, طعامه قلیل, ال �ع�أ بهموم الح�اة, تكلم هذا یوم السبت, وفي 

السبت الثاني: كان تحت األرض, وهللا الذي ال إله إال هو, وعمره قصیر, �عني ل�س عمرًا مدیدًا, دون الستین, 

 خمس وخمسون تقر��ًا.

 فقد أســــاء صـــــح�ة الموت  ـــــــدَّ غدًا من أجله من عــ
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 ((إذا رأى أحُدكم جنازة، فإن لم �كن ماش�ًا معها فل�قم، حتى یخلَِّفها أو ُتخلِّفه، أو توَضُع من َقْبل أن ُتَخلَِّفُه))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم]

 منعطف هام :

قول سیدنا سعد بن أبي وقاص: ثالثة أنا فیهن رجل, وف�ما سوى ذلك, فأنا واحد من الناس؛ ما صلیت صالة �

 فُشغلت �غیرها حتى أقضیها, وال سرت في جنازة فحدثت نفسي �غیر ما تقول.

 من منكم سمع الجنازة تقول؟.

 قال: 

عبن �كم الدن�ا كما لعبت بي؛ جمعت المال ((إن روح المیت ترفرف فوق النعش, تقول: �ا أهلي �ا ولدي, ال تل
 مما حل وحرم, فأنفقته في حله وفي غیر حله, فالهناء لكم, والت�عة علي))

 لذلك: 

جمعه من حرام, وورثه ألهله حالًال, -((أندم الناس: رجل دخل ورثته �ماله الجنة, ودخل هو �ماله النار 
وأندم الناس: عالم دخل الناس �علمه الجنة,  -�ه النار فأنفقوه في طاعة هللا, فدخلوا �ه الجنة, ودخل هو

 ودخل هو �علمه النار))

 اقرأ معنا :

 قرأت مرة أر�عة أدع�ة, �قشعر منها الجلد:

 اللهم إني أعوذ �ك, أن �كون أحد أسعد لما علمتني منه.

 اللهم إني أعوذ �ك, أن أقول قوًال ف�ه رضاك ألتمس �ه أحدًا سواك.

 �ك, أن أتز�ن للناس �شيء �شینني عندك.اللهم إني أعوذ 

 اللهم إني أعوذ �ك, أن أكون عبرة ألحد من خلقك. 
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 هذه الح�اة :

, الح�اة مثل مسرح, في مقاعد للمشاهدین, وفي خش�ة مسرح, إذا كنت مستق�مًا, لك مقعد -أیها األخوة-صدقوني 

ستق�مًا, تجر على خش�ة المسرح, تضرب, وتص�ح مع مقاعد المشاهدین, اإلنسان یرى أشكاًال وألوانًا, إذا لست م

 قصة,

 �الض�ط كالمي:

إن كنت مستق�مًا, لك محل مع المشاهدین, تسمع كل یوم أخ�ارًا, أشكاًال وألوانًا, لكن أنت محفوظ, إذا اإلنسان ما 

 استقام, �ص�ح قصة.

 عندنا آ�ة قرآن�ة تؤكد هذا المعنى: 

 ﴿َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِدیَث﴾

 ]19س�ا اآل�ة:[سورة 

 صار قصة.

 لذلك الدعاء: اللهم إني أعوذ �ك أن أكون عبرة ألحد من خلقك.

 �ا رب ال أكون أنا قصة. 

 هللا �سترنا, وال �فضحنا, و�عافینا, و�عفو عنا.

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 حدیث شر�ف ( إذا رأى أحدكم ألخ�ه �الء .. ):  {119-41}الدرس 

 14-06-1997الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ: لفضیلة  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 انظر إلى هذه المقولة لعلي بن أبي طالب :

 اء ما ازددت �قینًا.�قول: وهللا لو كشف الغط -كرم هللا وجهه-أیها األخوة الكرام, اإلمام علي 

�قینه قبل كشف الغطاء, ك�قینه �عد كشف الغطاء, أما أكثر الناس إذا جاءهم ملك الموت, ُكشفت لهم الحقائق 

 التي كانت غائ�ة عنهم.

 ((الناس ن�ام, إذا ماتوا انتبهوا))

 خ�ارك مع اإل�مان خ�ار وقت :

 قال تعالى: 

 اْلَیْوَم َحِدیٌد﴾﴿َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَ�َصُرَك 

 ]22[سورة ق اآل�ة:

وخ�ارنا مع اإل�مان خ�ار وقت, خ�ار وقت, ال خ�ار قبول أو رفض, ألن كل بني ال�شر عند انتهاء أجلهم ُتكشف 

 لهم الحقائق, لكن هذا اإل�مان ال ینفع إطالقًا: 

 َكَسَبْت ِفي ِإ�َماِنَها َخْیرًا﴾﴿َال َیْنَفُع َنْفسًا ِإ�َماُنَها َلْم َتُكْن َآَمَنْت ِمْن َقْبُل َأْو 

 ]158[سورة األنعام اآل�ة:
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 ما م�ادرة هذه المقدمة؟ :

�قول: وهللا لو علمت أن غدًا  -كرم هللا وجهه-أیها األخوة, قدمت هذه المقدمة, ومعها حدیث آخر لإلمام علي 

 أجلي, ما قدرت أن أز�د في عملي.

 ال �ستط�ع أن یز�د في عمله.ینطلق �أعلى سرعة, ولو علم أن غدًا أجله, 

هذان القوالن, قفزا إلى ذهني, �سبب أنني قبل أن أكون عندكم الیوم, جاءني اتصال هاتفي من ألمان�ا, أخ كر�م 

�ق�م فترة هناك, وفترة في الشام, قال لي: أنا داخل إلى المستشفى إلجراء عمل�ة في القلب, وقد ال أخرج منها ح�ًا, 

 �ابني خیرًا, و ...... إلى آخره, وص�ة طو�لة أمالها على الهاتف. فأرجو �عني أن أوص�ك

 وال�ارحة كنت في ز�ارة أخ كر�م, أ�ضًا: أصیب في قل�ه, رأیته في حالة, �عني دمعته غز�رة, وعبرته وفیرة.

ه, �عني: فكرت أن اإلنسان حینما �أت�ه الشيء الخطر یتذكر؛ لیت اإلنسان یتذكر وهو في صحته, وهو في قوت

وهو في غناه, وهو في �حبوحة وقته المدید, ألن هذا حدث ینتظرنا جم�عًا, هل �ستط�ع واحد منا وأنا معكم, أن 

ینجو من هذا الموقف؟ �عني: كل یوم �ست�قظ كالذي س�قه إلى ما شاء هللا؟ ال, ال بد من أن �فاجأ في أحد األ�ام, 

 وت, یتفاقم إلى الموت.أن هناك خلل في جسمه, هذا الخلل: إذا كان مرض الم

 حسنًا: اإلنسان إذا رأى نفسه س�غادر, أال ین�غي أن �كون �قظًا وحذرًا؟. 

 حدیث خطیر :

 قال عل�ه الصالة والسالم في الحدیث الصح�ح: 

قد -هل تنتظرون إال فقرًا منس�ًا  -فماذا ینتظر أحدكم من الدن�ا؟ ماذا ینتظر؟-((�ادروا �األعمال الصالحة 
هل  -ینس�ك كل شيء, دون أن تتأهب له, كما أن هللا س�حانه وتعالى �عطي فیدهش, �أخذ فیدهش �أتي فقر

الغنى الذي �حملك على معص�ة هللا, مصی�ة من أكبر المصائب, -تنتظرون إال فقرًا منس�ًا, أو غنى مطغ�ًا 
خة, سمیت في القرآن: شیخو -أو هرمًا مفّندًا  -مرض �فسد عل�ه ح�اته-أو مرضًا مفسدًا  -الغنى المطغي

 أرذل العمر:

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

554 

 ﴿َوِمْنُكْم َمْن ُیَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْ�َال َ�ْعَلَم ِمْن َ�ْعِد ِعْلٍم َشْیئًا﴾

 ]5[سورة الحج اآل�ة:

 أو موتًا مجهزًا, أو الدجال فشر غائب ینتظر, أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟))

 خطر ال ینت�ه إل�ه كثیر من الناس :

أیها األخوة, فكلنا جم�عًا وأنا معكم, ال بد من مغادرة الدن�ا, فبدل أن نندم أشد الندم, ونحرص على عمل صالح 

قبیل الوفاة؛ ونحن أصحاء, ونحن أشداء, ونحن أغن�اء, ونحن في �حبوحة, ین�غي أن نفكر في ساعة المغادرة, 

ر في المستقبل, المستقبل في لقاء مع هللا عز وأكبر خطر یتهدد اإلنسان: هو أن �ع�ش لحظته, دون أن �فك

 وجل. 

ومن نعمة هللا على اإلنسان: أن األعراض التي تصیب جسمه من شیب, أو ضعف �صر, أو أسنان, أو 

مفاصل, أو كول�سترول, أو شحوم, أو �عض اآلالم في الجهاز الهضمي, أو في ...... هذه إشارات من هللا 

 للقاء, فهل أنت مستعد له؟. لط�فة: أن �ا عبدي, قد قرب ا

كیف نستعد لهذا اللقاء؟ �التو�ة النصوح, �العمل الصالح, �طلب العلم, بتعل�م العلم, بإطعام الفقراء والمساكین, 

 �األمر �المعروف, �النهي عن المنكر. 

 هل فكرت في ساعة المغادرة من الدن�ا؟ :

ع أخوان كرام, �عني أصیبوا �قلو�هم, و�كوا �عني دون أن یتمنوا أیها األخوة, فثالثة لقاءات في هذه اللیلة والیوم م

أن ی�كوا, ألنهم شعروا أن األجل صار قر��ًا, صار في آفة �القلب, القلب أخطر عضو �اإلنسان, و�تمنى أن 

 �عمل صالحًا.

نفق وقتك في أنا أتمنى وأنت صح�ح القلب, أن تفكر في ساعة المغادرة, وأن تنفق مالك في سبیل هللا, وأن ت

 سبیل هللا. 
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هل تنتظرون  -�عني: تسابق إلیها, اجعلها م�ادرة, فماذا ینتظر أحدكم من الدن�ا؟-((�ادروا �األعمال الصالحة 
إال فقرًا منس�ًا, أو غنى مطغ�ًا, أو مرضًا مفسدًا, أو هرمًا مفندًا, أو موتًا مجهزًا, أو الدجال فشر غائب ینتظر, 

 دهى وأمر؟))أو الساعة والساعة أ

 من هو اإلنسان الخاسر؟ :

أیها األخوة الكرام, من كرامة اإلنسان عند هللا عز وجل: أنه أعطاه عقًال, والعقل أداة معرفة الحقائق؛ فالذي �عطل 

 عقله, و�تحرك �منطلق من غرائزه وأهوائه, إنسان خاسر, فهؤالء الذین أرادوا الدن�ا, واطمأنوا لها: 

 َعْن َآَ�اِتَنا َغاِفُلوَن﴾ ﴿َوالَِّذیَن ُهمْ 

 ]7[سورة یونس اآل�ة:

 هؤالء یندمون أشد الندم عند مغادرة الدن�ا. 

 رسالة تهنئة لكل مؤمن عرف هللا وسار وفق منهجه :

أیها األخوة, وهللا ما رأیت أعقل من المؤمن, ألنه عرف هللا في الوقت المناسب, وعرف منهجه, وطبق منهجه, 

س أكبر المصائب, هو �عد عنده عرس, وأسعد لحظات ح�اته: الذي �موت على اإل�مان, هذه فالذي �عد عند النا

سعادة كبرى, ال تدانیها أ�ة سعادة, ألن هللا عز وجل خلق اإلنسان ل�سعده في جنة عرضها السموات واألرض, 

لى هللا عز وجل, �صلح وأرسل �ه إلى الدن�ا, لیهیىء نفسه بهذه السعادة, ل�عمل عمًال صالحًا, �صلح للعرض ع

 له لیدخل �ه الجنة: 

 ﴿اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِ�َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾

 ]32[سورة النحل اآل�ة:
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 اسأل نفسك هذا السؤال :

هذه فقرة من الدرس متعلقة بهذه االتصاالت الثالثة, التي �عني كانت في هذا الیوم واللیلة من أخوة كرام, �عني 

 . أصیبوا �أمراض

قال لي: قد ال أخرج من المستشفى و�كى, والثاني كذلك, واألول كذلك, معنى ذلك: ونحن جم�عًا على هذا 

 الطر�ق.

لذلك اإلنسان: ل�سأل نفسه سؤاًال محرجًا, هل �قي �قدر ما مضى؟ هل �قي �قدر ما مضى؟ الذي تجاوز 

 األر�عین.

 : -عل�ه الصالة والسالم-�عني: إذا قال النبي 

 ف المنا�ا بین الستین والس�عین))((معتر 

فالذي تجاوز األر�عین, یجب أن �علم أنه قد �قي أقل مما مضى, كیف مضى الذي مضى؟ مضى كلمح ال�صر, 

 كلمح ال�صر.  -أ�ضاً -وٕاذا كان الذي �قي أقل من الذي أمضى, �مضي 

 فــإذا اإلنسان تحت أط�اق الثرى  ال هي غمضة عین وانت�اهتها إوما هي 

 فیها عبرة : نظرة

مرة وقفت في هذا السوق؛ سوق الحمید�ة, ونظرت إلى محالته التجار�ة, قلت: س�حان هللا! كل خمسین سنة في 

 طقم جدید, أل�س كذلك؟ البیوت كذلك.

وقف أمام شارع في بنا�ات, كل خمسین سنة في طقم جدید؛ �موت, ُی�اع البیت, �شتر�ه إنسان آخر, یجدده, �كبر 

ت, �أتي أوالده یب�عونه, وهكذا ....... فالبیوت, والمحالت التجار�ة, یتجدد أصحابها كل خمسین في السن, �مو 

 عام تقر��ًا. هللا عز وجل جعلنا خالئف في األرض. 
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 موقف عصیب ین�غي أن ال تنساه :

ا قرأت المقابلة, فمرة سألوا طالب وصل للدرجة األولى على القطر في ال�كالور�ا, أجروا معه مقابلة الصح�فة, فأن

�عني أعجبني شيء, ف�ه شيء رائع, �عني: ما سر نجاحك؟ ما سر التفوق الذي أنت ف�ه؟ قال: ألن لحظة 

 االمتحان لم تغادر ذهني إطالقًا.

وأنا أقول لكم: لحظة مغادرة الدن�ا, ین�غي أال تغادر أذهاننا إطالقًا, إذا كانت أمامنا, إذًا: نحن ندخل حسا�ات 

أعمالنا الیوم�ة؛ �كل موقف, �كل حركة, �كل نظرة, �كل سكنة, �العطاء, �المنع, بب�عك, �شرائك, ماذا  اآلخرة في

سأجیب هللا عز وجل؟ ما موقفي من هللا عز وجل؟ لو أن هللا سألني ماذا أجی�ه؟ لم فعلت؟ لم أعطیت؟ لم منعت؟ 

 لم وصلت؟ لم قطعت؟ لم غضبت؟ لم رضیت؟.

 للقاء هللا عز وجل �أتي الموت, �عني �أتي �شكل مقبول.  فاإلنسان لما یهیىء نفسه

 من آ�ات هللا :

موتهم آ�ة من آ�ات هللا, الذي �قول الذي على فراش الموت ألوالده: �ا بني, قم سلم على  -دائماً –الصالحون 

�صفة أحب  عمك, ال یوجد, أین عمو؟ ال یوجد أحد, جاءه ملك الموت �صفة أحب الناس إل�ه, �أت�ه ملك الموت

 الناس إل�ه, فاإلنسان ین�غي أن �كون مستعدًا للقاء هللا عز وجل. قال تعالى: 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا للااََّ َحقَّ ُتَقاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن﴾

 ]102[سورة آل عمران اآل�ة:

 خاضعون هلل عز وجل.  �عني: ال �أتینكم الموت إال وأنتم

�عني: إذا كان س�أتي إنسان ل�أخذك إلى مكان جید, وأعطاك موعد بین الثان�ة والثان�ة , وأنت حر�ص جدًا على 

أن تكون معه, وال ینتظرك وال ثان�ة, ماذا تفعل؟ تهیىء نفسك من الثان�ة األولى, في أ�ة ساعة طرق ال�اب, أنت 

 جاهز. 
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 رأي شخصي :

المؤمن ال �سعد إال إذا كان جاهزًا جاهز�ة تامة لمغادرة الدن�ا, ألن القض�ة سهلة؛ أد الذي عل�ك, أنا أرى: أن 

ابتعد عن كل مشكلة, أد واج�اتك, أد ما عل�ك من حقوق, أد صلواتك, اض�ط جوارحك, اض�ط أعضاءك, اض�ط 

 بیتك, عملك, أنت عندئذ مستعد للقاء هللا عز وجل. 

 من مزا�ا الشام :

خ آخر, �عني سألني أن أعط�ه �عض االنط�اعات عن سفرتي الماض�ة, قلت له: هذا اإلسالم العظ�م, أوًال: وفي أ

ال �عرفها إال من  -أدامها هللا لنا-كل شخص �ع�ش في بلد فیها سلب�ات, وفیها إیجاب�ات؛ إیجاب�ات �الد الشام 

 ترك هذه ال�الد.

معظم الناس في ال�الد األخرى, نتمتع بهذا المنهج القو�م الذي, ال  �عني: نحن نتمتع �أش�اء ثمینة جدًا, �فتقدها

 أقول جم�ع الناس, لكن معظم الناس �سیرون عل�ه.

�عني: أكثر األسر تستمر إلى نها�ة الح�اة, أما هناك التفلت الشدید من منهج هللا, الحر�ة البه�م�ة, جعلت األسر 

ن, والرجال �عشن وحدهن, واإلنسان حر إلى درجة تدعو إلى تنتهي �عد سنة أو سنتین, فالنساء �عشن وحده

القرف والتقزز, �عني الشذوذ هناك كبیر جدًا, وعالي النسب, والمخدرات, وتفكك األسرة, �عني �العین الظاهرة �الد 

 جمیلة جدًا, وغن�ة جدًا, واألمور م�سرة جدًا, أما النفوس شق�ة جدًا, ألن هللا عز وجل �قول: 

 َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِع�َشًة َضْنكًا﴾﴿َوَمْن 

 ]124[سورة طه اآل�ة:

هذه آ�ة قرآن�ة, وهذا كالم خالق الكون, وال �مكن, وال �مكن إلنسان على وجه األرض في القارات الخمس, أن 

 �سعد وهو �عید عن هللا, مستحیل, لذلك: ما دام ذكر هللا منعدمًا, السعادة منعدمة.

 للخبز وحده �ح�ا اإلنسان.ول�س 

 هذا كالم السید المس�ح: ل�س للخبز وحده �ح�ا اإلنسان.
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كل شيء م�سر, لكن ال یوجد سعادة, وقد تجد في �الد أخرى كل شيء صعب, وفي سعادة؛ حینما تشعر أنك 

ال من فقدها, ألنه في طاعة هللا, وأنك مط�ع هلل, وأن هذا المنهج القو�م مطبق له, فهذه سعادة كبرى, ال �عرفها إ

 یوجد ثالثون حدیث صح�ح في الترغیب والترهیب, تحض على السكنى في الشام.

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

((رأیت عمود اإلسالم قد احتمل من تحت رأسي, فأت�عته �صري, فإذا هو في الشام, فعل�كم �الشام في آخر 
 الزمان))

 تلك هي األمة الغر��ة :

أن اإلنسان إذا كان حصل المال هناك, وفقد أثمن شيء �ملكه, وهو األوالد, االبن أغلب الظن ال الحق�قة الدق�قة: 

ینتمي ال إلى هذه األمة, وال إلى هذا الدین, ألنه نشأ في �الد؛ التعل�م فیها على منهج غر�ب, الق�م غر��ة, 

 الم�ادىء

نك نشأ على هذه النشأة, وانسلخ عن أمته, وعن دینه, غر��ة, العقل�ة غر��ة, األهداف غر��ة, اللغة غر��ة, فإذا اب

 وعن لغته, وهو ابنك, وامتدادك, و�ضعة منك, وفلذة كبدك, ف�شقى األب �شقاء ابنه.

وال یوجد أسرة أقامت هناك, إال وفقدت أثمن ما تملك وهو أوالدها, ط�عًا: ما فقدت وجودهم, هم عندها؛ لكن 

 قدت دینهم, وفقدت �عني انتماءهم ألمتهم, فلذلك ...... فقدت انتماءهم, وفقدت اتصالهم, وف

 دعوة للمغترب المسلم �العودة إلى وطنه :

 أح�انًا اإلنسان: �قرأ حدیثًا, �فهمه, یتلوه على الناس, �شرحه, لكن ال �ع�شه, أح�انًا �ع�ش الحدیث.

 أنا حدیث أقرؤه في جامع الصغیر, أقرؤه مرارًا: 

 برئت منه ذمة هللا)) ((من أقام مع المشركین,

في هذه السفرة, تذوقت هذا الحدیث, �عني أغلى شيء عل�ك ابنك, ابنك ل�س عر��ًا, وال مسلمًا, انسلخ من أمته, 
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ل؟ لم �حصل شیئًا.   ومن إسالمه, ومن لغته, فاإلنسان حینما �فقد أوالده, �فقد انتماءهم , ماذا حصَّ

ا, ولو عاشوا ح�اة دون التي كانوا �علمونها, لكن حصلوا شیئًا ثمینًا, لذلك: ما رأیت أعقل من الذین ذهبوا وعادو 

 وهو أنهم كسبوا أوالدهم. 

 

 اعرف ق�مة بلدك :

قال لي أخ كر�م, قال لي: حینما تق�م هناك, تضحي �أثمن ما تملك وهم أوالدك, ولو أن اآل�اء نجوا, نجوا من 

 ه المشكلة .....فساد عر�ض, أما األبناء ال ینجون, ففي مشكلة, هذ

�عني: أنا أدعوكم إلى أن تعرفوا ق�مة بلدكم؛ ق�مة مجلس علم, ق�مة أذان, ق�مة أن في البلدة یوجد أخوك, وأخوك 

الثاني, وأختك, وابن عمك, وابن خالتك, وفي ز�ارات, وفي عالقات, وفي شيء اسمه ح�اء, عیب, في شيء اسمه 

 ة, هذه الحر�ة: تجعل اإلنسان ال �طاق وال �حتمل. عیب, في شيء اسمه مخجول, هناك حر�ة به�م�

 إحصائ�ات :

مرة كنت في درس من دروس األحد �النابلسي, فأما في إحصاء عن حاالت الطالق في أمر�كا, خمس وستون 

�المئة من الزواج ینتهي إلى الطالق, �أقل من عامین, وفي بلد آخر �أورو�ا, س�عة وثالثون �المئة, وكان �حضر 

س أحد أخواننا قضاة الشرع, القاضي األول, فسألته أمام أخواني: كم النس�ة عندنا؟ قال لي: ثمان�ة �األلف الدر 

 �فضل اإلسالم.

�عني: أكثر الحاالت �ستمر الزواج, تجد اإلنسان �ع�ش مع زوجته أر�عین, خمسین سنة, له أوالد, له أصهار, وله 

 ...... وفي مودة, وفي مح�ة ..... 

ال �عرفها إال من فقدها, والمؤمن �عني �عرف النعم بوجودها ال �فقدها, أشخاص كثر ال �عرفون النعمة  فهذه نعم

 إال �فقدها, حینما ُتفقد �عرفونها, ال, ین�غي أن تعرفها وهي موجودة. 
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 من أقام مع المشركین برئت منه ذمة هللا :

�الد مسلمین؛ أكثر األكل حالل, هناك أكثر األكل فاإلنسان ال ینسى اإلیجاب�ات في بلده, ال ینسى أنها هذه 

حرام, و تحتار ماذا تأكل, هذه مذبوحة �شكل غیر ...... مصعوق صعق, وهذا لحم غیر مزكَّى, وهذه الحلو�ات 

فیها دهون حیوان�ة, وهذه معجونة بلحم الخنز�ر, كل العالقات ر�و�ة, وكل األكل فیها خنز�ر, ومشتقاته, فاإلنسان 

 �حتار. 

 ((من أقام مع المشركین برئت منه ذمة هللا))

�عني: أنا أعیذكم, وأعیذ أبناءكم: أن �عني �طمحوا إلى هذه التي �سمونها جنة الدن�ا, هي وهللا بهذه العین جنة, 

 هكذا قال:  -عل�ه الصالة والسالم-أما �اإلدراك العمیق وهللا ل�ست جنة, وهللا �الدنا جنة, ألن النبي 

د اإلسالم قد احتمل من تحت رأسي, فأت�عته �صري, فإذا هو في الشام, فعل�كم �الشام في آخر ((رأیت عمو 
 الزمان))

 والدن�ا فان�ة. 

 لیت اإلنسان یدرك هذه الحق�قة :

مررت على مقبرة هناك, قلت: هذه مقبرة, كان هؤالء هنا, فماتوا ودفنوا, وانتهى نع�مهم المزعوم, و�قیت مسؤول�ة 

لموت ینهي كل شيء؛ ینهي غنى الغني, وفقر الفقیر, وقوة القوي, وضعف الضعیف, و�نهي متعة أعمالهم, وا

 الذي استمتع �الدن�ا إلى أقصى درجة, و�نهي الذي یتعذب في الدن�ا حتى توفاه هللا عز وجل. 

�ا حینما �أتیهم ملك لذلك المؤمن: حینما یلقى هللا عز وجل, یرى مقامه في الجنة, �قول: لم أر شرًا قط, وأهل الدن

 الموت, یرون مكانهم في النار, ف�ص�حون ص�حة, لو سمعها أهل األرض لصعقوا, �قولون: لم نر خیرًا قط. 

 �عني: ال�طولة أن ترى الحق�قة. ،  اهلل عز وجل یجعلنا من المقبولینف

 ما الذي ین�غي أن نأخذه من �الد أعدائنا وما الذي ین�غي أن نتركه؟ :

اإلنسان یبهر؛ یبهر �أبن�ة شامخة, �حدائق, �س�ارات رخ�صة جدًا كلها حدیثة, �محالت تجار�ة فیها شيء أح�انًا: 
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�حار العقل ف�ه, هذا انبهار شكلي, أما حق�قة الدن�ا: هي السعادة التي تأتي من معرفة هللا, هذه مفقودة هناك, 

�اتنا الروح�ة, وعالقاتنا الدین�ة, وأداء صلواتنا, لذلك: هم �حتاجون إلى ألف عام مجازًا, كي �كونوا في مستوى ح

وع�اداتنا, وهذه األلفة بیننا, ونحتاج إلى سنوات طو�لة كي نكون مثلهم في نظامهم, ودقتهم, وتنظ�م ح�اتهم, ما 

بیق الذي �منع أن نقت�س من أعدائنا مثًال: األش�اء الجیدة؛ التنظ�م, والدقة, وتوفیر الوقت, واإلنتاج القوي, وتط

 العمل, والكفا�ة, والقانون على الجم�ع؟. 

هذه األش�اء إیجاب�ة عندهم, ین�غي أن نأخذ بها, أما سلب�اتهم: انه�ار األسرة, واألسرة إذا انهارت, انهار كل شيء, 

 المجتمع أساس األسرة, فإذا انهارت, انتهى المجتمع. 

 أر�عة أخطار تهدد العالم الغر�ي :

ؤالء في هذه ال�الد, �ع�شون على أدمغة األمم األخرى, ال على أدمغة شعبهم, هم وقد �قول �عضهم: أن ه

 ضاعوا. 

وأنا سمعت تصر�حًا لر�ئس سا�قًا: �عني: ینتظر أمر�كا أر�عة أخطار, بینما قال المذ�ع هذه األخطار, قفز إلى 

رة, وشیوع الجر�مة, وانتشار ذهني: ما األخطار؟ �عني الصین؟ �ا ترى أورو�ا؟ ال�ا�ان؟ ال, قال: تفكك األس

 المخدرات, ومرض اإلیدز. 

هذه أر�عة أخطار تهدد العالم الغر�ي, والعالم اإلسالمي, سموه: الحزام األخضر, هو المنطقة الخضراء اآلمنة من 

دین, هذه األخطار, �فضل ل�س الدین, �ق�ة الدین, الدین �قي منه �ق�ة فقط, �ق�ة قلیلة, في تفلت هنا, لكن �ق�ة ال

 هذه ال�الد حزامًا أخضر, فكیف لو كان الدین الحق�قي؟ لكنا في حال غیر هذه الحال.  -أ�ضاً -جعلت 

 دعاء الختام :

أرجو هللا س�حانه وتعالى أن یر�نا الحق حقًا وال�اطل �اطًال, أن یر�نا الحق حقًا و�رزقنا ات�اعه, وأن یر�نا ال�اطل 

 ا ما ینفعنا, وانفعنا �ما علمتنا, وزدنا علما, والحمد هلل رب العالمین الفاتحة.�اطًال و�رزقنا اجتنا�ه, اللهم علمن

 والحمد هلل رب العالمین 
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 ) إذا(  �كلمة تبدأ شر�فة : أحادیث {119-42}الدرس 

 21-06-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -األحمدي جامع  -شرح الحدیث الشر�ف 

����﷽  

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 من أین استن�ط النبي عل�ه الصالة والسالم هذه الحق�قة؟:

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أیها األخوة الكرام, �قول عل�ه الصالة والسالم, ف�ما رواه البیهقي عن أبي سعید, أن رسول هللا 

 ا رأیتم الرجل َ�عَتاُد المسِجَد، فاْشَهُدوا َلُه �اإل�مان))((إذ

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 هذه الحق�قة؟ استن�طها من قوله تعالى:  -ملسو هيلع هللا ىلص-من أین استن�ط النبي 

 ﴿ِإنََّما َ�ْعُمُر َمَساِجَد للااَِّ َمْن آَمَن ِ�اهللَِّ َواْلَیْوِم اْآلَِخِر﴾

 ]18اآل�ة: [سورة التو�ة

وٕاعمار المساجد بناؤها, فكل من ساهم بإعمار المسجد له أجر؛ من صلى ف�ه, ومن عقد تو�ة ف�ه, ومن اتعظ 

ف�ه, والذي �عمر المسجد: هو الذي یؤدي الصلوات ف�ه, والذي �عمر المسجد: هو الذي یلقي خط�ة ف�ه, أو درس 

, وفي تأمین حاجاتها, وفي ارت�ادها, وفي إلقاء الدروس علم ف�ه؛ فكل من ساهم في إنشاء المساجد, وفي تأس�سها

 فیها, فهو ممن �عمر مساجد هللا. 

 والمؤمن في المسجد كالسمكة في الماء, والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص, یتضایق. 

لق رجل قل�ه مع -من هؤالء الس�عة-�ظلهم هللا تحت ظله, یوم ال ظل إال ظله,  -كما تعلمون -((وس�عة 
 �المساجد))
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 هذه دعوة المسجد وهذه دعوة السوق:

 قال: 

 ((وخیر ال�الد مساجدها, وشرها أسواقها))

�أتي الرجل مع امرأته إلى درس علم في مسجد, ف�ستمعان إلى موعظة تقرب بینهما, یزداد الود بینهما, تتمتن 

, ورأت الزوجة حاجة غال�ة الثمن, العالقات بینهما, �عرف كل منهما حق صاح�ه عل�ه, فإذا ذه�ا إلى السوق 

 جمیلة جدًا, ولم �ملك زوجها ثمن هذه الحاجة, نشأ بینهما خصومة. 

 ((وخیر ال�الد مساجدها, وشرها أسواقها))

األسواق تدعوك إلى الدین, والمساجد تدعوك إلى اآلخرة, المساجد تدعوك إلى طاعة هللا, بینما األسواق وما فیها 

 ى كسب المال �أ�ة طر�قة, من أجل أن تقتني هذه الحاجات. من مغر�ات, تدعوك إل

 ما أس�اب العنف في العالم؟:

 مجتمع االستهالك:-1

أحد رؤساء فرنسا (جسكار ب�ستان), ألف لجنة من ك�ار علماء بلده, ووضعهم في مكان جمیل جدًا, ومنعهم عن 
 عالم؟ لماذا العنف؟.العالم الخارجي, وأمرهم أن یجیبوه عن سؤال: لماذا العنف في ال

مذ�حة خمسمئة ألف في  -اآلن–لماذا قبل خمسین عام �العشر�ن, ثالثین سنة, �عدمون إنسانًا؟ ولماذا تسمع 
جنوب أفر�ق�ا؟ ما اسم البلد؟ واندا, خمسمئة ألف في یومین, اآلن أقل رقم عشرة آالف في البوسنة, والهرسك؛ 

 مئتا ألف. عشرون ألفًا, مئة ألف, مئة وخمسون ألفًا,

 فهذا سأل سؤاًال: لماذا العنف في العالم؟. 

 هؤالء العلماء درسوا, وتحققوا, ثم خرجوا �النتیجة التال�ة: مجتمع االستهالك. 
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 ما هي االحتماالت الثالثة التي ال مفر منها : 

ن جدید, هاتف أیها األخوة, جالس في بیتك, عندك كل الحاجات, �عرضون عل�ك آلة جدیدة, غسالة جدیدة, فر 

جدید, مرك�ة جدیدة, میزات رائعة جدًا, هذا العرض اإلعالن, خلق في نفسك حاجة إلى هذه اآللة, أنت ال تملك 

 ثمنها.

 هناك ثالثة احتماالت؛ أول احتمال: أن تلغي وقت فراغك.

د�ة عشرة, تذهب إلى إذا كنت إنسانًا شر�فًا, أنت موظف, لك دخل محدود, تعمل عمًال إضاف�ًا, تأتي الساعة الحا

 العمل قبل أن �ست�قظ أوالدك, وتعود إلى البیت �عد أن ینام أوالدك.

وأخواننا الكرام: اإلنسان الذي �فقد وقت فراغه, ل�س إنسانًا, أنت في وقت الفراغ؛ تؤكد ذاتك, تعبر عن اتجاهك, 

والدك, مع أهلك, فالعمل الذي تحضر درس علم, تسهر سهرة فیها ذكر هللا عز وجل, في وقت فراغك تجلس مع أ

 �متص كل وقتنا, هذا خسارة كبیرة.

فحینما نعرض على الناس الحاجات, والسلع الجمیلة جدًا, والمیزات الرائعة, والفائقة, خمسة �المئة من سكان أي 

م �اقتناء بلد, قادرون على شراء هذه الحاجات, خمسة �المئة, والخمس والتسعون �المئة دخلهم محدود, ال �سمح له

 هذه الس�ارة المك�فة, الجمیلة, تنشأ الحاجة إلى هذه السلعة, أو هذه اآللة, دون أن تملك ثمنها.

ثالثة احتماالت؛ إما أن تمتد الید إلى المال الحرام ف�سقط اإلنسان, وٕاما أن یلغى وقت الفراغ فیلغى اإلنسان, وٕاما 

 أن �شعر �الحرمان طوال ح�اته ف�حزن اإلنسان.

األسواق؛ إما شعور �الحرمان, أو تمتد الید إلى المال الحرام, أو یلغى وقت الفراغ فیلغى وجود اإلنسان, هذا  هذه

 أحد أس�اب العنف في العالم.

 الكتلة النقد�ة:-2

سبب آخر: هو أن الكتلة النقد�ة التي بین أیدي الناس؛ حینما �غیب منهج هللا عز وجل, وحینما تعطل الزكاة, 
 قسو القلوب, هذه الكتلة النقد�ة: تتجمع في أید قلیلة, وتحرم منها الكثرة الكثیرة.وحینما ت

�عني: إنسان ممكن أن یجري عقدًا في صندوق شهیر, یدفع ستین ملیونًا, وستون ألف شاب, أو ستمئة ألف 
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 شاب, أو ستة مالیین شاب, ال یجدون غرفة في طرف من أطراف المدینة, یتزوجون فیها.

 : -یها األخوةأ-لذلك 

 ((إذا رأیتم الرجل �عتاد المساجد, فاشهدوا له �اإل�مان))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

ألن المساجد تدعوك إلى طاعة هللا, تدعوك إلى القناعة, تدعوك إلى جعل اآلخرة منتهى اآلمال, ومحط الرحال, 

 المسجد یدعوك إلى تطبیق منهج هللا, وحینما تطبق منهج هللا: 

ُ ِ�َعَذاِ�ُكْم ِإْن َشَكْرُتْم َوآَمْنُتْم﴾﴿َما   َ�ْفَعُل للااَّ

 ]147[سورة النساء اآل�ة:

 حینما تصطلح مع هللا؛ لماذا العذاب؟ لماذا الحرمان؟ لماذا االبتالء؟.

 ر�نا عز وجل یبین هذه اآل�ة: 

 ﴿َوَما َأَصاَ�ُكْم ِمْن ُمِصیَ�ٍة َفِ�َما َكَسَبْت َأْیِد�ُكْم﴾

 ]30اآل�ة: [سورة الشورى 

 لماذا �حتاج اإلنسان إلى المسجد؟:

فالمسجد؛ أنت في أشد الحاجة إل�ه, أنت في حاجة إلى المسجد, من أجل أن تعرف من أنت؟ أنت المخلوق 

األول, أنت المخلوق المكرم, أنت المخلوق المكلف, وأنت في دار ابتالء ال دار استقرار, في دار ابتالء ال في 

مل ال في دار أمل, في دار تكلیف ال في دار تشر�ف, أنت �ضعة أ�ام, كلما انقضى یوم, دار جزاء, في دار ع

 انقضى �ضع منك.

لماذا تأتي إلى المسجد؟ لتعرف من أنت؛ أنت أغلى مخلوق على هللا عز وجل, أنت المخلوق األول, الذي سخر 

 هللا له ما في السموات وما في األرض: 
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َر َلُكْم َما ِفي ال َمَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َجِم�عًا ِمْنُه﴾﴿َوَسخَّ  سَّ

 ]13[سورة الجاث�ة اآل�ة:

 أنت مخلوق, من أجل أن تعبد هللا: 

ْنَس ِإالَّ ِلَ�ْعُبُدوِن﴾  ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

 ]56[سورة الذار�ات اآل�ة:

 أنت المكرم: 

ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي ا ْلَناُهْم َعَلى َكِثیٍر ِممَّْن َخَلْقَنا ﴿َوَلَقْد َكرَّ َ�اِت َوَفضَّ ْلَبرِّ َواْلَ�ْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّیِّ
 َتْفِض�ًال﴾

 ]70[سورة اإلسراء اآل�ة:

من أجل أن تعرف حق�قة الح�اة الدن�ا, من أجل أن تعرف حق�قة الكون, من أجل أن تعرف ما ین�غي وما ال 

یجوز, ما �صح وما ال �صح, من أجل أن تعرف الحق من ال�اطل, الحالل من الحرام,  ین�غي, ما یجوز وما ال

 الخیر من الشر, من أجل أن تكون زوجًا مثال�ًا, وتاجرًا مثال�ًا, وأخًا مثال�ًا, من أجل أن تسعد في دن�اك وأخراك.

 لماذا تأتي إلى المسجد؟ من أجل أن تعرف ذاتك.

 من عرف نفسه, عرف ر�ه. 

 �قل النبي: (یدخل المساجد) وٕانما قال: (�عتاد المساجد)؟: لم لم

أیها األخوة الكرام؛ هذا الذي یرتاد المساجد, اشهدوا له �اإل�مان, هذا الذي �حضر مجالس العلم, ی�حث عن ذاته, 

 ی�حث عن الحق�قة, والحق�قة هي أثمن شيء: 

 رًا﴾﴿َوَمْن ُیْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْیرًا َكِثی

 ]269[سورة ال�قرة اآل�ة:
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 ((إذا رأیتم الرجل �عتاد المساجد, فاشهدوا له �اإل�مان))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 لم �قل النبي یدخل المساجد, أو دخل المسجد, �عتادها؛ جزء من ح�اته, یؤدي الصلوات في المسجد. 

 هكذا كان سلفنا الصالح:

 الفجر في المسجد, �ظنونه مر�ضًا, أو مسافرًا.السلف الصالح: كان الرجل إذا لم �صل 

قد تجد في �عض األح�اء المكتظة, أبن�ة عال�ة جدًا, وكل بناء ف�ه مئات البیوت, وال تجد في المسجد �ضع 

 رجال, یؤدون صالة الفجر في جماعة. 

حتى  ((ومن صلى الفجر فهو في ذمة هللا حتى �مسي, ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة هللا
 �ص�ح))

 وأنت إن صلیت الفجر والعشاء في جماعة, فأنت في ضمان هللا أر�عًا وعشر�ن ساعة. 

 ((�ا بن آدم! ال تعجز عن ركعتین قبل الفجر, أكفك النهار كله))

 ما هو الشيء المؤلم في هذه الفقرة, وما هو الشيء الذي یثلج الصدر أ�ضًا؟:

 وقت فراغ, ألحضر درس العلم, إنه أخطر شيء في ح�اتك.ال یؤلمني إنسان كالذي �قول: ل�س عندي 

لو إنسان ذهب إلى فرنسا ل�أخذ الدكتوراه, و�لده معلق عل�ه آماًال كبیرة, وهو في أمس الحاجة إلى هذه الشهادة, 

صحة, وقد  ولو نال هذه الشهادة, لعاد إلى بلده أستاذًا كبیرًا؛ أستاذًا في الجامعة, وطبی�ًا مشهورًا, وقد �كون وز�ر

 �سكن أجمل بیت, وقد یركب أجمل س�ارة, وقد, وقد إلى آخره .......

فاطلع على برنامج الكل�ة قال: وهللا هذه الساعات, ال یوجد عندي وقت أحضرهم, حسنًا: لماذا أنت في فرنسا؟ 

 لماذا جئت إلى هذا البلد؟ من أجل أن تدرس, لست مكلفًا �أ�ة مهمة أخرى.

 : ل�س عندي وقت لحضور دروس الجامعة, هذا مجنون.-في بلد الدراسةوهو -كالذي �قول 
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فالذي �ستنكف عن طلب العلم, الذي ال یجد وقتًا لمعرفة ر�ه الذي خلقه, الذي ال یجد وقتًا لمعرفة منهج ر�ه 

 الذي ین�غي أن �سیر عل�ه, هذا إنسان �ال عقل.

 لذلك: 

 �اإل�مان)) ((إذا رأیتم الرجل �عتاد المساجد, فاشهدوا له

 [أخرجه الترمذي في سننه]

نرتاد المساجد, والمسجد عامرة �المصلین, ونرجو هللا س�حانه  -والحمد هلل-والشيء الذي یثلج الصدور: أننا 

 وتعالى: أن تترجم الدروس إلى واقع عملي. 

 كیف فسر علماء التفسیر هذه اآل�ة؟:

 قال تعالى: 

َبهُ  ُ ِلُ�َعذِّ  ْم َوَأْنَت ِفیِهْم﴾﴿َوَما َكاَن للااَّ

 ]33[سورة األنفال اآل�ة:

 اختار العلماء في هذه اآل�ة: �ا ترى, وأنت فیهم؛ أي بین أظهرهم؟ ماذا نفعل �اآل�ة إذا توفي النبي؟. 

 قال علماء التفسیر: وما كان هللا ل�عذبهم, وسنتك قائمة في ح�اتهم. 

سالم�ة, وسفرنا إسالمي, وٕاقامتنا إسالم�ة, وتجارتنا إسالم�ة, �عني: إذا بیتنا إسالمي, وعملنا إسالمي, وأفراحنا إ

مط�قًا في ح�اتنا, ما كان هللا ل�عذبهم, نحن في  -عل�ه الصالة والسالم-ما دامت سنة النبي, ومنهج النبي 

 �حبوحة من أن نعذب: 

َبُهْم َوُهْم َ�ْسَتْغِفُروَن﴾ ُ ُمَعذِّ  ﴿َوَما َكاَن للااَّ

 ]33:[سورة األنفال اآل�ة
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 أتر�د أن تعرف فضل هللا عل�ك؟ إل�ك ذلك:

أخواننا الكرام, إذا هللا عز وجل أكرم أحدكم �المعرفة واالستقامة, من أجل أن �عرف ق�مة الهدى, وق�مة اإل�مان,  

وق�مة طاعة الرحمن, لیجلس مع صدیق له من سنه, شارد عن منهج هللا, لیجلس معه؛ یرى بونًا شاسعًا, یرى 

رًا, یرى مسافة ال تحتمل, بین إنسان جاهل, أناني, �حب ذاته, ال �ع�أ �منهج هللا أح�انًا, منحرف األخالق فرقًا كبی

 أح�انًا, �كذب أح�انًا, یخون العهد, ال ُینجز الوعد: 

 ﴿َوَكاَن َفْضُل للااَِّ َعَلْ�َك َعِظ�مًا﴾

 ]113[سورة النساء اآل�ة:

 حكم شرعي:

 أیها األخوة: 

 لرجل �عتاد المساجد, فاشهدوا له �اإل�مان))((إذا رأیتم ا

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 ومن خصائص اإل�مان: أن تعتاد دخول المساجد, وال تع�أ �اإلمام.

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((صل وراء كل بر وفاجر))

راءه, وانتهى األمر, أنت لست مكلفًا أن ت�حث عن استقامته, هذا �فتت وحدة المسلمین, هذا إمام, أنا أصلي و 

 دون تدقیق. 

 قض�ة استن�اط أ�ضًا:

 : -عل�ه الصالة والسالم-وحدیث آخر, رواه النبي 
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 ((إذا أراد هللا �قوم سوءًا, جعل أمرهم إلى مترفیهم))

 هذه الحق�قة؟ من قول هللا عز وجل:  -�ا رسول هللا-من أین استن�طت 

 ﴿َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن ُنْهِلَك َقْرَ�ًة﴾

 ]16[سورة اإلسراء اآل�ة:

 : -في قراءة-

 ﴿َأَمْرَنا ُمْتَرِفیَها َفَفَسُقوا ِفیَها َفَحقَّ َعَلْیَها اْلَقْوُل َفَدمَّْرَناَها َتْدِمیرًا﴾

 ]16[سورة اإلسراء اآل�ة:

 حدیث خطیر:

 ورد في الحدیث الصح�ح: 

شوَرى بینكم, َفَظْهُر اَألرِض َخیر لكم من �طنها، ((إذا كاَنت ُأمراُؤكم خ�اَركم، وأغن�اُؤكم ُسمحاَءكم، وأموُركم 
 وٕاذا كانت أمراُؤكم ِشراَركم، وأغن�اُؤكم ُبَخالَءكم ، وُأموُرك إلى نسائكم، ف�طُن اَألرض خیر لكم من ظهرها))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 رض خیر لكم من ظهرها. إذا كان أمركم إلى نسائكم, وكان أمراؤكم شراركم, وكان أغن�اؤكم بخالءكم, ف�طن األ

 متى �ستخدم هذا العالج الر�اني؟:

إذا أراد هللا �قوم سوءًا: إذا أراد أن یؤدبهم, آخر تأدیب قبل أن یهلكهم, إن أراد أن �عطیهم آخر دواء في صیدل�ة 

 هللا عز وجل: هو أن یجعل أمرهم إلى مترفیهم: 

 ا ُمْتَرِفیَها َفَفَسُقوا ِفیَها﴾﴿َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن ُنْهِلَك َقْرَ�ًة َأَمْرنَ 

 ]16[سورة اإلسراء اآل�ة:
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 ضغطوا علیهم, است�احوا أعراضهم, أخذوا أموالهم, ولم �عودوا إلى هللا.

 حرب أهل�ة: دامت خمسة عشر عامًا في لبنان, وانتهت الحرب األهل�ة, هل عادوا إلى هللا؟ أبدًا. هذا آخر عالج: 

ُ َمَثًال  ًة َ�ْأِتیَها ِرْزُقَها َرَغدًا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِ�َأْنُعِم للااَِّ َفَأَذاقَ ﴿َوَضَرَب للااَّ ُ ِلَ�اَس َقْرَ�ًة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنَّ َها للااَّ
 اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِ�َما َكاُنوا َ�ْصَنُعوَن﴾

 ]112[سورة النحل اآل�ة:

ُبوَها َعَذا�ًا َشِدیدًا َكاَن َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب َمْسُطورًا﴾﴿َوإِْن ِمْن َقْرَ�ٍة ِإالَّ َنْحُن ُمهْ   ِلُكوَها َقْبَل َیْوِم اْلِقَ�اَمِة َأْو ُمَعذِّ

 ]58[سورة اإلسراء اآل�ة:

 �عني: ونحن إن سرنا على طر�قة أهل الشر, وأهل المعاصي والفجور, ینتظرنا عذاب من هللا عز وجل: 

 ِلَك اْلُقَرى ِ�ُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن﴾﴿َوَما َكاَن َر�َُّك ِلُیهْ 

 ]117[سورة هود اآل�ة:

ًة﴾  ﴿َواتَُّقوا ِفْتَنًة َال ُتِصیَبنَّ الَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

 ]25[سورة األنفال اآل�ة:

 �عني: إذا عم الفساد في األرض: 

 َأْیِدي النَّاِس ِلُیِذ�َقُهْم َ�ْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َیْرِجُعوَن﴾ ﴿َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَ�ْحِر ِ�َما َكَسَبْت 

 ]41[سورة الروم اآل�ة:

 ((إذا أراد هللا �قوم سوءًا, جعل أمرهم إلى مترفیهم))

 �عني: عالج من عالجات هللا, وفي آ�ة: القراءة األولى: 
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 َنا ُمْتَرِفیَها﴾﴿َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن ُنْهِلَك َقْرَ�ًة َأَمرْ 

 ]16[سورة اإلسراء اآل�ة:

 : -أمرناهم �طاعة هللا, فلم �ستجیبوا-

 ﴿َفَفَسُقوا ِفیَها﴾

 ]16[سورة اإلسراء اآل�ة:

 والمترفون دائمًا: قدوة لآلخر�ن, الكبراء في المجتمع, الناس �قلدونهم دائمًا: 

 َرِفیَها َفَفَسُقوا ِفیَها َفَحقَّ َعَلْیَها اْلَقْوُل َفَدمَّْرَناَها َتْدِمیرًا﴾﴿َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن ُنْهِلَك َقْرَ�ًة َأَمْرَنا ُمتْ 

 ]16[سورة اإلسراء اآل�ة:

 قاعدة:

 الحدیث الثالث: 

 ((إذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك, فأنت مؤمن))

 [أخرجه الحاكم في مستدركه]

 قاعدة. 

 ((إذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك, فأنت مؤمن))

 الحاكم في مستدركه] [أخرجه

تكلمت كالمًا ال یلیق �المؤمن, فلم تنم اللیل من شدة الندم, تكلمت كلمة لم تكن حك�مة, قلقت قلقًا شدیدًا, سهرت 

مع جماعة ال یلیق �ك أن تجلس معهم, فتألمت ألمًا شدیدًا, سألك سائل فرددته, تألمت ألمًا شدیدًا, استنصحك 

 ألمًا شدیدًا.  ناصح مستنصح فلم تنصحه, تألمت
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 (إذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك, فأنت مؤمن))

 [أخرجه الحاكم في مستدركه]

 ألن الفطرة سل�مة, أما حینما تنطمس الفطرة, تسرك سیئتك, وتسوءك حسنتك, هذه عالمة خطیرة جدًا.

ن ال یتكرر, أما �میزان صح�ح: الخطأ �الوزن ل�س هناك مشكلة أبدًا, �مكن أن تخطىء �الوزن, والخطأ �الوز 

 الخطأ �المیزان ال �صحح. حینما تنطمس الفطرة, �كون الران على القلب, فهناك مع هللا مشكلة كبیرة جدًا.

لذلك: اإلنسان إذا �قي عنده �ق�ة فطرة, تفرح �العمل الصالح, وتتألم �العمل السيء, فل�حمد هللا على هذه الفطرة, 

 ال تزال في ن�ض. 

ع یده على المر�ض, ال یوجد حركة, �ضع السماعة في أذنه, والسماعة على قل�ه, ال یوجد أح�انًا الطبیب: �ض

حركة, �قول: آتوني �مرآة, �ضعها على أنفه, ال یوجد بخار ماء, ال یوجد حركة, �قول: آتوني �مص�اح, �ضعه 

 في عین�ه, القزح�ة ال تضیق, عظم هللا أجركم, الرجل میت.

�ة, یراها مغنمًا, و�نزعج من الطاعة, و�راها عبئًا, هذا عظم هللا أجركم, منته, ال یوجد فلما اإلنسان �فرح �المصی

حركة أبدًا, ن�ض ال یوجد, أما إذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك, فهذه عالمة طی�ة جدًا؛ �عني في ن�ض, في 

 ح�اة, في روح, في أمل. 

هللا, �صح�ة المؤمنین, �ارت�اد المساجد, �طلب العلم,  فاإلنسان ینمي هذا الوازع الداخلي, ینمي هذه النفس بذكر

�العمل الصالح, بإنفاق المال, من أجل أن �حافظ على حیو�ة فطرته, أما إذا انطمست هذه الفطرة, فاقرأ عل�ه 

 السالم. 

 ((إذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك, فأنت مؤمن))

 [أخرجه الحاكم في مستدركه]

 وهذه عالمة طی�ة جدًا. 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

575 

 �حة نبو�ة:نص

 الطب�ة: -ملسو هيلع هللا ىلص-نص�حة من نصائح النبي 

 �قول عل�ه الصالة والسالم, ف�ما رواه الدیلمي: 

 ((إذا شر�تم الماء, فاشر�وه مصًا وال تشر�وه ع�ًا, فإن العبَّ ُیورث الك�اد))

 الك�اد مرض في الكبد.

), فكأس ماء كبیر, یدخل إلى 1) أو (2, والماء درجته ()37�عني: اإلنسان إذا شرب الماء ال�ارد ع�ًا, فالمعدة (

 المعدة فجأة, ما الذي �حصل؟.

في عصب اسمه: العصب المبهم أو العصب الحائر, هذا عصب بین القلب والمعدة, وتنب�ه هذا العصب تنبیهًا 

 شدیدًا, فجائ�ًا, قد یؤدي إلى الوفاة.

ات الطب�ة, اثنتا عشرة حالة موت مفاجىء, من تن�ه هذا وقد قرأت مقالة لطبیب شهیر, قال: هناك في معلوم

 العصب تنبیهًا مفاجئًا.

درجة), �مسك إبر�ق الماء ال�ارد, و�عب الماء ع�ًا, أما إذا مصه مصًا, تتبدل حرارته شیئًا فشیئًا,  37فالمعدة (

 هذا من السنة الشر�فة, وقد أخذها النبي: 

َ ُمْبَتِل�ُكْم ِبَنَهرٍ  ي ِإالَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَیِدِه﴾ ﴿ِإنَّ للااَّ ي َوَمْن َلْم َ�ْطَعْمُه َفِإنَُّه ِمنِّ  َفَمْن َشِرَب ِمْنُه َفَلْ�َس ِمنِّ

 ]249[سورة ال�قرة اآل�ة:

فإذا اإلنسان �حالة حر شدید, �عني حر ال �حتمل, ودخل إلى بیت, وقال: آتوني الماء, وشرب حتى مأل معدته 

 , ر�ما أصیب �أمراض و�یلة, ل�س أقلها الك�اد, مرض �صیب الكبد. �ماء �ارد جداً 

 ((مصوا الماء, وال تعبوه ع�ًا, فإن الك�اد من العب))

 وهذه روا�ة أخرى. 
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 ((إذا شر�تم الماء فاشر�وه مصًا, وال تشر�وه ع�ًا, فإن العب یورث الك�اد))

 خاتمة القول:

مؤلف من عشرة آالف بند, عشرة آالف بند, في  -وهللا أعلم- أبلغوا هذا لزوجاتكم, دین الرجل-آخر حدیث: 

مئتي معص�ة؛ في الب�ع والشراء, في غض ال�صر, في غی�ة القلب, في الوكالة, في الحوالة, في الطالق, دین 

 . -المرأة أر�عة بنود, الرجل عشرة آالف بند, المرأة أر�عة بنود

 فرجها, وأطاعت زوجها, دخلت الجنة))((إذا صلت المرأة خمسها, وصامت شهرها, وحفظت 

 [أخرجه البزار في مسنده]

أما أنت كم مزلق من مزالق الب�ع والشراء محرم؟ هللا وكیلك هذا رأس ماله, ما الذي حدث معك أنت؟ وكلت هللا, 

, ورأس مالك أقل من هذا �كثیر؛ �عني كالم في الب�ع والشراء, في المشي في الطرقات, في الشراء, في السفر

 أنت, الزوجة: أر�عة بنود. 

 ((صلت خمسها, وصامت شهرها, وحفظت فرجها, وأطاعت زوجها, دخلت الجنة))

 [أخرجه البزار في مسنده]

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

577 

 للمسؤول�ة والتعیین األمانة عن شر�ف : حدیث {119-43}الدرس 

  28-06-1997 لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:-جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم؛ الصادق الوعد األمین.

 من عالمات الساعة:

 ، أنه قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-أیها األخوة الكرام، روى اإلمام البخاري في صح�حه عن رسول هللا 

الساعة, قال: كیف إضاعُتها �ا رسول هللا؟ قال: إذا أسنَد األْمُر إلى غیر أهله, ((إذا ُض�َِّعِت األمانُة فانتظر 
اعة))  فانتظر السَّ

 [أخرجه البخاري في الصح�ح]

الساعة لها عالمات, أحد أكبر عالماتها: أن �سند األمر إلى غیر أهله، فلكل عمل أهله, فإذا قام �العمل من 
من عالمات ق�ام الساعة، واإلنسان إذا ولى على عشرة رجًال, وفیهم من  ل�س له �أهل, فقد اقتر�ت الساعة, هذا

هو خیر منه, فقد خان هللا ورسوله, �عني أنت مدیر معمل، ولیت على عشرة عمال أمیر وفیهم من هو خیر منه, 
 فقد خنت هللا ورسوله.

أو ناهب؟ قال: أقطع یده، قال: سیدنا عمر رضي هللا عنه، سأل أحد الوالة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس �سارق 
إذًا فإذا جاءني من رعیتك من هو جائع أو عاطل, فسأقطع یده، إن هللا قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم, 
ونستر عورتهم, ونوفر لهم حرفتهم؛ فإن وفیناهم ذلك تقاضیناهم، إن هذه األیدي خلقت لتعمل, فإن لم تجد في 

 أعماًال, فاشغلها في الطاعة قبل أن تشغلك في المعص�ة.الطاعة عمًال, وجدت في المعص�ة 

 كلما ارتفعت مكانتك ازدادت مسؤولیتك:

أیها األخوة، اإلنسان في األرض, كلما ارتفع في مكان, اتسعت دائرة رؤ�ته، فالذي �صعد إلى جبل قاسیون, یرى 
ة واحدة، والذي وقف على سطح القمر, الشام كلها، والذي یركب الطائرة, یرى تقر��ًا من الشام إلى حمص في نظر 

رأى األرض كلها، كلما ارتفعت مكانتك ازدادت مسؤولیتك, هذه قاعدة, كیف أنك إذا ارتفعت ارتفاعًا ماد�ًا, تتسع 
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 رقعة رؤ�تك, كذلك إذا ارتفعت رقعة رؤ�تك, تزداد رقعة مسؤولیتك, هذه قاعدة, فاإلنسان قد �فرح �منصب رف�ع. 

ستعملني. قال: �ا أ�ا ذر, إني أح�ك وأحب لك ما أحبُّ لنفسي: ال تأمرن على اثنین، وال تولین ((�ا رسول هللا ا
 مال یت�م))

, فاإلنسان لو �علم أنه إذا تولى على عشرة، أن له -إال من أخذها �حق-األمارة مسؤول�ة وندامة یوم الق�امة 

 عن كل صغیرة وكبیرة.حسا�ًا خاصًا, لعد للملیون قبل أن �قبل عمًال, �سأله هللا 

 انظر إلى خطر المسؤول�ة عند عمر بن الخطاب:

 �قول سیدنا عمر: لو تعثرت �غلة في العراق, لحاسبني هللا عنها، لَم لم تصلح لها الطر�ق �ا عمر؟.

رأى إ�ًال سمینة، قال: لمن هذه اإلبل؟ قال: هي البنك عبد هللا، غضب أشد الغضب واستدعى ابنه، وقال له: 
هذه اإلبل؟ قال: هي لي، اشتر�تها �مالي و�عثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ قل لي: ماذا فعلت؟ لمن 

قال: �قول الناس: اسقوا هذه اإلبل فهي البن أمیر المؤمنین، ارعوا هذه اإلبل فهي البن أمیر المؤمنین، وهكذا 
 ابني. تسمن إبلك �ا بن أمیر المؤمنین؛ أعلمت لماذا هي سمینة؟ ألنك

فلذلك: اإلنسان حینما �شعر أنه س�قف بین یدي هللا عز وجل، وس�سأله عن كل حركة، وكل سكنة, وكل صغیرة، 
 وكل كبیرة, لعد للملیون قبل أن �قبل عمًال.

یرفضون أي عمل, �ضعهم أمام مسؤول�ة أمام هللا عز وجل، والس�ما  -رضوان هللا علیهم-كان السلف الصالح 
 القضاء؛ لذلك: 

((إذا ُض�َِّعِت األمانُة, فانتظر الساعة, قال: كیف إضاعُتها �ا رسول هللا؟ قال: إذا أسنَد األْمُر إلى غیر أهله, 
اعة))  فانتظر السَّ

 [أخرجه البخاري في الصح�ح]

, �عني مسؤول -هو مسؤول كبیر-فإنسان أح�انًا یترنم؛ �قول لك: أنا مسؤول كبیر؛ لو أدرك معنى هذه الكلمة 
 ام هللا مسؤول�ة كبیرة، والحساب دقیق. ما قولكم في هذه اآل�ة الكر�مة؟: أم

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

579 

 ﴿َفَمْن َ�ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیرًا َیَرُه * َوَمْن َ�ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرًا َیَرُه﴾

 ]8-7[سورة الزلزلة اآل�ة: 

 قال: 

 جز, تال عل�ه النبي هذه اآل�ة:أن �عظه و�و  -عل�ه الصالة والسالم-((أعرابي سأل النبي 

 ﴿َفَمْن َ�ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیرًا َیَرُه * َوَمْن َ�ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرًا َیَرُه﴾

 ]8- 7[سورة الزلزلة اآل�ة: 

 فقال: كفیت, فقال عل�ه الصالة والسالم: فقه الرجل))

ها فقیهًا, و�ین ید�ك ستمئة صفحة من كتاب هللا؛ نقرؤها كل أرأیتم إلى أن آ�ة واحدة كفت هذا األعرابي، وصار ب

 یوم، ونستمع إلیها، ونستمع إلى تفسیرها، وال تجد اإلسالم مط�قًا في ح�اتنا؟ هذا هو سر تخلفنا عن ماضینا.

كتب إلى وال�ه على ال�صرة: نمي إلي أنه قد صار لك هیئة حسنة؛ في مسكنك،  -رضي هللا عنه-سیدنا عمر 

ك، ومطعمك، ومرك�ك، ل�ست لعامة المؤمنین، احذر �ا عبد هللا: أن تكون كالدا�ة مرت بواد خصب, ومل�س

 فجعلت همها في السمن, وفي السمن حتفها.

 هذه المسؤول�ة عند عمر بن عبد العز�ز:

على سیدنا عمر بن عبد العز�ز، سئل مرة من قبل أحد والته: إن أناسًا قد اغتصبوا ماًال ل�س لهم، وأقدر 

استخراجه منهم، إال أن أمسهم �العذاب، فإن أذنت لي فعلت، قال: �ا س�حان هللا! أتستأذنني في تعذیب �شر؟ 

وهل أنا لك حصن من عذاب هللا؟ وهل رضائي عنك ینج�ك من سخط هللا؟ أقم علیهم البینة، فإن قامت فخذهم 

إقرارهم، فإن لم �قروا؛ فادعهم إلى حلف ال�مین، فإن �البینة، فإن لم تقم، فادعهم إلى اإلقرار، فإن أقروا فخذهم ب

 حلفوا؛ فأطلق سراحهم, وا�م هللا! لئن یلقوا هللا بخ�انتهم, أهون من ألقى هللا بدمائهم.
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 اعتنق هذا المبدأ:

هذا -, كان عند والي ال�صرة، وقد جاء توج�ه من الخل�فة -وكان سید التا�عین-یروى أن اإلمام الحسن ال�صري 
, ضب الخل�فة، وقد یخسر دن�اه كلهاتوج�ه ف�ما یبدو؛ إن نفذه هذا الوالي أغضب هللا عز وجل، وٕان لم ینفذه أغال

نظر فإذا إلى جان�ه الحسن ال�صري، قال: �ا إمام ماذا أفعل؟ إن فعلت ما أمرني �ه یز�د أغضبت هللا عز وجل، 
 وٕان ما فعلت أغضبت یز�دًا، ماذا أفعل؟. 

 .-تا�عي الجلیل، قال كلمة على إیجازها، وهللا �مكن أن تكون لكل إنسان مبدأهذا اإلمام ال-

 قال: إن هللا �منعك من یز�د، ولكن یز�دًا ال �منعك من هللا. 

هذا الذي تخاف منه, هللا �منعك منه، لكنه ال �ستط�ع أن �منعك من هللا، لو أن هذه الخال�ا نمت نموًا عشوائ�ًا، 
 إذا هذا النمو خبیث، من �ستط�ع في األرض أن �منعك من هذا الورم الخبیث؟. وأخذت خزعة وفحصت, ف

 إن هللا �منعك من یز�د، ولكن یز�دًا ال �منعك من هللا. هذا مبدأ.

 لذلك: 

((من أرضى هللا �سخط الناس, رضي هللا عنه، وأرضى عنه الناس، ومن أسخط هللا برضا الناس, سخط عنه 
 هللا، وأسخط عنه الناس))

 استق�موا ولن تحصوا:

أیها األخوة الكرام, أنا أردد كلمة كثیرًا طالب العلم, ألنه عرف الحق�قة, آثر آخرته على دن�اه، فر�حهما معًا، 
 وطالب الدن�ا آثر دن�اه على آخرته، فخسرهما معًا، من هنا قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((استق�موا ولن ُتْحُصوا))

 [أخرجه مالك في الموطأ]

لن تحصوا الخیرات, إن استقمتم؛ سالمة, وصحة, وراحة نفس�ة، وعزة, وكرامة، شعور �التفوق، شعور �القرب من 
 هللا عز وجل. 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

581 

 إذا كان هللا معك فمن عل�ك, وٕاذا كان هللا عل�ك فمن معك؟:

 جاء في األثر: 

ت واألرض, إال جعلت له ((ما من مخلوق �عتصم بي من دون خلقي, أعرف ذلك من نیته, فتكیده أهل السموا
من بین ذلك مخرجًا، وما من مخلوق �عتصم �مخلوق دوني, أعرف ذلك من نیته, إال جعلت األرض هو�ًا 

 تحت قدم�ه، وقطعت أس�اب السماء بین ید�ه))

كلكم �علم من هو الحجاج؟ إني ألرى رؤوسًا قد أینعت وحان قطافها، وٕاني لصاحبها, �عني: قتل رجل عند 

 هون من قتل ذ�ا�ة.الحجاج, أ 

اإلمام الحسن ال�صري رحمه هللا تعالى؛ أدى أمانة العلم، وتكلم �الذي ین�غي أن �قوله، فأغضب الحجاج، وأثار 

حف�ظته، وقال لجلسائه: �ا جبناء, وهللا ألرو�نكم من دمه, وجاء �الس�اف، واستدعي الحسن ال�صري ل�قتل، 

 وانتهى األمر, قض�ة سهلة جدًا. 

ن ال�صري على الحجاج ل�قتل، والس�اف �مسك السیف بیده، والنطع رداء یوضع على األرض, لئال دخل الحس

 یتأذى األثاث بدم القتیل.

دخل الحسن ال�صري؛ رأى الحجاج الس�اف وقد مد هذا النطع، فحرك شفت�ه �عض الحركات، لم �فهم أحد ماذا 

سه على سر�ره إلى جان�ه، و�قول له �ا أ�ا سعید: أنت قال هلل عز وجل؟ فإذا �الحجاج �قف له، و�ستقبله، و�جل

سید العلماء، و�ستفت�ه، و�كرمه، و�عطره، و�ش�عه إلى �اب القصر، أما هذا الس�اف، وذاك الحاجب؛ صعقا، ما 

الذي حدث؟! فت�عه الحاجب، قال: �ا إمام لقد جيء �ك لغیر ما فعل �ك؛ فماذا قلت هلل عز وجل؟ قال: قلت: �ا 

مؤنسي في وحشتي، �ا مالذي عند كر�تي، اجعل نقمته علي بردًا وسالمًا، كما جعلت النار بردًا وسالمًا رب، �ا 

 على إبراه�م.

 إذا كان هللا معك فمن عل�ك, وٕاذا كان هللا عل�ك فمن معك؟ ما معك أحد.
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 تمعن في آ�ات التوحید:

 قال تعالى: 

 َعَلْیَنا َأْو َأْن َ�ْطَغى﴾ ﴿َقاَال َر�ََّنا ِإنََّنا َنَخاُف َأْن َ�ْفُرطَ 

 ]45[سورة طه اآل�ة: 

 : -فرعون -

 ﴿َقاَل َال َتَخاَفا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى﴾

 ]46[سورة طه اآل�ة: 

سیدنا موسى نظر إلى ال�حر أمامه، وفرعون بجبروته, وقوته, وقهره وراءه، أین الخالص؟ �حسا�ات األرض ال 
 دن�ا: الموت محقق: یوجد خالص، �حسا�ات ال

 ﴿َقاَل أْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا َلُمْدَرُكوَن * َقاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعَي َر�ِّي َسَیْهِدیِن﴾

 ]62-61[سورة الشعراء اآل�ة: 

 وٕاذا كان هللا معك, یجعل ال�حر طر�قًا ی�سًا، وهذا الذي حصل.

 موقف لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �علمنا ف�ه التوحید:

, دخل الغار، جاء العنكبوت, فنسج بیته -مئتا ناقة لمن �أتي �ه ح�ًا أو میتاً -نا رسول هللا وهو في الغار سید
هللا هلالج لج نصر هذه الدعوة اإلسالم�ة على ید أضعف مخلوقاته، العنكبوتة نسجت هذا البیت -على �اب الغار، 

 , فقال سیدنا الصدیق: -على مدخل غار ثور

 لو نظر أحدهم ِإلى موطئ قدمه لرآني، قال: �ا أ�ا �كر، ما ظنك �اثنین هللا ثالثهما؟)) ((�ا رسول هللا,

أنت تعرف مع من؟ �عني فقط للتوض�ح: إذا جندي غر والده قائد الج�ش، أكبر رت�ة هل تخ�فه؟ أبدًا، كل هؤالء 

 األقو�اء خاضعون ألب�ه، وأبوه �ح�ه.
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 تروي �عض الروا�ات، أنه قال: 

 , قال: �ا أ�ا �كر، ألم تقرأ قوله تعالى:-ل�س لو نظر أحدهم-هللا، لقد رأونا  ((�ا رسول

 ﴿َوَتَراُهْم َیْنُظُروَن ِإَلْ�َك َوُهْم َال ُیْ�ِصُروَن﴾

 ]198[سورة األعراف اآل�ة: 

 ما هو الثمن الذي یجب أن یدفعه المسلم حتى �حصل على مع�ة هللا؟:

 أیها األخوة, قال �عض العلماء: 

 ُتْدِرُكُه اْألَْ�َصاُر﴾ ﴿َال 

 ]103[سورة األنعام اآل�ة: 

 وكل من كان مع هللا ال تدركه األ�صار، هو في حما�ة هللا، هو في رعایته، هو في حفظه، هو في تأییده. 

 لذلك قالوا: أ�ة آ�ة كقوله تعالى: 

 ﴿َأنَّ للااََّ َمَع اْلُمتَِّقیَن﴾

 ]194[سورة ال�قرة اآل�ة: 

اِبِر�َن﴾ ﴿ِإنَّ للااََّ   َمَع الصَّ

 ]153[سورة ال�قرة اآل�ة: 

 ﴿َأنَّ للااََّ َمَع اْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]19[سورة األنفال اآل�ة: 

 هذه مع�ة خاصة؛ مع�ة الحفظ, والتأیید, والنصر، والتوفیق، لذلك أعظم شيء تصل إل�ه أن تكون مع هللا: 
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ي َمَعُكْم﴾ ُ ِإنِّ  ﴿َوَقاَل للااَّ

 ]12ة: [سورة المائدة اآل�

 لكن مع�ة هللا مشروطة:

ْرُتُموهُ  َالَة َوَآَتْیُتُم الزََّكاَة َوَآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّ ي َمَعُكْم َلِئْن َأَقْمُتُم الصَّ ُ ِإنِّ  ْم َوَأْقَرْضُتُم للااََّ َقْرضًا َحَسنًا﴾﴿َوَقاَل للااَّ

 ]12[سورة المائدة اآل�ة: 

 هذه المع�ة، فإذا كنت مع هللا, أنت أقوى إنسان على وجه األرض، أبدأ.مع�ة هللا لها ثمن، ادفع الثمن وخذ 

 التطبیق العملي لهذا الحدیث:

 أیها األخوة، ما التطبیق العملي لهذا الحدیث؟: 

((إذا ُض�َِّعِت األمانُة؛ فانتظر الساعة. قالوا: كیف إضاعُتها �ا رسول هللا؟ قال: إذا أسنَد األْمُر إلى غیر أهله, 
اعة))فانت  ظر السَّ

 [أخرجه البخاري في الصح�ح]

أنت عالقتك مع هذا الحدیث, أنك إذا أردت أن تولي طال�ًا على صف، أنت معلم, وأردت أن تعین عر�فًا على 
هذا الصف، ین�غي أن تختار أفضلهم، وأكثرهم استقامة، وأعلمهم، فإن اخترت طال�ًا, وفي الطالب من هو أفضل 

 سوله: منه, فقد خنت هللا ور 

 ((من ولى رجًال على عشرة، وفیهم من هو خیر منه، فقد خان هللا ورسوله))

 عالقتك بهذا الحدیث؛ ال تول إال األصلح، ال تول إال األفضل، ال تول إال األكثر استقامة، نعم.
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 من أین استن�ط الخل�فة الراشد هذه الحق�قة؟:

, فمرة دخل عل�ه وال قد عینه مجددًا، وهو في طر�قه إلى والیته، سیدنا عمر, كان إن أراد أن یولي وال�ًا, �متحنه
�قبل ابنًا له، فأنكر عل�ه تقبیل أوالده، قال: وهللا أنا ما أقبل أوالدي أبدًا، فال: هات  -رضي هللا عنه-وكان عمر 

 كتاب التعیین, مزقه، قال: إن لم ترحم أوالدك، كیف ترحم الناس؟! اخرج.

طاه كتاب تعیین، قال: انطلق إلى عملك، خذ عهدك؛ كتاب التعیین, وانطلق إلى عملك، واعلم مرة أرسل وال�ًا أع
, وأنك �عدها تصیر إلى أر�عة خالل, فاختر لنفسك؛ إن وجدناك -تجر�ب فقط، سنة-أنك مصروف رأس سنتك 

ستهنا �قوتك، وأوجعنا ظهرك، أمینًا ضع�فًا, استبدلناك لضعفك، وسلمتك لمعرتنا أمانتك، وٕان وجدناك خائنًا قو�ًا, ا
, جمعنا عل�ك المضرتین، وٕان وجدناك أمینًا قو�ًا، زدناك -الضعف والخ�انة-وأحسنا أد�ك، وٕان جمعت الجرمین 

 في عملك، ورفعنا لك ذكرك، وأوطأنا لك عق�ك.

 من أین استن�ط هذا الخل�فة الراشد هذه الحق�قة؟ من قوله تعالى: 

 َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْیَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمیُن﴾ ﴿َقاَلْت ِإْحَداُهَما َ�ا

 ]26[سورة القصص اآل�ة: 

بلغة العصر: الكفاءة واإلخالص, في عمله كفؤ، وله والء هلل ورسوله، قد تجد إنسانًاُ◌ كفؤًا؛ ولكن ال یوالي هللا 
 إن أردت أن تستخدم إنسانًا طبق هذه القاعدة:  ورسوله، لذلك هذا �مكن أن یب�ع كفاءته لغیر أصحابها،

 ﴿اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْیَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمیُن﴾

 ]26[سورة القصص اآل�ة: 

, �عني إذا عندك موظف كفؤ وأمین, إ�اك أن -أیها األخوة-القوي �عني كفؤ، واألمین �عني مخلص، وأنتم تجار 
ال تقدر بثمن؛ أعطه، أكرمه، اكفه، ألنه حینما تعطي اإلنسان أقل من طموحه وأقل من تضیق عل�ه، هو ثروة 

 حاجته, ال تضمن والءه وال تضمن �قاءه.
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 دعاء الختام:

﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین، اللهم 
منا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصل اللهم على سیدنا دمحم وعلى آله أعطنا وال تحرمنا، أكر 

 وصح�ه أجمعین، والحمد هلل رب العالمین، الفاتحة.

 حدیث في غا�ة األهم�ة:

 ﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 ها األخوة الكرام، ف�ما رواه اإلمام الترمذي في مسنده، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أنه قال: أی

((إذا عظمت أمتي الدن�ا, نزعت منها هی�ة اإلسالم، وٕاذا تركت األمر �المعروف والنهي عن المنكر, حرمت 
 بركة الوحي))

 حق�قة، خرج على قومه بز�نته: أیها األخوة، ر�نا هلالج لج في قصة قارون، ذكر هذه ال

 َرْح ِإنَّ للااََّ َال ُ�ِحبُّ اْلَفِرِحیَن﴾﴿َآَتْیَناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُه َلَتُنوُء ِ�اْلُعْصَ�ِة ُأوِلي اْلُقوَِّة ِإْذ َقاَل َلُه َقْوُمُه َال َتفْ 

 ]76[سورة القصص اآل�ة: 

 لرخاء، ولم �حزن لشقاء. ألنه من عرف حق�قة الدن�ا؛ لم �فرح

 ما هو الفرح الذي ال �ح�ه هللا, وما هو الفرح الذي أمرنا �ه؟:

صدیق لي قبل أسبوع عزى أحد أقر�ائه، قال: دخلت إلى بیت في غر�ي المالكي, وجدت مساحته س�عمئة متر، 
ء، كم اعتنى وصف لي هذا البیت �شكل ال �صدق, كم اعتنى صاح�ه، اعتنى �كسوته؛ أحدث شيء، أجمل شي

, ولم -ألنه مؤقت-, قلت: أین صاحب البیت؟ من عرفها لم �فرح لرخاء -وأنا في التعز�ة-في أساس البیت؟ قال 
, قد جعلها هللا دار بلوى، وجعل اآلخرة دار عقبى، فجعل �الء الدن�ا لعطاء اآلخرة -ألنه مؤقت-�حزن لشقاء 

 �أخذ ل�عطي: سب�ا، وجعل عطاء اآلخرة من بلوى الدن�ا عوضا، ف
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 َرْح ِإنَّ للااََّ َال ُ�ِحبُّ اْلَفِرِحیَن﴾﴿َآَتْیَناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُه َلَتُنوُء ِ�اْلُعْصَ�ِة ُأوِلي اْلُقوَِّة ِإْذ َقاَل َلُه َقْوُمُه َال َتفْ 

 ]76[سورة القصص اآل�ة:

 ى: �عني: إن هللا ال �حب الفرحین �الدن�ا، وفي آ�ة أخر 

 ﴿َفِبَذِلَك َفْلَ�ْفَرُحوا﴾

 ]58[سورة یونس اآل�ة: 

افرح �طاعتك هلل، افرح أنك تعرف هللا، افرح أنك تحمل نفسك على طاعته، افرح أن هللا س�حانه وتعالى قدر على 
ید�ك أعماًال صالحة، افرح أن بیتك إسالمي، افرح أن عملك ل�س ف�ه شبهة، افرح أن كس�ك حالل، افرح أن لك 

لس علم تحضره، افرح أن عقیدتك صح�حة، افرح أنك تحب هللا ورسوله، افرح أنك ر�یت أوالدك تر��ة مج
 إسالم�ة: 

 ﴿َفِبَذِلَك َفْلَ�ْفَرُحوا﴾

 ]58[سورة یونس اآل�ة: 

هذا الذي ین�غي أن تفرح له، ال أن تفرح �مبلغ كبیر حصلته �طر�قة أو �أخرى, ال تفرح �منزل كبیر ز�نته وهو 
ال تفرح بتجارة عر�ضة بنیت على معص�ة هللا، ال تفرح بزوجة تروق لك ال تط�ع هللا، ال تفرح بولد  مغتصب,

 �حمل أعلى شهادة, لكنه ال �صلي: 

 ﴿َال َتْفَرْح ِإنَّ للااََّ َال ُ�ِحبُّ اْلَفِرِحیَن﴾

 ]76[سورة القصص اآل�ة:

 : -هالیت المسلم �عرف ق�مت-و�ا أیها األخوة، في هذه اآل�ة كلمة 

اَر اْآلَِخَرَة﴾ ُ الدَّ  ﴿َواْبَتِغ ِف�َما َآَتاَك للااَّ

 ]77[سورة القصص اآل�ة:
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 فكرة وعبرة:

التعز�ة خارج دمشق، في -أیها األخوة, قبل شهر�ن: صدیق لي توفي أخوه، ذهبت لتعز�ته, أنا في الطر�ق 
ینتفع �ه، وس�حاسب عل�ه درهمًا درهمًا,  , قلت: ما ق�مة المال إذا ترك اإلنسان هذا المال، ولم-محافظة جنو��ة

 كیف اكتسبته؟ ماذا قال هللا عز وجل على لسان قوم قارون؟: 

اَر اْآلَِخَرَة﴾ ُ الدَّ  ﴿َواْبَتِغ ِف�َما َآَتاَك للااَّ

 ]77[سورة القصص اآل�ة:

 متى �كون المال له معنى؟:

له إال إذا أنفقته في الحق، إال إذا وظفته في أیها األخوة, صدقوني: أن المال الذي یز�د عن حاجتك, ال معنى 
 الحق.

ثالثمئة -أحد أخواننا الدعاة، ذهب إلى بلد إسالمي, و�لغه أن أحد ك�ار األغن�اء تبرع لطالب العلم �مبلغ �س�ط 
, قال: أتمنى أن أراه، فدعي إلى طعام اإلفطار، وقد حضر هذا اإلنسان هذا الطعام، جلس, لم �أت -ملیون دوالر

ذا الغني الذي تبرع بهذا المبلغ الضخم، قال: أین فالن؟ قال: لقد جاء قبلك، انظر إل�ه، یجلس أمامك، قال: ه
لشدة تواضعه لم أصدق أنه هذا الذي دفع هذا المبلغ, قلت: س�حان هللا! �عني أحدنا یدفع خمسین ألفًا, �مشي 

 فالن، �عني: كالطاووس، �سهم في بناء مسجد, یر�د رخامًا، المحسن الكبیر 

اَر اْآلَِخَرَة﴾ ُ الدَّ  ﴿َواْبَتِغ ِف�َما َآَتاَك للااَّ

 ]77[سورة القصص اآل�ة:

المال الذي یز�د عن حاجتك ال معنى له، إال إذا وظفته في الحق؛ إنسان أنشأ دار أیتام، إنسان أنشأ مستشفى، 
طالب علم، تبنى دعاة إلى هللا، مسح الدموع إنسان أنشأ معهدًا شرع�ًا، إنسان ترك مؤلفًا، تعهد طالب علم، تبنى 

عن وجوه األطفال الصغار، أبواب إنفاق المال ال تعد وال تحصى، واألغن�اء لو ذاقوا طعم اإلنفاق, وكیف أن 
 المال یجعلهم في أعلى علیین في الجنة, لما أنفقوا إال حاجاتهم األساس�ة، وأنفقوا أموالهم في سبیل الخیر.

 خالل هاتین اآلیتین؟ :ماذا نستن�ط من 
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 أیها األخوة, فخرج على قومه بز�نته، اآلن: قال الذین یر�دون الح�اة الدن�ا: 

 ﴿َ�ا َلْیَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي َقاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظ�ٍم﴾

 ]79[سورة القصص اآل�ة: 

 قال الذین أوتوا العلم: 

 َآَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا﴾ ﴿وْ�لُكم َثَواُب للااَِّ َخْیٌر ِلَمنْ 

 ]80[سورة القصص اآل�ة: 

فأنت إذا رأیت بناء جم�ًال، س�ارة فارهة، صرحًا مشیدًا، �ستانًا فر�دًا، مقصفًا جم�ًال، مكت�ًا فخمًا، وقلت: هنیئًا 
�علم فر�د، لصاح�ه, فأنت من أهل الدن�ا، أما إذا قلت إلنسان حفظ كتاب هللا، وأجرى هللا الخیر على ید�ه، تمتع 

�عمل طیب، �سمعة طی�ة، له أثر كبیر، له أعمال صالحة كبیرة, إذا قلت: هنیئًا لهذا, فأنت من أهل اآلخرة، من 
 الذي هو عندك كبیر؛ أهل الدن�ا، أصحاب المالیین، أصحاب المناصب الرف�عة.

 المؤمن الصادق �عظم أهل اإل�مان، وال �كترث �أهل الدن�ا، قال: 

 غني فتضعضع له, ذهب ثلثا دینه)) ((من جلس إلى

 ((إذا عظمت أمتي الدن�ا, نزعت منها هی�ة اإلسالم))

 قصة لها مفادها:

 ما معنى قول النبي عل�ه الصالة والسالم: 

 ((لن تغلب أمتي من اثني عشر ألف من قلة))

 اثني عشر ألف من قلة؛ مع أن المسلمین الیوم �عدون مل�ارًا ومئتي ملیون. 

: أن هناك قصة سأتلوها على مسامعكم, ل�س لها -في الخط�ة الثان�ة-قبل أساب�ع في إحدى الخطب أنا ذكرت 

 عالقة إطالقًا �موضوع الخط�ة، ولكن لها عالقة بهذا الكم الكبیر من المسلمین، مل�ار ومئتا ملیون، هذه القصة:
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العدو یز�د عن مئة وثالثین ألفًا، بینما  سیدنا الصدیق أرسل سیدنا خالدًا لفتح �الد فارس، سیدنا خالد رأى ج�ش

ج�شه ال یز�د عن ثالثین ألفًا، فطلب من الخل�فة الصدیق أن �مده بج�ش، لیواجه �ه ج�ش الفرس، سیدنا 

-الصدیق أرسل له واحدًا, واحدًا بید�ه, اسمه: القعقاع بن عمرو، فلما دخل على سیدنا خالد, قال: أین النجدة؟ 

, قال: أنت!؟ قال: أنا النجدة، خذ هذا -ینتظر ثالثین ألفًا، ینتظر عشرة آالف, هو رجل واحدینتظر خمسین ألفًا، 

 الكتاب, فض الكتاب, قرأ ما ف�ه:

من عبد هللا أبي �كر الصدیق، إلى سیف اإلسالم خالد بن الولید: أحمد هللا إل�ك, لعلك تعجب أني أرسلت لك 

 إله إال هو، إن ج�شًا ف�ه القعقاع بن عمرو ال یهزمه أحد. القعقاع بن عمرو نجدة لك، فو هللا الذي ال

واحد، واحد، نحن اآلن مل�ار ومئتا ملیون؛ ول�ست كلمتنا هي العل�ا، ول�ست مقدراتنا في یدنا، وللكفار علینا ألف 

 سبیل وسبیل: 

ُ ِلْلَكاِفِر�َن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِب�ًال﴾  ﴿َوَلْن َیْجَعَل للااَّ

 ]141اء اآل�ة:[سورة النس

أما الواقع: لهم علینا ألف سبیل وسبیل، ورأیتم ما جرى في الخلیل قبل أ�ام؛ ماذا رسموا؟ وماذا كتبوا؟ وماذا 
 صوروا؟ هذا من ضعف إ�ماننا، هذا ألننا عظمنا أهل الدن�ا: 

 ((إذا عظمت أمتي الدن�ا, نزعت منها هی�ة اإلسالم))

 هذه سیرة عمر بن الخطاب:

معه غالم، ومعه دا�ة، یركب عمر  -�عني مظهره عادي-جاء إلى المقدس, وهو خل�فة المسلمین سیدنا عمر 
مرة، والغالم مرة، و�ر�حا الدا�ة مرة، فلنا وصل إلى مشارف القدس, استقبله الوالي، قال له: �ا أمیر المؤمنین، 

 هذا ال یلیق.

 �غیره أذلنا هللا. قال: الحمد هلل الذي أعزنا �اإلسالم، ومهما ابتغینا العزة

ط�عًا: جاء رسول ق�صر لیرى عمر بن الخطاب، سأل عنه، لم یجده في دار الخالفة, قال: انظر لعله في ظاهر 
المدینة، ذهب إل�ه, فإذا هو متوسد ع�اءته، وقد استلقى على األرض، غاب في نوم عمیق، وقال هذا الرسول 
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 كلمة، قال: عدلت، فأمنت، فنمت.

ه كنوز كسرى وضعت أمامه، لم یتراءى الرجالن, �قف الرجل أمام هذا الكنز, ال یرى الذي في سیدنا عمر جاءت
الطرف اآلخر، ألنه جبل من الذهب، سیدنا عمر قال: س�حان هللا! ما أعظم أمانة هؤالء الذین أدوه إلینا، إنهم 

 ولو وقعت لوقعوا.ألمناء! أجا�ه علي بن أبي طالب، قال: �ا أمیر المؤمنین، لقد عففت فعفوا، 

 متى تنزع هی�ة اإلسالم في قلوب أعدائه؟:

 ((إذا عظمت أمتي الدن�ا, نزعت منها هی�ة اإلسالم.

 �عني: اإلسالم له هی�ة.-

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((نصرت �الرعب مسیرة شهر))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والنسائي في سننه]

 �الرعب مسیرة سنة، حینما:  أمته حینما تركت سنته, هزمت

 ((عظمت أمتي الدن�ا, نزعت منها هی�ة اإلسالم))

حینما كان عل�ه الصالة والسالم وأصحا�ه على ما یرضي هللا, نصروا �الرعب مسیرة شهر، أما حینما تركت أمته 

 ة الوحي. أمر دینها, هزمت �الرعب مسیرة سنة، وٕاذا تركت األمر �المعروف والنهي عن المنكر حرمت برك

هذه المجاملة بیننا، نسكت على الخطأ، نمدح الخطأ، نتقرب إلى �عضنا �عضًا، �الثناء على األخطاء, اإلنسان 

الغني محترم جدًا، ال �صلي, ال یوجد مانع، ال یوجد مشكلة، زوجته متفلتة, ال یوجد مشكلة، �شرب في 

 ت منا هی�ة اإلسالم.المناس�ات, ال یوجد مشكلة, فحینما نعظم أهل الدن�ا, نزع
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 متى تنزع بركة الوحي من هذه األمة؟:

  -قال

 : وٕاذا تركت األمر �المعروف والنهي عن المنكر, حرمت بركة الوحي))

 إذا تركت األمر �المعروف, وهذه الفر�ضة السادسة، وهللا عز وجل جعل ر�ع النجاة �التواصي �الحق. 

ضح, ال یتكلم وال كلمة؛ یرحب بهن، و�ثني علیهن، و�كرمهن, وهن اآلن: تجد العم تأت�ه بنات أخ�ه �شكل فا

 متفلتات من منهج هللا, وكان من الممكن أن �قول كلمة: هذه الث�اب ال تجوز. 

اإلنسان إذا ترك األمر �المعروف، والنهي عن المنكر، حرم بركة الوحي، فما كل مجاملة مقبولة؛ جامل في 

 ل. الدن�ا، أما في اآلخرة ال تجام

سائق تاكسي, جاءه شاب وشا�ة إلى الشام, یرك�ان معه إلى الشام، من  -لعلي ذكرت لكم هذه القصة-مرة 

بیروت إلى الشام، جلسا في المقعد األخیر، قاال: انتظر حتى تأتي محفظة, �أتي متاعنا, فانتظرا قل�ًال، هذا الذي 

متاع، هذا الشاب أمسك بیده, وضرب هذا الرجل الكبیر س�أتي �المتاع تأخر، ثم جاء متأخرًا, أعطى هذا الشاب ال

في السن على رأسه، قال له: لماذا تأخرت إلى هذا الوقت؟ السائق لم ینت�ه، قاد المرك�ة ومشي، في الطر�ق سمع 

: لم ضر�ت أ�اك؟! وقف السائق, قال له: هذا أبوك, ه�ا انزال, وقال: أخشى أن -زوجها-امرأته تقول للشاب 

 دث.نصاب �حا

هذا السائق ال�س�ط: أمر �المعروف، ونهى عن المنكر, لو كان كل منا ال �سمح إلنسان أن یتجاوز حده, �قف 

 إنسان في مرك�ة عامة؛ �سب الدین �شكل یندى له الجبین، كل الناس ال ینطقون، ال یوجد مشكلة.

 حینما ندع األمر �المعروف والنهي عن المنكر؛ تنزع منا بركة الوحي.

 یر�ة هذه األمة, ومتى تفقد هذه الخیر�ة؟:ما خ

أیها األخوة, أما لما اإلنسان �حاول أن یتحدى، وأن �عصي هللا جهارًا، و�جد أناسًا كثیر�ن �قاطعونه، و�نصحونه، 

و�شددون عل�ه؛ تجد ال�اطل ضاق؛ أما كلما إنسان ارتكب معص�ة؛ هناك من یثني عل�ه، كلما ترك فر�ضة, 

، لذلك ال�اطل یتوسع و الحق یتضاءل، لذلك: عد العلماء األمر �المعروف والنهي عن هناك من یثني عل�ه
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 المنكر الفر�ضة السادسة، فبركة الوحي تتأتى من األمر �المعروف، والنهي عن المنكر، لذلك قال تعالى: 

 َن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِ�اهللَِّ﴾﴿ُكْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِ�اْلَمْعُروِف َوَتْنَهوْ 

 ]110[سورة آل عمران اآل�ة:

هذه الخیر�ة علتها األمر �المعروف والنهي عن المنكر، فإذا تركنا األمر �المعروف والنهي عن المنكر؛ فقدنا هذه 
 الخیر�ة، وعندئذ ل�س لنا أ�ة میزة على اإلطالق. 

 �ة)؟:ما المقصود �أمتي (الدعوة واالستجا

 أیها األخوة, قال العلماء: هناك أمة الدعوة وأمة االستجا�ة, قال تعالى: 

ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُ�ْحِی�ُكْم﴾ ِ َوِللرَّ  ﴿�ا أیها الذین آمنوا اْسَتِجیُبوا هللَِّ

 ]24[سورة األنفال اآل�ة:

ستجیبوا هم أمة الدعوة، وأمة الدعوة ال شأن الذین استجابوا وأطاعوا هللا عز وجل؛ هم أمة االستجا�ة، والذین لم �
 لها عند هللا إطالقًا، لذلك تجد أن أعداء اإلسالم كثیرون جدًا.

 ال تعتب:

, وخطب في أكبر -یبدو أنها بلده-حدثني خطیب من أوجه خط�اء دمشق، قال لي: أنا سافرت إلى أل�ان�ا 
في جیب كل منهم قارورة عرق, �شر�ون في أثناء مساجدها، وقال لي: آالف مؤلفة, أنا أتكلم وهم ی�كون، و 

الخط�ة و��كون، فإذا كان شعوب �أكملها تشرب الخمر، وتأكل لحم الخنز�ر، وتأكل الر�ا، فإذا أراد هللا أن یؤدبهم؛ 
 أنعتب عل�ه؟! هناك تقصیر....

 جهل فاحش:

برجل في جمع�ة تعاون�ة، لما علم  حدثني أخ كر�م, ذهب إلى موسكو في عهد االتحاد السوفییتي سا�قًا, فالتقى
 أنه مسلم, �كى �كاء مرًا، وأراد أن �كرمه, فاشترى له زجاجة فودكا.

هناك جهل كبیر، الجهل كبیر جدًا؛ ففي جهل، في معاصي، في مو�قات، في مال حرام، في زنا، في شرب 
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 خمر، في تجارات محرمة. 

وٕاذا تركت األمر �المعروف والنهي عن المنكر؛ حرمت  ((إذا عظمت أمتي الدن�ا؛ نزعت منها هی�ة اإلسالم،
 بركة الوحي))

 هذا الحدیث یجب أن ی�قى ماثًال أمامنا: 

((إذا كاَنت ُأمراُؤكم خ�اَركم، وأغن�اُؤكم ُسمحاَءكم، وأموُركم شوَرى بینكم، َفَظْهُر اَألرِض َخیر لكم من �طنها، 
 الَءكم، وُأمورك إلى نسائكم، ف�طُن اَألرض خیر لكم من ظهرها))وٕاذا كانت أمراُؤكم ِشراَركم، وأغن�اُؤكم ُبخَ 

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 مقولة لعلي بن أبي طالب:

�قول: قوام الدین والدن�ا أر�عة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل ال �ستنكف أن  -رضي هللا عنه-سیدنا علي 
-ن�اه, فإذا ض�ع العامل علمه، استنكف الجاهل أن یتعلم یتعلم، وغني ال یبخل �ماله، وفقیر ال یب�ع آخرته بد

العالم إن لم �طبق علمه, استنكف الجاهل أن یتعلم، �قول لك: أنا أحسن منه، هو دارس لكنه غیر مستق�م، أنا 
 ., وٕاذا بخل الغني �ماله, �اع الفقیر آخرته بدن�ا غیره، عندئذ یب�ع نفسه للش�طان-مستق�م، لست �حاجة ألن أتعلم

 نها�ة المطاف:

﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین، اللهم 
أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصل اللهم على سیدنا دمحم وعلى آله 

 العالمین، الفاتحة.وصح�ه أجمعین، والحمد هلل رب 

 والحمد هلل رب العالمین 
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 اآلخرة الدار هللا آتاك ف�ما : وابتغ {119-44}الدرس 

 05-07-1997.لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ: -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����، الحمد هلل رب العالمین، 

 حدیث في غا�ة األهم�ة:

 أیها األخوة الكرام، ف�ما رواه اإلمام الترمذي في مسنده، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أنه قال: 

لمنكر, حرمت ((إذا عظمت أمتي الدن�ا, نزعت منها هی�ة اإلسالم، وٕاذا تركت األمر �المعروف والنهي عن ا
 بركة الوحي))

 أیها األخوة، ر�نا هلالج لج في قصة قارون، ذكر هذه الحق�قة، خرج على قومه بز�نته: 

 ِحبُّ اْلَفِرِحیَن﴾َرْح ِإنَّ للااََّ َال �ُ ﴿َآَتْیَناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُه َلَتُنوُء ِ�اْلُعْصَ�ِة ُأوِلي اْلُقوَِّة ِإْذ َقاَل َلُه َقْوُمُه َال َتفْ 

 ]76[سورة القصص اآل�ة: 

 ألنه من عرف حق�قة الدن�ا؛ لم �فرح لرخاء، ولم �حزن لشقاء.

 ما هو الفرح الذي ال �ح�ه هللا, وما هو الفرح الذي أمرنا �ه؟:

صدیق لي قبل أسبوع عزى أحد أقر�ائه، قال: دخلت إلى بیت في غر�ي المالكي, وجدت مساحته س�عمئة متر، 
ف لي هذا البیت �شكل ال �صدق, كم اعتنى صاح�ه، اعتنى �كسوته؛ أحدث شيء، أجمل شيء، كم اعتنى وص

, ولم -ألنه مؤقت-, قلت: أین صاحب البیت؟ من عرفها لم �فرح لرخاء -وأنا في التعز�ة-في أساس البیت؟ قال 
فجعل �الء الدن�ا لعطاء اآلخرة  , قد جعلها هللا دار بلوى، وجعل اآلخرة دار عقبى،-ألنه مؤقت-�حزن لشقاء 

 سب�ا، وجعل عطاء اآلخرة من بلوى الدن�ا عوضا، ف�أخذ ل�عطي: 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

596 

 یَن﴾َرْح ِإنَّ للااََّ َال ُ�ِحبُّ اْلَفِرحِ ﴿َآَتْیَناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُه َلَتُنوُء ِ�اْلُعْصَ�ِة ُأوِلي اْلُقوَِّة ِإْذ َقاَل َلُه َقْوُمُه َال َتفْ 

 ]76[سورة القصص اآل�ة:

 �عني: إن هللا ال �حب الفرحین �الدن�ا، وفي آ�ة أخرى: 

 ﴿َفِبَذِلَك َفْلَ�ْفَرُحوا﴾

 ]58[سورة یونس اآل�ة: 

افرح �طاعتك هلل، افرح أنك تعرف هللا، افرح أنك تحمل نفسك على طاعته، افرح أن هللا س�حانه وتعالى قدر على 
أن بیتك إسالمي، افرح أن عملك ل�س ف�ه شبهة، افرح أن كس�ك حالل، افرح أن لك  ید�ك أعماًال صالحة، افرح

مجلس علم تحضره، افرح أن عقیدتك صح�حة، افرح أنك تحب هللا ورسوله، افرح أنك ر�یت أوالدك تر��ة 
 إسالم�ة: 

 ﴿َفِبَذِلَك َفْلَ�ْفَرُحوا﴾

 ]58[سورة یونس اآل�ة: 

ن تفرح �مبلغ كبیر حصلته �طر�قة أو �أخرى, ال تفرح �منزل كبیر ز�نته وهو هذا الذي ین�غي أن تفرح له، ال أ
مغتصب, ال تفرح بتجارة عر�ضة بنیت على معص�ة هللا، ال تفرح بزوجة تروق لك ال تط�ع هللا، ال تفرح بولد 

 �حمل أعلى شهادة, لكنه ال �صلي: 

 ﴿َال َتْفَرْح ِإنَّ للااََّ َال ُ�ِحبُّ اْلَفِرِحیَن﴾

 ]76ورة القصص اآل�ة:[س

 : -لیت المسلم �عرف ق�متها-و�ا أیها األخوة، في هذه اآل�ة كلمة 

اَر اْآلَِخَرَة﴾ ُ الدَّ  ﴿َواْبَتِغ ِف�َما َآَتاَك للااَّ

 ]77[سورة القصص اآل�ة:
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 فكرة وعبرة:

ج دمشق، في التعز�ة خار -أیها األخوة, قبل شهر�ن: صدیق لي توفي أخوه، ذهبت لتعز�ته, أنا في الطر�ق 
, قلت: ما ق�مة المال إذا ترك اإلنسان هذا المال، ولم ینتفع �ه، وس�حاسب عل�ه درهمًا درهمًا, -محافظة جنو��ة

 كیف اكتسبته؟ ماذا قال هللا عز وجل على لسان قوم قارون؟: 

اَر اْآلَِخَرَة﴾ ُ الدَّ  ﴿َواْبَتِغ ِف�َما َآَتاَك للااَّ

 ]77[سورة القصص اآل�ة:

 ن المال له معنى؟:متى �كو

أیها األخوة, صدقوني: أن المال الذي یز�د عن حاجتك, ال معنى له إال إذا أنفقته في الحق، إال إذا وظفته في 
 الحق.

ثالثمئة -أحد أخواننا الدعاة، ذهب إلى بلد إسالمي, و�لغه أن أحد ك�ار األغن�اء تبرع لطالب العلم �مبلغ �س�ط 
ن أراه، فدعي إلى طعام اإلفطار، وقد حضر هذا اإلنسان هذا الطعام، جلس, لم �أت , قال: أتمنى أ-ملیون دوالر

هذا الغني الذي تبرع بهذا المبلغ الضخم، قال: أین فالن؟ قال: لقد جاء قبلك، انظر إل�ه، یجلس أمامك، قال: 
ع خمسین ألفًا, �مشي لشدة تواضعه لم أصدق أنه هذا الذي دفع هذا المبلغ, قلت: س�حان هللا! �عني أحدنا یدف

 كالطاووس، �سهم في بناء مسجد, یر�د رخامًا، المحسن الكبیر فالن، �عني: 

اَر اْآلَِخَرَة﴾ ُ الدَّ  ﴿َواْبَتِغ ِف�َما َآَتاَك للااَّ

 ]77[سورة القصص اآل�ة:

نشأ مستشفى، المال الذي یز�د عن حاجتك ال معنى له، إال إذا وظفته في الحق؛ إنسان أنشأ دار أیتام، إنسان أ
إنسان أنشأ معهدًا شرع�ًا، إنسان ترك مؤلفًا، تعهد طالب علم، تبنى طالب علم، تبنى دعاة إلى هللا، مسح الدموع 
عن وجوه األطفال الصغار، أبواب إنفاق المال ال تعد وال تحصى، واألغن�اء لو ذاقوا طعم اإلنفاق, وكیف أن 

 أنفقوا إال حاجاتهم األساس�ة، وأنفقوا أموالهم في سبیل الخیر. المال یجعلهم في أعلى علیین في الجنة, لما

 ماذا نستن�ط من خالل هاتین اآلیتین؟ :
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 أیها األخوة, فخرج على قومه بز�نته، اآلن: قال الذین یر�دون الح�اة الدن�ا: 

 ﴿َ�ا َلْیَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي َقاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظ�ٍم﴾

 ]79صص اآل�ة: [سورة الق

 قال الذین أوتوا العلم: 

 ﴿وْ�لُكم َثَواُب للااَِّ َخْیٌر ِلَمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا﴾

 ]80[سورة القصص اآل�ة: 

فأنت إذا رأیت بناء جم�ًال، س�ارة فارهة، صرحًا مشیدًا، �ستانًا فر�دًا، مقصفًا جم�ًال، مكت�ًا فخمًا، وقلت: هنیئًا 
ل الدن�ا، أما إذا قلت إلنسان حفظ كتاب هللا، وأجرى هللا الخیر على ید�ه، تمتع �علم فر�د، لصاح�ه, فأنت من أه

�عمل طیب، �سمعة طی�ة، له أثر كبیر، له أعمال صالحة كبیرة, إذا قلت: هنیئًا لهذا, فأنت من أهل اآلخرة، من 
 ة.الذي هو عندك كبیر؛ أهل الدن�ا، أصحاب المالیین، أصحاب المناصب الرف�ع

 المؤمن الصادق �عظم أهل اإل�مان، وال �كترث �أهل الدن�ا، قال: 

 ((من جلس إلى غني فتضعضع له, ذهب ثلثا دینه))

 ((إذا عظمت أمتي الدن�ا, نزعت منها هی�ة اإلسالم))

 قصة لها مفادها:

 ما معنى قول النبي عل�ه الصالة والسالم: 

 ((لن تغلب أمتي من اثني عشر ألف من قلة))

 ي عشر ألف من قلة؛ مع أن المسلمین الیوم �عدون مل�ارًا ومئتي ملیون. اثن

: أن هناك قصة سأتلوها على مسامعكم, ل�س لها -في الخط�ة الثان�ة-أنا ذكرت قبل أساب�ع في إحدى الخطب 

 هذه القصة:عالقة إطالقًا �موضوع الخط�ة، ولكن لها عالقة بهذا الكم الكبیر من المسلمین، مل�ار ومئتا ملیون، 
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سیدنا الصدیق أرسل سیدنا خالدًا لفتح �الد فارس، سیدنا خالد رأى ج�ش العدو یز�د عن مئة وثالثین ألفًا، بینما 

ج�شه ال یز�د عن ثالثین ألفًا، فطلب من الخل�فة الصدیق أن �مده بج�ش، لیواجه �ه ج�ش الفرس، سیدنا 

-عقاع بن عمرو، فلما دخل على سیدنا خالد, قال: أین النجدة؟ الصدیق أرسل له واحدًا, واحدًا بید�ه, اسمه: الق

, قال: أنت!؟ قال: أنا النجدة، خذ هذا -ینتظر خمسین ألفًا، ینتظر ثالثین ألفًا، ینتظر عشرة آالف, هو رجل واحد

 الكتاب, فض الكتاب, قرأ ما ف�ه:

د هللا إل�ك, لعلك تعجب أني أرسلت لك من عبد هللا أبي �كر الصدیق، إلى سیف اإلسالم خالد بن الولید: أحم

 القعقاع بن عمرو نجدة لك، فو هللا الذي ال إله إال هو، إن ج�شًا ف�ه القعقاع بن عمرو ال یهزمه أحد.

واحد، واحد، نحن اآلن مل�ار ومئتا ملیون؛ ول�ست كلمتنا هي العل�ا، ول�ست مقدراتنا في یدنا، وللكفار علینا ألف 

 سبیل وسبیل: 

ُ ِلْلَكاِفِر�َن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِب�ًال﴾﴿َولَ   ْن َیْجَعَل للااَّ

 ]141[سورة النساء اآل�ة:

أما الواقع: لهم علینا ألف سبیل وسبیل، ورأیتم ما جرى في الخلیل قبل أ�ام؛ ماذا رسموا؟ وماذا كتبوا؟ وماذا 
 صوروا؟ هذا من ضعف إ�ماننا، هذا ألننا عظمنا أهل الدن�ا: 

 ظمت أمتي الدن�ا, نزعت منها هی�ة اإلسالم))((إذا ع

 هذه سیرة عمر بن الخطاب:

معه غالم، ومعه دا�ة، یركب عمر  -�عني مظهره عادي-سیدنا عمر جاء إلى المقدس, وهو خل�فة المسلمین 
مؤمنین، مرة، والغالم مرة، و�ر�حا الدا�ة مرة، فلنا وصل إلى مشارف القدس, استقبله الوالي، قال له: �ا أمیر ال

 هذا ال یلیق.

 ابتغینا العزة �غیره أذلنا هللا.قال: الحمد هلل الذي أعزنا �اإلسالم، ومهما 

ط�عًا: جاء رسول ق�صر لیرى عمر بن الخطاب، سأل عنه، لم یجده في دار الخالفة, قال: انظر لعله في ظاهر 
اب في نوم عمیق، وقال هذا الرسول المدینة، ذهب إل�ه, فإذا هو متوسد ع�اءته، وقد استلقى على األرض، غ
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 كلمة، قال: عدلت، فأمنت، فنمت.

سیدنا عمر جاءته كنوز كسرى وضعت أمامه، لم یتراءى الرجالن, �قف الرجل أمام هذا الكنز, ال یرى الذي في 
إنهم  الطرف اآلخر، ألنه جبل من الذهب، سیدنا عمر قال: س�حان هللا! ما أعظم أمانة هؤالء الذین أدوه إلینا،

 ألمناء! أجا�ه علي بن أبي طالب، قال: �ا أمیر المؤمنین، لقد عففت فعفوا، ولو وقعت لوقعوا.

 متى تنزع هی�ة اإلسالم في قلوب أعدائه؟:

 .))((إذا عظمت أمتي الدن�ا, نزعت منها هی�ة اإلسالم

 �عني: اإلسالم له هی�ة.-

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 )((نصرت �الرعب مسیرة شهر)

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والنسائي في سننه]

 أمته حینما تركت سنته, هزمت �الرعب مسیرة سنة، حینما: 

 ((عظمت أمتي الدن�ا, نزعت منها هی�ة اإلسالم))

حینما كان عل�ه الصالة والسالم وأصحا�ه على ما یرضي هللا, نصروا �الرعب مسیرة شهر، أما حینما تركت أمته 

 نها, هزمت �الرعب مسیرة سنة، وٕاذا تركت األمر �المعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي. أمر دی

هذه المجاملة بیننا، نسكت على الخطأ، نمدح الخطأ، نتقرب إلى �عضنا �عضًا، �الثناء على األخطاء, اإلنسان 

, ال یوجد مشكلة، �شرب في الغني محترم جدًا، ال �صلي, ال یوجد مانع، ال یوجد مشكلة، زوجته متفلتة

 المناس�ات, ال یوجد مشكلة, فحینما نعظم أهل الدن�ا, نزعت منا هی�ة اإلسالم.
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 متى تنزع بركة الوحي من هذه األمة؟:

 : -قال

 وٕاذا تركت األمر �المعروف والنهي عن المنكر, حرمت بركة الوحي))

 عز وجل جعل ر�ع النجاة �التواصي �الحق. إذا تركت األمر �المعروف, وهذه الفر�ضة السادسة، وهللا 

اآلن: تجد العم تأت�ه بنات أخ�ه �شكل فاضح, ال یتكلم وال كلمة؛ یرحب بهن، و�ثني علیهن، و�كرمهن, وهن 

 متفلتات من منهج هللا, وكان من الممكن أن �قول كلمة: هذه الث�اب ال تجوز. 

، حرم بركة الوحي، فما كل مجاملة مقبولة؛ جامل في اإلنسان إذا ترك األمر �المعروف، والنهي عن المنكر

 الدن�ا، أما في اآلخرة ال تجامل. 

سائق تاكسي, جاءه شاب وشا�ة إلى الشام, یرك�ان معه إلى الشام، من  -لعلي ذكرت لكم هذه القصة-مرة 

انتظرا قل�ًال، هذا الذي بیروت إلى الشام، جلسا في المقعد األخیر، قاال: انتظر حتى تأتي محفظة, �أتي متاعنا, ف

س�أتي �المتاع تأخر، ثم جاء متأخرًا, أعطى هذا الشاب المتاع، هذا الشاب أمسك بیده, وضرب هذا الرجل الكبیر 

في السن على رأسه، قال له: لماذا تأخرت إلى هذا الوقت؟ السائق لم ینت�ه، قاد المرك�ة ومشي، في الطر�ق سمع 

م ضر�ت أ�اك؟! وقف السائق, قال له: هذا أبوك, ه�ا انزال, وقال: أخشى أن : ل-زوجها-امرأته تقول للشاب 

 نصاب �حادث.

هذا السائق ال�س�ط: أمر �المعروف، ونهى عن المنكر, لو كان كل منا ال �سمح إلنسان أن یتجاوز حده, �قف 

 د مشكلة.إنسان في مرك�ة عامة؛ �سب الدین �شكل یندى له الجبین، كل الناس ال ینطقون، ال یوج

 حینما ندع األمر �المعروف والنهي عن المنكر؛ تنزع منا بركة الوحي.

 ما خیر�ة هذه األمة, ومتى تفقد هذه الخیر�ة؟:

أیها األخوة, أما لما اإلنسان �حاول أن یتحدى، وأن �عصي هللا جهارًا، و�جد أناسًا كثیر�ن �قاطعونه، و�نصحونه، 

كلما إنسان ارتكب معص�ة؛ هناك من یثني عل�ه، كلما ترك فر�ضة,  و�شددون عل�ه؛ تجد ال�اطل ضاق؛ أما
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هناك من یثني عل�ه، لذلك ال�اطل یتوسع و الحق یتضاءل، لذلك: عد العلماء األمر �المعروف والنهي عن 

 المنكر الفر�ضة السادسة، فبركة الوحي تتأتى من األمر �المعروف، والنهي عن المنكر، لذلك قال تعالى: 

 ْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِ�اْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِ�اهللَِّ﴾﴿ُكْنتُ 

 ]110[سورة آل عمران اآل�ة:

هذه الخیر�ة علتها األمر �المعروف والنهي عن المنكر، فإذا تركنا األمر �المعروف والنهي عن المنكر؛ فقدنا هذه 
 یر�ة، وعندئذ ل�س لنا أ�ة میزة على اإلطالق. الخ

 ما المقصود �أمتي (الدعوة واالستجا�ة)؟:

 أیها األخوة, قال العلماء: هناك أمة الدعوة وأمة االستجا�ة, قال تعالى: 

ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُ�ْحِی�ُكْم﴾ ِ َوِللرَّ  ﴿�ا أیها الذین آمنوا اْسَتِجیُبوا هللَِّ

 ]24ل اآل�ة:[سورة األنفا

الذین استجابوا وأطاعوا هللا عز وجل؛ هم أمة االستجا�ة، والذین لم �ستجیبوا هم أمة الدعوة، وأمة الدعوة ال شأن 
 لها عند هللا إطالقًا، لذلك تجد أن أعداء اإلسالم كثیرون جدًا.

 ال تعتب:

, وخطب في أكبر -أنها بلدهیبدو -حدثني خطیب من أوجه خط�اء دمشق، قال لي: أنا سافرت إلى أل�ان�ا 
مساجدها، وقال لي: آالف مؤلفة, أنا أتكلم وهم ی�كون، وفي جیب كل منهم قارورة عرق, �شر�ون في أثناء 
الخط�ة و��كون، فإذا كان شعوب �أكملها تشرب الخمر، وتأكل لحم الخنز�ر، وتأكل الر�ا، فإذا أراد هللا أن یؤدبهم؛ 

 أنعتب عل�ه؟! هناك تقصیر....

 هل فاحش:ج

حدثني أخ كر�م, ذهب إلى موسكو في عهد االتحاد السوفییتي سا�قًا, فالتقى برجل في جمع�ة تعاون�ة، لما علم 
 أنه مسلم, �كى �كاء مرًا، وأراد أن �كرمه, فاشترى له زجاجة فودكا.
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في شرب هناك جهل كبیر، الجهل كبیر جدًا؛ ففي جهل، في معاصي، في مو�قات، في مال حرام، في زنا، 
 خمر، في تجارات محرمة. 

((إذا عظمت أمتي الدن�ا؛ نزعت منها هی�ة اإلسالم، وٕاذا تركت األمر �المعروف والنهي عن المنكر؛ حرمت 
 بركة الوحي))

 هذا الحدیث یجب أن ی�قى ماثًال أمامنا: 

ْهُر اَألرِض َخیر لكم من �طنها، ((إذا كاَنت ُأمراُؤكم خ�اَركم، وأغن�اُؤكم ُسمحاَءكم، وأموُركم شوَرى بینكم، َفظَ 
 وٕاذا كانت أمراُؤكم ِشراَركم، وأغن�اُؤكم ُبَخالَءكم، وُأمورك إلى نسائكم، ف�طُن اَألرض خیر لكم من ظهرها))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 مقولة لعلي بن أبي طالب:

مل علمه، وجاهل ال �ستنكف أن �قول: قوام الدین والدن�ا أر�عة رجال: عالم مستع -رضي هللا عنه-سیدنا علي 
-یتعلم، وغني ال یبخل �ماله، وفقیر ال یب�ع آخرته بدن�اه, فإذا ض�ع العامل علمه، استنكف الجاهل أن یتعلم 

العالم إن لم �طبق علمه, استنكف الجاهل أن یتعلم، �قول لك: أنا أحسن منه، هو دارس لكنه غیر مستق�م، أنا 
 , وٕاذا بخل الغني �ماله, �اع الفقیر آخرته بدن�ا غیره، عندئذ یب�ع نفسه للش�طان.-مستق�م، لست �حاجة ألن أتعلم

 نها�ة المطاف:

﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین، اللهم 
رضنا وارض عنا، وصل اللهم على سیدنا دمحم وعلى آله أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علینا، أ

 وصح�ه أجمعین، والحمد هلل رب العالمین، الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 الصالح : العمل {119-45}الدرس 

 12-07-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

����﷽  

 الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم؛ الصادق الوعد األمین.

 الجنة محض فضل من هللا, وأن اإلنسان یدخلها �عمله الصالح, كیف �كون ذلك؟ :

 أیها األخوة الكرام، في الحدیث الصح�ح الذي رواه اإلمام مسلم، �قول عل�ه الصالة والسالم:

 آدم انقطع عمله إال من ثالثة: صدقة جار�ة، أو علم ُیْنَتَفُع �ه، أو ولد صالح یدعو له))((إذا مات ابن 

أیها األخوة الكرام، الجنة محض فضل من هللا عز وجل، ولكن هللا س�حانه وتعالى: جعل األعمال الصالحة سب�ًا 

�ه بیتًا ثمنه مئة ملیونًا، هل هذا لها، ال ثمنًا لها، وفرق كبیر بین الثمن والسبب، فقد تمسك �مفتاح, وتدخل 

المفتاح ثمن هذا البیت؟! ال, هذا المفتاح سبب دخول هذا البیت، ول�س ثمنه، فالجنة محض فضل من هللا عز 

 وجل، ولكن شاءت حكمة هللا أن یجعل األعمال الصالحة سب�ًا لدخول الجنة:

 ﴿اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِ�َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾

 ]32لنحل اآل�ة: [سورة ا

 ((ال یدخل أحدكم الجنة �عمله, قالوا: وال أنت؟ قال: وال أنا؛ إال أن یتغمدني هللا عز وجل برحمته))

فالجنة رحمة؛ لكن الدخول إلیها �العمل الصالح، وهذا ال یتناقضان، لو أن إنسانًا توفي، وترك شا�ًا في مقتبل 

سأنفق عل�ك إلى آخر سنة في دراستك، فهذا الشاب جاء �الدرجة الح�اة, قال له عمه: إن اجتهدت في دراستك, ف

األولى، فعمه أنفق عل�ه، وفي العام الثاني توفق، وهكذا ... حتى أص�ح طبی�ًا، فإذا قال هذا الشاب لعمه: لوال 

ك، فهذان إنفاقك علي، ولوال فضلك علي ما كنت بهذه المرت�ة االجتماع�ة، فأجا�ه العم: ولوال اجتهادك لما أعطیت

ال یتناقضان، لوال أن هذا الشاب أبدى من أس�اب النجاح ما �قنع عمه �اإلنفاق عل�ه, لما أنفق عل�ه، ولو أن هذا 
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الشاب كان في أعلى درجة من الذكاء واالجتهاد، ولم �شأ عمه أن ینفق عل�ه، لما صار طبی�ًا، فأردت من هذا 

رحمة هللا، وأن الجنة �عمل اإلنسان، هذان المعن�ان تكامالن؛ فاهلل المثل أن أوضح لكم: أنه ال یتناقض أن الجنة ب

 هلالج لج: جعل الجنة محض فضل منه، لكن دخولها �حسب األعمال الصالحة. 

 :-ملسو هيلع هللا ىلص-، أنه قال ف�ما یرو�ه عن رسول هللا -رضي هللا عنه-ورد عن اإلمام جعفر 

 الكم))((ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها �أعم

اآلن: نحن أمام جنة؛ هي محض فضل، واقتسام درجاتها �سبب العمل الصالح، فأي عمل صالح یؤهلك لدخول 

 الجنة.

 حجمك عند هللا �حجم عملك الصالح :

أیها األخوة الكرام, حجمك عند هللا �حجم عملك الصالح، بل إن هللا س�حانه وتعالى ناظر إلى قل�ك؛ ف�قدر 

على ید�ك األعمال الصالحة، فاألعمال الصالحة فضل من هللا عز وجل, ولكنها إخالصك وصدقك, یجري 

ممنوحة �العدل، هي فضل ممنوحة �العدل, فكلما عال إ�مانك, أجرى هللا على ید�ك الخیر، وكلما زاد عملك زاد 

 حجمك عند هللا, والدلیل:

 ﴿َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا﴾

 ]132[سورة األنعام اآل�ة:

 هكذا �ق�م الشرع األعمال :

أخواننا الكرام الحاضرون, كل واحد له عمل, كلمة له عمل واسعة جدًا, �عني هو في بیته له عمل, قد �كون زوجًا 

ناجحًا أو زوجًا غیر ناجحًا، قد �كون أ�ًا ناجحًا أو أ�ًا غیر ناجحًا، هو في عمله له عمل, قد �كون تاجرًا صدوقًا 

قین والشهداء یوم الق�امة، وقد �كون تاجرًا كذو�ًا، وقد �كون تاجرًا نصوحًا، وقد �كون تاجرًا مع النبیین والصد�

غشاشًا، قد �كون تاجرًا رح�مًا، وقد �كون تاجرًا قاسي القلب, فلك عمل في بیتك، لك عمل كزوج، لك عمل كأب، 

صل وأخبر وجاءت لجنة الهدم لتهدم، لك عمل كجار, في جار رح�م، في جار ما إن یرى حركة في البناء, إال ات
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وقد �كون الجار مضطرًا لتزو�ج ابنه، �حل مشكلة دون أن یؤذي أحدًا، ال یؤذي جارًا ال في منظر وال في ت�ار 

هواء, الص�غة العدوان�ة مرك�ة في نفسیته، فأنت لك عمل كأب، لك عمل كزوج، لك عمل كجار، لك عمل 

ی�م الشرع �عطى درجة, فالن صالح، فالن صالح جدًا، فالن كر�م، فالن كتاجر، لك عمل, نمط سلوكك �حسب تق

 منصف، فالن �حب الخیر, �عني: حجمك عند هللا �حجم عملك. ف:

 ﴿َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا﴾

 ]132[سورة األنعام اآل�ة:

 هذا ما عند ال�شر وهذا ما عند هللا :

وكل مرت�ة ثالث درجات؛ ففي أولى ثالثة، أولى ثان�ة، أولى أولى، في  كلكم �عرف: أن الدولة لدیها عشر مراتب،

ثان�ة ثالثة، ثان�ة ثان�ة، ثان�ة أولى، هؤالء الملیون موظف موزعون في ثالثین درجة فقط، هذه هي إمكان�ات 

ه ال�شر، ما في إمكان أن تعطي لكل موظف ... ف�ستوي الذي معه دكتوراه من السور�ون، أكثر موضوع؛ مع

دكتوراه فنون من دولة شرق�ة, معه دكتوراه انتهى, جاء �الدرجة الرا�عة أولى، فال�شر ما عندهم إمكان�ة أن �كون 

 التصنیف دقیق جدًا، أما خالق ال�شر قال تعالى:

 ﴿َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا﴾

 ]132[سورة األنعام اآل�ة:

سانًا؛ ففي خمسة آالف ملیون درجة عند هللا, كل واحد درجة، �عني: إذا كان في األرض خمسة آالف ملیون إن

العمل �حسب حجمه، �حسب إخالصه، �حسب الصعو�ات التي تعترضه، �حسب الصوارف التي تصرف عنه، 

�حسب العق�ات التي توضع أمامه، �حسب الصعو�ات التي یتحملها من �عمله، �حسب المعاكسات، �حسب 

 البذل. التقی�م، �حسب التضح�ة، �حسب

 إل�كم قصة هذا المسجد في إحدى أح�اء دمشق في القسم الجنو�ي الغر�ي :

, أراد أن ینشأ -ل�س ال�سار �عني عكس ال�مین, من أهل ال�سار �عني من أهل الغنى-أخ كر�م من أهل ال�سار 

ض أشهرًا مسجدًا في إحدى أح�اء دمشق، في القسم الجنو�ي الغر�ي، فعن طر�ق مهندس صدیق, �حثوا عن أر 
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طو�ًال، وجدوا أرضًا مناس�ة، �حثوا عن صاحبها، صاحبها تملكها إرثًا قبل شهر، �عمل مستخدمًا في مدرسة، 

مستخدمًا ال �ملك إال ثالثة آالف لیرة، رات�ه �ع�ش �ه مع خمسة أوالد، أ�كفونه؟! مستحیل، فصاحب مشروع بناء 

اوضات طو�لة؛ استقر سعر هذه األرض على ثالثة المسجد، التقى �ه ل�فاوضه على السعر، �عد جلسة مف

ونصف ملیون، واتفق الطرفان، ال�ائع والمشتري، على ب�ع األرض وعلى شرائها، وقرئت الفاتحة، ووقع المشتري 

ش�كًا �ملیوني لیرة كدفعة أولى، ر�ثما یتم إنجاز معامالت الفراغ، إال أن المشتري قال كلمة؛ قال له: غدًا إن شاء 

ي األوقاف، قال له: ما األوقاف؟! قال له: هذه األرض أر�د أن أجعلها مسجدًا، قال له: مسجدًا!! هذه هللا ف

قال له: هات الش�ك، أخذ الش�ك ومزقه، قال له: أنا أقدمها هلل ال  األرض تحب أن تجعلها مسجدًا؟ قال له: نعم. 

سان، هو معه مئة ملیون سیدفع ثالثة ونصف أنت، �قول هذا الرجل الم�سور: شعرت أني كذ�ا�ة أمام هذا اإلن

منهم، أما هذا المستخدم الذي معاشه ثالثة آالف وعنده خمسة أوالد, ال �ملك من الدن�ا إال هذه األرض؛ فقدمه، 

هذا المستخدم له  -أخواننا-واآلن مسجد بنهر عائشة موجود، ومكلف أحد عشر ملیونًا مع ثمن األرض, انظروا 

 الق�امة, �غدو ملكًا �ه، ل�س مستخدمًا: عند هللا عمل یوم

 ﴿َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا﴾

 ]132[سورة األنعام اآل�ة:

 سؤال موجه إل�ك :

سؤالي بهذا الدرس؛ سؤال محرج, أسأل نفسي إ�اه، ول�سأل كل منكم نفسه إ�اه هذا السؤال: ماذا قدمت من عمل 

بیت، لك وألوالدك, هللا وفقني, أتیت �مهندس د�كور, عمل لي ج�صینًا نادرًا, في سبیل هللا؟ اشتر�نا بیتًا, هذا لك ال

لكن هذا الشيء لك، ل�س هلل، تمتعت �الج�صین, عندنا سطح كراج ضممناه للبیت, هذا ل�س هلل، توسعت، عملت 

ذا ل�س هلل، لك هذا، غرفة زائدة، وهللا وفقنا ببیت في المصیف, هذا ل�س هلل، أ�ضًا لك، وعملنا مس�حًا مفلترًا, ه

 أر�د عند الموت؛ إذا جاءك الملكان وسأالك عن عملك الصالح، ماذا قدمت:

 ((�ا �شر, ال صدقة وال جهاد, ف�م تلقى هللا إذًا؟))
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 موعظة :

أیها األخوة، قصة لعلي رو�تها لكم: رجل صالح زار مسجدنا من عشر�ن سنة تقر��ًا، وهو له صوت رخ�م كان 

ل ضخم, وله ح�اة كر�مة في مستوى رف�ع جدًا، له بیت بخورشید، وله معمل وله س�ارتان ثالثة، یؤذن، عنده معم

عنده كل سنة سفرة ألورو�ا؛ �عني شخص من أهل ال�سار، وأذواقه عال�ة جدًا، فتوفي, أنا حضرت الجنازة, 

ّ�نه، ماذا قال؟ قال: أخوكم أبو صدیق كان, أنا أثني عل�ه، ال أنتقده، ولكن أحد مشایخ الشام الك�ار, أراد أن یؤ 

فالن كان مؤذنًا ترحموا عل�ه! �عني ما استطاع أن یتكلم كلمة أخرى، ماذا س�حكي عن بیته, عن س�ارته، عن 

رحالته، عن أناقته، عن ألوان الطعام التي كان �أكلها، عن أنواع الث�اب التي كان یرتدیها؟ هذه ساعة نزول 

 ناس عنك؟.القبر، ماذا �مكن أن �قول ال

 نقطة مهمة :

امتحنت طال�ًا امتحانًا لط�فًا، قلت لهم: من یذكر اسم تاجر، عاش في الشام عام ألف وثمانمئة وثالثة وستین، 

 وله عالمة تامة؟ هؤالء الطالب فكروا, فكروا, فكروا، قالوا: وهللا ما نذكر أبدًا، قلت: وأنا معكم ال أذكر. 

عثمان، سیدنا صالح الدین, سیدنا عمر بن عبد العز�ز، اإلمام الشافعي، اإلمام من منا ینسى سیدنا عمر، سیدنا 

أحمد، اإلمام مالك، اإلمام أبو حن�فة، هؤالء القادة العظام؛ من منا ینساهم؟ لهم أعمال جلیلة؛ الذي تأكله، الذي 

 یذكر إطالقًا, إطالقًا:تشر�ه، الذي تل�سه، البیت الذي تسكنه، المصیف الذي تتمتع �ه, هذا عند الموت ال 

 ﴿َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَ�اًء َمْنُثورًا﴾

 ]23[سورة الفرقان اآل�ة: 

أما فالن عمر مسجدًا، أي وهللا شيء جمیل، فالن أسس دار أیتام، فالن ساهم بجمع�ة خیر�ة، فالن ترك مؤلفًا 

عن المنكر، له أعمال جلیلة، فأنا حینما أقول لكل إنسان عمل, أقصد الذي ضخمًا، فالن أمر �المعروف، نهى 

 �قبل عند هللا: العمل الصالح الذي �صلح للعرض على هللا.
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 قارن :

إذا مات اإلنسان, انقطع عمله إال من ثالثة؛ انتهى العمل، أما في أعمال جلیلة, كل الذكاء وكل النجاح في الذي 

 الموت �ستمر.�فعلها، هذا العمل عند 

ال أنسى مرة, دعینا إلى افتتاح مسجد, في الصبورة، في �عفور, أنا ما وجدت إنسانًا وجهه متألقًا، وواثقًا من 

نفسه، وسعیدًا �شكل غیر معقول، كالذي أسس هذا المسجد, أنشأه �كامل نفقاته, وتأس�سه, وفرشه على حسا�ه، 

الحفل، وألقیت كلمات، وألقیت أنا كلمة في عداد الذین ألقوا  ودعا علماء الشام إلى افتتاحه, أنا حضرت هذا

كلمات االفتتاح، خرجنا من المسجد �اتجاه الشام؛ فإذا أمامنا ملهى على الضفة الثان�ة, سمعت أن صاح�ه مات 

عاصي �عد افتتاحه �أسبوع، وكان غارقًا في المنكرات والمعاصي إلى قمة رأسه، وكان في هذا الملهى كل أنواع الم

 والفجور، مات, فهذا الملهى صدقة جار�ة له؛ أل�س كذلك؟ إلى جهنم.

 هل تركت لك صدقة الجار�ة تستمر لما �عد الموت؟ :

 ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة: صدقة جار�ة

الب هل ساهمت ببناء مسجد؟ هل ساهمت بتأس�س جمع�ة خیر�ة؟ بدار أیتام؟ بثانو�ة شرع�ة؟ هل تبنیت ط-

العلم؟ هل تعتني �طالب علم؟ ضیف أتى إلینا لیتعلم أمر دینه وس�عود إلى �الده داع�ة، هل أعنته؟ هل أسكنته 

في بیت؟ هل أمنت له حاجاته؟ هل ر�یت أوالدك؟ هل دعوت إلى هللا؟ هل أمرت �المعروف؟ هل نهیت عن 

 المنكر؟. 

إذا هللا قال لك: ماذا فعلت؟ ماذا فعلت من أجلي �ا سؤال محرج: ما العمل الذي أضعه بین یدي یوم الق�امة؟ 

عبدي؟ منحتك الكون كله، سخرت لك ما في السموات وما في األرض جم�عًا، أنه عاش لذاته، عاش لمصالحه, 

 . -عاش لبیته، عاش ألوالده، عاش لدخل كبیر، ال �عن�ه أحد

 صدقة جار�ة، أو علم ُیْنَتَفُع �ه ، أو ولد صالح یدعو له))
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 هذه الثالثة هي التي ت�قى �عد الموت, وما سواها ینتهي عند الموت.

 دقق :

 و: 

ْقَت فأ�قْیَت))  ((ول�س لك ِمْن َماِلَك إال ما أكلَت فأْفَنیَت، أو َلِ�سَت فأْبَلْیَت، أو تَصدَّ

ي كسب هذه مستهلكات معنى ذلك، لك �عض المستهلكات، ما سوى ذلك: هو مالك؛ لكن �عد كس�ًا ال رزقًا, ف

وفي رزق, الكسب محاسٌب عنه دون أن تنتفع �ه، دقیق كالمي، انت�ه! الكسب: المال الذي �ف�ض عن 

استهالكك, أنت تصرف في الشهر عشرة آالف إلى عشر�ن ألفًا, هذا رزقك, الذي أكلته، الذي ل�سته، السر�ر 

�ا معها, هذا هو رزقك, ما انتفعت �ه الذي نمت عل�ه، البیت الذي تسكنه، الطعام الذي تأكله، الزوجة التي تح

فقط، اآلن رزقك ثلثاه ل�س لك؛ أكلت فأفنیت، ل�ست فأبلیت. �عض رزقك �كتب لك یوم الق�امة، أما ما سوى 

 ذلك: ل�س رزقًا لكنه كسب, هذا الكسب محاسب عل�ه دون أن تنتفع �ه، ال یوجد انتفاع، لكن في حساب.

 إل�ك هذا الحدیث: 

 دم ...... ))((إذا مات ابن آ

 شعارًا لك في ح�اتك :

أیها األخوة األكارم، هذا الحدیث ین�غي أن �كون شعارًا لنا، في إنسان ل�س عنده أوالد؟ أال تستط�ع أن تنشأ هذا 

االبن تنشئة إسالم�ة؟ ط�عًا: إذا أتیت له �كل المله�ات والصحون، لن ینّشأ تنشئة إسالم�ة، سینّشأ تنشئة إ�اح�ة، 

إلحاد�ة؛ وأنت ال تشعر، حینما تسلم ابنك لمن یخطط إلفساد المجتمعات اإلسالم�ة، هم في الغرب علمان�ة، 

یخططون إلفساد المجتمعات في الشرق، حینما تسلم ابنك لهذه األجهزة، وهذه الصحون, أنت ال تر��ه تر��ة 

 إسالم�ة، ال تجعله ولدًا صالحًا ینفع الناس من �عدك. 

له: إلى أین أنت ذاهب، أبوك منذ ثالثة أ�ام قد مات؟ قال لهم: ذاهب ألسكر على روح أبي! سألوا شا�ًا، فقالوا 

 هكذا.
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فاإلنسان أهم شيء الولد الصالح، هذا الولد �حتاج إلى جهد، جهد، جهد كبیر, یجب أن تعتني �أخالقه، بدینه، 

مجتمع؛ هؤالء صدقة جار�ة, األجر �ستمر �صالته، �استقامته، �عمله، بزواجه، فاألب الذي �قدم أوالدًا صالحین لل

 من �عد وفاته.

 تطبیق عملي لحدیث: 

 ((إذا مات ابن آدم .....))

أیها األخوة, مؤلف هذا الكتاب، هذا الكتاب: أحادیث مختارة, مؤلفه رجل من مصر، اسمه: أحمد الهاشمي, أعتقد 

فى قبل عشر سنوات تقر��ًا، أین هو أن الكتاب مطبوع في سنة ألف وتسعمئة وس�ع وخمسین، والمؤلف متو 

جسمه فاٍن، لكن ترى هذا الخیر بهذا الدرس, له منه أجر، هذا الدرس عملي أمامكم، مؤلف هذا الكتاب:  اآلن؟ 

أحادیث مختارة, أخذها من الكتب الصح�حة، وانتقاها أروع انتقاء، هذا الكتاب؛ كل درس ینعقد في هذا المسجد، 

 لدرس, في صح�فة مؤلف هذا الكتاب، ها هو ترك صدقة جار�ة من �عده.كل خیر �ستفاد من هذا ا

 قصة عالم قد رحل إلى هللا :

فكنا في التعز�ة، في األموي نفسه، �عني ألقیت كلمات رائعة جدًا،  -خطیب األموي -مرة توفي أحد علماء الشام 

حضور: �أن ابنه سیلقي كلمة, ألقى كلمة تؤ�ن هذا الفقید، الخطیب الجريء الشجاع، المستق�م النز�ه, ثم فوجئ ال

من العلم واألدب والفهم, أنا دمعت عیناي، قلت: إذًا لم �مت الوالد؛ ما دام هذا ابنه, إذًا لما �مت، فكان في 

الجلسة وز�ر األوقاف، ف�شر الحاضر�ن أن ابنه س�غدو خطی�ًا من �عده، في هذا المسجد, معنى ذلك: ما مات 

 ط.األب، غابت عینه فق

إذا استطاع الشخص أن یر�ي ولدًاُ◌ ل�كون داع�ة, أو عالم، أو ولد صالح؛ فمعنى ذلك: أن األب ما مات, كل 

أعمال االبن في صح�فة األب إلى یوم الق�امة، وٕاذا هذا الولد أنجب ولدًا صالحًا، فصار ابنه وابن ابنه، وٕاذا ابن 

ابنه، وٕاذا كان من هذا الولد خرج �حدود ثمانمئة ولد صالح,  االبن أنجب ولدًا صالحًا؛ فصار ابنه وابن ابنه وابن

 كل أعمالهم في صح�فة األب الذي ر�ى ابنه، هذا درس الیوم �ا أخوان:

 ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة: صدقة جار�ة، أو علم ُیْنَتَفُع �ه، أو ولد صالح یدعو له))
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عمًال صالحًا، ممكن أن تعمل صدقة جار�ة، أي مشروع حیوي ینفع عندك أوالد؛ ممكن تنفق من مالك فتعمل 

 المسلمین، هذا صدقة جار�ة.

 دعاء الختام :

﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین، اللهم 

نا، أرضنا وارض عنا، وصل هللا على سیدنا دمحم وعلى آله أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علی

 وصح�ه وسلم، والحمد هلل رب العالمین، الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 واإلستشارة : اإلستخارة {119-46}الدرس 

 26-07-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ: -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 ﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم؛ الصادق الوعد األمین.

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا، إنك أنت العل�م الحك�م، اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا �ما علمتنا وزدنا علمًا، وأرنا 

نا ات�اعًا، وأرنا ال�اطل �اطًال وارزقنا اجتنا�ًا، واجعلنا ممن �ستمعون القول فیت�عون أحسنه، وأدخلنا الحق حقًا وارزق

 برحمتك في ع�ادك الصالحین.

 لمن تكون االستخارة, ولمن تكون االستشارة؟ :

 أیها األخوة الكرام، ورد في الحدیث الشر�ف أنه:

 ((ما ندم من استخار، وال خاب من استشار))

 �العكس: أو

 ((ما خاب من استخار، وال ندم من استشار))

 [أخرجه الطبراني في المعجم األوسط, والطبراني في المعجم الصغیر]

 , واالستخارة هلل عز وجل.-حصراً -االستشارة ألولي الخبرة من المؤمنین 

 هل تصح االستخارة واالستشارة ف�ما حرمه هللا, متى تصح؟ :

حرام، وحالل، وم�اح, ال استخارة وال استشارة في الحرام، أما االستشارة واالستخارة ف�ما  أیها األخوة, في ح�اتنا؛

هو م�اح, الزواج م�اح؛ �ا ترى أأتزوج هذه الفتاة أم هذه؟ أأحترف هذه الحرفة أم هذه الحرفة؟ أأسافر أم أق�م؟ 

حها هللا عز وجل, لك أن تستشیر ولك أن أأتزوج هذا العام أم أرجئه إلى خمسة أعوام قادمة؟ في األش�اء التي أ�ا
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 تستخیر, أما أن تستشیر:

 من استشار الرجال استعار عقولهم.

�مكن أن تستعیر عقًال ناضجًا، عقًال ف�ه خبرات مئة عام، أو في خبرات خمسین عامًا؛ أن تأخذ كل عقله، وكل 

 خبرته، وكل حكمته �سؤال, لذلك الع�اقرة دائمًا �ستشیرون.

 هللا النبي في هذه اآل�ة, و�ماذا وصف هللا المؤمنین؟ : �ماذا أمر

أیها األخوة, النبي عل�ه الصالة والسالم، وهو سید الخلق, وحبیب الحق, الذي یوحي إل�ه، المعصوم؛ أمر أن 

 �ستشیر أصحا�ه، قال تعالى:

 ﴿َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمر﴾

 ]159[سورة آل عمران اآل�ة:

ذي أوتي أكبر عقل في الخلق، الذي أوتي الحكمة، الذي جاءه الوحي، الذي عصمه لست أنت؛ سید الخلق، ال

 هللا هو نفسه أمره هللا أن �ستشیر: 

 ﴿َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمر﴾

 ]159[سورة آل عمران اآل�ة:

 وصف المؤمنین �أن:

 ﴿َ وَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْیَنُهْم﴾

 ]38[سورة الشورى اآل�ة:

إل�مان: مجتمع التشاور، مجتمع اإل�مان: مجتمع الشورى، مجتمع اإل�مان: مجتمع آ�ات كر�مة، مجتمع ا

حتى  -�ا أخي-االستشارة، إن أردت أن تستعیر عقًال كبیرًا، أو خبرة عظ�مة، أو حكمة �الغة؛ فاستشر، اسأل 

إال �سبب نقص في التجارة، حتى في العالقات التجار�ة، حتى في شأن الزواج، أنا ما وجدت مصی�ة اجتماع�ة 
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المعلومات، ونحن اآلن في ثورة المعلومات، أكبر قرار أحمق سب�ه نقص المعلومات، معلومات غیر صح�حة؛ 

إنسان خطب ... إنه ظاهر أنه آدمي، لن أسأل عنه، توكلت على هللا, لقد تبین أنه شارب خمر، أو خبیث، أو 

 نقص معلومات، لذلك: -مثالً -منحرف، أو نصاب 

 ن استخار، وال ندم من استشار))((ما خاب م

 [أخرجه الطبراني في المعجم األوسط, والطبراني في المعجم الصغیر]

 االستشارة ألولي الخبرة من المؤمنین. 

 استشر في شؤونك أولي الخبرة من المؤمنین :

-قلت: , -في الحلو�ات-, طلب مني أن أعط�ه رأیي في مصلحة معینة -وال أنسى هذه الحادثة-في مرة أخ 

, ما -�التسلسل-أنا ال أعلم، أسأل أهل السوق، فذهب إلى سوق تكثر ف�ه هذه ال�ضاعة, وسأل تاجرًا تاجرًا  -وهللا

منهم واحدًا إال ذم له فیها؛ ل�س فیها ر�ح، فیها مشكالت، فیها كساد, فیها تسعیر غیر معقول، قد تفسد ال�ضاعة 

ذه الحرفة، أجابني قال: هكذا سألت، وهكذا أجابوني, قلت: سر�عًا، ب�عها صعب, فقطع ظهره، وانصرف عن ه

هذا الكالم ما أر�د �ه وجه هللا, أعرف رجًال مؤمنًا في هذا السوق، قلت له: اذهب إلى فالن، واسأله عن هذه 

الحرفة, قال له: حرفة جیدة جدًا، وأر�احها جیدة، وصنعها سهل، وكسادها قلیل، ومشكالتها �س�طة، وأنا أعینك 

على إنشاء معمل, اختلف األمر مئة وثمانین درجة؛ بین مؤمن ناصح، و بین غیر مؤمن حسود، أو ضیق 

األفق, أو مشرك, یتوهم أنه إذا دخل إنسان على هذه الحرفة؛ قل رزقه: ال ندم من استشار, االستشارة ألولي 

 الخبرة من المؤمنین, لو استشرت غیر مؤمن, ال ینصحك أبدًا.

 الستخارة مع التفصیل في ب�ان شرحها :ك�ف�ة صالة ا

 أیها األخوة, أما االستخارة هي موضوع درسنا الیوم؛ االستخارة هلل عز وجل، �قول عل�ه الصالة والسالم:
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ركعتا االستخارة، أنت ماذا تعمل؟ أنت اآلن تستخیر -((ِإذا همَّ أحُدكم �األمِر فلیرَكْع ركعتین من غیِر الفر�ضة 
ستخیر العلم المطلق، تستخیر الخبرة المطلقة، تستخیر الحكمة المطلقة، تستخیر من �علم خالق الكون، ت

الغیب، تستخیر من �علم المستقبل، تستخیر من �علم خ�ا�ا النفوس، تستخیر من ال تخفى عل�ه خاف�ة، أنت 
هل �منع أن تستخیر -ل�قل: : ِإذا همَّ أحُدكم �األمِر فلیرَكْع ركعتین من غیِر الفر�ضة ثم -اآلن تستخیره, قال

هللا كل یوم مرة؟ هل �منع أن تستخیر هللا في الیوم مرتین؟ �عني هل تظن أن هللا ال �حب أن تستخیره؟ هل 
 .-تظن أن هللا �ضن عل�ك �الحكمة وفصل الخطاب؟! مستحیل

 ك)؟ :ما معنى قول النبي عل�ه الصالة والسالم: (اللهم إني أستخیرك �علمك وأستقدرتك �قدرت-1

�عني �ا رب أنا سأستفید من علمك، �عني أنت أح�انًا �عرض عل�ك خاتم ألماس -اللهم إني أستخیُرَك �علمَك 

معروض بخمسین ألفًا، �ا ترى ألماس، �ا ترى ألماس صناعي جدید, ثمنه خمسة آالف، ثالثة آالف، ألف، إذا 

نسان خبیر تستعیر علمه �األلماس؟ من أجل خاتم ألماس حق�قي فثمنه خمسون ألفًا، ومئة ألف، أال تحتاج إلى إ

تذهب إل�ه، وتعرض عل�ه الخاتم، وتسأله عن نوع هذا األلماس، هل هو حق�قي؟ هل هو مز�ف؟ هل هو 

اللهم -صناعي؟ وٕاذا كان صناع�ًا فالحق�قي ما نوعه؟ أنواع كثیرة من األلماس، فأنت حینما تستخیر هللا عز وجل 

هللا عز وجل �علم أن هذا خیر, ولكن هذا الخیر ممتنع عنك، فمن -ْسَتْقِدُرك �قدرتَك, إني أستخیرك �علمك، وأ

 �قدر أن �قنع فالن أن یوافق؟ هللا عز وجل، �عني هللا �علم و�قدر، دقق: �علم و�قدر:

ُل اْألَْمُر َبیْ  ُ الَِّذي َخَلَق َسْ�َع َسَمَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمْثَلُهنَّ َیَتَنزَّ َنُهنَّ ِلَتْعَلُموا َأنَّ للااََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر َوَأنَّ ﴿للااَّ
َ َقْد َأَحاَط ِ�ُكلِّ َشْيٍء ِعْلمًا﴾  للااَّ

 ]12[سورة الطالق اآل�ة:

 اسأل ر�ك كما أمرك :

�قدر، وال أیها األخوة, أنت في ح�اتك، قد تجد إنسانًا �قدر وال �علم، قوي لكنه جاهل، وقد تجد إنسانًا �علم وال 

الذي �قدر وال �علم �عج�ك، وال الذي �علم وال �قدر �عج�ك، �قول لك: فه�م لكن ل�س بیده شيء، والذي بیده شيء 

 ال یوجد فهم أبدًا، لكن ر�نا عز وجل تستخیره �علمه المطلق، وتستقدره, تستعین �قدرته.

، ومعك شخص قر�ب منه، فأنت استعرت �عني: أح�انًا اإلنسان �كون ضعیف جدًا، إذا ذهبت إلى إنسان كبیر
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جاهه، استعرت قدرته، استعرت مكانته، استعرت وجاهته، ذهبت لشفاعته، فأنت في هذا الدعاء؛ تستخیر �علمه، 

 وتستقدر �قدرته، فأنت اآلن استفدت من علم هللا، ومن قدرته بهذا الدعاء.

ا كذا كذا... ال �فتح شفت�ه؛ خمسة آالف, �عني: إذا شخص دخل إلى محامي؛ في محامي تقول له: القض�ة كذ

ما تكلم وال كلمة، یرفع رأسه بخمسة آالف، اآلن خالق الكون؛ هو العل�م، هو الحك�م، هو القدیر، هذا الخالق 

 -العظ�م, قال لك: أنا أعیرك علمي وقدرتي, اسألني

 ر�ك �علم الغیب :-2

فضلك العظ�م، فإنك تقِدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالُم  أستخیرك �علمك، وأْسَتْقِدُرك �قدرتَك، وَأسَألَك من

 الغیوب.

فتاة ممتازة جمیلة، من أسرة راق�ة، لكن معها صرع، أنت هذه ال تعلمها؛ في مط�ات في الزواج كبیرة جدًا، في -

 مط�ات في الشراكة.

ال: آدمي, خالل شهر؛ اثنان ونصف إنسان شارك إنسانًا، عنده محل، قل�ه إلى مصلحة أخرى، شارك إنسانًا، ق

ملیون، ذهبوا من الصندوق، وما تمكن أن �أخذ قرشًا منهم، تبین أنه أقوى منه، ومنحرف األخالق، من �علم 

 حق�قة هذا اإلنسان؟ �عني هو وهلل الحجة ال�الغة, لو استخار هللا عز وجل, لما وقع في هذا المطب.

ان یرتدي في أ�ام الشتاء القارص؛ قم�صًا محكمًا، وكنزة محكمة، وكم أنا أضرب لكم مثًال مضحكًا: إذا اإلنس

جاكیت، وكم مانطو، وحامل في ید�ه أغراض، وقال له طفل عمره ثالث سنوات: عم كم الساعة؟ �عني إذا كان 

إنسانًا عاد�ًا؛ ف�ستحي أن �قول له: ال أعرف, �ضع األغراض على األرض، و�أتي بإص�عه، فیز�ل أول كم، 

اني كم، والكنزة، والقم�ص، و�قول له: س�عة وخمسة؛ ألنه طفل سألك، �عني أنت تستحي أال تجیب طفًال، وث

أل�س كذلك؟ تخجل أال تجیب طفًال صغیرًا، طیب: أنت تسأل خالق الكون: �ا رب، أنا ال أعلم، أنا ال أقدر، تعلم 

 -م عنه شیئًا ....وال أعلم، تقدر وال أقدر, وأنت عالم الغیوب، هذا األمر ال أعل
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 ما المراد في حدیث االستخارة: (اللهم إن كنت ........ في دیني)؟ :-3

اللهم إني أستخیرك �علمك، وأْسَتْقِدُرك �قدرتَك، وَأسَألَك من فضلك العظ�م، فإنك تقِدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، 

خیر لي في -في دیني ومعاشي وعاق�ِة أمري, وأنت عالُم الغیوب، اللهم إن كنَت تعلم أن هذا األْمَر خیر لي 

دیني: أكثر الناس یر�د الدن�ا؛ دخل كبیر فقط، ف�ه شبهة كبیرة، مطعم ف�ه خمر، استثمار �ار في فندق خمس 

نجوم، في خمور، في رقص، في ماله، في كسب حرام، في أعراض تنتهك، في خمور تشرب، في أش�اء مخ�فة، 

�عطوك �المئة مئة؛ یجب أن ت�حث عن الدخل الحالل، الحالل القلیل ف�ه بركة،  �المئة ثمان وعشرون �عطوننا؛

 إن كنت تعلم أن هذا األْمَر خیر لي في دیني: -والحرام الكثیر ممحوق البركة

 ((ما ترك عبد شیئًا هلل إال عوضه هللا خیرًا منه في دینه ودن�اه))

 ماذا تعني: عاق�ة أمري في حدیث االستخارة؟ :-4

وعاق�ِة أمري؛ -وعاق�ِة أمري أمري، فاْقُدْرُه لي.  -دن�اي–كنت تعلم أن هذا األْمَر خیر لي في دیني ومعاشي إن 

�عني تمكنت أن تأخذ فیزا إلى أمر�كا؛ أمر نادر جدًا، عقله طار، ذهب إلى أمر�كا؛ �الد غن�ة كثیرًا، رفاه منقطع 

ابنته, دخل علیها فجأة, فوجد معها صاحب �السر�ر, أعوذ  النظیر، أمور م�سرة جدًا، أخذ زوجته و�ناته، كبرت

�اهلل، هذا بوي فرند عنفها, �عد ساعة جاءت الشرطة، هي دعته, أنت إنسان غیر حضاري, صد�قها وجاء تلب�ة 

لدعوة, وّقعوه تعهدًا, إذا أعدتها سنعمل لك مشكلة، ما هذه العاق�ة؟ أجمیلة هذه العاق�ة؟ ط�عًا هناك المرك�ات 

خ�صة، وكل شيء رخ�ص، لكن الِعرض أرخص شيء، أرخص شيء عرض اإلنسان، فلذلك نر�د عاق�ة األمر، ر 

سنموت؛ إنسان یترفه عشر سنوات، عشر�ن سنة, طعام, وس�ارات, ومرك�ات، ومسا�ح، وحینما �أت�ه ملك الموت؛ 

 وهو على معص�ة. 

 العبرة في العاق�ة :

أنه اتخذ قرارًا حازمًا �العودة إلى الشام، �عمل في انكلترا، ط�عًا  -ام كبیراً �عني هللا عز وجل أكرمه إكر -حدثني أخ 

ضمن أوالده؛ أوالده من رواد المساجد اآلن، وزوجته لها دعوة إلى هللا، و�ع�ش في �حبوحة، وفي سعادة كبیرة، 

الف عمیق بینه و�ین قال له زمیل �قي هناك، آثر أن ی�قى هناك, من شدة الفسق والفجور في بر�طان�ا, نشأ خ
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زوجته, متعلق بتر��ة بناته, األم متعاطفة مع البنات، تر�د أن تتحرك البنات وفق ما یردن من تفلت، من ث�اب 

فاضحة، من مسا�ح، من أصدقاء، واألب غیور، مسلم، لم یتحمل, فهذا الخالف المزمن: انتهى �ه إلى ترك 

شرب الخمر، أصا�ه مرض فصام شخص�ة، بناته محروم منهم،  البیت، ترك لهم البیت، واستقل ببیت آخر وحید،

, قال لي: مرة أردت أن -األخ حي یرزق -زوجته �عیدة عنه، أوالده �عیدون عنه, أدمن الخمر، قال لي: وهللا 

أزوره ألتفقد حاله, وجدت قارورة حلیب على �اب البیت مساء موضوعة ص�احًا هي، في الیوم الثاني وجدت 

الیوم الثالث: ثالث قوار�ر, إذًا هو میت, أخبر الشرطة، واقتحموا الغرفة، فإذا هو میت, أنظرت إلى  قارورتین، في

هذه النها�ة؟ لكن �ا أخي إنه مق�م في لندن؛ �الد جمیلة و�اردة، فیها محالت فخمة جدًا، فیها أجهزة إعالم رائعة 

 .-اق�ةجدًا؛ مئتا محطة فیها, كل شيء بین ید�ه مصیره: العبرة �الع

 أهذا مصیر المسلم؟!:

إنسان آخر اضطر أن �سافر إلى -اللهم إن كنَت تعلم أن هذا األْمَر خیر لي في دیني ومعاشي وعاق�ِة أمري 

هو �عمل �التر��ة والتعل�م �مرت�ة عال�ة جدًا، �عد اختصاصه -هذه ال�الد؛ فوجد أن أفضل شيء أن �فتح كاز�ة 

هو اثنتا عشرة ساعة، وزوجته اثنتا عشرة ساعة، �الل�الي تب�ع بنز�ن للناس؛ أهذا , فتح كاز�ة؛ الدوام كامل, -أول

 مصیر المسلم؟!.

أخواننا الكرام، نر�د المصیر، نر�د العاق�ة، إنسان محترم؛ له زوجة, له أوالد، إذا نشؤوا تنشئة صالحة، تنشئة 

 . -إسالم�ة، عنده أوالد أبرار، هذه نعمة كبرى ال تقدر بثمن

 مة شرح حدیث االستخارة :تت-5

أنت قدیر ألنك �ا -اللهم إن كنَت تعلم أن هذا األْمَر خیر لي في دیني ومعاشي وعاق�ِة أمري، فاْقُدْرُه لي ((
ثم �ارك لي ف�ه، إن كنَت تعلُم أنَّ هذا األمر َشّر لي في ِدیني  -أ�ضًا قدیر-فاْقُدْرُه لي و�سره لي,  -رب

ني -لئال أتعلق �ه-ِرفه َعنِّي، واصرْفني عنه ومعاشي وعاق�ِة أمري؛ فاْص  , واْقُدْر ِلي الخیَر حیث كان، ثم َرضِّ
 �ه, قال: وُ�َسمِّي حاَجَته))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح، وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم]
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 ودن�اي وعاق�ة أمري؛�عني: أر�د أن أتزوج فالنة �ا رب, فإن كنت تعلم أن في هذا الزواج خیرًا لي في دیني 

فاقدره لي و�سره لي، وٕان كنت تعلم أن في هذا األمر شرًا لي في دیني ودن�اي وعاق�ة أمري؛ فاصرفه عني، 

 واصرفني عنه, واقدر لي الخیر حیث تشاء.

إذا كان قد ط�قنا هذه االستخارة: كلما عرض لك شیئان، وقعت في حیرة بینهما، كلما عرض لك مشروعان؛ سفر 

قامة، زواج أو عدم زواج، أن تشارك فالن أو أال تشاركه، أنت ال تعلم، لك أن تستعین �اهلل عز وجل، ولك أو إ

 أن تستقدر �قدرته، ولك أن تستعین �علمه الغیب.

هذا دعاء االستخارة، و�س�قها االستشارة، االستشارة ألولي الخبرة من المؤمنین، واالستخارة هلل عز وجل، تستعین 

 قدرته، وحكمته، ور�نا عز وجل مستحیل أن تستعین �ه, وأال �عط�ك سؤلك الذي أردت.�علمه، و�

 دعاء الختام :

﷽����، الحمد هلل رب العالمین، و الصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین، اللهم 

نا وارض عنا، وصل هللا على سیدنا دمحم وعلى آله أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علینا، أرض

 وصح�ه وسلم، والحمد هلل رب العالمین، الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 ) إذا(  �كلمة تبدأ شر�فة : أحادیث {119-47}الدرس 

 02-08-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 هكذا �حبنا هللا عز وجل :

 أیها األخوة الكرام, �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((إذا ُوقع في الرجل وأنت في مأل؛ فكن للرجل ناصرًا, وللقوم زاجرًا, وقم عنهم))

هللا هلالج لج: �حبنا أن نكون متعاونین, متناصر�ن, متكاتفین, متضامنین, متوادین, متواصلین, متزاور�ن,  �عني:

 مت�اذلین, هكذا �حبنا هللا عز وجل. 

 التمس ألخ�ك عذرًا :

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((التمس ألخ�ك عذرًا, ولو س�عین مرة))

 عرضه, قبل أن تغتا�ه, لعل له عذرًا, وأنت تلوم. فكر في عذر لهم, قبل أن تفكر: أن تنهش 

 واقعة :

حدثني أخ, عنده معمل حلو�ات, وطلب من معمل قطع من الز�دة, طلب مئة قطعة, فلما وصلت, واستلمها 

موظف عنده, عدها, فإذا هي تسعة وتسعون, ذهب إلى معطف هذا الموظف, ووضع یده على جی�ه, یوجد 

 ح من هذا؟.�اكیت, واضح, هل هناك أوض
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قال لي: هممت أن أطرده, أن أس�ه, أن أشتمه, قال: ال أدري ما الذي منعني من ذلك؟ في الیوم التالي: ذهبت 

 للمعمل, ألدفع له ثمن هذه القطع.

 قال لي: أرسلنا لك مئة, واشترى موظف عندك قطعة, و�قي عل�ك ثمن التسعة والتسعین. ال تتسرع. 

 �عین مرة))((التمس ألخ�ك عذرًا, ولو س

 هكذا علمنا النبي. 

 هذا ما حصل في زمن رسول هللا عل�ه الصالة والسالم :

في سفر, تفقد أحد أصحا�ه, واحد غمز من مكانته, شغله بیته عن الجهاد معك �ا  -عل�ه الصالة و السالم-كان 

 رسول هللا, شغله �ستانه, وظله.

ما علمنا عل�ه إال خیرًا, وهللا لقد تخلف عنك أناس, ما نحن �أشد  فقال أحد الصحا�ة الكرام: ال وهللا �ا رسول هللا!

 ح�ًا لك منهم, ولو علموا أنك تلقى عدوًا, ما تخلفوا عنك, ت�سم النبي. 

 اسمع �ا مسلم :

أیها األخوة, لو كل إنسان مع بناته, مع أوالده, مع أصهاره, مع شركائه, مع جیرانه, مع زمالئه, مع من حوله, مع 

قه, مع من دونه, رأى خطأ, فالتمس لصاح�ه العذر, ح�اة جمیلة, ح�اة ود�عة؛ ُرفعت منها الكلفة, ُرفع منها من فو 

القنص, رفع منها النقد, رفعت منها الضغینة, رفعت منها األحقاد, رفعت منها التقاطع, والتدابر, والتشاتم, رفعت 

 منها المتاعب كلها. 

�عني التمس له عذرًا, تأخر؛ لعله ُبلي �حادث مروع, -؛ فكن للرجل ناصرًا ((إذا ُوقع في الرجل, وأنت في مأل
, -لعل ابنه وقع من مكان مرتفع, لعله في المستشفى, لعل عنده إنسان خطیر جدًا, أرهقه, التمس له عذراً 

 وللقوم زاجرًا, وقم عنهم))

 إذا استمروا, قم عنهم. 
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 خطأ ارتك�ه الكثیر من المسلمین :

 كرام, في ذهن المسلمین: أن الك�ائر �عني شرب الخمر, والزنا, والقتل, ال, الغی�ة من الك�ائر.أخواننا ال

قال واحد لآلخر: اغتبتني؟ قال له: ومن أنت حتى أغتا�ك؟ لو كنت مغتا�ًا أحدًا, الغتبت أبي وأمي, ألنهم أولى 

 �حسناتي.

 مة. من أنت حتى أغتا�ك؟ أنت أقل من أن أعط�ك حسناتي یوم الق�ا

 فاجعة :

 ثبت في الحدیث الصح�ح: 

 ((أن الذي �غتاب الناس, �أخذ الناس حسناته, و�عطونه سیئاتهم))

وهذه أكبر مصی�ة یوم الق�امة, معك كم عمل صالح, یذهبون منك, �أت�ك كم عمل سيء, فوق أعمالك السیئة: 

 عمل سيء .....

ي هذا الدعاء, وهللا ما وجدت دعاء, أبلغ من هذا �مكن في إنسان من یومین, دعا على إنسان أمامي, نظرت ف

 الدعاء, وال وجدت دعاء, في خسارة فادحة كهذا الدعاء, ماذا قال؟.

, قال: وهللا لو أن هللا أتلف ماله في الدن�ا, ال �شتفي غلیلي, -له خصم فعل �ه ما فعل–قال: أرجو هللا عز وجل 

ال �شتفي غلیلي؛ إال إذا اقتصصت منه یوم الق�امة, فأعطیته  لو أن هللا أذهب أعز أوالده, ال �شتفي غلیلي,

 سیئاتي, وأخذت حسناته.

 فعًال: هذا أبلغ دعاء. 
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 ماذا عن الغی�ة؟ :

 قال له: ومن أنت حتى أغتا�ك؟ لو كنت مغتا�ًا أحدًا, الغتبت أبي وأمي, ألنهم أولى �حسناتي.

 .فالغی�ة من الك�ائر, أح�انًا: نفعل هذا, هذه غی�ة

 قذف محصنة, یهدم عمل مئة سنة. 

 هناك غی�ة القلب, هناك غی�ة األعضاء, هناك غی�ة الحواس. 

 ((الغی�ة أشد من الزنا))

 كما قال عل�ه الصالة والسالم.

 [أخرجه الطبراني في المعجم األوسط]

 قارن :

؟ في البیت الواحد؛ كل أخ أیها األخوة, لماذا المجتمع مفكك؟ لماذا كل إنسان ضد اآلخر؟ كل أسرة ضد األخرى 

 ضد الثاني, األخت ضد أختها, لماذا؟ هذا من تخلف المسلمین.

 : كتلة واحدة, یدًا واحدة. -رضوان هللا علیهم-كان أصحاب النبي 

قال له: فض �ا رسول هللا لما شئت, سر على بركة هللا؛ لو خضت بنا هذا ال�حر لخضناه معك, واقطع ح�ال من 

ت, وعادي من شئت, وخذ من أموالنا ما شئت, ودع ما شئت, فو الذي �عثك �الحق, للذي شئت, وسالم من شئ

 تأخذه منا, أحب إلینا من الذي تدعه لنا, سر على بركات هللا, لعل هللا یر�ك منا, ما تقر �ه عینك. 

 هكذا كان أصحاب النبي على قلب واحد, ونحن ال ینقصنا معلومات.

ها التجهیل س�عون عامًا, �حتاجون إلى معلومات, في �الد �عیدة عن الحق س�عین أح�انًا: في �الد ُمورس علی

عامًا؛ المصحف ممنوع, المسجد مغلق, كل شيء یدعو إلى اإللحاد, في مثل هذه ال�الد: هم في أمس الحاجة 

دعاة, ال إلى إلى علماء, إلى علم, إلى كتب, أما في �الد كهذه ال�الد, فیها كل شيء, هي في أمس الحاجة إلى 
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علماء؛ الداعي ُ�قنع الناس �أحق�ة الدین, الداعي یدعو الناس إلى التمسك �الدین, �حملهم على طاعة هللا عز 

 وجل. 

 دعاء ل�س هنا موضعه :

أیها األخوة, لم نعش حق�قة اإلسالم, ال نقطف ثمار هذا الدین, أ�سط شيء: أن تلتمس ألخ�ك عذرًا؛ لم یزرك 

لم عل�ك لعله لم ینت�ه لك, بهذه ال�ساطة: إنسان كثیرًا, یرتاح, و�ر�ح, لما یلتمس ألخوانه لعله مر�ض, لم �س

العذر؛ لم یهنئك, عنده مشكلة, نسي أن یهنئك, لم یزرك, لم �عدك �المرض, لم �فعل, لم یترك, هذا شغل الناس 

 الشاغل اآلن.

, كل واحد ینهش من لحمه شيء, �عد ذلك: تجد في السهرة أبدًا, عمل�ة تشر�ح, �ضعون اإلنسان على مشرحة

 �قومون, قبل أن �قوموا: �قرؤون دعاء الغی�ة:

 س�حانك اللهم و�حمدك, أشهد أن ال إله إال هللا. انتهى.

 من قال لك: أن كل الغی�ة حذفت �كلمتین؟.

الها, دون أن هذا الدعاء الذي سنه لنا, إذا اإلنسان جلس في مجلس, من دون أن �شعر, بخطأ طفیف, �كلمة ق

ینت�ه, فهذا الدعاء �كفرها؛ أما أن تجلس, وتتكلم, وأنت مرتاح, وتقول: هناك دعاء أقوله قبل أن نقم, ف�عفو هللا 

 عنا, هذا كالم �اطل, ما أنزل هللا �ه من سلطان. 

 ضع نفسك مكان الطرف اآلخر :

المنحرف تفسیرًا طی�ًا, هذه قدرة في أنا معجب �أخوة كرام, عنده قدرة أن �متص الخطأ, قدرة �فسر التصرف 

 اإلنسان عال�ة جدًا, وهذه ملكة, وهذا إنسان سعید, �فهم األمور �شكل إیجابي. 

قال لي شخص: �ا أخي الطرقات كلها هز, قلت له: الطر�ق المستوي, المستق�م, تنام ف�ه, تنام وتعمل حادث, هنا 

 ت�قى �قظًا, �عني: ت�قى �قظًا. 
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 ذرًا, ولو س�عین مرة))((التمس ألخ�ك ع

دائمًا ضع نفسك مكان الطرف اآلخر, دائمًا ضع نفسك مكان الطرف اآلخر؛ تشعر �شعوره, تحس بإحساسه, 

 تدرك كم �عاني. 

 ابدأ من بیتك :

َرُه، وإِْن َذَكَر َأَعاَنهُ  ، وإَِذا أَراَد ِ�ِه َغْیَر ذلك, َجَعَل ((وإَِذا َأَراَد هللا �األِمیِر َخْیرًا, َجَعَل َلُه وِز�َر ِصْدٍق؛ ِإْن َنسَي َذكَّ
 له َوز�َر ُسوٍء؛ ِإْن َنسَي لم ُیَذكِّْرُه، وٕان َذَكَر لم ُ�ِعْنُه))

 أنت صغر الحدیث على حالتك في البیت. 

�عني: إذا كان اقتر�ت الشمس أن تطلع, هل تقول لك زوجتك: قم فصل؟ إذا كان في زوجة تدعوك إلى الصالة, 

 ا أخطأت ولك ابن شاب ناضج, هل ینبهك: �ا أبت لقد أخطأت في هذه الب�عة؟ هذا ال یجوز.وهللا نعمة, إذ

في آ�اء یركبون رؤوسهم, وتأخذهم العزة �اإلثم, بینما األب الذي له ولد صالح, وابنه نبهه, هذا من نعم هللا 

 تفهم, ال, قل له: جزاك هللا خیرًا العظمى؛ فإذا ابنك نبهك لقض�ة شرع�ة, إ�اك أن تتبرم, إ�اك أن تقول له: أنت ال

 �ا بني. 

 تطبیق عملي للحدیث الذي سبق ذكره :

سیدنا عمر بن عبد العز�ز, �عد ما تسلم الخالفة, �عني جهد جهدًا كبیرًا, أراد أن �ستر�ح ساعة, قال له ابنه: �ا 

: �ا أبت, من �ضمن لك أن تع�ش أبت, فم فأزل المظالم, وأد الحقوق ألصحابها, قال: �ا بني! �عد ساعة, قال له

 �عد ساعة؟ ف�كى, قال: الحمد هلل الذي جعل من ذر�تي من �عظني, و�نصحني.

�عني: إذا كان عندك بنت تدینت, التزمت, ما قبلت معك �االختالط, ال تعنفها, ال تقل لها: هذا تزمت, ال؛ قدرها, 

 وشجعها, وتعلم منها, اإلنسان العظ�م: یتعلم ممن دونه. 
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 شيء مؤلم :

 أنا ال أقول كالمًا من الهواء, أقول من معاناة.

شا�ة اصطلحت مع هللا, طلبت الحجاب, طلبت عدم االختالط, ال؛ یجب أن تجلسي معنا, وأن تأكلي معنا, وأن 

 تذهبي معنا, وأن تنزعي هذا الحجاب, هذا أب مسلم هذا؟ هذا �صلي في المسجد؟.

�تك فتاة صالحة, أو شا�ًا التزم المساجد, أو أراد أن یبتعد عن شبهة, ال تكن فإذا كان هللا عز وجل: جعل من ذر 

 عونًا له على الش�طان, ال تكن عونًا للش�طان عل�ه, كن عونًا له على الش�طان. 

َرُه، وإِْن َذَكَر َأَعا َنُه، وإَِذا أَراَد ِ�ِه َغْیَر ذلك, َجَعَل ((فِإَذا َأَراَد هللا �األِمیِر َخْیرًا, َجَعَل َلُه وِز�َر ِصْدٍق؛ ِإْن َنسَي َذكَّ
 له َوز�َر ُسوٍء؛ ِإْن َنسَي لم ُیَذكِّْرُه، وٕان َذَكَر لم ُ�ِعْنُه))

 مخالفة شرع�ة :

أنا جلست كثیرًا مع أخوة كرام في والئم, أحد المدعوو�ن: ینتهي طعامًا, ی�عد, یجلس على الكن�اة, هذا خالف 

 السنة.

 رواه البیهقي: الحدیث الشر�ف, الذي 

 ((إذا أكل أحدكم مع جماعة وش�ع, فال یرفع یده حتى یرفع القوم, فإنه ُیخجل جل�سه))

أنت ش�عت, ابق على المائدة, ال تقم عن المائدة, هذه مخالفة كبیرة جدًا, أول ما ش�ع, قام, جلس في مكان ثان, 

 .قام الثاني, قام الثالث, شخص جائع, خجل لوحده, فترك الطعام, ال

إذا كنت في ول�مة, وكنت جالسًا مع القوم, وش�عت, فال ترفع یدك عن الطعام, ابق جالسًا, ال تأكل, لست مكلفًا 

أن تأكل فوق طاقتك, لكن ال تغادر مكانك, حتى ینتهي الجم�ع من تناول الطعام, وهذه من سنة النبي عل�ه 

 الصالة والسالم. 
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 خاتمة القول :

 حرام ........ قال: إذا حج الرجل �مال

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 د هلل رب العالمین والحم
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 المنافق : صفات {119-48}الدرس 

 09-08-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 النبي على أمته؟ : ممن یخشى

ال یخاف على  -عل�ه الصالة والسالم-یذكر: أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص-في �عض األحادیث التي وردت عن رسول هللا 

 أمته, ال من مؤمن وال من مشرك, لماذا؟ ألن المؤمن �حجزه إ�مانه, والمشرك �قمعه كفره.

�أ �ه, ال أحد �صدقه, �سقط من نظر الناس, والمؤمن منض�ط, إذا اإلنسان أعلن كفره, ال أحد یت�عه, ال أحد �ع

ممن یخشى النبي على أمته؟ من المنافق, الذي �قول �ما تعلمون, و�فعل ما تنكرون, من هنا قال عل�ه الصالة 

والسالم في الحدیث الصح�ح, الذي رواه الشیخان؛ البخاري ومسلم, وهو متفق عل�ه, وهو من أعلى درجات 

 الحدیث:

(أر�ع من كن ف�ه كان منافقًا خالصًا, ومن كانت ف�ه خصلة منهن, كانت ف�ه خصلة من النفاق حتى یدعها؛ (
 إذا حدث كذب, وٕاذا وعد أخلف, وٕاذا عاهد غدر, وٕاذا خاصم فجر))

 من صفات المؤمن :

مؤمن, قد تغل�ه شهوة, ولكنه ال  -ملسو هيلع هللا ىلص-أخواننا الكرام, المؤمن ال �كذب, وحینما �كذب, ال �عد عند رسول هللا 

 �قول:  -عل�ه الصالة والسالم-�كذب, ألن النبي 

 ((ُ�ط�ع المؤمن على الخالل كلها.

تجد مؤمن مرح مقبول, مؤمن جدي, مؤمن منفتح, مؤمن منغلق, مؤمن انعزالي, مؤمن اجتماعي, مؤمن كثیر - 

مزاج, مؤمن هادىء المزاج, مؤمن حاد الط�ع, اإلنفاق, مؤمن مقتصد في إنفاقه, هذه ط�اع, مؤمن عصبي ال
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مؤمن �ارد الط�ع, كل هذا على العین والرأس, مؤمنون؛ �أنواع متنوعة, بنماذج متعددة, مقبول, هذا شأن ال�شر, 

 : -كل واحد نسیج وحده, هكذا قال عل�ه الصالة السالم

 إال الكذب والخ�انة)) -دققوا–ُ�ط�ع المؤمن على الخالل كلها 

 ه اإلمام أحمد في مسنده][أخرج

 فإذا كذب أو خان فل�س مؤمنًا, هناك أخطاء كبیرة یرتكبها المؤمن, ولكنه ال �كذب, ولكنه ال یخون.

اآلن: أصحاب المحالت التجار�ة, الذي عنده مشروع, عنده موظفون, صاحب المحل التجاري, أو مدیر مشروع, 

ذ�ًا وال خ�انة , أبدًا, شيء ال �حتمل هذا, إذا كذب ل�س �حتمل من موظف�ه آالف األخطاء, لكنه ال �حتمل ك

 مؤمنًا, صار منافقًا.

 من صفات المنافق :

 ذا حدث كذب :إ-1

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

ومن كانت ف�ه خصلة منهن, كانت ف�ه خصلة من  -منافق صرف-((أر�ع من كن ف�ه كان منافقًا خالصًا 
 النفاق حتى یدعه: إذا حدث كذب.

 المؤمن ال �كذب.-

 الصدق منجاة, والكذب مهواة. 

 أخواننا الكرام, الكاذب محتقر عند نفسه.

اآلن: لو أنك قلت البنك, قل له: ل�س في البیت والدي, وهللا سقطت من عین نفسك, وسقطت من عین ابنك, 

 وسقطت من عین زوجتك, وهي بهذا القدر .......

 الدي, ال تكذب.إذا قلت البنك, قل له: ل�س في البیت و 
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هؤالء الذین �حلفون أ�مانًا مغلظة, لیب�عوا سلعة, �حلفون وهم كاذبون ال�مین الكاذ�ة, كما قال عل�ه الصالة 

 والسالم:

 ((منفقة للسلعة ممحقة للبركة))

 ى.تب�عها, خجل هذا الز�ون, الز�ون دین, الز�ون حلفت له �اهلل, و�صحتك, و�أمانتك, أن رأس مالها أكثر, فاشتر 

 ((منفقة للسلعة))

 �أت�ك ض�ط تمو�ني, تعط�ه ثمانمئة لیرة, أنت كاذب عل�ه ب ....... دفعت أر�عة أمثال, ...... أبدًا.

 ((ال�مین الكاذ�ة: منفقة للسلعة ممحقة للبركة))

 المؤمن ال �كذب.

 هل تصدق؟ :

ن رجل محدث, یروي حدیث رسول هل تصدقون: أن أحد التا�عین سافر من المدینة إلى ال�صرة, ل�أخذ حدیثًا ع

هللا, رأى الرجل یجعل ثو�ه هكذا ...... أمام فرسه, ُیوهم فرسه أن في ثو�ه شعیرًا, فلما اقترب منه, لم یجد شعیرًا, 

فعاد إلى المدینة ولم �كلمه, ألنه كذب على فرسه, والذي �كذب على فرسه, ل�س أهًال أن یروي حدیث رسول هللا, 

قق: حینما تكذب, اكتسبت خصلة من خصال المنافقین, أنت أكبر من أن تكذب, الذي �كذب المؤمن ال �كذب, د

 ال �عرف هللا, الذي �كذب مشرك, الذي �كذب منافق, أما المؤمن ال �كذب.

قال له: وهللا ال أح�ك, قال له: وهل �منعك �غضك لي من أن تعطیني  -شخص لسیدنا عمر-قال له: أتحبني؟ 

 .-, قال: إذًا: إنما �أسف على الحب النساءحقي؟ فال: ال وهللا

 إذا حدث كذب.
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 الحاالت التي أجازها الشرع في الكذب :

أیها األخوة, لكن مسموح �كذ�ة واحدة, إن سألتك زوجتك: أتحبني؟ فقلت لها: أح�ك, هذا جبر لخاطرها, ما كل -

ها, فإن لم �حبها سقطت, فإن جبرت كسرها, زوجة كاملة, قد تجد فیها عیو�ًا كثیرة, لكن المرأة زوجها كل عالم

 أعلمتها أنك تحبها, ولو لم تكن كذلك, فهذا رخص ف�ه النبي عل�ه الصالة والسالم.

ولو أن زوجًا في عشرات العیوب, سأل امرأته: أتحبینني؟ فإن قالت له: نعم, أنت زوجي وسیدي, ومن لي في 

جبر لزوجها, ل�س �األسعار الكذب, كل شيء أر�عة أضعاف  الدن�ا إال أنت, هذه كذ�ة أ�ضًا من الزوجة فیها

تصدقك, تتحدث ألخواتها, تصغر, �ضحك عل�ك, الكذب ل�س �األشعار, �المح�ة فقط, إن سألتك: أتحبها؟ قل 

لها: أح�ك جبرًا لخاطرها, وتأل�فًا لقلبها, ودعمًا لهذه العالقة, وت�سیرًا لتر��ة األوالد, ولك أن تكذب �الحرب, 

 لحرب خدعة, لك أن تكذب في اإلصالح بین اثنین.فا

�عني: إذا قلت له: وهللا فالن لك مكانة عنده, هكذا أفهم منه, أكد لي أنه �ح�ك, أنك تحتل مكانة في قل�ه, هذا 

ل�س كذ�ًا, إن كذبت في إصالح بین إنسانین, أو كذبت في الحرب, أو كذبت على زوجتك في موضوع واحد, هو 

 ینك و�ینها, وما سوى ذلك كذب.حسن العالقة ب

 انت�ه :

 إلى بیت أحد أصحا�ه, فسمع امرأة تقول البنها:  -ملسو هيلع هللا ىلص-دخل النبي 

((تعال هاك, فانت�ه النبي, قال: وماذا أردت أن تعط�ه؟ قالت: تمرة, قال عل�ه الصالة والسالم: أما إنك لو لم 
 تفعلي, لكتبت عل�ك كذی�ة))

 المرأة على ابنها الصغیر, هذا كذب. �عني: إذا كذبت
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 واقعة :

لي قر�ب مق�م �أمر�كا, جاء مع أوالده قبل سنتین, عنده ابن صغیر جدًا, یبدو أنه كثیر الحركة, قالت له جدته: 

اجلس, وسآخذك مساء إلى نزهة, فجلس, جاء المساء, لم تنفذ وعدها, هو عمره سنتان, قال لها: أنت كذا�ة, هذه 

أنه مثل العادة, اجلس مساء نأخذك مشوار, وهذا طفل, رآها تكذب عل�ه, لذلك دققوا مع أوالدكم: قبل  جدته, ظن

 ما تنطق الكلمة, عد للملیون؛ هل فیها كذب؟.

أح�انًا األب: �قف أمام أوالده واعظًا, محاضرًا, متكلمًا, ینصحهم �الصدق, فیدق ال�اب: �ا�ا قل له ل�س هنا, 

 اضرات, علمته الكذب عمل�ًا, فهذا الذي حدثته �ه نظر�ًا ال ق�مة له.ألسقطت كل هذه المح

 ما سبب تخلف المسلمین, و�ماذا جاء األنب�اء؟ :

قرأت كلمة أعجبتني كثیرًا: حال رجل, حال رجل, حال, في ألف رجل أبلغ ال یؤثرون في واحد, ورجل واحد یتكلم 

 قول ألف رجل, في رجل.صدقًا, یؤثر في ألف حال رجل, في ألف رجل خیر من 

 وما تخلف المسلمون, إال عندما كفروا �الكلمة.

األنب�اء �ماذا جاؤوا؟ هل جاؤوا مع الصوار�خ؟ مع األقمار الصناع�ة؟ مع المرك�ات الفضائ�ة؟ مع الغواصات؟ 

 مع البوارج؟ مع الحوامات؟ مع الكمبیوتر؟ أبدًا.

وحینما تكون صادقًا, في ب�ع �التعبیر العامي: مجأجأ, كله إ�مان,  �ماذا جاء األنب�اء؟ �الكلمة, �الكلمة الصادقة,

أخي سعر هذه ال�ضاعة ال �كفي, سعر مدروس, أنت لك مصلحة, ا�حث �السوق, إن وجدت أرخص ال یوجد 

 مانع, لكن ال تحلف؛ ال �األمانة, وال �ح�اتك, وال �أغلى ما عندك, وال �أوالدك, أن رأس مالها أكثر, ال, ال, ال

 تحلف.
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 هكذا كان �فعل أبو حن�فة النعمان :

كان سیدنا أبو حن�فة, یدفع دینارًا ذه�ًا عن كل �مین �حلفه صادقًا, أبو حن�فة النعمان: كان یتصدق بدینار ذهبي 

 عن كل �مین �حلفه صادقًا, لماذا؟ ألن هللا عز وجل قال: 

 ﴿َواْحَفُظوا َأْ�َماَنُكْم﴾

 ]89[سورة المائدة اآل�ة:

 . -هذا ال�مین احفظه, دعه للملمات

 ذا وعد أخلف, وٕاذا عاهد غدر, وٕاذا خاصم فجر : إو-2

 إذا حدث كذب, وٕاذا وعد أخلف.

 وعد الحر دین.-

المؤمن قبل أن �عد �فكر كثیرًا, قبل أن �عد �حسب كثیرًا, أما المنافق الوعد سهل عنده, �عد وال ینفذ, لذلك �قول 
 لك: كالم �كالم.

: إن أ�شع صفة في الرجل, أن �قال عنه كالم فاضي, كالم فاضي, �مصر �سمونه كلمندي, ال �طلع منه أنا أقول
 .-شيء أبدًا, كله كالم

 . -�عاهده كي �ستضعفه, فإن استضعفه غدر �ه, ل�س هذا من شأن المؤمن أبداً -وٕاذا عاهد غدر: 

 وٕاذا خاصم فجر))
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 إذا خاصم ال ی�قي وال یذر. �عني:

 عسى أن �كون �غ�ضك یومًا ما  یبـــك هونًا ماأحبب حب
 عسى أن �كون حبیبـك یومًا ما وأ�غض �غ�ضـك هونًا ما 

 �عني دع.

 ما محور هذه القصة التار�خ�ة؟ :

یز�د بن معاو�ة كان خل�فة المسلمین, جاءه كتاب من مواطن اسمه: عبد هللا بن الز�یر, �قول له: أما �عد, ف�ا 

–بن أبي سف�ان, جاءه كتاب من عبد هللا بن الز�یر, �قول في الكتاب: أما �عد ف�ا معاو�ة,  ..... عفوًا: معاو�ة

, أما �عد ف�ا معاو�ة, إن رجالك قد دخلوا أرضي, -معقول خل�فة المسلمین, أمیر المؤمنین, ولي أمر المسلمین

 فانههم عن ذلك, وٕاال كان لي ولك شأن والسالم.

, أرى أن ترسل له ج�شًا أوله عنده -اآلن: صار یرجف-: خذ �ا بني, ماذا نفعل؟ إلى جان�ه ابنه یز�د, قال له

 وآخره عندك, �أتوك برأسه, هكذا قرارك؟.

 فقال معاو�ة: �ا بني, غیر ذلك أفضل من ذلك, جاء �الكاتب, قال له: اكتب:

وقفت على كتاب ولدي  أما �عد, فقد وقفت على كتاب ولدي حواري رسول هللا, قال له: ف�ا معاو�ة, قال له:

 حواري رسول هللا, عبد هللا بن الز�یر, الز�یر بن العوام حواري رسول هللا.

أما �عد, فقد وقفت على كتاب ولدي حواري رسول هللا, ولقد ساءني ما ساءكم, والدن�ا كلها رهینة جنب رضاه, لقد 

 نزلت له عن األرض ومن فیها.

د ف�ا أمیر المؤمنین, أطال هللا �قاءك, وال أعدمك الرأي, الذي أحلك من : أما �ع-اسمعوا الجواب-�أتي الجواب 

 قومك هذا المحل.

 أول كتاب: أما �عد, ف�ا معاو�ة, إن رجالك قد دخلوا أرضي, فانههم عن ذلك, وٕاال كان لي ولك شأن والسالم. -

, -الذي أحلك من قومك هذا المحل ثاني كتاب: أما �عد ف�ا أمیر المؤمنین! أطال هللا �قاءك, وال أعدمك الرأي,
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, ماذا رأیت أنت؟ أن یرسل له ج�شًا أوله عنده وآخره عندك, �أتوك برأسه, -تعال إلى هنا, انظر-جاء �ابنه یز�د 

 :-اقرأ �ماذا أجاب؟-

 قال: �ا بني من عفا ساد, ومن ظلم عظم, ومن تجاوز استمال إل�ه القلوب. 

 ماذا تفهم من هذه الفكرة؟ :

 : لما قال له أعرابي: -عل�ه الصالة والسالم-رسول هللا سیدنا 

 ت�سم النبي الكر�م, قال: و�حك �ا أعرابي, من �عدل إن لم أعدل؟)) -�غلظة وجفوة-((اعدل �ا دمحم 

 أعرابي آخر قال: 

 ((�ا دمحم, هذا المال ل�س مالك وال مال أب�ك, قال: صدق, إنه مال هللا))

 : أن �ضع رأسه على األرض؟ نعم؛ ولكن:أال �ستط�ع النبي �طرفة عین

 �ا بني! من عفا ساد, ومن حلم عظم, ومن تجاوز استمال إل�ه القلوب.

 هذا ما صنعه النبي مع صهره :

 أیها األخوة: 

((أر�ع من كن ف�ه, كان منافقًا خالصًا, ومن كانت ف�ه خصلة منهن, كانت ف�ه خصلة من النفاق حتى یدعها؛ 
 وعد أخلف, وٕاذا عاهد غدر, وٕاذا خاصم فجر))إذا حدث كذب, وٕاذا 

 �عني: إذا خاصمني �االعتدال.

النبي رأى صهره بین األسرى في معركة بدر, صهره ط�عًا: خلص ف�ه ابنته, طلق ابنته, ودخل مع الكفار في 

 معركة بدر, رآه النبي: لم لم ینكل �ه؟ قال: 
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 ((وهللا ما ذممناه صهرًا))

 , وجاء �قاتل النبي, قال: صهر ممتاز كان, هو مشرك

 ((وهللا ما ذممناه صهرًا))

 ((وٕاذا خاصم فجر))

 أما المؤمن: إذا خاصم �عتدل, مهما كنت غضو�ًا, ین�غي أال �حملك غض�ك على أن تظلم الناس.

 هذه أخالق المؤمن :

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

دل في الغضب والرضا, والقصد في الفقر والغنى, ((أمرني ر�ي بتسع؛ خش�ة هللا في السر والعالن�ة, وكلمة الع
وأن أصل من قطعني, وأن أعفو عمن ظلمني, وأن أعطي من حرمني, أن �كون صمتي فكرًا, ونطقي ذكرًا, 

 ونظري عبرة))

أخواننا الكرام, هذه أخالق المؤمن؛ المؤمن ال �كذب, والمؤمن ال یخلف وعده, والمؤمن ال �غدر �عهده, وال �فجر 

ته, خصومته شر�فة, خصومته الفرسان, خصومته الشرفاء, یخاصم؛ لكن �اعتدال, �الوقائع, �األدلة, بخصوم

�الطرق القانون�ة, ال یتخذ أسالیب ملتو�ة في خصوماته, ألن سمعة المؤمن غال�ة عل�ه, إنها رأس ماله في الح�اة, 

 والمؤمن �ع�ش �مكانته.

 ن�غي أن یؤتى اإلسالم من قبله.و: المؤمن على ثغرة من ثغر اإلسالم, فال ی

والمؤمن سفیر اإلسالم, كل واحد منكم سفیر من دون س�ارة ط�عًا, سفیر, �مثل هذا الدین, كل من حولك؛ إن لك 

اتجاه دیني, أو ارت�اد إلى مجلس علم, أو مسحة دین�ة, أصغر األخطاء تكبر, هكذا تفعل وأنت من طالب العلم؟ 

 العلم؟ هكذا.هكذا تفعل وأنت تحضر مجالس 
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 قراءة سر�عة لحدیث الیوم :

 أیها األخوة, ننهي درسنا �قراءة الحدیث مرة أخیرة: 

((أر�ع من كن ف�ه كان منافقًا خالصًا, ومن كانت ف�ه خصلة منهن, كانت ف�ه خصلة من النفاق حتى یدعها؛ 
 إذا حدث كذب, وٕاذا وعد أخلف, وٕاذا عاهد غدر, وٕاذا خاصم فجر))

 : دعاء الختام

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم. الفاتحة.

  رب العالمین والحمد هلل
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 ) أر�ع(  �كلمة تبدأ شر�فة : أحادیث {119-49}الدرس 

 16-08-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -ع األحمدي جام -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 مین.الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األ

 هذا ما رواه الحاكم عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :

 أنه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-روى الحاكم, عن رسول هللا 

 ((أر�ع من كنَّ ف�ه, حرمه هللا تعالى على النار, وعصمه من الش�طان 

 من ملك نفسه.  -حدیث دقیق جداً -

تكون قائدًا لها, وٕاما أن تقودك, إما أن تأخذ بها إلى السعادة,  إما أن تملك نفسك, وٕاما أن تملكك نفسك, إما أن-

 وٕاما أن ترد �ك إلى الشقاء.

 . -الناس رجالن؛ مالك نفسه, ومملوكة نفسه

 من ملك نفسه حین یرغب, وحین یرهب, وحین �شتهي, وحین �غضب))

 استخرج موطن الشاهد من هذا المثال :

 الحق�قة: 

 ((من ملك نفسه حین یرغب))

أحد الكتاب, �صف أحد أصدقائه, �قول: لي صدیق كان من أعظم الناس في عیني, وكان رأس ما عظمه في 

عیني, صغر الدن�ا في عین�ه, فكان خارجًا عن سلطان �طنه؛ فال �شتهي ما ال یجد, وال ُ�كثر إذا وجد, وكان 

وكان أكثر دهره صامتًا, فإذا تكلم بذَّ  خارجًا عن سلطان الجهالة, فال یتكلم �ما ال �علم, وال �ماري ف�ما علم,
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القائلین, وكان ُیرى ضع�فًا مستضعفًا, فإذا جد الجد فهو اللیث عاد�ًا, وكان ال ُیدلي �حجة, إال إذا رأى قاض�ًا 

 فهمًا, وشهودًا عدوال. 

 جئت بهذا القول, لموطن الشاهد ف�ه: وهو ال �شتهي ما ال یجد, وال ُ�كثر إذا وجد.

 س�طر على نفسه, ول�س ت�عًا لنفسه.�عني: هو م

 ما معنى قول المصطفى: (من ملك نفسه)؟ :

من ملك نفسه: �عني: إن شئتم أن ألخص لكم الدین كله؛ أودع هللا ف�ك الشهوات, وأعطاك منهجًا, كل شهوة من 

لكسب هذه الشهوات, �مكن أن تمارسها �شكل نظیف؛ فالذي �ض�ط نفسه, �ض�ط شهوته, �ض�ط ح�ه للمال �ا

 الحالل, �ض�ط ح�ه للمرأة �الزواج, �ض�ط ح�ه في العلو في األرض �العمل الصالح.

 من ملك نفسه: الس�طرة على نفسه ثمن الجنة, هي الجنة كلها. 

�عني: في الدن�ا في شهوات, وفي منهج, فالكافر یروي هذه الشهوات �أ�ة طر�قة؛ ال ینض�ط, وال �ع�أ �أمر, وال 

شهوته وفق ما أمر هللا عز وجل, هذا یدخل الجنة إلى أبد اآلبدین, وهذا ُیلقى في النار إلى  بنهي, المؤمن یروي 

 أبد اآلبدین.

 ملك نفسه: �عني قال كلمة .......

 هذه هي الحضارة الغر��ة :

 �قولون: إن الحضارة الغر��ة, س�طرة على الطب�عة.

یج مر�انا, خلیج مر�انا في المح�ط الهادي, أعمق وفعًال: غاصوا إلى أعماق ال�حار, مرك�اتهم وصلت إلى خل

 نقطة في األرض, ووصلوا إلى القمر, وأرسلوا مرك�ة إلى المر�خ, س�طروا على األجواء, نقلوا الصورة.

اآلن: عبر األقمار, �مكن أن ترى أي برنامج في أي قارة في العالم؛ نقلوا الصوت, نقلوا الكتا�ة �الفاكس, تكتب 

 تكون في كندا, س�طروا على الطب�عة, ولكن نفوسهم س�طرت علیهم.  رسالة, بثان�ة
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 لذلك كلمة ل�عض الزعماء البر�طانیین, قال: ملكنا العالم, ولم نملك أنفسنا. 

 من هو المؤمن؟ هو الذي ملك نفسه, ثمن الجنة: أن تملك نفسك حینما ترغب.

 قصة فیها عبرة :

إذا مألت عینك منهن, سقطت في االمتحان, فإذا قلت: معاذ هللا, إني دعیت إلى حفلة, في نساء في أبهى ز�نة, ف

أخاف هللا رب العالمین, نجحت في االمتحان, عرض عل�ك مبلغ من المال, �شكل غیر مشروع, فإذا ضعفت أمام 

 المبلغ, سقطت في االمتحان. 

ئ�س البلد�ة, ل�غض ال�صر حدثني أخ قصة, له عمل, له صدیق رئ�س بلد�ة, فجاءه إنسان یرجوه: أن �حدث ر 

عن سقف بناء, كلما صب السقف, هدم البناء, توسطه, یبدو أن هذا الصدیق, له مكانة عند هذا المسؤول, فغض 

 ال�صر عنه, وصب السقف.

قال لي: مساء طرق ال�اب, أنا لم أكن موجودًا, وضع مبلغ عشرة آالف, مقابل أنك أنت كلمت رئ�س البلد�ة, 

 جزاك هللا خیرًا.

قال لي: أنا غضبت, وأرعدت, وأز�دت, كیف یتجرأ أن �عطیني عشرة آالف؟ كیف تسول له نفسه: أن �عطیني 

المبلغ؟ أنا خدمته هلل, أنا خدمته في سبیل الصداقة واألخوة, هل �عقل أن �عطیني!؟ وهللا حتى أستدع�ه, وأرجع 

 له المبلغ, وأعنفه.

 في الیوم الثالث: سكت, في الیوم الرا�ع: وضعهم في جی�ه, ت�سر الحال.قال: في الیوم الثاني: هدأت نفسه قل�ًال, 

قال لي: دخل لص إلى بیتنا؛ أخذ المسجلة, واألجهزة, والمروحة, والعشرة آالف, ولم یترك شیئًا, فزوجته قالت له: 

 .أال تتحرك؟ أال تتكلم؟ لك أصدقاء في األمن الجنائي, قال لها: أعلم ماذا فعلت, اسكتي, ضعف

 أنا ال أق�ض حرامًا, ال تق�ض ألف, ملیون! تفكر فیها. 

فاإلنسان �ملك نفسه حینما یرغب في المال, یرغب في المرأة, یرغب في منصب رف�ع, �ضعف, من هو المؤمن؟ 

هو الذي �صمد, هذا المؤمن: �عني بین الصمود واالنه�ار درجة؛ ملكت الجنة إلى األبد بهذا الصمود, وألقیت 
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 الهاو�ة إلى األبد بهذا السقوط.نفسك في 

 تاجر �علم أن هللا یراق�ه :

 قال: 

 ((أر�ع من كن ف�ه, حرمه هللا تعالى من النار, وعصمه من الش�طان؛ من ملك نفسه:

أح�انًا: �أت�ك ز�ون أحمق, تستط�ع أن تب�عه شیئًا بخسًا, و�أعلى سعر, من یراق�ك؟ هللا عز وجل, تقول: معاذ -

 هللا رب العالمین.  هللا! إني أخاف

حدثني أخ تاجر, هو من الحر�قة, مستورد قماش, قال لي: استوردنا �ضاعة, عرضتها بتسعة, ال یوجد ز�ون؛ 

بثمان�ة ونصف ال یوجد, بثمان�ة ال یوجد, س�عة ونصف ال یوجد, س�عة ال یوجد, ستة ونصف, ستة, خمسة 

 ونصف, خمسة ال یوجد.

فاتحًا محًال جدیدًا, معه أموال من الناس, ومتحمس, عرضتها عل�ه, أعجبته, قال لي: جاءني رجل شاب, أحمق, 

 , قال له: نقدي؟ قال له: نقدي, قال له: حسنًا, �عتك.-مشكلة-�كم؟ قال له: تسعة, قال له: اشتر�ت 

 قال لي: خرج لل�اب, قلت له: تعال إلى هنا.

 اذهب, اذهب, تفلسك.حلف �اهلل, ال یب�عه إ�اها, قال له: هذه تفلسك �ا بني, 

هو لم یترك إنسانًا إال وعرضها عل�ه, بخمسة لم ت�ع, جاء هذا األحمق, اشتراها بتسعة, ونقدي؛ لكن شعر أن هللا 

یراق�ه, شاب في أول ح�اته, حطمه كان, قال له: ال أب�عك إ�اها, هذه عرضتها بخمسة, ولم ت�ع, اذهب �ا بني, 

 اذهب.

 وسع دائرة الدین في أفقك :

یها األخوة, �ظن الناس الدین في الجامع؛ الدین في المحل الخاص �ك, الدین في مكت�ك, الدین في الدكان أ

 الخاصة �ك, الدین في قاعة صفك, الدین في غرفة الع�ادة.
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�عني: جاءك إنسان, یخاف على نفسه, صحته في خطر, ومعه مال كثیر, �مكن أن تقول له: أر�د اثني عشر 

متفق معه أنت, أول واحد تفحصه, والثاني كله �المجلى, واكتب طب�عي كله, المبلغ مناصفة,  تحل�ًال, والمحل

 المر�ض ال �كشف, ل�س عنده إمكان�ة أن �كشف, من الذي یراقب؟ هللا عز وجل.

 الدین �ع�ادتك, �مخبرك, �قاعة تدر�سك, �مكت�ك الهندسي, �مكت�ك التجاري, �الحقل.

ش فیها الن�اتات, تص�ح البندورة هكذا ..... تأخذ سعرًا عال�ًا في السوق, لكن هذه ممكن أن تأتي بهرمونات, تر 

فیها مادة مسرطنة, هذه مادة مخ�فة, ممنوع استعمالها, تدخل تهر��ًا, ُترش بها الن�اتات حینما تزهر, فتنمو الثمار 

 �حجم كبیر, وألوان زاه�ة؛ لكن على حساب صحة المسلمین, ُ�متحن اإلنسان.

كن صیدلي أنت, عندك دواء ثمنه أر�عمئة لیرة, انتهى وقته, أحببت أن تغیر التار�خ فقط, �الش�فرة, سقطت في مم

 االمتحان, تضع صالتك في الحاو�ة.

أخواننا الكرام, الدین ل�س في الجامع؛ الدین في األسواق, الدین في بیتك, الدین في سفرك, الدین في ض�ط 

 لق لألط�اء, مزالق للمحللین, مزالق للص�ادلة, مزالق للمحامین. حواسك, ض�ط أعضاءك؛ ففي مزا

جاءك موكل ال �فهم شیئًا في القانون, ومتضایق من خصمه, قال له: اطمئن, اعتبر الدعوى ناجحة, تستط�ع أن 

لى تماطله ثماني سنوات, أجلناه, وأجلناه شهرًا, وتغیر القاضي, والمحكمة عندها عطلة قضائ�ة, وأعطن دفعة ع

 الحساب, وأین أتعابنا؟ والقاضي �طنه كبیر, ماذا نفعل له؟ یر�د مبلغًا كبیرًا, وخصمك دف�ع أكثر منك.

ممكن بثماني سنوات: أن تسحب منه خمسمئة ألف, و�طمعه بنجاح الدعوى, وأنت لم تعط أحدًا قرشًا, ولم تتكلم 

 �كلمة, ولم تعمل مذكرة, هللا كبیر. 

 .-في أس�اب؛ في مال حرام, في مشكل, في احت�ال �قول لك: صار معه سرطان,

 اعلم هذا أیها ال�ائع :

 من ملك نفسه حین یرغب, وحین یرهب:

وهللا أنا واقف أمام شخص �ائع بندورة, �ضع نوعین؛ نوع بلیرتین, نوع �ستة, اللیرتان درجة خامسة, ل�س أولى, -

درجة األولى ك�سًا, حوالي أر�عة كیلو, وأكمل من والستة درجة أولى, أنا لست منتبهًا, جاء شخص حمل من ال
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الدرجة الخامسة, وزنهم, قال له: من الذي أمامك, دفع له على الذي ثمنهم لیرتین؛ ظننته �صلي, ظننته حج أو 

 اعتمر, �ستط�ع أن �ضع حجته, وعمرته, وصالته, وص�امه في الحاو�ة, و�عید إسالمه.

 : -تكب مخالفة في الب�ع والشراءالسیدة عائشة, ار -ألنه قولوا لفالن 

 أنه أ�طل جهاده مع رسول هللا)) -نعم–((أبلغوا فالنًا 

الذي �حج و�أتي, و�كذب, �حتال, �عني �عمل ترتی�ًا, �ق�ض مبلغًا كبیرًا �غیر حق, یجب أن �عد نفسه, قد أ�طل 

 حجه.

 عد�ك, وحجك مردود عل�ك))((من حج �مال حرام, وقال: لب�ك اللهم لب�ك, �قول هللا: ال لب�ك وال س

 .-اذهب

 ما هو المطلوب منك حینما �ضغط عل�ك من داخل بیتك لترتكب مخالفات شرع�ة؟ 

 وحین یرهب.  -حسناً -من ملك نفسه حین یرغب 

جاءك ضغط, ضغط من أمك؛ ستفرق األسرة, مسكتها مشیخة, نحن تر�ینا هكذا �ا بني, لم �عج�ك, ُاخرج من -

 �م الشرع.البیت, إذا أحب أن �ق

سیدنا سعد, قالت له أمه: إما أن تكفر �دمحم, وٕاما أن أدع الطعام حتى أموت, قال لها: �ا أمي, لو أن لك مئة 

 .-نفس, فخرجت واحدة واحدة, ما كفرت �دمحم, فكلي إن شئت, أو ال تأكلي

ن هم في ضغط من الداخل؛ ضغط من زوجتك, ضغط من ابنك, ضغط من مجتمعك, ضغط مم-وحین یرهب: 

 أعلى منك.

 �عني: إذا هللا عز وجل سلمك لمخلوق, ال �ستحق أن تعبده, هللا لم �سلمك ألحد, قال لك:

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

645 

ْل َعَلْ�ِه﴾  ﴿َوإَِلْ�ِه ُیْرَجُع اْألَْمُر ُكلُُّه َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّ

 ]123[سورة هود اآل�ة:

 لم �سلمك ألحد:

 ﴿َوإَِلْ�ِه ُیْرَجُع اْألَْمُر ُكلُُّه﴾

 ]123اآل�ة: [سورة هود

((وهللا �ا عم, لو وضعوا الشمس في �میني, والقمر في شمالي, على أن أدع هذا األمر, ما تركته حتى �ظهره 
 هللا))

 �عني: المؤمن, أي مؤمن, حد أدنى �اإل�مان, یوجد عندك مجموعة الءات, تقول: ال �ملء فمك.

�ال أكمام جالسین بز�نتهن, وأنت مسلم,  غدًا عرسك, و�جب أن تنصمد مع العروس, وأمامك خمسمئة امرأة

و�أخذون على خاطرهم, �ظنون ف�ك علة؛ �ظنونك أعورًا, �ظنونك أعرجًا, أنا أعور, وأعرج, ال أدخل, ال �ملء 

 فمك.

الذي ال یوجد عنده كلمة ال: ل�س مؤمنًا, ال, ال أفعل, هذا ال أوافق, ال أسمح, هللا هو الغني, یجبرونه, و�دخلونه, 

 المرأة ......تص�ح 

هذا أقل رقم سمعته, في �عشر�ن -ملیونان,  -�مكن–عرس في الشیراتون, صعد العر�س على المنصة, وتكلفته 

, یر�د أن یتصور هو والعروس, قالت له: انزل قل�ًال, قال لها: -ملیون, في �ستین ملیون, هذا ملیونان تكلفته

 ..طالق, طالق, طالق, قبل األكل, النساء صرخن .....

 . -�عني: في ضغوط؛ أنت یجب أن تكون قو�ًا, یجب أن تكون موحدًا, یجب أال تأخذك في هللا لومة الئم
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 ما المراد �معنى (وحین �شتهي) كما ورد في الحدیث؟ :

 من ملك نفسه حین یرغب, وحین یرهب, وحین �شتهي:

 في إنسان تضعف نفسه أمام الشهوات.-

نش یدیرني عن المرأة إذا رأیتها, أین الذي �قول لي: غض �صرك؟ هذا منته, شخص: ال یوجد و  –وهللا-قال لي 

 . -ال یوجد, منته, ال تغلب نفسك معه

 هذا هو المنافق :

 �عني المنافق إذا خاصمك فجر, �قول له: أر�د أن أرد له الصاع عشرة, ال یجوز:-وحین �غضب: 

َئٌة ِمْثُلَها﴾ َئٍة َسیِّ  ﴿َوَجَزاُء َسیِّ

 ]40شورى اآل�ة:[سورة ال

 لكن:

 ﴿َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى للااَِّ﴾

 ]40[سورة الشورى اآل�ة:

 ﴿َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِ�ِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم﴾

 ]126[سورة النحل اآل�ة:

 وحین �غضب))
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 ظلم یرتكب �حق الیت�م :

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

رِّ والعالن�ة، وكلمة العدل في الغضب والرضى، والقصد في الفقر ((َأَمَرِني َر�ِّ  ي ِبِتْسع؛ َخْشَ�ِة هللا في السِّ
 والغنى، وأن َأِصَل َمْن َقَطَعِني، وأعطي َمْن َحَرَمِني، وأْعُفَو َعمَّْن َظَلَمِني، وأن �كون َصْمتي ِفْكرا، وُنْطِقي ِذْكرا،

 ونظري عبرة))

هللا تعالى عل�ه رحمته, وأدخله جنته؛ من آوى مسكینًا, ورحم الضعیف, ورفق ((وأر�ع من كن ف�ه, نشر 
 �المملوك, وأنفق على الوالدین))

�طلب منه الصانع الیت�م: أن یخرج قبل ساعة, یدخل دورة لیل�ة ل�أخذ الكفاءة, ال �سمح له, �قول لك: إذا تعلم 

ألف, یر�د ابنه طبی�ًا, أما هذا الیت�م الذي عنده, �فقس, أما ابنه �ضع له دروس خاصة عشرة آالف لیرة, مئة 

 یجب أن ی�ق�ه جاهًال حتى ال �فقس, ال �سمح له أن یتعلم, ال �سمح له.

 هللا إذا أعطى أدهش وٕاذا سلب أدهش :

أیها األخوة, في حاالت من الظلم ال تحتمل, وهللا كبیر, اإلنسان ال یتكبر, ال �ستضعف إنسان, قد �قو�ه هللا 

 ل�ك.و�بت

وهللا عز وجل, �عني األمور دارت معه, وصار من ك�ار األغن�اء, خطب ابنته مهندس ممتاز, من أسرة عر�قة, 

 وأخالقه عال�ة, ودیِّن, ماذا قال له؟. 

دخلك كم في الشهر؟ هذا كتم غ�ظًا, قال له: عشرة آالف, ال �كف�ك لیومین, لم یرض أن �عط�ه, �قدرة قادر له 

لحرة, وقف فجأة, عل�ه مطالب كبیرة, ال یوجد سحب, قرب من اإلفالس, �عني وضعه صار عمل في المنطقة ا

 ......, فجأة خسر كل شيء, والذي كان وس�طًا .....

قال له: هذا األخ, الذي خطب ابنتنا في زمانه, تزوج؟ قال له: ال, قال له: �أتي إلى عندنا مرة ثان�ة, نزوجه, جاء 

 عد ذلك: عمل عنده, عمل عند صهره, هذا الملیونیر.مرة ثان�ة, وخطب وزوجه, �
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, شخص كان �حجم مالي كبیر جدًا, تكبر على -أنا لن أذكر اسمه اآلن-وهللا رجل, ذكر لي شخص اسمه 

 صهر مهندس, فر�نا أذله, جعله �عمل عنده محاس�ًا.

 یف!.هللا إذا أعطى أدهش, وٕاذا كان سلب أدهش, إذا كان سحب من تحتك ال�ساط, �ا لط

 في قصص كثیرة جدًا, والدن�ا كلها عبر, وما أكثر العبر, وما أقل المعتبر�ن. 

 نها�ة المطاف :

 فآخر شيء: 

((أر�ع من كن ف�ه, حرمهم هللا تعالى على النار, وعصمهم من الش�طان؛ من ملك نفسه حین یرغب, وحین 
 یرهب, وحین �شتهي, وحین �غضب))

الى عل�ه رحمته, وأدخله جنته؛ من آوى مسكینًا, ورحم الضعیف, ورفق ((وأر�ع من كن ف�ه, نشر هللا تع
 �المملوك, وأنفق على الوالدین))

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 ) أر�ع(  �كلمة تبدأ شر�فة : أحادیث {119-50}الدرس 

 23-08-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

����﷽  

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 ما هو العضو الذي �عد أكثر نشاطًا في ح�اة اإلنسان من بین أعضائه؟ :

 �قول عل�ه الصالة والسالم, ف�ما رواه الطبراني عن ابن ع�اس, أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

د أعطي خیر الدن�ا واآلخرة؛ لسان ذاكر, وقلب شاكر, و�دن على ال�الء صابر, وزوجة ((أر�ع من أعطیهن فق
 ال ت�غ�ه خوفًا من نفسها وال ماله))

 لسان ذاكر: أكبر نشاط لإلنسان. 

 اإلنسان منذ أن �ست�قظ حتى ینام, یتكلم, هذا الكالم كله محاسب عل�ه.

 قالوا: 

ل عل�ه الصالة والسالم: و�حك �ا معاذ! أو ثكلتك أمك �ا معاذ! وهل ((�ا رسول هللا! وهل نؤاخذ �ما نقول؟ فقا
 �كب الناس في النار على مناخرهم, إال حصاد ألسنتهم؟))

 فین�غي أن نعلم علم ال�قین: أن أكبر نشاط لنا في ح�اتنا نشاط اللسان, حركة اللسان, الكالم الذي یخرج من فمنا.

 یجابي للسان؟ :إلما الجانب السلبي وا

فك, والسخر�ة, إلأیها األخوة, هناك س�ع عشرة معص�ة متعلقة �اللسان؛ منها الغی�ة, والنم�مة, والبهتان, وا

یجابي في اللسان: إلوالمحاكاة, والتقلید, واالحتكار, معاص ال تعد وال تحصى, كلها متعلقة �اللسان, أما الجانب ا

 أن �كون ذاكرًا. 
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عل�ه الصالة -عه عند هللا عز وجل, حتى إن النبي �ماذا جاء؟ النبي لذلك المؤمن: كل كلمة ینطق بها, ترف 

 الذي اهتدى بهد�ه شعوب األرض, �ماذا جاء؟ جاء �مخترعات!! جاء �الكالم الطیب.  -والسالم

 قارن بین الكلمة الطی�ة والكلمة الخبیثة من خالل الكتاب والسنة :

 قال تعالى: ومثل كلمة طی�ة: 

 َ� َماِء﴾﴿َكَشَجَرٍة َطیِّ  ٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السَّ

 ]24[سورة إبراه�م اآل�ة:

 ﴿ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحیٍن ِبِإْذِن َر�َِّها﴾

 ]25[سورة إبراه�م اآل�ة:

 �عني: الكلمة الطی�ة صدقة, كلمة الحق صدقة, ذكر هللا یرقى �ك, فهذا اللسان بدًال أن تهوي �ه.

 قال: 

یتكلم �الكلمة, ال یلقي لها �اًال, یهوي بها في جهنم س�عین خر�فًا, إن الرجل لیتكلم �الكلمة من ((إن الرجل ل
 سخط هللا تعالى, ال یلقي لها �اًال, یهوي بها في جهنم س�عین خر�فًا))

 . ما دام هذا اللسان؛ إما أن یرقى بنا إلى أعلى علیین, وٕاما أن یهوي بنا إلى أسفل سافلین, شيء خطیر إذاً 

 ومن عد كالمه من عمله فقد نجا.

یجب أن تعد كالمك من عملك, من عملك الذي ستحاسب عل�ه, ال أن یتوهم متوهم: أنه كالم, كالم �كالم؛ قد 

تطلق امرأة �كلمة, وقد ُتفصل شركة �كلمة, وقد �شرد أوالد �كلمة, وقد تنطق كلمة الطالق, فتحرم زوجتك وأوالدك, 

 نب�اء جاؤوا �الكلمة: فالكالم خطیر جدًا, األ

 ﴿َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبیَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبیَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن َفْوِق اْألَْرِض َما َلَها ِمْن َقَراٍر﴾

 ]25[سورة إبراه�م اآل�ة:

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

651 

 فاإلنسان بین أن ینطق �كلمة طی�ة, و�ین أن ینطق �كلمة خبیثة, إذا طلب العلم, نطق �الكلمات الطی�ات.

 هذا المثال للتوض�ح ف�ما سبق ذكره :إل�كم 

 أنا أضرب لكم مثًال ..... 

هذه الترامس التي یوضع فیها الماء, لها فتحة من أعلى, ولها صنبور من األسفل, انظر ما الذي تضعه من 

 أعلى, یخرج من أسفل.

اإلسالم, تغذى �الصحا�ة فأنت وعاء, �ماذا ُتغذى كل یوم؟ تغذى �القرآن, �السنة, تغذى �السیرة, تغذى ب�طوالت 

 الكرام, تغذى بهذا الدین القو�م, بهذا الشرع الحنیف, إذًا: �ماذا تنطق أنت؟ من الذي غذیت �ه.

فالمؤمن الذي �طلب العلم, إذا تكلم؛ تكلم كالمًا طی�ًا, ذكر حق�قة, أشار إلى عظمة هللا, بین حكمًا, أعطى جزءًا 

 ر �معروف, ألن التغذ�ة طاهرة, والتغذ�ة طی�ة.من عقیدة, بین فضیلة, نهى عن منكر, أم

فالذي یخرج من الصنبور طیب, أما لو وضعنا في �عض الترامس ماء المجار�ر, وفتحنا الصنبور, ماذا نجد؟ 

 نجد الذي وضعناه.

فالذي ُ�غذى �أفالم ساقطة, �قصص مخز�ة, �مغامرات طائشة, �مواقف مشینة, بخ�انات, هذا الذي �ستقي من 

ألجهزة؛ المنكرات, والخ�انات, والسقوط, والعدوان على أعراض الناس, واالحت�ال, إن أراد أن یتكلم, �ماذا هذه ا

 �قول؟ �الذي غذى نفسه �ه.

فأنت بین أن تنطق �الكلمة الطی�ة, إذا غذیت نفسك �الحق, و�ین أن تنطق �الكلمة الخبیثة, إذا غذیت نفسك 

 �ال�اطل.
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 ؟ :ما حصیلة اللسان الذاكر

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أر�ع من أعطیهن, فقد أعطي خیر الدن�ا واآلخرة؛ لسان ذاكر:

 ((إنك إن ذكرتني شكرتني, وٕاذا ما نسیتني كفرتني))

((�ا موسى, أتحب أن أكون جل�سك؟ قال: كیف ذلك �ا رب, وأنت رب العالمین؟ قال: أما علمت أنني جل�س 
 بدي وجدني))من ذكرني, وحیثما التمسني ع

أنت بذكر هللا ترقى, ط�عًا: تذكر هللا ف�ما بینك و�ین نفسك, وتذكر هللا للناس, تكون سب�ًا في هدایتهم, سب�ًا في 

 عودتهم إلى الحق, سب�ًاً◌ً◌ً◌ في إق�الهم على هللا, لذلك: 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا للااََّ َحقَّ ُتَقاِتِه﴾

 ]102اآل�ة:[سورة آل عمران 

 قال: 

 ((أن تذكره فال تنساه, وأن تشكره فال تكفره, وأن تط�عه فال تعص�ه))

 ما المقصود �القلب الشاكر كما ورد في الحدیث؟ :

 القلب الشاكر: قلب �عرف هللا, ألن الشكر رد فعل لرؤ�ة النعمة. -وقلب شاكر: 

ًا, وأنت في أشد الحاجة إلى البیت, لو أعطاك لو أن إنسانا أحسن إل�ك �شيء �س�ط, لو سمح لك أن تسكن بیت

مرك�ة, وأنت في أشد الحاجة إلى مرك�ة, لو زوجك ابنته, فكانت زوجة راق�ة, ال تفتأ تشكره, أنت حینما ترى 

 النعمة, تشكر المنعم.

لشراب, والنساء, فاإلنسان بین أن �كون مع النعمة, أو مع المنعم, أهل الدن�ا مع النعم, ال مع المنعم؛ مع الطعام وا

والنزهات, والبیوت, والوالئم, والسفر, مع النعم, لكن المؤمن مع المنعم, المؤمن خرق النعمة إلى المنعم, وخرق 
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 .-العطاء إلى المعطي, وصل إلى المعطي, وصل إلى المنعم

 ما واجب المسلم أن �فعل حینما یتعرض للمعالجة اإلله�ة؟ :

 ى ال�الء صابر:لسان ذاكر, وقلب شاكر, و�دن عل

اإلنسان ین�غي أن یتحمل معالجة هللا له, اإلنسان لو اصطلح مع هللا, لو تاب إلى هللا, الطر�ق أمامه طو�ل, -

هناك أمراض كثیرة متركزة في نفسه, ر�نا عز وجل لحكمته, �شف�ه من هذه األمراض مرضًا, فكلما شفي من 

هللا, وأد�ه, ونبهه, فتاب من هذا المرض, شفي من مرض, وضع في ظرف معین, فظهر هذا المرض, فعاق�ه 

 المرض الثاني, وهكذا ..... 

 فاإلنسان یجب أن یتحمل مداواة هللا له.

أنت عند طبیب األسنان, تعلم علم ال�قین: أنه �عمل لصالحك, هو عل�م, و�عمل لصالحك, تتحمل وخز اإلبرة, 

األلم ال �طاق أح�انًا؛ لكن ألنك تعلم علم ال�قین: أنه �عمل تتحمل قلع الضرس, إذا كان التخدیر ال یناسب قل�ك, 

 .-لصالحك, تسكت, وتشكر

 اسمع أیها الزوج :

 و�دن على ال�الء صابر, وزوجة ال ت�غ�ه خوفًا في نفسها وال مالها))

یرة �عني: كل إنسان متزوج, وعنده زوجة؛ إن تركها وذهب إلى عمله, �طمئن على أنها ال تخونه, هذه نعمة كب

 جدًا, ال �عرفها إال من فقدها, الذي �شك في سلوك زوجته, �كاد الخوف والقلق �أكل قل�ه.

فاإلنسان حینما یرزق زوجة صالحة, ال ین�غي أن �قسو علیها, هي تحقق له هدف كبیر؛ أنه مطمئن إلى 

 أخالقها, إلى عفتها, إلى طهارتها, إلى حصانتها, فال ین�غي أن �قسو علیها.

 ت�غ�ه خوفًا في نفسها وال ماله: ال یوجد إنسان كامل, هناك أخطاء كثیرة ترتكبها الزوجات؛ لكن كل هذه وزوجة ال

 األخطاء, إن ق�ست �الفض�حة, أو �الخ�انة, ل�ست في شيء.
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 إذًا: هذه الزوجة التي ال ت�غ�ه خوفًا في نفسها وال ماله, هذه ین�غي أن �شكر هللا عل�ه.

 ؟ :ما محور هذه األحادیث

((أر�ع من أعطیهن فقد أعطي خیر الدن�ا واآلخرة؛ لسان ذاكر, وقلب شاكر, و�دن على ال�الء صابر, وزوجة 
 ال ت�غ�ه خوفًا من نفسها وال ماله))

((وأر�ع من سعادة المرء في الدن�ا: أن تكون زوجته صالحة, وأوالده أبرارًا, وخلطاؤه صالحین, وأن �كون رزقه 
 في بلده))

 لروا�ات: وفي �عض ا

 ((والمنزل واسع, والمركب وطيء, والخلطاء صالحون, ورزقه في بلده))

�عني: في أعمال شاقة, تقول: السفر الیومي, والسفر قطعة من العذاب, السفر قطعة ..... وهناك أعمال تقتضي 

ة في الشتاء أن تكون خارج بلد إقامتك؛ �مئة كیلو متر كل یوم, �مئتي كیلو متر, والسفر في خطر, في مشق

 والصیف؛ فالذي ُسمح له أن �كون رزقه في بلده, هذه نعمة ال تقدر بثمن.

 إذًا: أر�ع من سعادة المرء في الدن�ا؛ أن تكون زوجته صالحة.

 �عني: الزوجة الصالحة هي حسنة الدن�ا.

 من هي حسنة الدن�ا في هذه اآل�ة؟ :

 أیها األخوة, حینما قال هللا عز وجل:

ْنَ�ا َحَسَنًة َوِفي اْآلَِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾﴿َر�ََّنا آَ   ِتَنا ِفي الدُّ

 ]201[سورة ال�قرة اآل�ة:

قالوا: ما حسنة الدن�ا؟ قال: الزوجة الصالحة؛ التي إذا نظرت إلیها سرتك, وٕاذا غبت عنها حفظتك, وٕاذا أمرتها 

 , تنجب لك أوالد.أطاعتك؛ ستیرة عف�فة, ولود ودود, ذات مودة �الغة
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 أر�ع من سعادة المرء في الدن�ا ....... :

 ((أر�ع من سعادة المرء في الدن�ا: أن تكون زوجته صالحة, وأوالده أبرارًا:

 الولد ال�ار: �حتاج إلى جهد كبیر. -

 من ر�ى ولده صغیرًا, ُسرَّ �ه كبیرًا.

ى تدر�س, وٕالى تهذیب, وٕالى تأدیب, و�ن�غي أن �كون �حتاج إلى رعا�ة, وٕالى اهتمام, وٕالى وقت, وٕالى متا�عة, وٕال

معك دائمًا, أین ما تذهب, �كون معك ابنك, لیتعلم منك, لت�عده عن رفقاء السوء؛ فإذا كان ابنك صالحًا, سعدت 

 �ه أكثر من أي شيء تسعد �ه على اإلطالق, وهذا معنى قوله تعالى:

 �َّاِتَنا ُقرََّة َأْعُیٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقیَن ِإَمامًا﴾﴿َر�ََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّ 

 ]74[سورة الفرقان اآل�ة:

 ﴿َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقیَن ِإَمامًا﴾

 ]74[سورة الفرقان اآل�ة:

 دقق في هذا الكالم :

 : وخلطاؤه صالحین: -�قي شيء آخر

 إذا كان خلطاؤه صالحین, والدلیل: قوله تعالى: واإلنسان ال �ستط�ع أن �ستق�م, وال أن یتقي هللا, إال-

اِدِقیَن﴾  ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا للااََّ َوُكوُنوا َمَع الصَّ

 ]119[سورة التو�ة اآل�ة:

 إن لم تكن مع الصادقین, الصاحب ساحب, فهذا كالم دقیق أقوله لكم:

تق�م على أمر هللا, ما دام الخلطاء غیر صالحین, ما دام إن لم تهیىء لنفسك بیئة طاهرة, لن تستط�ع أن تس

الخلطاء متفلتین, ل�سوا منض�طین, خلطاء الدن�ا, �حبون الدن�ا, �كرهون اآلخرة, إن كنت معهم؛ جروك إلى 
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جادتهم, وحملوك على سیرتهم, وأغروك �المعص�ة, واستخفوا �ك إذا كنت مط�عًا هلل, وشمتوا �ك إذا أصابتك 

 عفوا همتك إذا أزمعت على معص�ة.مصی�ة, وض

لذلك: أخطر شيء في ح�اة المؤمن األصدقاء؛ فإذا صاحب مؤمنًا, إذا خالط مؤمنًا, یذكره إذا نسي, �عینه إذا 

ضعف, یجعله �ط�ع هللا عز وجل, هذا من نعم هللا الكبرى؛ ال بد من أن تكون مع المؤمنین, ال بد من أن تح�ط 

ن أن تنخرق في مجتمع المؤمنین, أما إذا كان اهتمامك �غیر المؤمنین, هؤالء نفسك مع المؤمنین, ال بد م

 .-�صدون عن سبیل هللا, و��غونها عوجًا, و�ث�طون همتك, و�ضعفون رغبتك

 الزم رزقك في بلدك إن توفر ذلك :

 وأن �كون رزقه في بلده))((

ذا الدخل �غطي مصروفه, و�سكن في بیت, �عني أح�انًا: أنا أعجب من أخ غر�ب, �سكن في الشام, وله دخل, وه

وعنده زوجة, وأوالد, یت�ع رزقًا �عیدًا, یدع زوجته وأوالده سنة �أكملها؛ سنة �ال زوج, یدع أوالده �ال تر��ة, �أتي 

 �مبلغ, ل�س �الكثیر.

وجته تضورت, أ�عقل لو أن اإلنسان وازن: أهذا المبلغ الذي أتى �ه, وهو �عید عن زوجته, وأوالده؛ أوالده تفلتوا, وز 

 أن �كون هذا المبلغ, �عادل فراق األوالد, واألهل, والزوجة؟.

 لذلك: ورزقه في بلده.

اإلنسان إذا فتح عل�ه �اب رزق, فلیلزمه, إذا كان رزقه في بلده, فل�كن أشد تمسكًا �ه, ألن ت�قى مع أهلك, 

 وأوالدك, هذه نعمة كبیرة.

, في سفر �عید, أوالده انحرفوا أخالق�ًا, ألنه ال یوجد أب, ال یوجد أب, في �عني: أنا أعرف رجًال �عمل في السفر

 رفقاء سوء.

فكلما عرض عل�ك عمًال خارج أهلك, وأوالدك, والمبلغ مغري, وازن بین هذا البلد, و�ین رعا�ة زوجتك, وأوالدك, قد 

 تجد المبلغ أقل مما ض�عت, ضاع أكثر مما أخذ.
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 تكون زوجته صالحة, وأوالده أبرارًا, وخلطاؤه صالحین, وأن �كون رزقه في بلده)) ((أر�ع من سعادة المرء: أن

 ما الذي ی�غضه هللا كما ورد في الحدیث هنا؟ :

 ((أر�عة ی�غضهم هللا تعالى: الب�اع الحالف 

أس كثیر الحلف بذمته, و�دینه, و�ر�ه, وحق الكع�ة, وحق المصحف, و�أوالده, بنظر عینه, �أعز ما �ملك, ر -

 مالها أكثر, الب�اع الحالف: ی�غضه هللا عز وجل. 

 إذا حلف �مینًا صادقة, یدفع دینارًا ذهب�ة. -رضي هللا عنه-كان أبو حن�فة 

 ألن هللا عز وجل �قول:

 ﴿َواْحَفُظوا َأْ�َماَنُكْم﴾

 ]89[سورة المائدة اآل�ة:

 .-فاإلنسان: ال �حلف ألتفه األس�اب

 ط�عًا: العین تزني, وزناها النظر.–والشیخ الزاني  -, حسنًا: على أي شيء تتكبر؟فقیر متكبر-والفقیر المختال 

هذا الشیخ, المقصود �ه: الكبیر في السن فقط, هذا الرجل المتقدم في السن, الذي �مأل عین�ه من الحرام, �قول 

یهن بروحه, وماله, لك: نفسه خضرة؛ أینما جلس یثني على جمال النساء, وعلى حركتهن, وعلى رشاقتهن, و�فد

 هذا الشیخ الزاني, ولو على مستوى النظر, ولو على مستوى الحدیث, ولو على مستوى الحدیث اللطیف.

 ((عبدي كبرت سنك, وانحنى ظهرك, وضعف �صرك, وشاب شعرك, فاستح مني, فأنا أستحي منك))

 وأنت عن كل ما قدمت مسؤول إلى متى أنت �اللذات مشغول 
 ذاك لعمــري في المقال بد�ع   ُتظهر ح�هتعصي اإلله وأنت 

 ه إن الحب لمـــن �حب مط�ع  لو كان حـ�ك صادقًا ألطعت
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 ابتعد عن هذا الطر�ق :

 : واإلمام جائر)) -قال

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, والنسائي في سننه, وابن ح�ان في صح�حه]

 الظلم یهتز له عرش الرحمن. 

 نین عامًا. عدل ساعة خیر من أن تعبد هللا ثما

 فاإلنسان ین�غي أن �عدل, ولو على أدق مستوى تتوهمه. 

 اعدلوا بین أوالدكم ولو في الُقُبل.

ال �حق لك أن تقبل ولدًا, وأال تقبل الثاني, وال أن تهدي أول ابن شیئًا, وتهمل الثاني؛ اعدل بین زوجاتك, إن 

 كنت عندك تعدد, اعدل بین أوالدك, اعدل بین موظف�ك.

 یهتز له عرش الرحمن.  الظلم

 ((�ا ع�ادي, إني حرمت الظلم على نفسي, وجعلته محرمًا بینكم فال تظالموا))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 واإلمام الجائر: وكنت أقول دائمًا:

�اب أحسن, العدل حسن, لكن في األمراء أحسن, والورع حسن, لكن في العلماء أحسن, والتو�ة حسن, لكن في الش

والح�اء حسن, لكن في النساء أحسن, والصبر حسن, لكن في الفقراء أحسن, والسخاء حسن, لكن في األغن�اء 

 أحسن.

أجمل ما عند الغني السخاء, وما عند العالم الورع, وما عند الش�اب الصبر, التو�ة, وما عند الفقیر الصبر, وما 

 عند المرأة الح�اء, وما عند العالم الورع .

أرجو هللا س�حانه وتعالى: أن تكونوا قد أفدتم من هذه األحادیث, ونتا�ع هذه األحادیث, إن شاء هللا في درس 
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 قادم.

 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 الموت �عد أجورهم علیهم تجري  : أر�عة {119-51}الدرس 

  30-08-1997بتار�خ:  لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم؛ الصادق الوعد األمین.

 ما الشيء الذي ی�قى مع اإلنسان �عد الموت:

  قال: أیها األخوة الكرام، روى اإلمام الطبراني, عن أبي أمامة رضي هللا عنه, أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ((أر�عة تجري علیهم أجورهم �عد الموت:

ما من إنسان إال وهو في الدن�ا طموح إلى أكبر ثروة، طموح إلى أن �سكن في أجمل بیت، طموح إلى أن �كون -

له أوالد أبرار، طموح إلى أن تكون له زوجة طی�ة صالحة ترض�ه، طموح إلى أن �كون في رفعة؛ ولكن الدن�ا 

ینهي كل شيء؛ ینهي غنى الغني وفقر الفقیر، ینهي قوة القوي وضعف الضعیف، ینهي وسامة  فان�ة، الموت

 الوس�م ودمامة الدم�م، ینهي صحة الصح�ح ومرض المر�ض؛ العبرة لما �عد الموت. 

 : أر�عة تجري علیهم أجورهم �عد الموت:-�قول عل�ه الصالة والسالم

: ممكن أن تملك مئة ألف؛ �مكن أن تنفقها في شهر, في سفر, ما �عني عمل مستمر، عمل متنام، �عني مثالً - 

بین أجور الطائرة، والنزول في الفنادق، والطعام والشراب، أما لو أن لك في جهة استثمار�ة ملیونًا، وأخذت منهم 

 مئة ألف؛ هذه متجددة هذا ر�ع، ول�س رأس مال، هذا ر�ع؛ فهناك أعمال متجددة؛ ال تنتهي �موت صاحبها؛

 �موت والخیر مستمر، �موت واألجر مستمر، �موت وكل من انتفع بهذا العمل في صح�فته.

 انظر ماذا ترك هؤالء �عد موتهم؟ :

الشیخ علي -أنا جئتكم من معهد الغراء؛ كان هناك احتفال بتخر�ج طالب، ذكرت أن هذا الذي أسس المعهد 
یخرج الطالب الشرعیین، یتسلمون المنابر، یخطبون  كم مضى على موته؟ معهد عتید -الدقر، رحمه هللا تعالى
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حینما أرى عمًال مستمرًا, أنطق  -أیها األخوة-في الناس، هذا عمل؛ أن تؤسس صدقة جار�ة، لو مات اإلنسان 
 �صوت مرتفع: وهللا ما مات صاحب هذا العمل، ما مات. 

اإلمام مالك، وسیدنا عمر، وصالح الدین نحن اآلن كم مرة نذكر اإلمام الشافعي، وأبو حن�فة، وابن حنبل، و 
 -الشام-األیو�ي، ونور الدین الشهید، وعمر بن عبد العز�ز، وطارق بن ز�اد؟ نذكرهم ص�احًا ومساء، هذه البلدة 

 لوال الذین فتحوها لكنا أق�اطًا، لكنا من �الد الرومان، لكن الصدقة الجار�ة هي أعظم عمل.

 كن طموحًا في اآلخرة :

الدرس؛ كلكم تحبون الطموح، لكن ال�طولة أن تكون طموحًا في اآلخرة، ألن اآلخرة مستمرة أما الدن�ا  أنا بدأت
منقطعة، �عني إذا اإلنسان سافر إلى بلد، وأقام في خمسة أ�ام، في فندق خمس نجوم، في أر�ع، في ثالث، في 

یئًا، أو ال ی�قى شيء من طعم هذا الفندق اثنتین، لكن في النها�ة هذه األ�ام تمضي، وال تذكر من هذه األ�ام ش
الغالي؛ انتهى، أما في بیتك المستمر ین�غي أن تعتني �ه، ففي فرق بین أن تعتني �شيء مؤقت، وأن تعتني 
�شيء دائم، فهذا الذكي العاقل الموفق المتفوق الفالح؛ هو الذي �سعى لعمل ال ینقطع عند الموت، مستمر 

 مستمر، ر�عه مستمر.

: اإلنسان �حصل على وكالة حصر�ة؛ وهو جالس في مكت�ه مرتاحًا، تأت�ه برق�ة: قد حولنا لك خمسین ألف أح�اناً 
دوالر عمولة شخص جاء لعندنا، اشترى ال�ضاعة, قیدنا العمولة لك، حتى صار وك�ًال حصر�ًا جهد كثیرًا، لكن 

من ذهب إلى الشركة، واشترى منها �عد ما تعب؛ تأت�ه الم�الغ من كل حدب وصوب, ألنه وكیل حصري, فكل 
 م�اشرة؛ �حسم من استلم ال�ضاعة عمولة وكیل الشركة الحصري؛ هكذا.

 فما دام نحن في الدن�ا طموحین، فاألولى أن نكون طموحین في اآلخرة.

 من آثار المرا�ط في األرض :

وت: من مات مرا�طًا في سبیل : أر�عة تجري علیهم أجورهم �عد الم-فهذا هو النبي عل�ه الصالة والسالم یبین
 هللا:

 �عني مات في ساحة الحرب، هذه الحرب سببت هذا الفتح، هذا الجهاد سبب هذه ال�الد التي فتحت للمسلمین.-

أنا ذهبت إلى ترك�ا، سمعت أن فیها خمسة وثمانین ملیون مسلم حنفي، من فتحها؟ دمحم الفاتح، هؤالء الذین 
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أیوب األنصاري مدفون في استانبول، وصلیت الجمعة في مسجده، أین بلده؟ في  فتحوها من الصحا�ة؛ سیدنا أبو
المدینة، هو الذي استضاف النبي عند الهجرة، أین مات؟ في استانبول, خمسة وثمانون ملیون مسلم؛ الحمد هلل، 

 الوضع جید، ال كما تسمعون.

؛ ثمان�ة منهم محج�ات النساء، ثمان�ة أنا ذهبت من استانبول إلى بورصة، رأیت �أم عیني كل عشرة س�ارات
�العشرة، ثالثة آالف مسجد في استانبول، یؤذن �اللغة العر��ة، وتمتلئ إلى أكثر من نصفها, وفي معهد شرعي, 

 هللا ید�مهم هذه المعاهد.

 في مشكلة اآلن بترك�ا: خمسمئة وخمسون معهدًا یخرج الخط�اء في استانبول، خمس وعشرون كل�ة شر�عة، هذا
الخیر من أین جاء؟ من الذین فتحوا هذه ال�الد؛ هل تصدقون أنكم جم�عًا في صح�فة من فتح مدینة دمشق؟ 
أبدًا؛ فهذا الذي یجاهد في سبیل هللا، و�نشر دین هللا، هؤالء التجار الذین وصلوا إلى إندون�س�ا؛ وجعلوا هذه 

وخمسین ملیونًا وحده, إندون�س�ا تساوي األمة العر��ة ال�الد, أكبر بلد إسالمي على اإلطالق؛ إندون�س�ا، �عد مئة 
 كلها، من فتحها؟ تجار، كل هذا في صح�فتهم.

�عني الخطیب تكلم اآلن كلمة، وهللا تأثرت لها؛ أثنى على علماء الشام، وعلى طالب العلم، وأثنى على تجار 
المعاهد، وال فتحت هذه المساجد، وال دمشق قال: هؤالء التجار لوال سخاؤهم، و�ذلهم، وعطاؤهم؛ ما أسست هذه 

 أسست هذه الم�اتم.

قام أحد التجار فقال: لكل طالب خمسة آالف لیرة هد�ة مني، خمس وعشرون، تسع وعشرون، بخمسة: مئة 
 وخمسون ألفًا؛ قدمها هد�ة لطالب العلم الذین تخرجوا، ونالوا الشهادة الثانو�ة.

كأبي أیوب األنصاري، مات في -موت: من مات مرا�طًا في سبیل هللا : أر�عة تجري علیهم أجورهم �عد ال-إذاً 
 .-استانبول

 ما معنى هذا الكالم النبوي: (ومن علم علمًا أجري له عمله ما عمل �ه)؟

 ومن علم علمًا أجري له عمله ما عمل �ه.

جلس مع  - یجز�ه الخیرهللا-إنسان له دعوة إلى هللا، أسس معهدًا شرع�ًا، دعا إلى هللا في مسجد، واحد منكم -
أهله, مع أوالده، مع جیرانه، مع أصدقائه؛ �سهرة, �حفلة، �أمس�ة، بلقاء، �عز�مة، �حفل، تكلم كلمة حق، نطق 

 �الحق.
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الیوم أخبرني أحدهم من ألمان�ا, قال لي: �قیت أ�حث عن رقم هاتفك شهر�ن, قال لي: اسمي فالن، قال لي: أنا 
تكلم كالمًا أقسى من ذلك، لكنني سمعت شر�ط المه�من من أسماء هللا الحسنى, قال أمقت المشایخ، أكرههم..., 

 لي: وهللا سمعته خمس مرات، وطلب مني ألف شر�ط أ�عثه إل�ه، قلت له: مستحیل.

�عني كلمة الحق ال تقف, ل�س لها حدود، في جمع�ة أط�اء في فرنسا اسمها: أط�اء �ال حدود, �عني هذا الطبیب 
لخدمة اإلنسان�ة جمعاء؛ أین یوجد معارك؟ أین یوجد قتل؟ یذهب إلى هناك و�عالج المرضى، والحق نذر نفسه 

 .-ل�س له حدود؛ حق �ال حدود، ینطلق من مكان إلى مكان

 أر�عة تجري علیهم أجورهم �عد الموت: من مات مرا�طًا في سبیل هللا، ومن علم علمًا أجري له عمله ما عمل �ه. 

قة, تكلم كلمة حق، قال لي أحدهم: أنا ما رأیتك وال عرفتك، لكن مرة سألتك على الهاتف، عن عّلم: أفضل صد-
مشكلة أعاني منها، فقلت لي: كل هذه األسالیب في معالجتها, أسالیب غیر صح�حة, عل�ك �الدعاء والصدقة 

لهاتف، وأجبته، كلمة الحق، فقط، قال لي: وهللا فعلتهما، وحلت المشكلة, ال �عرفني شخص�ًا، لكنه سألني على ا
 .-كلمة الحق

 ما معنى هذا الكالم النبوي: (ومن تصدق �صدقة فأجرها یجري له ما وجدت)؟ :

 ومن علم علمًا أجري له عمله ما عمل �ه، ومن تصدق �صدقة فأجرها یجري له ما وجدت.

ل صالة تؤدى، كل درس علم اآلن من بنى هذا المسجد, كل كلمة حق تقال في هذا المسجد، كل آذان یرفع، ك-
 ینعقد، كل تو�ة تنعقد, في صح�فة من ساهم في بناء, وتأس�س هذا المسجد، وهكذا...

 محور درسنا الیوم :

درسي الیوم: یجب أنا ت�حث عن عمل �ستمر �عد الوفاة، عندك القراء والمغنین؛ أعمال هؤالء مستمرة �عد موتهم، 
ا ظهرت أغن�ة, في حساب جدید, ضر��ة جدیدة یوم الق�امة، وكلما ظهر و أعمال هؤالء مستمرة �عد موتهم، كلم

 نص قرآني لقارئ من القراء, یرتفع عند هللا.

في أناس أسسوا مساجدًا، وأناسًا أسسوا مالهي، مرة افتتحنا مسجدًا �حرستا، وكان إلى جانبي مدیر أوقاف الر�ف، 
ساجدًا, قال: إي وهللا، الحمد هلل, قلت له: ال�ارحة افتتح ملهى، أردت أن أداع�ه, قلت له: اشكر هللا, فإنك تفتتح م

 ودشن، وقص الشر�ط الحر�ري.
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�عني في إنسان افتتح ملهى، أنت افتتحت مسجدًا، شتان بین االثنین, إنسان �فتتح ملهى، إنسان �فتتح مسجدًا، 
 نسان یترك غناء �غنى �صوته.إنسان یترك مسجدًا، إنسان یترك ملهى، إنسان یترك قرآنًا یتلى �صوته، إ

كان یخاف الموت خوفًا مخ�فًا, ما ركب طائرة في ح�اته، وما أكل في  -مشهور جداً -�عني في مغني �مصر 
و�عتني �الر�اضة، والغذاء،  -ألنه خفیف-العشاء إال الفواكه، وما تناول في الظهر إال السمك واللحم األب�ض 

ت، وأغان�ه تصدح �عد موته، وفي قراء ك�ار ماتوا وكل تسج�التهم تذاع من والتطهیر الكامل، لكن في النها�ة ما
 �عد موتهم.

أنا درسي الیوم؛ عن عمل صالح �ستمر �عد الموت؛ ساهمت بتأس�س مسجد، بتأس�س میتم، جمع�ة خیر�ة، 
موت؟ أعظم معهدًا شرع�ًا، علمت علمًا، را�طت في سبیل هللا، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت من عمل �ستمر �عد ال

 األعمال: األعمال التي ال تنتهي �موت صاحبها.

مثًال: الذي اخترع تكبیر الصوت، أو المراوح، والذي اخترع الدش، كم بلد �العالم فسد؟ كم أسرة تفككت؟ كم زنا 
 حصل بین المحارم؟ هذا اختراع، هذا اختراع.

إنسان اخترع جهاز له، الذي اخترع ال�ارود؛ إنسان اخترع الهاتف، إنسان اخترع مرك�ة، إنسان اخترع طائرة، 
اخترعه وانتهى، لذلك: رصد كل  -سوف �موت مالیین �ال�ارود-نو�ل, �عد أن اخترعه, أدرك ما س�كون من �عده 

ثروته جائزة لمن �قدم عمًال یخدم السالم؛ جائزة نو�ل, لكن توز�عها غیر صح�ح؛ من أخذها؟ میناحین ب�غن أل�س 
 .-ین �قتلون الناس؛ نالوهاكذلك؟ هؤالء الذ

 ومن علم علمًا أجري له عمله ما عمل �ه، ومن تصدق �صدقة فأجرها یجري له ما وجدت.

 قصة ختامها مسك :

لي صدیق مهندس، دخله وسط، له أخت، زوجها موظف، دخله محدود، مرة ذهب إلیها, رأى في بیتها مشكلة؛ -
الزوج �متنع؛ دخله محدود؛ ال �ستط�ع  -ث�اب لها ولبناتها-ة شهر�ًا مشادة بینها و�ین زوجها، تطال�ه بثالثمئة لیر 

 أن �ستغني عن ثالثمئة لیرة, ألنه یؤمن الطعام والشراب، فوجد أن هناك مشادة بینهما.

قال لي: وهللا، أنا دخلي ال �سمح لي، لكنني قلت: أحل مشكلة, قال لها: �ا أختي الثالثمئة مني كل أول شهر، 
 مشكلة، فقبلت, وزوجها شكره, وت�سر األمر.فضوا لنا ال
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قال لي: أول الشهر, أطرق ال�اب، أدفع المبلغ الذي علي، ستة أشهر، �عد هذه المدة, سألت أخاها: أتعمل لنا 
درس دین؟ فاستجاب, قال لي: حضرت آ�ة أسمعها منك في الدرس، وحدیث، وقصة، وحكم فقهي، هكذا درس 

 مختصر.
خته الثان�ة، أخته الثالثة، بنات أخواته كلهم، صار درس لطیف؛ أخواته البنات، و�نات جاءت أخته األولى، أ

أخواته، �عد حین تحجبوا، ثم زوج ثالث منهم، قال لي: ما كنت أصدق أن هذه المئات الثالثة التي دفعتها ألحل 
 مشكلة بین أختي وزوجها؛ انتهت إلى دعوة إلى هللا عز وجل. 

م الناس، إ�اك أن تدعو الناس إلى هللا بلسانك، ادعهم على هللا بإحسانك، فإذا دعوتهم تحرك حركة طی�ة، اخد
بإحسانك, فتحت لك اآلذان، اإلحسان قبل الب�ان، والقدوة قبل الدعوة، والت�شیر ال التحذیر، والترغیب ال الترهیب، 

ع فروعها، والم�ادئ ال األشخاص، واألصول قبل الفروع، والتدرج ال الطفرة، وأبواب الفقه األساس�ة قبل فرو 
 .-والمضامین ال العناو�ن، والمتفق عل�ه ال المختلف عل�ه، وكل�ات الدین المعرف�ة, والسلوك�ة, والجمال�ة.....

 من الصدقات الجار�ة الولد الصالح :

 ومن تصدق �صدقة فأجرها یجري له ما وجدت، ورجل ترك ولدًا صالحًا فهو یدعو له))

 م ینتفع �ه، صدقة جار�ة, مسجد بنَي، جسر بنَي، ن�ع ماء أجري, هذه كلها صدقات جار�ة.ابن صالح، عل

الحق�قة: في صدقة جار�ة سهلة جدًا, هي ل�ست سهلة, لكنها سهلة، أن تر�ي ولدك, إذا كنت تركت ابنًا صالحًا، 

 هذا ال �قدر بثمن، ولد صالح یدعو لك، صدقة جار�ة تؤدیها، علم ینتفع �ه.

مات مرا�طًا في سبیل هللا، ومن علم علمًا أجري له عمله ما عمل �ه، ومن تصدق �صدقة فأجرها یجري ((من 
 له ما وجدت، ورجل ترك ولدًا صالحًا فهو یدعو له))

 رزقنا هللا وٕا�اكم مثل هذه األعمال.
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 خطیب األموي الشیخ أبو الفرج الخطیب لم �مت, كیف ذلك!!!؟ :

كان خطیب األموي، ذهبت للتعز�ة كغیري من الناس,  -رحمه هللا-الفرج الخطیب  أنا مرة، توفي الشیخ أبو
جلست في األموي، كل علماء الشام في األموي، والخط�اء ألقوا كلمات, أشادوا �الراحل، ثم أسمعونا خط�ة له 

وقاف، وقال: أنا إكرامًا مسجلة, ثم قام شاب, عرفه المقدم �أنه ابنه، وألقى كلمة رائعة؛ لغة، علم، ثم قام وز�ر األ
 لوالده؛ أعینه خطیب األموي, فصحت في نفسي, وهللا ما مات الشیخ. 

في قاعدة؛ إذا عندك ولد صالح فأنت لم تمت، لن تموت, ألن هذا الولد سیخلفك في عمل البر، كثیرون من 
�عد وفاته، لذلك: ولد  المحسنین یر�ون أوالدهم على اإلحسان، �موت األب وكل الصدقات وأعمال البر مستمرة

 صالح، علم ینتفع �ه.

 ما تركه النووي �عد موته :

أیها األخوة, إذا اإلنسان عمله �التجارة، �عني �عید عن التألیف, لكن �طلب العلم، وٕاذا إنسان عمله �العلم, فلیترك 
 كتاب تفسیر، كتاب حدیث، شرح، فقه, هذا أ�ضًا ینتفع �ه.

مسین سنة، یبدو أن اإلخالص له عالقة �عظمة األعمال, إنسان عاش أقل من اإلمام النووي عاش أقل من خ
خمسین سنة, ترك آثارًا, ال یوجد بیت في الشام، �العالم كله إال ف�ه؛ كتاب ر�اض الصالحین، واألذكار للنووي، 

 �غ�ة المحتاج �الفقه، وشرح اإلمام مسلم, من أعلى مستوى.

 اخَطُ◌ هذه الخطوة :

ألقي خط�ة, في آ�ة بذهني لط�فة, فتحت تفسیر القرطبي, وجدتها مشروحة شرحًا رائعًا، جمعت مرة، أر�د أن 
الشرح وألقیت الخط�ة على الناس, تركت أثرًا كبیرًا في الناس، أنا دمعت عیني, قلت لنفسي: رحم هللا صاحب هذا 

 التفسیر، هو میت من ألف سنة, مادام ترك علمًا, هذا العلم یدرس.

خواننا التجار بإمكانكم أن تر�وا أوالدكم، أو تتركوا مؤسسة خیر�ة، جمع�ة، مدرسة شرع�ة، مساهمة ببناء ف�عني: أ
 مسجد، تتبنى داع�ة.

 نطقت كلمة منذ شهر�ن, ثالثة: �ا أخي، أنت إما أن تكون داع�ة، أو إما أن تتبنى داع�ة. 

یر، ال یجد ما ینفق، وكان یهم أن �عود إلى بلده، جاء أخ قال لي: أنا أتبنى داع�ة, طالب علم من بلد أجنبي، فق
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 قلت له: عل�ك �فالن, قال لي: أنا أنفق عل�ه.

جاءني أخ آخر، قال لي: أنا أتبنى طالبي علم, �حثت له عن طالبین آخر�ن من ترك�ا, أنفق علیهما, �عني إما أن 
 تكون داع�ة، أو تبنى داع�ة.

ت لطالب العلم, وضعنا ف�ه أر�عة �المجان، ذهبوا فجاء غیرهم, �عني في إنسان عنده بیت زائد؛ قال: هذا البی
 تتطلب حركة، الحركة فیها بركة، تبنى طالب علم، قدم شیئًا.

عندنا معهد، قد قلت لكم في جامع النابلسي، ف�ه س�عمئة طالب, جاء طبیب لیداوم معنا، قال: أنا لوجه هللا، أنا 
، وهللا أكبره أعظم إك�ار, كل یوم ساعتان دوامه، یتفقد الطالب، یدور أر�د أن أحّكم هؤالء الطالب لوجه هللا

علیهم، هذا وجهه أصفر، �فحصه، �صف له أدو�ة، نر�د عمًال نبتغي �ه وجه هللا، نر�د عمًال �ستمر، ال نر�د 
 عمًال ینتهي عند الموت.

 اعمل عمًال لیتكلموا عنك �مقدار دق�قتین فقط عند الموت :

نازة, رجل كان في صلة معه، توفي رحمه هللا، دخلت لبیته, بیته فخم جدًا، عنده معمل، س�ارتان مرة حضرت ج
... ثالث، لم یترك مكان في العالم لم یزره، صاحب ذوق لدرجة مذهلة, فقام أحد علماء الشام, فأبنه, فقال: 

 أخوكم أبو فالن كان مؤذنًا، ترحموا عل�ه, فقط!.

 ل�ست دق�قة, نصف دق�قة، طیب عن ماذا س�حكي؟ عن بیته, أ�حكى �التأبین عن أنا صعقت، فقط بدق�قة، ال
بیته؟! عنده كان ج�صین جمیل كثیرًا, ال �حكى هذا الكالم �التأبین، عنده ثالث س�ارات, واحدة للسفر مر�حة، 

 وواحدة صغیرة للبلد، وواحدة للمعمل, أ�حكى هذا �التأبین؟! ال �حكى.

و�د, أ�حكى �التأبین هذا؟! ال �حكى, نوع أثاث بیته، لون طقم كن�اته، الحق معه ماذا ذهب ألورو�ا, نزل �س
 س�حكي؟ كان مؤذنًا، ترحموا عل�ه. 

فقلت في نفسي: اعمل عمًال لیتكلموا عل�ك دق�قتین فقط عند الموت, �م �حكى عند الموت؟ ال �حكى إال عن 
اته، وعن آثاره العلم�ة فقط, ال �حكى عن ل�اسه، وعن علمه، وعمله الصالح، وعن أعماله الطی�ة، وعن منجز 

 بیته، وعن غرفة نومه، وعن أجهزته في البیت، ال �حكى بها هذه.

فلذلك: نحن نر�د عمًال �عد الموت، �ستمر �عد الموت، وأعظم عمل: أن تطلب العلم، وتعلم العلم، أو تطلب 
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ًا صالحًا, إذا فعلت هذا, فأنت لن تموت، لن �موت هذا المال وتنفق المال، أو تؤسس صدقة جار�ة، أو تر�ي ولد
 الجسم, وت�قى ح�ًا.

هو ن�ضه ثمانون، ضغطه اثنا عشر، ثمان، تحلیل الدم عنده كله -قال: �ا بني, مات خزان المال وهم أح�اء 
خیر من المال، والعلماء �اقون ما �قي الدهر؛ أع�انهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة, العلم  -طب�عي, میت

 ألن العلم �حرسك، وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم یزكو على اإلنفاق.

 دعاء الختام :

﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم, الصادق الوعد األمین، اللهم 
ال تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصل اللهم على سیدنا دمحم وعلى آله أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تهنا، آثرنا و 

 وصح�ه أجمعین، والحمد هلل رب العالمین، الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 .... ) ثالثة الناس من ارحموا(  شر�ف : حدیث {119-52}الدرس 

  06-09-1997 راتب النابلسي بتار�خ: لفضیلة الدكتور دمحم -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم؛ الصادق الوعد األمین.

 ماذا رأى عدي بن حاتم في بیت رسول هللا عل�ه الصالة والسالم؟ :

 أیها األخوة الكرام، �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 الناس ثالثة: عز�ز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالمًا ضاع بین الجهال))((ارحموا من 

عدي بن حاتم، كان ابن ملك الغساسنة، قدم على رسول هللا  -نقول: سیدنا ألنه أسلم–اإلسالم رح�م، سیدنا  

عدي بن حاتم، كان �ظن أنه -ه ملسو هيلع هللا ىلص, فلما رآه النبي عل�ه الصالة والسالم؛ رحب �ه ترحی�ًا خاصًا، ودعاه إلى بیت

, فلما كان في الطر�ق معه, استوقفته امرأة مسنة، تكلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فوقف معها طو�ًال تكلمه في -سیلقى ملكاً 

 , فلما دخل بیته, �قول عدي بن حاتم: -هذا ل�س ملكاً -حاجتها، فقال في نفسه: وهللا ما هذا �أمر ملك 

ادة من أدم محشوة ل�فًا, فقال: اجلس علیها، قلت: بل أنت، قال: بل أنت، فجلست علیها, ((ألقى إلي وس
 وجلس رسول هللا على األرض.

 ل�س في بیته إال وسادة واحدة.-

 هذه هي النبوة :

 قال: 

((دخل عل�ه عمر بن الخطاب، رآه قد توسد حصیرًا، فأثرت في خده الشر�ف, ف�كى، قال: �ا عمر ما ی�ك�ك؟ 
ل: رسول هللا ینام على الحصیر، وكسرى ملك الفرس ینام على الحر�ر!؟ قال: �ا عمر، إنما هي نبوة ول�ست قا

 ملكًا))
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أنا لست ملكًا، هذه نبوة؛ ما النبوة؟ النبي �ملك القلوب، بینما الملك �ملك الرقاب، وفرق كبیر بین القلوب والرقاب, 

من أن ینفذ، ینفذه مئات المالیین، ولكن األنب�اء ملكوا القلوب, اذهب األقو�اء �ملكون الرقاب, �عطون أمرًا ال بد 

وقف وراقب؛ ترى مئات األلوف من كل حدب وصوب, إذا وصلوا إلى  -عل�ه الصالة والسالم-إلى مقام النبي 

منه  مقامه الشر�ف, �قفون �أعلى درجة من األدب و��كون, �عني ماذا فعل معهم؟ هل أعطاهم ماًال؟ ال، ما رأوا

 شیئًا، األنب�اء ملكوا القلوب في ح�اتهم و�عد مماتهم إلى ما شاء هللا.

 زائر من الصین إلى دمشق :

زارنا ضیف من الصین، أحد أخواننا الكرام كان مرافقًا له، و�بدو أنه كانت الز�ارة في عید المولد، فوجد الوضع 
اذا عندكم عطلة؟ قال له: نحن نحتفل �عید نبي غیر طب�عي؛ في محالت مغلقة، ال یوجد دوام في الدوائر، لم

, قال له: منذ ألف وخمسمئة عام, صعق هذا -ظن أنه منذ سنتین, ثالثة-كر�م, قال له: من كم سنة هو متوفى؟ 
 الضیف, من ألف وخمسمئة عام، وتحتفلون بیوم مولده؟!.

 استطالع رأي :

إذا قلنا كله فتعود على التار�خ، وٕاذا قلنا قرأ تار�خ -ر�ة كله أحدهم ألف كتا�ًا سماه المئة األوائل، قرأ تار�خ ال�ش
استخلص من عظماء العالم عبر العصور، والقرون، و الحقب، واألصقاع،  -ال�شر�ة كلها فتعود على ال�شر�ة

األوائل، واألمصار، واألقال�م، والقارات، وما قبل التار�خ، وما �عد التار�خ؛ استن�ط مئة إنسان عظ�م، سماهم المئة 
في المقدمة كتب: لماذا اخترت  -وهو ل�س مسلمًا, �شكل موضوعي-على رأس هذه المئة,  -ملسو هيلع هللا ىلص-وجعل النبي 

دمحمًا بن عبد هللا على رأس المئة األوائل؟ قال: ألنه ما من زع�م في العالم كان أكثر تأثیرًا من رسول هللا، وما من 
ي أوسع رقعة من رسول هللا، وما من زع�م في العالم كان تأثیره في أطول مدى من زع�م في العالم كان تأثیره ف

هو قرر أن هذا اإلنسان ترك أعمق تأثیرًا, وأطول -رسول هللا، �عني أعمق تأثیرًا, وأوسع تأثیرًا, وأطول تأثیرًا, 
سین ملیون قت�ًال في اإلنسان�ة, , ولكن جعل من بین هذه المئة مثًال: هتلر؛ هتلر ترك خم-تأثیرًا, وأوسع تأثیراً 

فكنت أتمنى على هذا المؤلف: أن �ضیف عنصرًا را�عًا في التقو�م؛ نوع التأثیر: تأثیر إیجابي أم سلبي؟ الطغاة 
في العالم تركوا مالیین القتلى، منهم نابلیون، منهم هتلر, ثالثة وخمسون ملیون قتیل، غیر المصاب والمعتوه وال 

ملیون قتیل, محصلة الحرب العالم�ة الثان�ة, فجعل هتلرًا مع هؤالء المئة، أصحاب التأثیر  .... ثالثة وخمسون 
 لكن تأثیر سلبي، تأثیر جر�مة, فلذلك قال: �ا عمر، إنما هي نبوة ول�ست ملكًا.
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 وفي روا�ة: 

 ((أفي شك أنت �ا عمر؟ أما ترضى أن تكون الدن�ا لهم واآلخرة لنا؟))

ملكوا القلوب، واألقو�اء ملكوا الرقاب، وأنت تأثیرك في الناس �حسب قوتك أم �حسب كمالك؟  أیها األخوة، األنب�اء

 القوة تملك بها، والكمال تملك �ه، �القوة تملك الرقاب و�الكمال تملك القلوب.

 حوار لطیف جرى بین رسول هللا و�ین عدي بن حاتم :

: أعطاه وسادة من أدم محشوة ل�فًا، قال: اجلس -حب �هفهذا هو ابن ملك, النبي استقدمه، ودعاه إلى بیته، ور 
 علیها، قلت: بل أنت، قال: بل أنت، فجلست علیها, وجلس رسول هللا على األرض.

وا�م  -أصحابي فقراء-قال: إ�ه �ا عدي بن حاتم, لعله إنما �منعك في دخول في هذا الدین ما ترى من حاجتهم 
لعله �ا عدي إنما �منعك من دخول  -وهذا قد حدث-ال یوجد من �أخذه  هللا! لیوشكن المال أن �ف�ض فیهم حتى

 ))-كما هي الحال اآلن-الدین ما ترى من كثرة عدوهم 

 إشارة استفهام ......؟؟؟؟:

أنا عجبت أشد العجب! لي یومان أو ثالثة, ال أفهم ماذا یجري في العالم؟ �عني امرأة ساقطة، تعقد مؤتمرًا 
محطات فضائ�ة، �ستمع إلى هذه المحطات س�عمئة ملیون إنسان، وتقول: أنا في الیوم  صحف�ًا، یبث على عشر

الفالني زنیت مع فالن في اإلسطبل، في الیوم الفالني زنیت مع فالن، عددت س�ع حاالت خ�انة لزوجها؛ زنا، 
ی�كي لموتها، أما حینما  والعالم كله الیوم �قدسها! ما هذا؟! في أي وضع نحن؟! امرأة زان�ة ساقطة، والعالم كله

اغتصبت خمسة وثالثون ألف امرأة في البوسنة؛ ما �كى أحد، وحینما اكتشفت عشرات المقابر الجماع�ة؛ ما �كى 
أحد، وحینما جاعت الشعوب �الحصار االقتصادي؛ ما �كى أحد، خمسمئة ألف طفل ماتوا جوعًا في العراق من 

 حوش. الحصار؛ ما �كى أحد، ما هؤالء؟! هؤالء و 

 ((من هوي الكفرة حشر معهم، وال ینفعه عمله شیئًا))
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 هذه هي رحمة اإلسالم :

 علمنا أن نكرم عز�ز قوم ذل, قال عل�ه الصالة والسالم:  -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

 ((َأنِزلوا الناَس منازلهم))

 [َأخرجه أبو داود في سننه]

عطي فیها الزكاة إلنسان قوي قادر على العمل؟ أجیبوني .... الزكاة أنا أسألكم سؤاًال: هل هناك حالة، یجوز أن ت

 التي هي للفقراء. 

 وقد قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ال تجوز الزكاة أو الصدقة لغني، وال لذي مرة قوي))

أن ممنوع أن تعطي الزكاة إلنسانین؛ إنسان قوي قادر على أن �كسب رزقه، وٕانسان غني. هل هناك حالة یجوز 

نعطي الزكاة إلنسان قوي قادر على الكسب؟ ما هي؟ عز�ز قوم ذل, معقول أن أقول لواحد كان عنده شركة 

ضخمة: أخي اعمل عتاًال, ال، اإلسالم كر�م، بل نعط�ه من زكاة المال، نحفظ له ماء وجهه، نحفظ له مكانته، 

م شركة، والشركة فلست، نقول له: اجلس في هو قوي, عمره اثنان وأر�عون سنة، قوي البن�ة، لكنه كان یدیر أضخ

 بیتك، وكل واشرب من بیت مال المسلمین، ونحن ال نضعك في الوحل، وال نحرجك أمام الناس أبدًا.

 سؤال ورد :

واآلن فلس, فأهله ومن حوله,  -أصحاب األعمال-ال�ارحة جاءني سؤال: أن إنسانًا یدیر شركة وخرج عشرات 
ؤالء الذین خرجهم, ل�شتغل عندهم صانعًا، هو �أبى، أقر�اؤه الموسرون �أبون أن �عطوه یدعونه إلى العمل, عند ه

 شیئًا وهم خاطئون، یجب أن �عطوه ولو من مال الزكاة ما �حفظ له ماء وجهه، لقول النبي عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أكرموا عز�ز قوم ذل.

ول لكم هذه الكلمة: إنسان قد �كون �منصب معین، ثم أنت، لما �كون هناك إنسان له مكانة وتحترمه, �عني أق-

نحي عن هذا المنصب، �كون �حساس�ة �الغة جدًا، فإن أردت الكمال, عامله �عد أن أز�ح عن منص�ه, كما لو 
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 كان في منص�ه، هذا كمال �اإلنسان. 

ملك فؤاده, هكذا قال عل�ه إنسان كان له منصب، كان له شأن, أز�ح, أنت عامله �مكانته السا�قة، تستهوي قل�ه، ت

 :-الصالة والسالم

 أكرموا عز�ز قوم ذل..

 قصة من التار�خ :

اسمه ابن ع�اد, �عني ملك متألق، وقصور، وخدم، وحشم،  -األندلس–س�ان�ا إ�قولون: أن أحد أكبر ملوك -
ها زردًا كالسلسلة وعز، وسلطان, كان یتمشى في حد�قة قصره, فرأى بركة ماء، وقد هب علیها النس�م، فرسم علی

 أو كالدرع، وكان شاعرًا وقال:

 نسج الر�ح على الماء زرد ....

 أراد أن یتمم فما تمكن, فإذا فتاة خلفه تقول:

 �ا له درعًا حصینًا لو جمد

فالتفت فإذا هي جار�ة من أجمل الجواري فتزوجها، وصارت زوجة له، �عد أن تمكنت وصارت السیدة األولى, 
فقر، ح�اة الطین، ح�اة التعب، طلبت منه أن تدوس في الطین، فجاء �الكافور وماء الورد حنت إلى ح�اة ال

ومزجهما، وقال: هذا هو الطین, ثم جاء ابن تاشفین من شمالي أفر�ق�ا، وقضى على ملوك الطوائف، ووضعه في 
 السجن، وهذه الزوجة استاءت, وأص�حت زوجة فقیرة, أوالدها ج�اع، فنظم قصیدة. 

قة: إذا اإلنسان قرأها فال �ملك إال أن ی�كي, كیف كانت بناته منعمات في القصر, یرتدین أجمل الث�اب، ثم الحق�
كیف صرن جائعات عار�ات، ثم أن هذه الزوجة كأنها لم تطأ مسكًا أو كافورًا؟ لذلك في أثناء المشاحنات, الزوجة 

فجأة تعرض عنه، وقد تقول له ما رأیت منك خیرًا قط؛  غیر الوف�ة, ما دام زوجها غن�ًا تح�ه كثیرًا، فإذا افتقر
 لذلك النبي الكر�م قال عن النساء اللواتي لم �عرفن هللا: 

 ((�كفرن العشیر، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شیئًا، قالت: ما رأیت منك خیرًا قط))

 ائي في سننهم, ومالك في الموطأ][أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي والنس
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فهذه زوجة ابن ع�اد، قالت له: ما رأیت منك خیرًا قط، قال: وال یوم الطین, یوم مزجت لك المسك والكافور، 
وخضي ف�ه, فاستح�ا, فاهلل عز وجل إذا أعطى أدهش، وٕاذا سلب أدهش, من ملك یرفل �أثواب العز، إلى إنسان 

 :-ار�اتسجین, وزوجته, و�ناته جائعات ع

 ارحموا عز�ز قوم ذل.

 هللا إذا أعطى أدهش وٕاذا سلب أدهش :

رأیت إنسان في عل�ه مبلغ من المال، ذهبت إلى دكانه في أطراف المدینة، رأیته ینام على طاولة التفصیل, -
ي و�أكل عل�ة السردین �ال صحن، من العل�ة م�اشرة، حدثني عن بیته السابق؛ بیت ألف متر، وعن الموظفین ف

البیت, موظف حدائق، ط�اخ، عن س�ارته، عن دخله، عن مكانته, قصة طو�لة جدًا، هللا عز وجل سلب منه كل 
مكبوب س�انخ، سلق، �أخذها إلى البیت  -في القمامة-شيء، وجعله ینقب في القمامة، یذهب إلى سوق الهال 

 ل�طبخها و�أكلها، لذلك: أنا من األدع�ة التي أرددها كثیرًا: 

 هم إنا نعوذ من عضال الداء، ومن شماتة األعداء, ومن السلب �عد العطاء))((الل

 شخص أد�ه هللا :

مرة زرت إنسانًا في عین الفیجة؛ غرفة قمیئة على النهر، في أ�ام الشتاء القارص، ال یوجد عنده مدفأة، كدنا 

ملك ثمن الوقود, ماذا كنت تعمل؟ نموت من البرد، خالل ر�ع ساعة، قلت له: أل�س عندك تدفئة؟ قال: وهللا ال أ

قال لي: عندي كان معمل، حوالي ثمانین عاملة، معمل تر�كو، لي بیت كان �القصور، س�ارة، أعجبته إحدى 

أسلمت من أجله, فلما ش�ع منها طلقها، تزوج ثان�ة، ثالثة، ثم جاء التأدیب  -غیر مسلمة-العامالت، وتزوجها 

 جلك: لَم تطلقني؟ أنا خسرت أهلي كلهم من أجلك: طلقها، ولم �ع�أ بها: اإللهي, تقول له: أنا أسلمت من أ

 ((الظلم ُظلمات یوم الق�امة))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 : أكرموا عز�ز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالمًا ضاع بین الجهال))-لذلك
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 قصة مؤثرة :

ن، كدت أ�كي من أجله, قال لي: أنا عندي أر�عمئة دونم حول القن�طرة، كان زارني على جامع الطاووس�ة إنسا
مختار القر�ة، قال لي: كل یوم ذب�حة، عنده مضافة, أي إنسان دخل بیته, �أكل من هذا الطعام الطیب، مكانة 

�عون سنة، وعزة، لماذا جاءني؟ ی�حث عن عمل؛ ناطور بنا�ة، أر�عمئة دونم ذهبت منه، وافتقر، وعمره خمس وس
ی�حث عن ثالث آالف لیرة �الشهر, أنا سعیت له, وحصل له ما أراد؛ لكن ناطور بنا�ة، ثالث آالف لیرة �الشهر! 

 أر�عمئة دونم عنده، حول القن�طرة، كان مختار لقر�ة، فدائمًا كن أدی�ًا مع هللا. 

 لما تعود))((َ�ا َعاِئَشُة, َأْكِرِمي جوار نعم هللا؛ فإن النعمة إذا َنَفَرْت ق

 تأدب.

 وتلك األ�ام نداولها بین الناس :

الیوم ذكرت �الطاووس�ة, أن إنسانًا یجلس مع زوجته, طرق ال�اب, قامت الزوجة لتفتح ال�اب, تأكل مع زوجها 
دجاجًا, همت أن تعط�ه قطعة دجاج ل�أكلها هذا الفقیر, فنهرها زوجها، وقال: اطرد�ه, فطردته, مضت األ�ام 

ساءت العالقة بینها و�ین زوجها، حتى انتهى الزواج إلى الطالق، ثم جاءها من یخطبها و�كرمها، والسنون، و 
و�ینما هي مع زوجها الثاني, تأكل دجاجًا, طرق ال�اب, فإذا هي مضطر�ة، قال: من الطارق؟ قالت: سائل, قال: 

زوجي األول, قال: أتدر�ن من أنا؟  لماذا اضطر�ت؟ قالت: ال شيء, قال: قولي, قالت: أتدري من هو السائل؟ إنه
 أنا السائل األول.

 هللا �عطي و�منع، كن أدی�ًا.

 هذا الذي حصل في الخلیج :

حدثني الیوم إنسان، كان �الخلیج, عزم عل�ة القوم، أقسم لي �اهلل: حوالي اثنا عشر رجًال من األشداء األقو�اء, 
جمل، وخروف �القمة، المدعوون عشرة أشخاص، هذا �حملون طبق الطعام، طبق كبیر جدًا، ف�ه قطع من ال

الطبق �طعم ألف إنسان، أقسم لي �اهلل: رائحة السمن لخمسین متر فائحة, سمن بلدي، رز، وجمل، وخروف، اثنا 
عشر شخصًا شدیدون �حملونه، المدعوون عشر أشخاص, �عد أن انتهى الطعام, رجل شاهد �عینه كان مدعوًا, 

هذا -دي الضیوف، بدأ �األمیر الضیف, فغسل ید�ه فوق الطعام، وقذف من فمه ومن أنفه جاء الخادم ل�غسل أی
, قال له: �ا سیدي, أل�س عندكم من �أكل هذا الطعام؟! قال: ال یجوز -الضیف من دمشق، كاد یخرج من جلده
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و�صق على هذا الطعام, فغسل ید�ه، واستنثر،  -هذا تقلید عندهم، لعنة هللا على هذا التقلید-أن �أكل أحد �عدي 
 الذي �ش�ع ألف إنسان جائع. 

 ((َ�ا َعاِئَشُة, َأْكِرِمي جوار نعم هللا؛ فإن النعمة إذا َنَفَرْت قلما تعود))

 لذلك: سلط هللا علیهم من �أخذ ما في أیدیهم؛ هذا الذي حصل. 

 ((أكرموا عز�ز قوم ذل، وغن�ًا افتقر، وعالمًا ضاع بین الجهال))

 ة من ثغر هذا الدین فال یؤتین من قبلك :أنت على ثغر 

 أیها األخوة, اإلنسان أح�انًا �حترم عالمًا, ال ألنه فالن, ألنه یرتدي زي العلم، أنت توقر العلم، توقر الدین. 

أنا عملت �التدر�س سنوات طو�لة، التقیت �مدرس تر��ة إسالم�ة، فن ثانو�ة مجاورة لثانو�تي, یرتدي الج�ة 
أرك�ه الس�ارة, وأوصله إلى �اب الثانو�ة كل یوم إكرامًا له، أنا حینما أحترم ز�ًا إسالم�ًا, أنا أحترم والعمة, كنت 

 الدین.
 أنت على ثغرة من ثغر هذا الدین، فال یؤتین من قبلك. 

كل مسلم سفیر المسلمین، یجب أن تظهر �مظهر جید، یجب أن تكون یدك هي العل�ا، یجب أن تكون في 
 للناس, وٕاال هناك من �ستصغر الدین, حینما تهون عل�ك نفسك. موضع احترام

راح المشایخ على المساو�ة, ض�فوهم موز، واحد أكل موزة, و�قي الثاني وضعها بجان�ه، وانتهت المساو�ة وقرؤوا 
هذا, لقد  القرآن، وختموا وأنشدوا, لقد نسینا الموزة, رجع �عد ساعة, دق ال�اب: �اهلل أعطونا الموزة, قال له: �ا

 ضاع من نفسك أكثر مما ضاع منك. 

 ال تضع نفسك في مكان ال یلیق �ك �ا حامل القرآن :

توفى لنا صدیق, وذهبنا لتسییر المعاملة،  -مرة ال أنسى هذا المنظر �ح�اتي-في إنسان نفسه عز�زة، في إنسان 
أنا أستاذ، أنا أقرأ جیدًا, أنت حامل قرآن  وصلنا إلى مكان, لحقوا بنا إلى الس�ارة حوالي خمسین قارئ: أنا أستاذ،

كر�م، أنت یجب أن تصون نفسك, هللا هو الرزاق، ما أعجبني أبدًا هذا التهافت من القراء على أصحاب هذه 
 المناس�ات, حامل القرآن إنسان عظ�م عند هللا. 
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 ل))((من أوتي القرآن, فظن أن أحدًا أوتي خیرًا منه, فقد حقر ما عظمه هللا عز وج

 دعوة استجاب هللا لها :

 ف�ا أیها األخوة؛ أن تعزوا عز�ز قوم ذل، وغن�ًا قوم افتقر، وعالمًا ضاع بین الجهال.

إنسان جاهل أح�انًا, یروق له أن یهین امرأة محج�ة، أنت ال تبق ساكتًا, دافع عنها, قال لي: دخلت إلى صیدل�ة, 
فاسقة فاجرة, نقص لها لیرتین: اذهبي واجلبیهم, واقف شخص  فامرأة محج�ة مسنة, جال�ة معها وصفة, صیدالن�ة

 قال لها: خذیهم مني، قالت له: ل�س أمرك، قال لها: بل أمري، �عمر والدتك، هذا المبلغ, دعت له هذه المرأة.

ل لي: قال: ثاني یوم سافرنا �ال�اد�ة �مهمة �المساحة، قال لي: الس�ارة فارت ول�س معنا ماء، وأ�قنا �الهالك، قا
دعوت هللا عز وجل إن كنت أكرمت هذه المرأة المحج�ة في الصیدل�ة لوجهك الكر�م, فأنقذنا اآلن, وهللا أنقذهم 

 من الموت المحقق.

فإذا إنسان رأى إنسانًا, یرتدي ز�ًا إسالم�ًا, احترمه, دعه �شعر أنه معزز مكرم, امرأة محج�ة, احترمها, إذا إنسان 
 في أشخاص إذا خطأ خطأ طالب علم, یر�د أن �مسح �ه األرض، ال هذا طالب علم.  من طالب العلم ال تهنه،

 ((إن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا �ما �صنع))

 ((َمن َسَلَك طر�قًا یر�د �ه علمًا، سهل هللا �ه طر�قًا ِإلى الَجنَِّة))

 إذًا: درسنا الیوم ثالثة أشخاص: 

 ي قوم افتقر، وعالمًا ضاع بین الجهال))((أكرموا عز�ز قوم ذل، وغن

أكرم الذي كان عز�زًا لعله یلتفت على هللا، وأكرم الذي كان غن�ًا لعله یلتفت على هللا، وأكرم إنسانًا كان طالب 

 علم جالس بین الجهال. 
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 دعاء الختام :

دمحم الصادق الوعد األمین، اللهم ﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا 
أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصل اللهم على سیدنا دمحم وعلى آله 

 وصح�ه أجمعین، والحمد هلل رب العالمین، الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 : الح�اء {119-53}الدرس 

 13-09-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -ث الشر�ف شرح الحدی

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم؛ الصادق الوعد األمین.

 ما الفرق بین حالة الخجل وحالة الح�اء؟ :

لخجل، وهناك حالة اسمها الح�اء؛ الح�اء فضیلة، والخجل نق�صة، أحادیث أیها األخوة الكرام، هناك حالة اسمها ا
 كثیرة جدًا تتحدث عن الح�اء، وكیف أنه قرن �اإل�مان، فإذا رفع أحدهما رفع اآلخر.

من عالمة اإل�مان: الح�اء، والح�اء یدل على اإل�مان، الح�اء أن تستحیي من معص�ة، أن تستحیي من نق�صة، 
 كل مال اآلخر�ن، أما الخجل: أن ال تستط�ع أن تطالب �حقك، أال تبوح �سرك.أن تستحیي من أ

 في هذه اآل�ة؟ : -حق تقاته-ما معنى 

 أیها األخوة الكرام، من أجمع األحادیث الشر�فة في هذا الموضوع، قول النبي عل�ه الصالة والسالم: 

 حق الح�اء؛ فل�ْحَفظ الرَّْأَس وَما َوعى، ول�ْحَفظ اْلَ�ْطَن وَما ((اْستْحُیوا َمَن للااَِّ َحقَّ اْلَح�اِء, من استح�ا من هللا
ن�ا، َفمْن َفعَل ِذلَك, َفَقِد اْسَتْح�ا من للااَّ   حقَّ َحوى، ولیْذْكَر الَموَت والبلى، َومْن أراَد اآلِخَرَة َتَرك ِز�َنَة الح�اة الدُّ

 الح�اِء))

 ات:في كتاب هللا عز وجل وردت كلمة حق في عدة آ�

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا للااََّ َحقَّ ُتَقاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن﴾

 ]102[سورة آل عمران اآل�ة: 

 قال العلماء: حق تقاته؛ أن تط�عه فال تعص�ه، وأن تشكره فال تكفره، وأن تذكره فال تنساه.
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 عینین؟ :متى یؤدي العبد حق أمانة ال

أیها األخوة, اإلنسان �ستحیي من هللا، لكن قد �ستحي من هللا, ل�س الح�اء الحق الذي أراده النبي عل�ه الصالة 
 والسالم: 

؟ قال: أن تْحَفظ الرَّْأَس وَما َوعى:  ((اْستْحُیوا َمَن للااَِّ َحقَّ اْلَح�اِء، ُقیل: وما حق الح�اء �ا رسوَل للااَّ
ان؛ فمن أطلقهما لیتعرف على آ�ات هللا في اآلفاق وفي النفس, فقد استعملهما وفق ما في هذا الرأس عین-

 أراد هللا عز وجل، أما إذا أطلق العینین في العورات، ونظر إلى ما حرم هللا, قال عل�ه الصالة والسالم:

 ((ومن مأل عین�ه من الحرام, مألهما هللا من جمر جهنم نارًا))

 سالم: وقال عل�ه الصالة وال

 ((النظرة سهم مسموم من سهام إبل�س))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

وغض ال�صر مدرسة، واإلنسان یؤخذ من نقطتین؛ من نقطة النساء ونقطة المال, فإذا حصنت نفسك من النساء 
 .-�غض ال�صر، ومن المال �العفة, فقد استطعت أن تنجو من أي فساد

 َحقَّ اْلَح�اِء, من استح�ا من هللا حق الح�اء, فل�ْحَفظ الرَّْأَس وَما َوعى: اْستْحُیوا َمَن للااَِّ 

هذه العین ین�غي أن ت�كي في هللا، ین�غي أن تحرس في سبیل هللا، ین�غي أن تنظر إلى آالء هللا، ین�غي أن -
نفسها ترقى �ك وتهوي �ك،  تكون نافذة لك إلى الكون، إلى مخلوقات هللا، أما إذا استخدمتها في المعص�ة، فالعین

 إن نظرت إلى العورات.

 قصة :

أنا أعرف رجًال، في الصیف له هوا�ة؛ بیته في المزة، ینتقل إلى طر�ق الصالح�ة، یتجول في الطر�ق مرتین أو 
ثالث مرات، �مأل عین�ه من الحسناوات، وال �فعل شیئًا، �عد حین أصیب �مرض نادر, اسمه ارتخاء الجفون، 

كذا ... ال �ستط�ع أن یرى إال إن �مسك الجفن بید�ه و�رفعه لیرى الشيء, هللا عز وجل في األعم أجفانه ه
 األغلب: یجعل العقاب من جنس الذنب, كي �عرف اإلنسان أن هذا جزاء هذا الذنب، ألن هللا عز وجل قال: 
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 ِفي ِكَتاٍب﴾﴿َما َأَصاَب ِمْن ُمِصیَ�ٍة ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي َأْنُفِسُكْم ِإالَّ 

 ]22[سورة الحدید اآل�ة: 

 ﴿َوَمْن ُیْؤِمْن ِ�اهللَِّ َیْهِد َقْلَ�ُه﴾

 ]11[سورة التغابن اآل�ة:

�عني: إذا آمن أن هللا ما �فعل �عذابنا إن شكرنا أو آمنا, یهدي قل�ه إلى سر المصی�ة؛ إما أن یلقي في روعه أن 
تناس�ة مع الذنب، فمن أطلق �صره في الحرام, ال یدري ماذا هذه المصی�ة من أجل كذا، وٕاما أن تأتي المصی�ة م

س�كون في عین�ه في المستقبل، العبرة ل�ست في ش�اب اإلنسان, بل في خر�ف العمر, خر�ف العمر متعلق 
 �ش�اب اإلنسان، كیف أمضیت هذا الش�اب؟ كیف استعملت الجوارح؟. 

 ما معنى أن تستحیي من هللا حق الح�اء؟ :

ة, فأن تستح�ا من هللا حق الح�اء أي: أن تحفظ الرأس وما وعى، في الرأس عینان؛ یجب أن تغضهما أیها األخو 
عن محارم هللا، في الرأس أذنان؛ ین�غي أال تستمع بهما إال إلى الحق؛ ال إلى الكذب، وال إلى الغی�ة، وال إلى 

الرخ�ص، هذه األذن ین�غي أن تصغي إلیها  الفجور، وال إلى البهتان، وال إلى القصص المكشوفة، وال إلى المزاح
 إلى الحق.

 في الرأس فم ولسان: 

 ((أو نؤاخذ �ما نقول؟ قال: و�حك �ا معاذ، وهل �كب الناس في النار على مناخرهم إال حصاد ألسنتهم؟))

من  إذا إنسان ض�ط عینه، وض�ط أذنه، وض�ط لسانه؛ فقد قطع مرحلة كبیرة جدًا، إذا ض�ط عینه من أن تمأل

الحرام، وض�ط أذنه من أن �ستمع إلى ما ال یرضي هللا؛ من غناء، أو غی�ة، أو نم�مة، أو فحش، أو ما شاكل 

 ذلك، وض�ط لسانه �حیث ال ینطق إال �الحق: 

 ((ال �ستق�م إ�مان عبد حتى �ستق�م قل�ه، وال �ستق�م قل�ه حتى �ستق�م لسانه))

 [أخرجه أحمد في مسنده]
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 ن الدین, وض�ط العین، وض�ط األذن.فض�ط اللسان جزء م

اآلن الخواطر؛ في دماغ، والدماغ ف�ه خ�االت، تصورات، خواطر، واردات، فمن استعاذ �اهلل من الش�طان الرج�م 

من كل خاطر, ووسواس، وفكر ال یرضي هللا عز وجل؛ فقد استح�ا من هللا حق الح�اء؛ حفظ سمعه، وحفظ 

 .-عقله, حدیث جامع مانع�صره، وحفظ لسانه، وحفظ تفكیره و 

 ما معنى قول النبي عل�ه الصالة والسالم: (ول�حفظ ال�طن وما حوى)؟ 

 فل�ْحَفظ الرَّْأَس وَما َوعى، و ل�حفظ اْلَ�ْطَن وَما َحوى.

 ماذا یدخل إلى هذا ال�طن؟ هل یدخل طعام اشتر�ته �مال حرام؟ ما معنى قول النبي الكر�م: -

 تجاب الدعوة))((�ا سعد أطب مطعمك تكن مس

 [أخرجه الطبراني في المعجم الصغیر]

لعلك تفهم من أطب مطعمك: أن �كون الطعام طی�ًا؟ ال .. أن �كون الطعام قد اشتر�ته �مال حالل، والمال 
الحالل: هو المال الذي كسبته �طر�ق مشروع؛ ال یوجد ف�ه غش، وال یوجد ف�ه كذب، وال یوجد ف�ه احت�ال، وال 

كار، وال یوجد ف�ه استغالل، وال یوجد ف�ه إیهام، وال یوجد ف�ه ضغط، وال یوجد ف�ه شراء من �ائع یوجد ف�ه احت
 مضطر، إذا كان شراؤك و��عك حالًال كما قال عل�ه الصالة والسالم: 

ٕاذا ((إن أطیب الكسب كسب التجار؛ الذین إذا حدثوا لم �كذبوا، وٕاذا وعدوا لم یخلفوا، وٕاذا ائتمنوا لم یخونوا، و 
 اشتروا لم یذموا، وٕاذا �اعوا لم �طروا، وٕاذا كان لهم لم �عسروا، وٕاذا كان علیهم لم �مطلوا))

 حدیث جامع مانع.

 هذا ض�ط الرأس عما حرمه هللا :

هذا الرأس؛ دماغ، عینان، أذنان، لسان، فإذا طهرت دماغك من الخواطر الش�طان�ة والوساوس، وٕاذا طهرت 
رام، وٕاذا طهرت أذنك من أن تستمع إلى ما ال یرضي هللا عز وجل، وٕاذا طهرت عینك من أن تنظر إلى الح

لسانك من معاصي اللسان وما أكثرها؛ من غی�ة, ونم�مة، وكذب، وافتراء, وٕافك، وسخر�ة، وتقلید، ومحاكاة، و 
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 كذب، وتدل�س, وٕاذا طهرت الدماغ والعین واألذن واللسان؛ فقد ضمنت القسم األعلى.

 ؤمن, ومتى تسقط عدالة اإلنسان في الشر�عة اإلسالم�ة؟ �م یتصف الم

أیها األخوة, أما ال�طن: فقد ورد في كتب الفقه: أن هناك أش�اء تسقط العدالة, اإلنسان له صفتان؛ صفة الض�ط 
 وصفة العدالة، الض�ط صفة عقل�ة، والعدالة صفة نفس�ة، المؤمن ض�ط عدل، فالعدالة تسقط متى؟. 

س فلم �ظلمهم، وحدثهم فلم �كذبهم، ووعدهم فلم یخلفهم؛ فهو ممن كملت مروءته، وظهرت ((من عامل النا
 عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غیبته))

فإذا كذب اإلنسان سقطت عدالته، وال تقبل شهادته، إذا ظلم اإلنسان سقطت عدالته وال تقبل شهادته، إذا وعد 

هناك أش�اء ال تسقط العدالة، لكنها تجرحها؛ ممكن أن تأتي  وأخلف سقطت عدالته، وال تقبل شهادته، إال أن

, -صار نخ�ًا ثان�اً -بإبر�ق بللور وتأتي �مطرقة، تجعله طحینًا هذا سقوط العدالة، وقد تأتي بإبر�ق ف�صاب �شعر 

 دالته.كان ثمنه ألفًا، صار ثمنه خمسة، لكن لم �كسر نهائ�ًا, �ستعمل أح�انًا استعماًال خف�فًا, هذا جرحت ع

یجرح العدالة أن تأكل في الطر�ق، یجرح العدالة أن تبول في الطر�ق، یجرح العدالة أن تمشي حاف�ًا، یجرح 

العدالة أن تتنزه في الطرقات، یجرح العدالة أن تتحدث عن النساء، یجرح العدالة أن تطفف بتمرة, یجرح العدالة 

یجرح العدالة أن تطلق  -شراء اللبن، فهذه لقمة من حرام ذقت هذا اللبن دون أن تنوي -أن تأكل لقمة من حرام, 

, یجرح العدالة -�عني حیوان مخیف، كلب عقور-, یجرح العدالة أن تركب برذونًا -السرعة الزائدة-لفرسك العنان 

 .-أن �علو صوتك في البیت، هذه تجرح العدالة

 احفظ �طنك عن أكل مال الحرام :

 الوا وما حق الح�اء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ ال�طن وما حوى.فاستحیوا من هللا حق الح�اء، ق

فدخل والده، قال لي: أنا عمري ستة وتسعون عامًا، وأجر�ت قبل  -والده حي یرزق -زرت صد�قي في العید -
كل في ح�اته یومین تحل�ًال شامًال، فلم �كن في دمي شيء غیر طب�عي، كله طب�عي, ثم أقسم هذا الرجل أنه لم �أ

 درهمًا واحدًا حرامًا، وال �عرف الحرام، إذًا: هللا عز وجل حفظه.

أن تحفظ ال�طن وما حوى؛ أال تأكل حرامًا، أي أال تكسب حرامًا، أي أال تستخدم طر�قة لكسب المال غیر 
األ�مان صح�حة، إذا واحد تجارته أساسها الغش، أساسها الغش، أساسها التزو�ر، أساسها الكذب، أساسها 
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الكاذ�ة، أساسها أن �أتي ب�ضاعة من مصدر, و�عطیها غالف أو ماركة من مصدر آخر, قماش تایواني، عل�ه 
حاش�ة، هذه حاش�ة �المكواة  made in Franceغال غال جدًا، مكتوب  made in Franceحاش�ة 

كًال خبیثًا، إذًا الدعاء غیر موضوعة، هذا غش، هذا �عني أن الر�ح صار ماًال حرامًا، �عني أن األكل أص�ح أ
 مستجاب، شيء كبیر جدًا.

 هذا الذي �حصل في سوق المسلمین الیوم أل�س كذلك؟ :

 أیها األخوة, لماذا؟ 

 ((المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأطاعت زوجها، وحفظت نفسها، دخلت جنة ر�ها))

 الب�ع والشراء، مئتا معص�ة، أحدها الحلف الكاذب:  المرأة دینها سهل، أما الرجل لد�ه أكثر من مئتي معص�ة في

 ((ال�مین الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم]

 �ح.رأسًا: �األمانة, و�دیني, و�إسالمي, وهللا وكیلك ال یوجد ر�ح، رأس مالها أكثر، كالم كاذب غیر صح

 �ا أخي, في الصالة ال أحس �شيء! ط�عًا، ألن الطر�ق مسدود، لن تشعر �شيء ألن هناك أ�مان كاذ�ة.

شيء آخر؛ تطري وتثني على هذه ال�ضاعة �ما ل�س فیها؛ أفضل نوع، أحسن من هكذا ال یوجد، أل�س منه, 
اء هذا البنطال �عني أن القماش �عني إن كنت أنت أحببت أن تروج هذا القماش، فصنعت منه بنطاًال، فهل ارتد

 جید؟!.
دخل دّالل لیب�ع بیتًا، البیت شمالي، في اللیل، والز�ون راهن، قال له: أر�د أن أصلي العشاء، أخذ سجادة ل�صلي 

صلى �اتجاه الشمال، أي أن  -هذا �عني أن البیت قبلي، جم�ع النوافذ هكذا-نحو الشمال، فاطمأن الجماعة 
وه فوجدوه في الیوم التالي أنه شمالي, �عني الغش متفشي، ال یوجد بركة، ال یوجد ر�ح، ال یوجد البیت قبل�ًا، اشتر 

 .-سرور
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 أدخل الموت في حسا�اتك :

 ول�حفظ ال�طن وما حوى، ولیذكر الموت والبلى))

 الموت والبلى؛ الموت �عني ردع، اإلنسان الغبي �ع�ش الماضي دائمًا، یتغنى �أجداده, قال:

 ني تغلب عن كل مكرمة قصیدة قالها عمرو بن كلثومألهى ب

واإلنسان األقل ذكاء �ع�ش حاضره، أما اإلنسان الذكي جدًا، �ع�ش مستقبله, فالمستقبل ح�اة اإلنسان، ما أخطر 

 حدث ف�ه؟ الموت، مصیر كل حي، هل �ستط�ع شخص من الحاضر�ن أن �قول: أنا لن أموت؟.

رشیق القوام، نحیل الجسم، بیته متوازن، أكله قلیل، حركته كثیرة، ال  مدرس ذكي، -هو صدیق أخي-لي صدیق 

�حمل همًا، ال یدخن، جالس بجلسة في سهرة مع أصدقائه، قال لهم �الحرف الواحد: أنا موتي �عید جدًا، قیل له: 

ا الكالم قاله یوم لماذا؟ قال: ألن طعامي قلیل، وأنا أمشي، ور�اضي، وأنا ال أدخن، وال أحمل همومًا إطالقًا، هذ

السبت مساًء، في السبت القادم كان تحت األرض, فالغبي �ع�ش الماضي، األقل ذكاء �ع�ش الحاضر، أما 

الذكي العاقل �ع�ش المستقبل، إذًا: أخطر حدث في هذا المستقبل: الموت؛ الموت ینقلك من المالكي إلى �اب 

نًا إلى حفرة ب�اب الصغیر لها فتحات على الجرذان، الصغیر، من منزل س�عمئة متر, سعره مئة وخمسون ملیو 

نقلة مخ�فة، مخ�فة جدًا، هذا واقع، واقرؤوا النعوات كلها، وس�ش�ع إلى مثواه األخیر، �عني أن المثوى الحالي 

مؤقت؛ مهما اعتنیت �البیت، مهما ز�نته، مهما زخرفته، مهما وسعته، جعلته مطًال على منظر جمیل، مهما 

 تكییف والتدفئة، ه�أت له األساس الفاخر, مثوى مؤقت.ه�أت له ال

 ولیذكر الموت والبلى, النبي عل�ه الصالة والسالم قال: 

((أكثروا ذكر هادم اللذات, أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق األح�اب، مشتت الجماعات, عش ما شئت فإنك 
 میت، وأحبب من شئت فإنكم مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي �ه))
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 تذكرة سر�عة للحدیث :

 هذا حدیث �ا أخوان من أصول األحادیث: 

 ((أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ ال�طن وما حوى, وأن تذكر الموت والبلى))

 

اضمن لي أن تض�ط لسانك, وسمعك, و�صرك, ودماغك، وأن تض�ط طعامك من حالل، وأن تذكر الموت والبلى 

ستق�م، على الصراط المستق�م، فإذا أنت مع الصد�قین والشهداء والصالحین، كل یوم، فإذا أنت على المنهج الم

فإذا أنت في جنة، فإذا أنت في �حبوحة، فإذا أنت في أمن، فإذا أنت في سرور، فإذا أنت في ثقة، فإذا أنت في 

 سعادة.

نظر من  اض�ط لي لسانك وسمعك و�صرك؛ أما من أغن�ة ألغن�ة، ومن قصة لقصة، ومن فحش لفحش، ومن

عورة لعورة، وهذه مثل أختي، وهذه مثل عمتي، وهذه مثل خالتي، نحن ال یوجد تكلفة بیننا، نحن أهل�ة محل�ة, ما 

هذا الكالم؛ أهذه آ�ة أم حدیث؟ أهل�ة محل�ة؟! ل�ست آ�ة وال حدیث، إذا في اختالط، وفي إطالق �صر، و في 

 خل مشبوه تجسد �طعام حرام. إصغاء لألغاني، و�وجد كذب، وغی�ة، ونم�مة، و في د

((قال له: عظني وال تطل، قال: قل آمنت �اهلل ثم استقم، فوجدها صع�ة، قال: أر�د أخف من ذلك، قال: إذًا 
 فاستعد لل�الء))

هذا الكالم مختصر مفید, فإذا حفظنا رؤوسنا وما وعت، و�طوننا وما حوت، وذكرنا الموت والبلى، فقد استحیینا 

 �اء.من هللا حق الح
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 دعاء الختام :

﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین، اللهم 

أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علینا، وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي األمي، وعلى آله 

 ب العالمین، الفاتحة.وصح�ه وسلم، و الحمد هلل ر 

 والحمد هلل رب العالمین 
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 ال�الء : فلسفة {119-54}الدرس 

 20-09-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 السالم على سیدنا دمحم؛ الصادق الوعد األمین.﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة و 

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا، إنك أنت العل�م الحك�م، اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا �ما علمتنا، وزدنا علمًا، وأرنا 
ت�عون أحسنه، الحق حقًا، وارزقنا ات�اعًا، وأرنا ال�اطل �اطًال، وارزقنا اجتنا�ًا، واجعلنا ممن �ستمعون القول؛ فی

 وأدخلنا برحمتك في ع�ادك الصالحین.

 ما الفرق بین مصائب األنب�اء والمؤمنین و�ین مصائب الكافر�ن؟ :

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, أن رسول هللا -رضي هللا عنه-روى اإلمام البخاري عن سیدنا سعٍد 

لى حسب دینه, فإن كان في دینه صلب اشتد ((أشد الناس �الًء األنب�اء ثم األمثل فاألمثل؛ یبتلى الرجل ع
�الئه، وٕان كان في دینه رقٌة ابتلي على قدر دینه، فما یبرح ال�الء �العبد, حتى یتركه �مشي على األرض, وما 

 عل�ه من خطیئة))

 هذه فلسفة المصائب للمؤمن.

ولن یؤمن قصمه،  مصائب الكافر شيء؛ مصائب الكافر ردٌع أو قصم؛ إن علم هللا عز وجل أنه لن یتوب

 مصائب الكافر قصم: 

 ﴾﴿َوُأوِحَي ِإَلى ُنوٍح َأنَُّه َلْن ُیْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد َآَمَن َفَال َتْبَتِئْس ِ�َما َكاُنوا َ�ْفَعُلونَ 

 ]36[سورة هود اآل�ة:

یر: أعطاه فرصة، هذه إن كان في علم هللا عز وجل: أن هذا اإلنسان لن یتوب قصمه، وٕان كان ف�ه �ق�ة خ

مصائب الكفار؛ قصم وردع، أما المؤمنون مصائبهم من نوع آخر؛ دفع ورفع، أما مصائب األنب�اء؛ كشف, 
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األنب�اء یبتلون لتظهر فضائلهم، لتظهر رحمتهم، ل�ظهر حلمهم، ل�ظهر عفوهم؛ األنب�اء والمؤمنون یدفعون إلى 

 ن أو یردعون.�اب هللا، أو یرتقون عند هللا، والكفار �قصمو 

 إل�كم هذا المثال شاهد ع�ان على الكالم الذي سبق ذكره :

تجد إنسانًا �حلف �مینًا غموسًا، وال�مین الغموس ال كفارة لها تخرجه من الدین, أشخاص �حلفون هذه ال�مین, 
قصمهم ال  ف�صابون �الشلل م�اشرة, وهم في قاعة المحكمة, وأناس �مهلهم هللا عز وجل سنوات وسنوات، الذین

بین الردع والقصم، والمؤمن بین  -الكافر-خیر فیهم، والذین ردعهم لعل فیهم �ق�ة خیر، على كل حال؛ اإلنسان 
 الدفع والرفع، آ�ات المؤمن: 

اِبِر�َن * الَِّذیَن ِإَذا ﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِ�َشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَ�شِّ  ِر الصَّ
ِ َوإِنَّا ِإَلْ�ِه َراِجُعوَن * ُأوَلِئَك َعَلْیِهْم َصَلَواٌت ِمْن َر�ِِّهْم وَ   َرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن﴾َأَصاَبْتُهْم ُمِصیَ�ٌة َقاُلوا ِإنَّا هللَِّ

 ]157-155[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ل هللا بها ع�اده لتبل�غ دعوته؟ :ما هي المراحل التي �عام

أیها األخوة، ذكرتكم كثیرًا: أن هناك أر�ع مراحل �عامل فیها هللا اإلنسان؛ أرقى مرحلة، و أكمل مرحلة: أن یبلغك 
�الب�ان على أنك إنسان لك عقل راجح، ولك إدراك عمیق، ولك شعور رقیق، وتحرص على سعادتك، وعلى 

ل خط�ة، من خالل درس، من خالل كتاب، من خالل صدیق، من خالل ناصح, سالمتك، ف�أتي الب�ان من خال
 هذه الدعوة الب�ان�ة، الدعوة الب�ان�ة أكمل استجا�ة لها: أن تستجیب هلل في طاعته: 

ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُ�ْحِی�ُكْم﴾ ِ َوِللرَّ  ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْسَتِجیُبوا هللَِّ

 ]24فال اآل�ة:[سورة األن

�عني: في مرض �حتاج إلى أدو�ة یتناولها عن طر�ق الفم، فإن حرص المر�ض على أن �شفي نفسه بهذه 
الطر�قة اللط�فة جدًا كان بها، وٕاال ال بد من عمل جراحي, فإن لم تجد الدعوة الب�ان�ة؛ دخل اإلنسان في مرحلة 

هللا هلالج لج ألنه عل�م حك�م؛ �عرف المنطقة التي تؤلمك، �عرف و -شدائد-مع هللا جدیدة: هي مرحلة التأدیب التر�وي 
 الجهة التي ترتعد منها فصائلك, فیؤتى اإلنسان من نقطة ضعفه.

مثًال: إنسان قوي وغني، لكن له بنت صغیرة �حبها كثیرًا, تمرض, ترتفع حرارتها إلى درجة على وشك الموت، هللا 
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 اإلنسان في المكان الذي �حتاجه.عز وجل طبیب, أما دواؤه ناجع، یداوي 

أكمل ما في هذه المرحلة: أن تتوب إلى هللا، لم یتب. دخلت �مرحلة ثالثة:  -التأدیب التر�وي -المرحلة الثان�ة 
اإلكرام االستدراجي؛ �عط�ك الدن�ا، �عط�ك مالها، �عط�ك قوتها، �عط�ك حظوظًا كثیرة فیها، أكمل استجا�ة في 

هللا، فإن لم تستجب لدعوته الب�ان�ة، ولم تتب لتأدی�ه التر�وي، ولم تشكر إلكرامه هذه المرحلة: أن تشكر 
االستدراجي؛ ما �قي إال القصم، نرجو هللا س�حانه وتعالى أن نكون جم�عًا في عالقتنا مع هللا في المرحلة األولى, 

انتك، كله جاهز, استجب، أنت صح�ح معافى؛ بیتك سل�م، زوجتك، أوالدك، بناتك، أصهارك، دخلك، عملك، مك
ال تدخل مع هللا في المرحلة الثان�ة، وال تدخل مع هللا في المرحلة الثالثة، وال في الرا�عة، كن من أبناء المرحلة 

 األولى: 

ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُ�ْحِی�ُكْم﴾ ِ َوِللرَّ  ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْسَتِجیُبوا هللَِّ

 ]24ل اآل�ة:[سورة األنفا

 لماذا األنب�اء وأمثالهم أشد الناس �الء من غیرهم؟ :

 ((أشد الناس �الًء األنب�اء ثم األمثل فاألمثل, یبتلى الرجل على حسب دینه:

 كلما كنت أرقى؛ معناها تتحمل أكثر، معناها تصبر أكثر، معناها تفهم على هللا أكثر. -

 جاء في األثر: 

 ه، فإن صبر اجت�اه، وٕان شكر اقتناه))((إذا أحب هللا عبده ابتال

إذا أحب هللا عبده عجل له �العقو�ة؛ إذا أحب هللا عبده جعل له واعظًا من نفسه، إذا أحب هللا عبده عات�ه في 

منامه، إذا أحب هللا عبده جعل حوائج الناس إل�ه، هذا الذي �طرق �ا�ه ل�ًال ونهارًا، ص�حًا ومساء، في الطر�ق، 

 في البیت، الناس �قصدونه من كل فج عمیق؛ ال ین�غي أن یتضجر, ألن: وفي المحل، و 

((هلل تعالى هلالج لج رجاًال اختصهم �منافع الع�اد، �قرهم على النعم التي أعطاهم إ�اها ما بذلوها, فإن منعوها، سلبها 
 منهم وحولها إلى غیرهم))

رة أخوك األصغر، مرة ابن ابنك، هذا سألك؛ ال إذا أنت عمید أسرة؛ مرة ابن أخ�ك، مرة ابن أخ�ك الثاني، م
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 تضجر, هللا �ح�ك. 

 جاء في األثر: 

 ((إذا أحب هللا عبدًا, جعل حوائج الناس إل�ه))

 أسر عر�قة من دمشق �فتخر بها اإلسالم وأهله :

مًال، �مكن أن أنا أعرف أسرًا عر�قة في هذه البلدة الطی�ة, ما من شاب �عرفهم إال زوجوه، وأكرموه، وهیؤوا له ع
أعط�ك مق�اسًا لط�فًا، ما الذي �سعدك أن تأخذ أم أن تعطي؟ إن كان الذي �سعدك أن تأخذ فأنت من أهل الدن�ا، 

 وٕان كان الذي �سعدك أن تعطي فأنت من أهل اآلخرة.

تام؛ صدقوا: سعادة المؤمن �العطاء، تفوق آالف المرات سعادته �األخذ، �عني إذا ارتسمت �سمة على شفاه أی
ألنك مددت لهم بید المساعدة، إنسان ه�أت له عمًال جراح�ًا ال �ملك ثمنه، إنسان أصلحت بینه و�ین زوجته، 
یت�م ر�یته، فقیر أعنته، مر�ض أعنته على أن �شفي نفسه؛ هذه األعمال الطی�ة ال تكون إال لمن �حبهم هللا عز 

 وجل.

 على یده الشر :طو�ى لمن قدرت على یده الخیر, والو�ل لمن قدرت 

 أیها األخوة, جاء في األثر: 

 ((�ا ع�ادي، الخیر بیدي والشر بیدي؛ فطو�ى لمن قدرت على یده الخیر، والو�ل لمن قدرت على یده الشر))

 إما أن تكون أداة خیر �كرم هللا �ك الناس، أو أداة شر والع�اذ �اهلل.

ا �فعل؟ �أتي �ملقط بید هللا, �ستخدمه هللا �أقذر العمل�ات, یر�د أح�انًا اإلنسان �قع في دورة الم�اه حاجة ثمینة؛ ماذ

 أن یؤدب إنسانًا, �سلط عل�ه إنسانًا شر�رًا قل�ه كالصخر، هذا أداة بید هللا لتأدیب الع�اد: 

 ﴿ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَال ِفي اْألَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَ�عًا﴾

 ]4[سورة القصص اآل�ة:
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 اآل�ة تقول: 

 ِر�ُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن﴾﴿َونُ 

 ]5[سورة القصص اآل�ة: 

 .-لذلك جزء من دینك، جزء من إ�مانك: أن تفهم على هللا فلسفة المصی�ة

 كن إنسانًا مقدسًا وال تكن كغیره :

 األنب�اء ثم األمثل فاألمثل, یبتلى الرجل على حسب دینه.  أشد الناس �الءً 

�عني: إذا واحد اشتكى لك أنه هو طالب دكتوراه؛ والدكتور المشرف صعب جدًا، وكتب ثمانمئة صفحة، فقال -
له: أعدهم، وأر�د وثائقًا أدق، وأر�د أدلة أقوى، وأر�د مراجعة أكثر، وأر�د إطالعًا أكثر, وأر�د اتصاالت مع 

شخاص أكثر، واألسلوب ف�ه ضعف، أعد لي األسلوب، وحسن كذا ... �عد عمل سنتین جعله �عید العمل كله، أ
, أنام للظهر، -ط�عًا أمي, ال �قرأ وال �كتب-اشتكى لك همه، قال لك واحد جالس: أنا ما عندي وال مشكلة، 

ما عندي مشكلة، نقول له: أنت خارج أست�قظ الظهر، أتناول الطعام، أعود أنام مرة ثان�ة، أسهر عشاء، أنا 
القوس أنت كله، أنت ل�س لك عالقة �الموضوع إطالقًا، هذا س�أخذ دكتوراه �عد جمعة، سوف �صیر عالمًا، فهذه 
المرت�ة التي طمح إلیها: تحتاج هذا الجهد، وهذا التعب، وهذا القلق، وهذا الحزن، وهذا الخوف، أما أنت إنسان ال 

 األبله مرتاح ما عنده مشكلة: ق�مة لك إطالقًا, 

 وأخو الجهالة في الشقاوة ینعم  ذو العقل �شقى �النع�م �عقله 

 ففي هموم مقدسة؛ فالذي ل�س لد�ه همًا مقدسًا, هذا ح�اته قر��ة للبه�مة.

 انظر إلى منطق العصر في عهد عمر بن الخطاب و�ین منطق عصرنا:

ما -دنا عمر، هجا رجًال, النقاد قالوا: هذا أهجى بیت قالته العرب أیها األخوة, أساسًا أحد الشعراء في عهد سی
 , قال له: -س�ه أبداً 
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 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي دع المكارم ال ترحل ل�غیتها 

 أنت كل, واشرب, ونم, وارتح، واعمل نزهات, واعمل والئم، كفى، ال ینقصك شیئًا: 

 أنت الطاعم الكاسيواقعد فإنك  دع المكارم ال ترحل ل�غیتها 

هذا أهجى بیت قالته العرب, وقد دخل الشاعر السجن في عهد سیدنا عمر, أما اآلن: قد �كون هذا البیت شعار 

أي إنسان, ما ینقصك؟ ما یهمك من وضع الناس؟ ما دام عندك دخل كبیر، عندك كل وسائل الراحة, على الدن�ا 

 السالم, هذا منطق هذا العصر.

طرف؛ أن محكمة العدل قبل عشر�ن سنة، من اجتهاداتها: أن الفعل المنافي للحشمة الذي �عني هكذا من ال

�ستوجب السجن: أن ترتدي المرأة بنطاًال فقط، و�مكن كان فضفاضًا، كان عر�ضًا، ومع ذلك: هذا الفعل في 

 .-القانون الوضعي, من اجتهادات محكمة النقد: أنه فعل مناف للحشمة �ستوجب العقاب والسجن

 انظر إلى حكمة هللا في ع�اده :

 أشد الناس �الًء األنب�اء ثم األمثل فاألمثل, یبتلى الرجل على حسب دینه, فإن كان في دینه صلب اشتد �الؤه.

األلماس لماذا هو غاٍل؟ أنا رأیت ألماسة في استانبول ثمنها مئة وخمسین ملیون دوالرًا، �المتحف المشهور تو�ي -
ملیونًا، األلماس ما أصله؟ فحم، إذًا: أحضر فحمة �حجم األلماسة, ما ثمنها �سوق الفحامة؟  كابي, مئة وخمسین

ب�اع الفحم قل له: أعطني واحدة كبیرة فحلة, أعطاك واحدة هكذا، ما ثمنها؟ قرشان، ثالثة, أما تلك فثمنها 
فحم عادي لكن اشتد الضغط خمسون ملیونًا؛ ما الفرق بین هذه وتلك؟ هذه أصلها فحم، األلماس أصله فحم، 

عل�ه، واشتدت حرارته، الضغط والحرارة, فإذا واحد انضغط فال �حزن, هللا عز وجل یؤد�ه، یر��ه، �طوره، إلى أن 
�ص�ح كاأللماس، فإن كان في دینه صال�ة: اشتد �الؤه، وٕان كان في دینه رقة: ابتلي على قدر دینه، �عني هللا 

انظر إلى اإلنسان النجار -سانًا دینه رقیق ابتالء شدیدًا كفر، فر�نا عز وجل عز وجل حك�م، لو أنه ابتلى إن
, فر�نا عز -الماهر, وهو �شد البرغي؛ �عرف متى �قف، لو شد ز�ادة ینحل، فالحكمة أن تقف في الوقت المناسب

د؟ لذلك ورد عن وجل �شتد على ع�اده أح�انًا، �شدد علیهم لكن هو حك�م؛ �علم بدقة متى ین�غي أن یر�ح العب
 : -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 
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 ((إن الصالحین �شدد علیهم))

 [أخرجه ابن ح�ان في صح�حه, والحاكم في مستدركه]

واحد مرتٍد ثو�ًا أصله أزرق، من االستعمال في الم�كان�ك؛ الوحل, والزفت, والز�ت, صار أسودًا، لو رششته بلیتر 
تدي ثو�ًا أب�ضًا ناصعًا؛ لو نقطة كرأس الدبوس تظهر عل�ه، فاإلنسان إذا ثو�ه حبر: ما في مشكلة، أما الذي یر 

 نظیف, �حاسب على أدق الهفوات، وٕان كان �عید جدًا عن هللا عز وجل: 

 ﴿َوَال ُ�ْسَأُل َعْن ُذُنوِ�ِهُم اْلُمْجِرُموَن﴾

 ]78[سورة القصص اآل�ة:

امحونه فیها، ما في مشكلة، وهو في طر�قه ل�شنق, ال واحد محكوم �اإلعدام، ظهر أن عل�ه مخالفة سیر؛ �س

 ینظر إلى مخالفاته للسیر, س�شنق ألنه: 

 ﴿َوَال ُ�ْسَأُل َعْن ُذُنوِ�ِهُم اْلُمْجِرُموَن﴾

 ]78[سورة القصص اآل�ة:

 . -ال �سألون؛ ألنهم استوجبوا جهنم، فهذه الذنوب التي ارتكبوها, ال �حاسبون علیها إطالقًاً◌ً◌ً◌ً◌!!!

 �ستحق هذا الرب أن �شكر؟ :أال 

((وٕان كان في دینه رقٌة, ابتلي على قدر دینه, فما یبرح ال�الء �العبد, حتى یتركه �مشي على األرض, وما 
 عل�ه من خطیئة))

 جاء في األثر: 

((وعزتي وجاللي؛ ال أق�ض عیدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه, إال وقد ابتل�ه �كل سیئة كان قد عملها سقمًا 
جسده، أو إقتارًا في ماله، أو مصی�ة في نفسه أو ولده, حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا �قي عل�ه شيء؛ في 

 شددت عل�ه سكرات الموت، حتى یلقاني كیوم ولدته أمه))
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�عني: إذا واحد من أخواننا الحاضر�ن وأنا معكم وصلنا للقبر وقد غفر لنا, هذا مكسب عظ�م، ومهما سیق لنا من 

 ذه لصالحنا، اإلنسان �سأل هللا المغفرة. شدائد, ه

 دعاء الختام :

﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم؛ الصادق الوعد األمین، اللهم 
النبي األمي  أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصل هللا على سیدنا دمحم

 وعلى آله وصح�ه وسلم، والحمد هلل رب العالمین، الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 ) األلف(  �حرف تبدأ شر�فة أحادیث:  {119-55}الدرس 

 27-09-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

����﷽  

 الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم؛ الصادق الوعد األمین.

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا، إنك أنت العل�م الحك�م، اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا �ما علمتنا، وزدنا علمًا، وأرنا 
اجتنا�ًا، واجعلنا ممن �ستمعون القول؛ فیت�عون أحسنه،  الحق حقًا، وارزقنا ات�اعًا، وأرنا ال�اطل �اطًال، وارزقنا

 وأدخلنا برحمتك في ع�ادك الصالحین.

 من أشد الناس حسرة یوم الق�امة؟ :

 أیها األخوة المؤمنون: 

 ((أشد الناس حسرة یوم الق�امة؛ رجل أمكنه طلب العلم في الدن�ا فلم �طل�ه))

 أمكنه طلب العلم في الدن�ا فلم �طل�ه:

إذا كان في بلدة فیها مجالس علم, وفیها علماء، وفیها دروس، وفیها مؤلفات، ومتاح لك أن تق�م شعائر  �عني

هللا، متاح لك أن ترتاد المساجد، متاح لك أن تسأل أن أهل الذكر، إن كنت في بلدة كهذه البلدة، وعزفت عن 

اء الموت �غتة, فرأیت الذین ت�عوا دین هللا, هم طلب العلم، وزهدت �العلم، وزهدت �الدین، والتفت إلى الدن�ا, ثم ج

 أعالم في اآلخرة وسعداء، وهذا الذي فضل الدن�ا على اآلخرة, كان من أشقى األشق�اء، عندئذ تكون الحسرة. 

 ((أشد الناس حسرة یوم الق�امة؛ رجل أمكنه طلب العلم في الدن�ا فلم �طل�ه))

 , من هذه األدع�ة:-قبل حینقرأتها في كتاب -لذلك: هناك �عض األدع�ة 
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 اللهم إني أعوذ �ك أن �كون أحد أسعد �ما علمتني مني.

 ما معنى هذا الدعاء: 

 ((اللهم إني أعوذ �ك أن �كون أحد أسعد �ما علمتني مني))

 ((أشد الناس حسرة یوم الق�امة؛ رجل أمكنه طلب العلم في الدن�ا فلم �طل�ه))

علماء، تقام فیها شعائر هللا، فیها مساجد، فیها دروس؛ عزف عن طلب العلم، �عني هو في بلدة فیها علم، فیها 

 أما الذي طلب العلم، ونقله لآلخر�ن، ولم �ط�قه فسعد �ه اآلخرون، وشقي هو �ه، هذا من أندم الناس أ�ضًا:

 اللهم إني أعوذ �ك أن �كون أحد أسعد �ما علمتني مني. 

أرمي له قصة، أحلل له حكمًا شرع�ًا، أعط�ه شیئًا ثمینًا في الدین؛ ف�أخذه إنسان أنا أعلمه حدیثًا، أعلمه آ�ة، 

�كلتا ید�ه، و�هتم �ه، و�ط�قه، و�رقى إلى هللا �ه، و�سعد �ه, والذي ألقاه على الناس, كان غافًال عنه، هذا من 

 أشد الناس حسرة یوم الق�امة، بل من أشدهم ندمًا.

 دعاء یهتز له القلب خوفًا :

 ء الثاني:والدعا

 اللهم إني أعوذ �ك أن أكون عبرة ألحد من خلقك.

 كم من إنسان خرج عن منهج هللا؛ فأد�ه هللا، فكان قصة، وكان عبرة، وكان حدیث الناس، قال تعالى: 

 ﴿َوَجَعْلَناُهْم َأَحاِدیَث﴾

 ]44[سورة المؤمنون اآل�ة:
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 فالدعاء الثاني:

 قك.اللهم أعوذ �ك أن أكون عبرة ألحد من خل

 احذر من أن تفعل عمًال �شینك �ه عند هللا :

 والدعاء الثالث:

 اللهم إني أعوذ �ك أن أتز�ن للناس �شيء �شینني عندك.

�عني: مظهر هكذا مقبول، مظهر ف�ه ورع، ل�اس أب�ض، سواك، مس�حة، مصحف �الس�ارة، وله أعمال من دون 
فعلها إذا سافر، �فعلها إذا كان �عیدًا عن مرأى الناس، هذا ذلك، �فعلها في غی�ة الناس، �فعلها إذا خال بنفسه، �

 إنسان یتز�ن للناس �شيء �شینه عند هللا.

 احذر أن تكون من هؤالء الناس فتكون من جملة هذا الدعاء :

 والدعاء الرا�ع:

 اللهم إني أعوذ �ك أن أقول قوًال ف�ه رضاك، ألتمس �ه أحدًا سواك.

 ولكن قد ال یبتغي بها صاحبها وجه هللا عز وجل, یبتغي بها شیئًا. هناك كلمات حق كثیرة تقال؛ 

مثال: واحد بإدراكه العمیق أن مشكلته ال تحل في المحاكم، القانون ل�س في جان�ه، في قانون إیجار, المستأجر 
: �ا سیدي محمي من اإلخالء ما دام یؤدي األجرة، وما دام موظفًا, ف�أتي صاحب البیت إلى أحد العلماء, ف�قول

نحن مؤمنون، نحن مسلمون، نر�د شرع هللا, هذه كلمة حق, لكن أراد بهذه الكلمة أن �صل إلى بیته ال عن طر�ق 
القانون، بل عن طر�ق الدین, فلو أن أمرًا آخر ال �حل عند العلماء �حل في المحاكم, �قول لك: نحن نع�ش في 

ه تحل في المحاكم؛ حّكم المحاكم، وٕاذا شعر أن قضیته بلد حضاري؛ في محاكم، في دولة، فإذا شعر أن قضیت
 تحل في الشرع؛ حكم الشرع، هو في الحالتین ی�حث عن مصلحته، وال ینتمي ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء.
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 مشكلة :

((أشد الناس حسرة یوم الق�امة؛ رجل أمكنه طلب العلم في الدن�ا فلم �طل�ه، ورجل علم علمًا فانتفع �ه من 
 ه من دونه))سمع

 هذه مشكلة كبیرة أیها األخوة: 

 ((فرّب مبلََّ◌غ أوعى من سامع))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

كم من إنسان �قنع إنسانًا �الدین، �أتي �ه إلى المسجد، الذي أتى �ه یداوم، و�ستفید، و�ستق�م، و�رتقي، و�سمو، 
ین، هذا من أشد الناس حسرة یوم الق�امة؛ �كون هو و�كبر شأنه الدیني، والذي أتى �ه إلى المسجد انقطع عن الد

 السبب، ثم الذي دله على الحق س�قه إلى هللا عز وجل، لذلك قال تعالى: 

 ﴿َوِفي َذِلَك َفْلَیَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن﴾

 ]26[سورة المطففین اآل�ة: 

 ﴿ِلِمْثِل َهَذا َفْلَ�ْعَمِل اْلَعاِمُلوَن﴾

 ]61[سورة الصافات اآل�ة: 

 معقول!!!!:

((أشد الناس حسرة یوم الق�امة؛ رجل أمكنه طلب العلم في الدن�ا فلم �طل�ه، ورجل علم علمًا فانتفع �ه من 
 سمعه من دونه))

لو أن إنسانًا ذهب إلى بلد غر�ي؛ المادة طاغ�ة، الح�اة عمل مضني، ال یوجد مساجد، ال یوجد دروس علم، ال 

مة حق، �شتهي أن �سمع األذان؛ ل�س هناك من سبیل، فإذا كنت في بلد تقام یوجد روحان�ة، �شتهي أن �سمع كل

ف�ه شعائر هللا عز وجل، تجد إنسانًا �أتي من أقاصي الدن�ا ل�ستمع إلى مجلس علم، وٕانسانًا بیته إلى جانب 

 المسجد .....
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 من الوقائع :

ه في الطائرة إنسان من سو�سرا، فلما حدثني رجل كان آتي إلى الشام في رمضان من بلد غر�ي؛ ركب إلى جان�
جاء الطعام في رمضان, ط�عًا األخ الذي حدثني كان مسافرًا، ومن حقه أن �فطر, فأكل، هذا اإلنسان 
السو�سري، معه قرآن �اللغة األجنب�ة �قرأ �ه, رفض أن �أكل، قال له: أنا صائم, قال له: إلى أین أنت ذاهب؟ قال 

ذا في الشام؟ قال له: أر�د أن أمضي العشر األخیر في الشام �مساجد دمشق, قال لي: له: إلى الشام, قال له: ما
شعرت �صغار؛ أنا مسلم، أنا أخذت �الرخصة وفطرت، وأنا ذاهب إلى بلد ألتاجر، أما هذا ذاهب إلى الشام 

 ل�طلب العلم؛ �عني هل �ستو�ان؟: 

  َ�ْعَلُموَن﴾﴿َهْل َ�ْسَتِوي الَِّذیَن َ�ْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال 

 ]9[سورة الزمر اآل�ة: 

 ﴿َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن َفاِسقًا َال َ�ْسَتُووَن﴾

 ]18[سورة السجدة اآل�ة: 

 ﴿َأفنْجعُل الُمسِلمیَن كالُمجِرِمین*َما َلُكْم َكْیَف َتْحُكُموَن﴾

 ]36-35[سورة القلم اآل�ة: 

لغیرة، الغیرة صفة ح�اد�ة إذا أسيء استخدامها, أص�حت حسدًا، إن �عني: هللا عز وجل جعل بخصائص النفس؛ ا
أحسن استخدامها, أص�حت غ�طة، فاإلنسان ال �حتمل أن �س�قه إنسان، فإذا كان ال �حتمل أن �س�قه إنسان في 

هللا  أمور اآلخرة؛ هذه غ�طة, أما إذا كان ال �حتمل أن �س�قه أحد في أمر الدن�ا؛ هذا حسد وغیرة، نعم، لذلك:
 عز وجل أشار إلى هذه الناح�ة في اإلنسان، قال: 

 ﴿َوِفي َذِلَك َفْلَیَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن﴾

 ]26[سورة المطففین اآل�ة: 
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 هذا هو التنافس الشر�ف: 

 ﴿ِلِمْثِل َهَذا َفْلَ�ْعَمِل اْلَعاِمُلوَن﴾

 ]61[سورة الصافات اآل�ة: 

 ﴿َفِبَذِلَك َفْلَ�ْفَرُحوا﴾

 ]58یونس اآل�ة: [سورة 

 نص�حة من نب�ك :

((اطلبوا المعروف من رحماء أمتي, تع�شوا في أكنافهم، وال تطلبوه من القاس�ة قلو�هم, فإن اللعنة تنزل 
علیهم, �ا علي، إن هللا تعالى خلق المعروف، وخلق له أهًال, فحب�ه إلیهم، وحبب إلیهم فعاله، ووجه إلیهم 

رض الجر��ة, لتحیي �ه و�ح�ا بها أهلها، �ا علي, إن أهل المعروف في الدن�ا, طال�ه, كما وجه الماء إلى األ 
 هم أهل المعروف في اآلخرة))

 [أخرجه الحاكم في مستدركه]

�عني كأنه في قلبین؛ قلب رح�م موصول، وقلب قاسي مقطوع، إن أردت من إنسان شیئًا؛ فاطلب هذا الشيء من 
 حجر األصم, لذلك قال تعالى: الرح�م ألنه موصول، المقطوع قل�ه كال

 ﴿َفَوْ�ٌل ِلْلَقاِسَ�ِة ُقُلوُ�ُهْم ِمْن ِذْكِر للااَِّ﴾

 ]22[سورة الزمر اآل�ة: 

�عني الملخص إذا كان لإل�مان مؤشر، وللرحمة مؤشر؛ فالمؤشران یتحركان معًا؛ حیثما كان اإل�مان كانت 
وعد القاس�ة قلو�هم �العذاب األل�م، والنبي عل�ه الصالة الرحمة، وحیثما فقد اإل�مان فقد الرحمة, فر�نا عز وجل ت

 والسالم یدعونا أن نطلب المعروف من الرحماء. قال تعالى: 

 ﴿َفِ�َما َرْحَمٍة ِمَن للااَِّ ِلْنَت َلُهْم﴾

 ]159[سورة آل عمران اآل�ة: 
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 حق�قة ین�غي أن تعلمها :

: في موقف ذكي ینتزع إعجاب اآلخر�ن, لكن ل�س ف�ه رحمة، الحق�قة مهمة جدًا: الرحمة من هللا، أما من غیر هللا
قد تجد إنسانًا كافرًا، قد تجد إنسانًا متفلتًا, له مواقف تعج�ك, هذا دلیل ذكائه، واإلنسان ذكي أعطاه عقًال ُهللا عز 

 وجل، أما لن تجد إنسانًا رح�مًا إال موصوًال �اهلل عز وجل: 

وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِورْ ﴿َفِ�َما َرْحَمٍة ِمَن للااَِّ لِ  ُهْم ْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِل�َظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ
ْل َعَلى للااَِّ﴾  ِفي اْألَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

 ]159[سورة آل عمران اآل�ة: 

القلب, لو لم تكن موصوًال بنا, لم تكن رح�مًا، البدیل كنت فظًا غل�ظ ماذا �قابل هذه اآل�ة؟ ولو كنت فظًا غل�ظ 
القلب، صار في إنسان رح�م، وٕانسان فظ غل�ظ القلب، صارفي إنسان؛ الرح�م التصاله �اهلل، والفظ الغل�ظ القلب 

 النقطاعه عن هللا. قانون: 

 ﴿َفِ�َما َرْحَمٍة ِمَن للااَِّ ِلْنَت َلُهْم﴾

 ]159آل�ة: [سورة آل عمران ا

 اللین دلیل الرحمة، والغلظة والفظاظة دلیل القسوة، الرحمة من هللا، والفظاظة والغلظة من ال�عد عن هللا عز وجل: 

 ﴿َفِ�َما َرْحَمٍة ِمَن للااَِّ ِلْنَت َلُهْم﴾

 ]159[سورة آل عمران اآل�ة: 

ف الناس حوله، والقاسي ینفض الناس من لو لم تستقر هذه الرحمة في قل�ك؛ تكون فظًا غل�ظ القلب، الرح�م یلت
 حوله: 

 ﴿َفِ�َما َرْحَمٍة ِمَن للااَِّ ِلْنَت َلُهْم﴾

 ]159[سورة آل عمران اآل�ة: 
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 لو لم تستقر هذه الرحمة في قل�ك؛ لكنت فظًا غل�ظ القلب، عندئذ ینفر الناس من حولك، قال: 

ْل َعَلى للااَِّ﴾﴿َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم   ِفي اْألَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

 ]159[سورة آل عمران اآل�ة: 

 لذلك الرفق دلیل الرحمة: 

 ((ِإنَّ الرِّفَق ال �كوُن في شيء ِإال َزاَنُه، وال ُیْنَزُع ِمن شيء ِإال شاَنُه))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

ة، فأنت ممكن تحكم على إنسان من اتصاله �اهلل، وانقطاعه عن في رفق, في رحمة، ال یوجد رفق, ال یوجد رحم

 هللا؛ برفقه، ورحمته، ونعومته، ولطفه، وتسامحه، وتساهله. 

((اطلبوا المعروف من رحماء أمتي تع�شوا في أكنافهم, وال تطلبوه من القاس�ة قلو�هم, فإن اللعنة تنزل 
 علیهم))

 معنى قاسي القلب؟ �عني ملعون، �عني �عید عن هللا عز وجل. القاس�ة قلو�هم؛ انظر ما أوضح الحدیث, ما

 كن من أهل المعروف في الدن�ا حتى تكون من أهل المعروف في اآلخرة :

 ((�ا علي, إن هللا تعالى خلق المعروف, وخلق له أهًال, فحب�ه إلیهم, وحبب إلیهم فعاله.

ل هللا, أص�حُت أحبُّ الخیَر وأهله، إن قدرُت عل�ه �عني أحد الصحا�ة الكرام، اسمه ز�د الخیر، قال: �ا رسو -
 َ�اَدْرُت ِإل�ه، وٕان َفاَتني َحِزْنُت عل�ه.

اإلنسان إذا أص�ح �حب أهل الحق، �حب أهل الخیر، �حب المعروف، �حب الكرم، �حب خدمة الناس، هذه من 
 . -سل�م، المفعم �الرحمةنعم هللا العظمى، ألن رأس مالك الوحید عند لقاء هللا عز وجل هذا القلب ال
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ووجه إلیهم طال�ه، كما وجه الماء في األرض الجر��ة, لتحیي �ه و�ح�ا بها أهلها, �ا علي, إن أهل المعروف 
 في الدن�ا هم أهل المعروف في اآلخرة))

قي في �عني األشخاص الطیبون، المحسنون، الكرماء، هم نفسهم أعالم في اآلخرة, اآلخرة والدن�ا متصلتان؛ الش

 الدن�ا شقي في اآلخرة، والكر�م في الدن�ا كر�م في اآلخرة، ومن أجمل األدع�ة:

 اللهم اجعل نعم الدن�ا متصلة بنعم اآلخرة.

 أتر�د أن تكون في ذمة هللا دائمًا؟ إل�ك ذلك :

مظلوم فإنها ((اعبد هللا تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه یراك، وعّد نفسك في الموتى، واتق دعوات ال
 تستجاب، ومن استطاع منكم أن �شهد العشاء اآلخرة، وصالة الغداة في جماعة, فل�فعل ولو حبوًا))

�عني: من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة هللا حتى �ص�ح، ومن صلى الص�ح في جماعة فهو في ذمة هللا 

 حتى �مسي. 

 ((من صلى الص�ح في جماعة فهو في ذمة هللا))

 لطبراني في المعجم الكبیر][أخرجه ا

أنت إن صلیت الفجر في جماعة؛ فأنت في ضمانة هللا للمساء، إن صلیت العشاء في جماعة, فأنت في ضمانة 
 هللا إلى الص�اح، فإن جمعت بینهما, فأنت في ضمانة هللا المستمرة.

 عتهما. وصالة العشاء فاشهدهما, �عني اشهد جما -الفجر–أیها األخ, عل�ك �صالة الغداة 

 ((ولو تعلمون ما فیهما, ألَتْیُتموهما ولو َحْبوًا))

 [أخرجه النسائي وأبو داود في سننهما]

 زحفًا.

اإلنسان حینما �صلي في المسجد �شعر �أنس، �صلي صالة متقنة، الجو جو صالة، أما لو صلى في بیته؛ 

 اث تشوش على المصلي صالته.واألطفال یتصا�حون، والزوجة تص�ح علیهم، وال�اب طرق، هذه كلها أحد
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 أتر�د أن تدخل الجنة؟ إل�ك مطالبها :

 آخر حدیث: 

 ((اعُبدوا الرحمن، وأْطِعُموا الطعاَم، وأْفُشوا السالَم، تدخلوا الجنَة �سالم))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 دعاء الختام :

سیدنا دمحم؛ الصادق الوعد األمین، اللهم ﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على 
أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصل هللا على سیدنا دمحم النبي األمي 

 وعلى آله وصح�ه وسلم، والحمد هلل رب العالمین، الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 ) األلف(  �حرف تبدأ شر�فة یث: أحاد {119-56}الدرس 

 04-10-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 ﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 ا أن تعرفها في الوقت المناسب, وٕاما أن تعرفها �عد فوات األوان :هذه الحق�قة؛ إم

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ازهد في الدن�ا �ح�ك هللا عز وجل, وازهد ف�ما في أیدي الناس �ح�ك الناس))

 [أخرجه الحاكم في مستدركه]

خبرات مكثفة، لماذا ترى الرجل في الستین  الحق�قة، اإلنسان أح�انًا �حتاج إلى قواعد، والقواعد هي الحكم، والحكم

ممتلئًا حكمة؟ ألن هذه الحكم استن�طها من تجارب الح�اة، وكل حكمة استقاها دفع ثمنها، وقد �كون دفع ثمنها 

�اهظًا، فاإلنسان إما أن �ستن�ط الحكم و�دفع ثمنها �اهظًا، وٕاما أن یت�ع الدین، ف�أخذ توجیهات هللا عز وجل؛ 

 عل.افعل وال تف

الحق�قة: ال بد وأن تعرف، ولكن إما أن نعرفها في الوقت المناسب فنستفید منها, وٕاما أن نعرفها �عد فوات األوان، 

 أكبر دلیل: أن فرعون الذي قال: 

 ﴿أنا ر�كم األعلى﴾
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 إل�كم هذا المثل القرآني الذي ینوه إلى هذه الحق�قة :

 من قوله تعالى عن فرعون: 

 ْعَلى﴾﴿أنا ِرُ�ُكُم األ

 ]24[سورة النازعات اآل�ة: 

 والذي قال: 

 ﴿َما أرى َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْیِري﴾

 هو نفسه الذي حینما أدركه الغرق قال: آمنت �الذي آمنت �ه بنو إسرائیل وأنا من المسلمین.

أن تعرف هذا مثل حاد، صارخ، �عني إنسان ادعى اإللوه�ة، وعند الموت قال: آمنت �اهلل. إذًا: ال بد من 

 الحق�قة، ال بد أن �كشف لك الغطاء، واآل�ة الكر�مة: 

 ﴿َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَ�َصُرَك اْلَیْوَم َحِدیٌد﴾

 ]22[سورة ق اآل�ة:

 خ�ارك مع اإل�مان خ�ار وقت :

لمالحدة، أیها األخوة, خ�ارك مع اإل�مان خ�ار وقت فقط، خ�ار وقت، اذكر لي أكفر كفار األرض اآلن؛ هؤالء ا

هؤالء الطغاة، عندما �أتیهم ملك الموت: �شهدون أنه ال إله إال هللا، فقض�ة المعرفة: قض�ة وقت؛ ال بد من أن 

تعرف، ال بد من أن تدرك، ال بد من أن توقن، ال بد من أن تكشف لك الحقائق، ال بد من أن ترى الحق�قة، 

عرف الحق�قة في الوقت المناسب، فانتفع بها، وغیر ولكن فرق المؤمن عن غیر المؤمن هو الوقت، المؤمن: 

 المؤمن: عرف الحق�قة �عد فوات األوان فلم �ستفد منها.

إذًا: اإلنسان إما أن �ستن�ط �عض الحقائق من تجار�ه، ولكن �عد فوات األوان، �عني أنت لما ترى في الطر�ق 

ت أمام شیئین؛ إما أن تأتي بخبیر فینبئك الحق�قة، قال شیئًا �ش�ه القنبلة؛ تقول: هل هذه قنبلة، أم ل�ست قنبلة؟ أن
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 تعالى: 

 ﴿َوَال ُیَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبیٍر﴾

 ]14[سورة فاطر اآل�ة: 

وٕاما أن تحاول أن تكتشف الحق�قة بنفسك، ولو حاولت أن تكتشف الحق�قة بنفسك وانفجرت القنبلة؛ عرفت الحق�قة 

 عرف، ولكن الثمن �اهظ جدًا؛ الثمن اآلخرة. ولكن انتهى اإلنسان، فالحق�قة �مكن أن ت

 هذا الفرق بین المؤمن و�ین غیر المؤمن :

الغر�یون اآلن ألم �عرفوا الحق�قة؟ األسرة انتهت، األخالق انتهت، الق�م انتهت، األمن انتهى، في ازدهار 

 أي مكان �أمر�كا.اقتصادي كبیر، في صناعة راق�ة، ال یوجد أمن، ال تستط�ع أن تتجول �عد المغرب في 

�عني توجیهًا �اللغة -حدثني صدیق ركب طائرة أجنب�ة، من بلد غر�ي إلى الشام، قال: ألقي على الركاب 

بإمكانك أن تتجول أنت  -اإلنكلیز�ة أو �الغًا, قیل لهم: أنتم ذاهبون إلى أفضل بلد �األمان في العالم: دمشق

 ى شیئًا.وزوجتك إلى ساعة متأخرة من اللیل، دون أن تخش

فالنقطة الدق�قة في مطلع هذا الدرس: الحق�قة: ال بد من أن تعرف الفرق بین المؤمن و�ین غیر المؤمن؛ المؤمن 

 عرفها في الوقت المناسب فانتفع بها, غیر المؤمن عرفها عند الموت فلم ینتفع بها. وهللا عز وجل قال: 

 َحِدیٌد﴾ ﴿َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَ�َصُرَك اْلَیْومَ 

 ]22[سورة ق اآل�ة:

 ما وراء هذه اآل�ات :

 قال عن فرعون: 

 ﴿َآَمْنُت َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي َآَمَنْت ِ�ِه َبُنو ِإْسَراِئیَل﴾

 ]90[سورة یونس اآل�ة:
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اِخِر�َن﴾ ْطُت ِفي َجْنِب للااَِّ َوإِْن ُكْنُت َلِمَن السَّ  ﴿َ�ا َحْسَرَتا َعَلى َما َفرَّ

 ]56ورة الزمر اآل�ة: [س

ُسوِل َسِب�ًال * َ�ا َوْ�َلَتى َلْیَتِني  َلْم َأتَِّخْذ ُفَالنًا َخِل�ال﴾ ﴿َیْوَم َ�َعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َیَدْ�ِه َ�ُقوُل َ�ا َلْیَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ

 ]28-27[سورة الفرقان اآل�ة:  

 لكن �عد فوات األوان؛ أنت مكلف أن تعرفها قبل فوات األوان. هذه اآل�ات كلها تؤكد: أن اإلنسان �عرف الحق�قة، 

 متى ین�غي أن تدرك هذه الحق�قة؟ :

أیها األخوة, ما الفرق بین أورو�ا حینما تأمر �منع الخمر كما فعلت روس�ا, االتحاد السوفییتي السابق, قبل أن 

ا هذا القرار لتحر�م الخمر، لكن متى عرفوها؟ ینهار �سنوات منع الخمر، حرم الخمرة كل�ة، عرفوا الحق�قة وأصدرو 

 �عد أن أدمن نصف الشعب، �عد أن أص�ح الشعب عضوًا أشًال.

فالنقطة الدق�قة: ال بد من أن تعرف الحق�قة، ولكن إن عرفتها وأنت شاب صح�ح، وأنت معافى، وأنت حي، وأنت 

 لم تنتفع بها.في مقتبل الح�اة؛ انتفعت بها، أما إن عرفتها �عد فوات األوان، 

, وٕاما أن أصغي للخبیر وهو هللا عز -وقد أعرفها �عد فوات األوان-فأنا إما أن أستن�ط هذه الحق�قة من تجار�ي, 

 وجل. قال تعالى: 

 ﴿َوَال ُیَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبیٍر﴾

 ]14[سورة فاطر اآل�ة: 

سي قد أصل إلیها وقد ال أصل، وٕاذا إما أن أصغي إلى األمر والنهي، وٕاما أن أ�حث عن الحق�قة بنفسي؛ بنف
وصلت قد أصل إلیها �عد فوات األوان، �عد أن دمرت الح�اة، وانتهت، ول�س أمام اإلنسان إال االستسالم 

 لمصیره.

بر�كم؛ الذي �ساق ل�شنق وهو في طر�قه إلى المشنقة، ألم �علم علم ال�قین أنه كان مخطئًا بهذه الجر�مة!؟ لكن 
ال بد من أن ینفذ ف�ه الحكم، ندم أو لم یندم، �كى أم لم ی�ك، تألم أم لم یتألم، استرحم أم لم �عد فوات األوان، 

�سترحم، تجلد أم انهار، ال بد من تنفیذ الحكم، لذلك: أنا ألح ال أن تعرف الحق�قة، ال، ألح على أن تعرفها في 
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 الوقت المناسب، من هنا قال عل�ه الصالة والسالم: 

قبل خمس؛ ش�ا�ك قبل هرمك, وصحتك قبل سقمك, وغناءك قبل فقرك, وفراغك قبل شغلك, ((اغتنم خمسًا 
 وح�اتك قبل موتك))

 [أخرجه الحاكم في مستدركه]

 خذ هذه القاعدة :

 هذه قاعدة:

 ازهد في الدن�ا �ح�ك هللا، وازهد ف�ما في أیدي الناس، �ح�ك الناس.

 تغلـقوسل الذي أبوا�ه ال  ال تسألن بني آدم حاجـــة 
 و�ني آدم حین �سأل �غضب هللا �غضب إن تركت سؤالـه 

 هللا �غضب إن لم تسأله، أما اإلنسان �غضب إن سألته. 

 إن فعلت خیرًا ین�غي أن تنس هذا الخیر، وٕان فعل معك خیر ین�غي أن ال تنساه :

 القاعدة الثان�ة:

 أن ال تنساه. إن فعلت خیرًا ین�غي أن تنس هذا الخیر، وٕان فعل معك خیر ین�غي

 قاعدة ذهب�ة.

إن فعلت خیرًا؛ قدمت خدمة، أنفقت ماًال، كسوت عار�ًا، أطعمت جائعًا، دللت ضاًال، أنفقت من مالك، یجب أن 

 تنسى، وهذا هو الكمال، أما من صنع إل�ه معروف، ین�غي أن ال ینساه مدى الدهر.

 ، عندئذ تتألق.ال تنس المعروف الذي صنع إل�ك، وانس كل معروف صنعته للناس

 هذه قاعدة ثان�ة. 
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 عامل الناس كما تحب أن �عاملوك :

 :-ل�س هناك أ�سط منها-القاعدة الثالثة 

 عامل الناس كما تحب أن �عاملوك.

في �البیت زوجة ابنك، لو أن ابنتك في بیت عند أهل زوجها، وقسوا علیها: أترضى؟ ال ترضى، حملوها فوق 

ء البیت كله: أترضى؟ استخف بها و�أهلها: أترضى؟ عامل الناس كما تحب أن طاقتها: أترضى؟ تركوا لها عب

 �عاملوك.

لك شر�ك, ضع نفسك مكانه؛ أترضى أن تعامل هذه المعاملة؟ أنت موظف ووقف أمامك مواطن لو أنك مكانه: 

 أترضى أن �سوفك؟ ال. أترضى أن �عقد األمور عل�ك؟ ال.

ه عند إنسان؛ أترضى أن �ظلمه؟ أترضى أن �س�ه؟ أترضى أن عندك صانع في المحل، لو أن ابنك مكان

 �ضر�ه؟ أترضى أن �حمله ما ال �طیق؟ أترضى أن تعط�ه أقل األجر, ألنه في حاجة شدیدة؟ ال ترضى.

 أخواننا، الح�اة �س�طة جدًا.  

 ماذا نستنتج من هذه الواقعة التي حدثت في زمن النبي عل�ه الصالة والسالم؟ :

 أن تضع نفسك مكان الطرف اآلخر. أوضح مق�اس:

أعوذ -�عني: ب�ساطة مذهلة، جاء رجل شاب إلى النبي عل�ه الصالة والسالم، قال: �ا رسول هللا, ائذن لي �الزنا 

 , فقام أصحا�ه، قال:-�اهلل! ما عرف مقام النبي, �ستأذنه أن یزني

فاحتقن وجه الغالم، قال له: ال، قال: وال الناس دعوه, تعال �ا عبد هللا، تعال، ادن مني, قال له: أتح�ه ألمك؟؟ 

�حبونه ألمهاتهم، أتح�ه البنتك؟؟ قال: ال، قال: وال الناس �حبونه لبناتهم، أتح�ه ألختك؟؟ قال: ال، قال: وال 

زنا، الناس �حبونه ألخواتهم، لعمتك .. لخالتك ...؟؟ قال: دخلت على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ول�س شيء أحب إلى من ال

 وخرجت من عنده ول�س شيء أ�غض إلي من الزنا. 
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((أن فتى من قر�ش أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: �ا رسول هللا! ائذن لي في الزنا، فأقبل القوم عل�ه وزجروه, فقالوا: مه 
وال الناس �حبونه مه، فقال: ادنه، فدنا منه قر��ًا, فقال: أتح�ه ألمك؟ قال: ال وهللا جعلني هللا فداك, قال: 

ألمهاتهم, قال: أفتح�ه البنتك؟ قال: ال وهللا �ا رسول هللا, جعلني هللا فداك, قال: وال الناس �حبونه لبناتهم, 
قال: أفتح�ه ألختك؟ قال: ال وهللا �ا رسول هللا, جعلني هللا فداك, قال: وال الناس �حبونه ألخواتهم, قال: أتح�ه 

ول هللا, جعلني هللا فداك, قال: وال الناس �حبونه لعماتهم, قال: أتح�ه لخالتك؟ قال: لعمتك؟ قال: ال وهللا �ا رس
ال وهللا �ا رسول هللا, جعلني هللا فداك, قال: وال الناس �حبونه لخاالتهم, قال: فوضع یده عل�ه, وقال: اللهم 

 ))اغفر ذن�ه وطهر قل�ه وحصن فرجه, قال: فلم �كن �عد ذلك الفتى یلتفت إلى شيء

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر, واإلمام أحمد في مسنده]

 عامل الناس كما تحب أن �عاملوك، هذه قاعدة.

 ازهد ف�ما عند الناس �ح�ك الناس، ارغب ف�ما عند هللا �ح�ك هللا.

 إن فعلت معروفًا انسه، إن فعل معك معروفًا ال تنسه أبدًا. 

 من خیري، �مقتك و�رفض إحسانك.  مهما كنت كر�مًا, لو قلت لآلخر: لحمك

 شرح هذه القاعدة :

 قاعدة جدیدة: ال توازن نفسك مع أهل الدن�ا، وازن نفسك مع أهل اآلخرة، في الدن�ا انظر إلى من هو أدنى منك.

أشخاص، والمجاري مكشوفة، والبیت أجرة، عندك  9متر, هناك أناس �سكنون �غرفة واحدة  150ساكن في بیت 

, هناك أشخاص ما عندهم زوجة، عندك أوالد، عندك أوالد طائعین، فدائمًا: وازن نفسك في الدن�ا مع زوجة وأوالد

من هو أدنى منك، وفي اآلخرة مع من هو فوقك، لكن أكثر الناس یوازن نفسه مع قطاع الطرق، مع شار�ي 

، أما وازن نفسك مع األتق�اء، الخمر، مع الزناة، أنت لست جیدًا؛ حینما وازنت نفسك مع المجرمین, لست مجرماً 

مع العلماء، مع المؤمنین، مع الصادقین، مع الطیبین، مع المتفوقین، وازن نفسك في اآلخرة مع هؤالء، ووازن 

 نفسك في الدن�ا مع من هو دونك، قال لها: 
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�ه، وٕا�اك ((�ا عائشة، إن أردت اللحوق بي؛ فل�كفك من الدن�ا كزاد الراكب، ال تستخلقي ثو�ًا حتى ترقع
 ومجالسة األغن�اء))

 [أخرجه الحاكم في مستدركه]

ط�عًا: غیر المؤمنین؛ ستصغر، هو �صغرك, كم �عطونك في الشهر؟ قال له: ثمان�ة آالف, فقط ثمان�ة!؟ 

 �صغرك, ادخل على مؤمن؛ �كبرك، ترتاح معه، من هنا قال سیدنا عمر:

 ساخط. من دخل على األغن�اء, خرج من عندهم وهو على هللا 

 انظر لمن هو أدنى منك في الدن�ا؛ فذلك أحرى أال تحتقر نعمة هللا عل�ك :

 هذه قاعدة خامسة:

 انظر لمن هو أدنى منك في الدن�ا؛ فذلك أحرى أال تحتقر نعمة هللا عل�ك.

یثًا في آوى إلى فراشه، ل�س مضطرًا أن �غسل كلیت�ه في األسبوع مرتین، وال �غیر دسام قل�ه، وال یزل ورمًا خب

دماغه، وال یذهب ألورو�ا إلجراء عمل�ة معقدة جدًا، ل�س معه ثمنها، فما دام معافى في جسمه، آمن في سر�ه، 

 عنده قوت یومه؛ فكأنما حیزت له الدن�ا �حذافیرها.

وكان عل�ه الصالة والسالم تعظم عنده النعمة مهما دقت، �عني كأس الماء إن شر�ته و إن أخرجته؛ هاتان 

 ن ال �عرفهما إال من فقدهما, الذین تفشل كالهم ممنوع أن �شر�وا الماء. نعمتا

 من نعم هللا عل�ك :

لي صدیق, أصیب �فشل كلوي, فعنده كل أسبوع غسیل �ابن النف�س، قال لي ابنه: في مرة الممرضة قست عل�ه 

 ر�ما وخزته, قالت له: إ�اك أن تشرب الماء هذا األسبوع؛ اآللة معطلة.

ما تشرب كأس ماء، أنت حینما تشرب كأس ماء وترتوي �ه �غیر حساب, هذه نعمة ال �عرفها إال من أنت حین

 فقدها. 

�عني من یومین, أحد األخوة قال لي: والدي؛ ورم �البنكر�اس, أغلق طر�ق المعدة، أغلق طر�ق الصفراء، أغلق 
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 رة جدًا, أغلق الطر�ق. مصب البنكر�اس، إق�اء مستمر، آالم مستمرة، الطبیب قال: عمل�ة خطی

فسیدنا علي كرم هللا وجهه، من حكمه ال�الغة: أنه یرى أن أول نعمة ین�غي أن نحمد هللا علیها: نعمة الهدى، وأن 

 ثاني نعمة: نعمة الصحة، وأن ثالث نعمة: نعمة الكفا�ة، �عني:

 إذا كان عندك قوت یومك فقط, فكأنما حیزت لك الدن�ا �حذافیرها.

 كان �قول إذا أصابته مصی�ة: سیدنا عمر 

الحمد هلل ثالثًا؛ الحمد هلل إذ لم تكن في دیني، والحمد هلل إذ لم تكن أكبر منها، والحمد هلل إذ ألهمت الصبر 

 علیها. 

 درس الیوم :

 �عني درس الیوم قواعد ذهب�ة:

 ازهد ف�ما عند الناس �ح�ك الناس، وارغب ف�ما عند هللا �ح�ك هللا.

 فًا ین�غي أن تنساه، إن فعل معك معروفًا ین�غي أال تنساه. إن فعلت معرو 

 القاعدة الثالثة: عامل الناس كما تحب أن �عاملوك. 

 وازن نفسك في الدن�ا مع من هو أدنى منك، وازن نفسك في اآلخرة مع من هو أرقى منك.

 ن�ا. لذلك: بهذه الطر�قة تتحمس لآلخرة، وتشكر هللا عز وجل على ما في ید�ك في الد

 من هم أزهد الناس؟ :

 وفي حدیث آخر: �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أزهد الناس: من لم ینَس القبر والبلى))

�عني هذا المصیر الحتمي، المصیر الذي ال بد منه، هذا المصیر ین�غي أن یدخل في حسا�اتنا الیوم�ة، المغادرة 
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 �غادر �ال عودة؛ إذا كان عمله صالحًا؛ �طمئن: الكاملة؛ اإلنسان مرتاح؛ أما حینما یلوح له أنه س

 ِلي َجنَِّتي ﴾﴿َ�ا َأیَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة * اْرِجِعي ِإَلى َر�ِِّك َراِضَ�ًة َمْرِض�ًَّة * َفاْدُخِلي ِفي ِعَ�اِدي * َواْدخُ 

 ]30-27[سورة الفجر اآل�ة: 

 أتر�د أن تعرف ق�مة العلم؟ إل�ك ذلك :

خوة, من أجل أن تعرف ق�مة العلم؛ إنسان ساكن في بیت في أحد أح�اء دمشق الراق�ة، وفي هذا البیت أیها األ

هاتف، دخله قلیل، فما في حیلة بیده، أصیب �مرض؛ ال بد من أن �عمل عمًال �س�طًا، أراد أن یب�ع البیت، وأن 

منها؛ اتفق مع إنسان عنده بیت �قر�ة �شتري بیتًا في ضواحي المدینة، و�شتري �الفارق مرك�ة عموم�ة، �ع�ش 

من قرى حول دمشق، والبیت ف�ه هاتف، واتفقا على أن یت�ادال البیتین, هاتف دمشق أفرغ مع البیت حسب 

النظام, أما هاتف الر�ف, ف�ما أن البیت غیر مسجل �شكل نظامي؛ لم �فرغ معه الهاتف, كتب عقد أنه عقد 

الن، �عد أسبوع أو أسبوعین جاء إلى البیت؛ الهاتف ال یوجد ف�ه شركة، على أساس حلت وصار الهاتف لف

حرارة، سأل, نقل الهاتف, الذي أعطاه نقله كهاتف ثاٍنٍ◌، فاتصل �المحامي الذي كتب العقد, قال له: ما في أمل, 

 أقم دعوة عل�ه, أقام دعوة عل�ه, ادعى الطرف اآلخر أن التوق�ع غیر صح�ح, زج في السجن سنة.

ذا الذي أخذ الهاتف الثاني، وزج األول البريء في السجن؛ كیف ینام!؟ كیف یلقى هللا عز وجل؟ شيء ال إذًا: ه

�عقل، أنت اتفقت معه على ت�ادل البیتین والهاتفین؛ هاتفك سجل، هاتفه لم �سجل، عملتما عقدًا، المحامي قال 

ح، اللجنة قالت: مزور التوق�ع، العقد مزور، له: ما في طر�ق أقم دعوة عل�ه، أقام دعوة، التوق�ع قال: غیر صح�

سنة سجن، كیف یرتاح اإلنسان أن �عتدي على حق إنسان؟ ألنه جاهل، لو عرف أن هنالك إلهًا عظ�مًا س�قتص 

منه؛ ما فعل هذا؛ العلم ضروري, من دون علم تأكل المال الحرام، ثم تستحق �طش هللا عز وجل؛ هللا ی�طش، 

 وٕاذا �طش: 

 َش َر�َِّك َلَشِدیٌد﴾﴿ِإنَّ َ�طْ 

 ]12[سورة البروج اآل�ة: 

 إذا هللا �طش؛ شيء مخیف. 
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 إن �طش ر�ك لشدید :

قال لي أخ: أخت اشترت مع أخیها بیتًا �التساوي، ودفع لها نصف المبلغ عدًا ونقدًا، وألنها أخته لم �طلب منها 

عشر�ن سنة، صار ثمن البیت عشر�ن إ�صاًال، والبیت لجمع�ة تعاون�ة، سجل �اسمه، �عد عشر سنوات، أو 

ملیونًا، �عد أن كان ثمنه خمسمئة ألف، قالت له: خذ هذا الملیون, واخرج من البیت، ل�س لك شيء, البیت 

�اسمي، القصة طو�لة جدًا، ابن هذا األخ �حضر عندنا، أن�أني �ما فعلت عمته مع أب�ه، وله أر�عة عشر أخًا، 

زوج، تر�د أن تؤجر البیت مفروشًا، وأن تعطي أخاها ملیون لیرة، و�یته ثمنه ل�س لهم مأوى، واألخت ل�س لها 

عشرون ملیونًا نصفه عشرة، لم یرَض؛ أخرجته �قوة القانون، �طر�قة أو �أخرى، أودع أوالده في بیتین أو ثالثة، 

تي مصا�ة وأودع أثاث بیته في �عض المستودعات، وأسرة شردت، وجاءني ابن هذا اإلنسان، وقال لي: عم

قلت: خیر إن شاء هللا. هذا المرض قد �طول سنتین, ثم  -وهللا �عد شهر من تنفیذ الحكم-�السرطان في أمعائها 

جاءني �عد شهر ثان, قال: عمتي قد توفیت، ونرجوك أن تلقي كلمة في التعز�ة, وذهبت إلى البیت، وألقیت كلمة, 

الده إلى البیت، �عد أن لعنها هللا، ولعنتها المالئكة، ولعنها الناس ثم قال لي: إن أبي ور�ثها الوحید, عاد األخ وأو 

 أجمعون: 

 ﴿ِإنَّ َ�ْطَش َر�َِّك َلَشِدیٌد﴾

 ]12[سورة البروج اآل�ة: 

 هللا كبیر, فاإلنسان �العلم یخاف منه، �الحمق ال یخاف منه. 

 رأس الحكمة مخافة هللا :

 له: أنت معك حق أال تخاف منه, قال لي: كیف معي حق؟!.قال لي مرة طالب: أنا ال أخاف من هللا, قلت 

قلت له: �ا بني؛ أ�ام �أتي الفالح على الحصیدة، و�جلب معه ابنه الصغیر, عمره سنتان، ثالثة، �ضعه بین 

القمح، �مر ثع�ان ال یخاف منه الصغیر؛ ألنه ال یوجد عنده إدراك, ال یوجد عنده خوف، إذا ما في إدراك, ما 

 فأنت ل�س عندك إدراك إطالقًا، ألن النبي عل�ه الصالة والسالم �قول: في خوف, 
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 ((رأس الحكمة مخافة هللا))

كلما ازدادت حكمتك ازداد خوفك، كلما ازداد علمك ازداد خوفك، كلما اتضحت رؤ�تك ازداد خوفك، هذا الخوف 

افه، وتحسب حساب الحساب، المقدس؛ تعرف أنه إله عظ�م، وعادل، كل شيء بیده، ومصیرك إل�ه، لذلك تخ

 وتتقي عذا�ه، وترجو رحمته. 

 من عد غدًا من أجله فقد أساء صح�ة الموت :

 قال: 

((أزهد الناس: من لم ینس القبر والبلى، وترك ز�نة الح�اة الدن�ا، وآثر ما ی�قى على ما �فنى, ولم �عد غدًا من 
 أ�امه، وعد نفسه في الموت))

 اء صح�ة الموت.من عد غدًا من أجله؛ فقد أس

و لم �عد غدًا من أ�امه،  -الموت �أتي �غتة-من عد غدًا فقط؛ قال: غدًا سأدفع إ�صال الهاتف؛ لم �عرف الموت 

 وعد نفسه في الموتى. 

 دعاء الختام :

م ﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم؛ الصادق الوعد األمین، الله

أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصل اللهم على سیدنا دمحم النبي 

 األمي، وعلى آله وصح�ه وسلم، والحمد هلل رب العالمین، الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 أفضل بـ تبدأ شر�فة : أحادیث {119-57}الدرس 

 11-10-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 ﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 ما أفضل درجات اإل�مان؟ :

 ، أنه قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-أیها األخوة الكرام، ورد عن رسول هللا 

 ((إن أفضل اإل�مان: أن تعلم أن هللا معك حیثما كنت))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر, والطبراني في المعجم األوسط]

 ما من ثالثة إال هو را�عهم، وال خمسة إال هو سادسهم، وال أدنى من ذلك وال أكثر إال وهو معهم أینما كان. 

 لكرام، أساس االستقامة: أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنَّه یراك. أیها األخوة ا

ُل اْألَْمُر َبْیَنُهنَّ ِلَتْعَلُموا َأنَّ للااََّ  ُ الَِّذي َخَلَق َسْ�َع َسَمَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمْثَلُهنَّ َیَتَنزَّ  َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر َوَأنَّ ﴿للااَّ
َ َقْد   َأَحاَط ِ�ُكلِّ َشْيٍء ِعْلمًا﴾للااَّ

 ]12[سورة الطالق اآل�ة:

وهو معكم أینما كنتم �علمه، أنت حینما تعلم أن هللا معك �علمه، وأن مصیرك إل�ه وأنت في ق�ضته، ال بد من أن 
 تستق�م على أمره.

یدة، �ض�ط لسانه فاإلنسان �ستحیي من رجل كبیر في أسرته؛ یجلس أمامه جلسة مؤد�ة، یرتدي أمامه ث�ا�ًا ج
 أمامه، �ض�ط حركاته، وسكناته؛ هذا تفعله أمام رجل كبیر في قومك، فكیف إذا آمنت أن هللا معك حیثما كنت؟.

 قال له:  -ملسو هيلع هللا ىلص, كبیراً -رجل عمل عند النبي 

 ((خذ أجارتك ال حاجة لنا بها, فإني أراك ال تستحیي من هللا))
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 اغتسل عر�انًا.

 مان الذي ینجي صاح�ه, وما هو اإل�مان الذي ال ق�مة له؟ :ما هو اإل�

 أیها األخوة؛ أن تصل إلى هذا اإل�مان, أن تشعر أنك مراقب. قال تعالى: 

َ َكاَن َعَلْ�ُكْم َرِقی�ًا﴾  ﴿ِإنَّ للااَّ

 ]1[سورة النساء اآل�ة: 

لوا: ال تجعل هللا أهون الناظر�ن إل�ك، أن تشعر قبل أن تفعل شیئًا أن هللا معك؛ مطلع عل�ك، ناظر إل�ك، لذلك قا
أ�عقل أن تستحیي من إنسان، وال تستحیي من هللا عز وجل؟ اإلنسان حینما �شعر أنه وحده؛ قد یرتكب المعاصي 

 واآلثام، أما حینما �شعر أن هللا معه �ستحیي من هللا، وقد مر بنا من قبل: 

ا: وما حق الح�اء؟ قال: أْن َتْحَفظ الرَّْأَس وَما َوعى، واْلَ�ْطَن وَما َحوى، وأن ((اْستْحُیوا َمَن للااَِّ َحقَّ اْلَح�اِء، قالو 
 تْذْكَر الَموَت والبلى؛ فإن فعلتم ذلك, فقد اْسَتْحییتم من للااَّ حقَّ الح�اِء))

أن تشعر أن هللا معك حیثما كنت، شعورك أن هللا معك یراق�ك، كل شيء مسجل عنده؛ هذا الشعور هو أعلى 

درجة �اإل�مان, �عني: ما اإل�مان الذي ینجي صاح�ه؟ اإل�مان الذي ینجي صاح�ه: هو اإل�مان الذي �حملك 

 على طاعة هللا، أما اإل�مان الذي ال �حملك على طاعة هللا: ال ق�مة له إطالقًا.

 له؟ :إل�كم هذا الدلیل من الكتاب: على أن اإل�مان الذي ال �حمل صاح�ه على طاعة هللا ال ق�مة 

 الدلیل: أن إبل�س قال ر�ي: 

 ﴿قال َفِ�ِعزَِّتَك َألُْغِوَ�نَُّهْم َأْجَمِعیَن﴾

 ]81[سورة ص اآل�ة:

هذا إ�مان إبل�سي؛ الذي �قول: أنا مؤمن �اهلل، و�قترف المعاصي واآلثام, هذا اإل�مان ال �قدم وال یؤخر، أما 
حد من األخوة الحاضر�ن، وأنا معكم؛ حینما تشعر أنه اإل�مان المنّجي: هو الذي �حملك على طاعة هللا، وكل وا

�مكن أن ترتكب معص�ة, معنى ذلك: أن هنالك خلًال في إ�مانك؛ خلًال خطیرًا, ألنك لن تستط�ع أن تخالف 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

720 

أنظمة السیر, إن رأیت الشرطي أمام اإلشارة، وٕان رأیت شرط�ًا آخر على عجالت، وٕان رأیت مرك�ة فیها ضا�ط 
, واإلشارة حمراء، وأنت مواطن عادي، ال تستط�ع أن تخترق األنظمة، ألنك موقن أن علمه في الشرطة كبیر

�طولك، وأن قدرته تطولك, إذًا: أنت مستق�م، ط�قوا هذا المثل، وهلل المثل األعلى، أنت في علمه, وفي ق�ضته، 
اإل�مان �حملك على طاعة هللا,  فكیف تعص�ه؟! إذًا: أنتقل إلى شعور مستمر أن هللا معك, هذا اإل�مان جید, هذا

 هذا اإل�مان یجعلك تنض�ط؛ تض�ط أعضاءك، تض�ط جوارحك، تض�ط لسانك، تض�ط دخلك وٕانفاقك.

 هذا ما فرقه العلماء بین هاتین اآلیتین :

 ﴿وهو معكم أینما كنتم﴾

 إال أن العلماء فرقوا بین: 

 ﴿وهو معكم أینما كنتم﴾

 و�ین: 

 ﴿وٕان هللا مع المؤمنین﴾

 ع�ة األولى مع�ة عامة؛ هو مع كل ع�اده؛ مؤمنهم وكافرهم، لكن: الم

 ﴿إن هللا مع المؤمنین﴾

 فهذه مع�ة خاصة، هذه مع�ة التوفیق والحفظ والنصر والتأیید: 

 ﴿َأنَّ للااََّ َمَع اْلُمتَِّقیَن﴾

 ]123[سورة التو�ة اآل�ة: 

 الفاجر، معهم �علمه، لكن المع�ة الثان�ة: المع�ة العامة؛ هللا مع الكافر، مع الملحد، مع العاصي، مع 
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 ﴿وَأنَّ للااََّ َمَع اْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]19[سورة األنفال اآل�ة: 

 ﴿َأنَّ للااََّ َمَع اْلُمتَِّقیَن﴾

 ]194[سورة ال�قرة اآل�ة: 

أن هذه مع�ة خاصة: هو معهم؛ ینصرهم، و�حفظهم، و�ؤ�دهم، و�وفقهم، ومع�ة هللا أثمن شيء على اإلطالق، 
 �كون هللا معك، كن مع هللا ترى هللا معك.

 ما هو الثمن الذي ین�غي أن یدفعه المسلم حتى ینال مع�ة هللا الخاصة؟ :

 أیها األخوة, لكن هذه المع�ة الخاصة التي نطمح إلیها جم�عًا؛ لها ثمن، هل هناك آ�ة تؤكد هذا الثمن؟: 

ي َمَعُكْم َلِئْن َأَقْمتُ  ُ ِإنِّ ْرُتُموُهْم َوَأْقَرْضُتُم للااََّ َقْرضًا َحَسنًا﴾﴿َوَقاَل للااَّ َالَة َوَآَتْیُتُم الزََّكاَة َوَآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّ  ُم الصَّ

 ]12[سورة المائدة اآل�ة: 

إن دفعت الثمن نلت المع�ة؛ المع�ة الخاصة، �عني أح�انًا تجد التوفیق صارخ؛ تجد أن هللا س�حانه وتعالى صرف 
ة كبیرة جدًا بلطفه العم�م، وجلب لك منفعة كبیرة بتوف�قه العظ�م، أح�انًا: تشعر أنك أقوى من كل عنك مصی�

المحن، أح�انًا تشعر أنك في حصن حصین، وفي حرز حر�ز، أح�انًا تشعر أن هناك من یلهمك الصواب، أن 
�القرب من هللا، هناك من �حفظك من كل الجهات، أن هناك من �صرف عنك األذى والضر، هذا الشعور 

 و�توفیق هللا ونصره؛ شعور ال �قدر بثمن، ثمنه أن تقدم الطاعة: 

ْرُتُموُهْم َوَأْقَرْضُتُم للااََّ َقْرضاً  َالَة َوَآَتْیُتُم الزََّكاَة َوَآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّ   َحَسنًا﴾﴿َلِئْن َأَقْمُتُم الصَّ

 ]12[سورة المائدة اآل�ة: 

 هذا السبیل.
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 الفرق بین المع�ة العامة و�ین المع�ة الخاصة : الحظ

, وهناك مع�ة خاصة �المؤمنین، المع�ة العامة: -حتى الكفار-فهناك مع�ة عامة؛ هذه تشمل كل المخلوقات 
مع�ة علم، أما المع�ة الخاصة: مع�ة إكرام، مع�ة هللا العامة مع الناس كلهم؛ أنه �علم سرهم وجهرهم، مع�ة هللا 

: أنه �حفظهم، و�وفقهم، و�نصرهم، و�ؤ�دهم، و�سعدهم, هذه ثمنها؛ أن تق�م الصالة, وأن -مؤمنینلل-الخاصة 
 تؤتي الزكاة، وأن تستق�م على أمره، وأن تحسن إلى خلقه، وال�اب مفتوح لكل الناس.

 مشكلة ونص�حة في آن واحد :

تمنى أن یزداد رزقه، وكل إنسان �عتقد أنه أیها األخوة, المشكلة: أن الناس ل�سوا راضین عن أرزاقهم؛ كل إنسان ی
مظلوم، لكن الناس راضون عن عقولهم، وعن إ�مانهم، كل یدعي أنه عالم، أو أنه مؤمن، أو أنه عاقل، أو أنه 

 متفوق �اإل�مان والمعاصي التي یرتكبها, دلیل ضعف إ�مانه، فاإلنسان ال یتملق نفسه.

 أنا أنصح هذه النص�حة:

الظن بنفسك؛ مهما أسأت الظن بنفسك فأنت على صواب، ومهما أحسنت الظن بها فأنت ابتعد عن أن تحسن 
على خطأ، �الغ في سوء الظن بنفسك، و�الغ في حسن الظن �أخ�ك، �الغ في سوء الظن بنفسك، و�حسن الظن 

 �أخ�ك.
 ومن أساء الظن �أخ�ه, فقد أساء الظن بر�ه.

ه عن مبرر، حاول أن ت�حث له عن مسوغ، أما حینما تخطئ, ال حاول أن تلتمس ألخ�ك عذرًا، حاول أن ت�حث ل
 تقل: أنا أرتقي، أو هذه مصی�ة ترق�ة؛ ال، ال تجامل نفسك؛ كن قاس�ًا معها، من أجل أن تنجو.

لذلك: من حاسب نفسه حسا�ًا عسیرًا؛ كان حسا�ه یوم الق�امة �سیرًا، ومن حاسب نفسه في الدن�ا حسا�ًا �سیرًا 
 ..... 

ال تدقق، كلمة نحن عبید إحسان، لسنا عبید امتحان، كلمة ال �سعنا إال عفوه، كلمة من منا ال یخطئ، كلمة 
كلمة نحن فقراء إلى فضل هللا، أمرتنا فارتكبنا، أمرتنا فلم نأتمر، نهیتنا فلم ننتِهِ◌ِ◌ِ◌، وال �سعنا إال فضلك, هذا 

قولها اإلنسان في حاالت خاصة، وهو في أعلى كالم غیر مقبول أبدًا، هذه كلمة حق أر�د بها �اطل، هذه �
 درجات القرب من هللا.
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 كیف نوفق بین هذه اآل�ة 

 ﴿ادخلوا الجنة ..... تعملون﴾

 و�ین هذا الحدیث: (لن یدخل أحد الجنة .....)؟ 

 في �عض األحادیث أنه: 

 هللا برحمته)) ((ال یدخل أحدكم الجنة �عمله, قالوا: وال أنَت!؟ قال: وال أنا، إال أن یتغمدني

((لن یدخل أحد الجنة �عمله، قالوا: وال أنت �ا رسول هللا!؟ قال: وال أنا, إال أن یتغمدني هللا برحمة منه 
 وفضل))

 ((لن یدخل أحدا الجنة عمله، قالوا: وال أنت �ا رسول هللا!؟ قال: وال أنا, إال أن یتغمدني هللا برحمته))

 لناس؛ یتوهمون أن الجنة ل�ست �العمل، مع أن هللا هلالج لج �قول: هذا الحدیث: �سبب إشكاًال كبیرًا ل

 ﴿اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِ�َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾

 ]32[سورة النحل اآل�ة: 

 �قول النبي الكر�م: 

 ((لن یدخل أحدكم الجنة �عمله, قالوا: وال أنَت!؟ قال: وال أنا، إال أن یتغمدني هللا برحمته))

 بین اآل�ة والحدیث؟! اآل�ة قطع�ة الداللة: فكیف نوفق 

 ﴿اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِ�َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾

 ]32[سورة النحل اآل�ة: 

أحد الصحا�ة الكرام (سیدنا جعفر) اقترب من المعنى الدقیق لهذه اآل�ة؛ قال: ادخلوا الجنة برحمتي, واقتسموها 
 �أعمالكم.
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 سبق ذكره في عالقة التوفیق بین اآل�ة والحدیث : إل�كم هذین المثلین لتوض�ح ما

أنا أضرب مثلین لتوض�ح هذا الحدیث: لو أنت أ�ًا توفي، وترك ولدًا فه�مًا فطنًا؛ لكن لم یترك له شیئًا, فجاء 
عمه، وقال: �ا بن أخي؛ إذا أردت أن تتا�ع دراستك، فأنا معك إلى آخر سنة في الجامعة، إن أبدیت نشاطًا 

, فأنا معك وٕاال لن أنفق عل�ك, فدخل أول صف؛ نجح, تفوق، الصف الثاني، الثالث، الرا�ع، دخل واجتهاداً 
الجامعة؛ أول سنة، الثان�ة، الثالثة، الرا�عة، أكمل ماجستیر، أكمل دكتوراه، ونال شهادة عل�ا، تمتع بدخل كبیر، 

وال فضلك ما كنت بهذا الحال, فقال له: �ا بن ومرة جالس مع عمه؛ فقال ابن األخ لعمه: قال له: وهللا �ا عماه؛ ل
أخي، لوال اجتهادك لما أعطیتك. هل هناك تناقض بین الكلمتین؟ لو أن ابن األخ ما اجتهد؛ لما تا�ع دراسته، ولو 

 أنه كان مجتهدًا, لكن العم ما استفاد �شيء.

ة األولى, اشتر�ت لك أغلى دراجة في أضرب مثًال آخر یوضح هذه الحق�قة: لو أن أ�ًا قال البنه: إن نلت الدرج
البلد؛ مكافأة لك، فهذا االبن عندما نال الدرجة األولى, وحمل الجالء بیده؛ توجه م�اشرة إلى �ائع الدراجات، وقال 
له: هذا الجالء، أعطني الدراجة، هل �عط�ه شیئًا؟ ها هو نجح؛ األولي, ال بد أن یدفع األب ثمن الدراجة، هذا 

ب و�ین االبن، ال بین االبن و�ائع الدراجات. �عني عملك كله �ساوي ثمن مفتاح بیت؛ ثمنه مئة اتفاق بین األ
وخمسون ملیونًا، المفتاح ثمنه ثالث عشرة لیرة، لكن ال بد من هذا العمل، أما البیت ال �قدر بثمن، البیت ال 

سون ملیونًا، أما عملك ثمنه ثالث �ساوي العمل، �عني عملك �ساوي ثمن مفتاح بیت، أما البیت ثمنه مئة وخم
 عشرة لیرة سور�ة، فهذا التوفیق بین اآل�ة و�ین الحدیث: 

 ﴿اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِ�َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾

 ]32[سورة النحل اآل�ة: 

؛ العمل سبب ول�س ثمنًا، في فرق؛ ل�س عملك ثمنًا للجنة، ولكنه سبب للجنة، أما الثمن هو فضل هللا عز وجل
 لوال أن هللا خلق الجنة، ووعدنا بها، وتفضل بها علینا؛ لما دخلناها، إذًا: الجنة فضل، والعمل سبب، ول�س ثمنًا.
أوضح مثال: عملك �ساوي مفتاح بیت، البیت ثمنه مئة وخمسون ملیونًا، فإذا دخلت البیت، فالذي قدم لك البیت؛ 

یئًا، أنا قدمت لك المفتاح؛ تكرمًا مني إل�ك، فإذا توهمت أن هذا أنا داخل �المفتاح. �قول لك: المفتاح ال �ساوي ش
 المفتاح هو ثمن هذا البیت, هذا وهم كبیر جدًا.
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 �عض األدع�ة الرائعة:

 اللهم رحمتك أرجى لي من عملي.

 ال بد من عمل؛ لكن هذا العمل سبب ول�س ثمنًا، لذلك العلماء قالوا: الجنة محض فضل, والنار محض عدل.

 نة فضل، والنار عدل، لذلك: رحمة هللا وسعت كل شيء. الج

 ((إن أفضل اإل�مان: أن تعلم أن هللا معك حیثما كنت))

 ((أفضل الدعاء: أن تسأل ر�ك العفو والعاف�ة في الدن�ا واآلخرة))

 اللهم ارزقنا العفو والعاف�ة والمعافاة الدائمة في الدین والدن�ا واآلخرة.

 ر من الناس :نعمة قد �غفل عنها كثی

أخواننا الكرام، الذي یتمتع �صحة جیدة؛ هذا غني جدًا، وثمن هذه الصحة ال �قدر إطالقًا، ألن المال كله ال 
 معنى له أمام فقد الصحة.

، ذكر ثالث نعم على التسلسل: نعمة الهدى، ونعمة الصحة، ونعمة الكفا�ة؛ فإذا -رضي هللا عنه-سیدنا علي 
 مكتف�ًا, ما فاتك من الدن�ا شيء.كنت مهتد�ًا، صح�حًا، 

 نقاش جرى بین ملك ووز�ره : 

, قال له: أنت. قال له: ال؛ الملك رجل ال نعرفه وال -الوز�ر خاف، الملك ج�ار-قال ملك لوز�ره: من الملك؟ 
 �عرفنا، له بیت یؤو�ه، وزوجة ترض�ه، ورزق �كف�ه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وٕان عرفناه جهدنا في

 إذالله.

فإذا واحد من أخواننا الحاضر�ن, اهتدى إلى هللا، واستقام على أمره، وتمتع �صحة جیدة، وعنده قوت یومه؛ عنده 
ثمن وج�ة طعام واحدة، فكأنما حیزت له الدن�ا �حذافیرها، ال �قل: ال یوجد ب�ع، السوق ضعیف، عندنا �ضاعة 

كل أسبوع, هو غني جدًا، حینما ال �حتاج أن �ضع دسام لقل�ه, كاسدة, اإلنسان حینما ال �حتاج أن �غسل كلیت�ه 
هو غني جدًا, حین ال �حتاج أن یذهب إلى بلد �عید, لیجري عمل�ة جراح�ة, نجاحها �المئة خمسین, تساوي ثمن 
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 بیته؛ هو غني جدًا.

 فاللهم ارزقنا العفو والعاف�ة والمعافاة الدائمة في الدین والدن�ا واآلخرة.

عاء: أن تسأل ر�ك العفو والعاف�ة في الدن�ا واآلخرة؛ فإنك إن أعطیتهما في الدن�ا, ثم أعطیتهما في أكبر الد
 اآلخرة؛ فقد أفلحت. 

((أفضل الدعاء: أن تسأل ر�ك العفو والعاف�ة في الدن�ا واآلخرة، فإنك إذا أعطیتهما في الدن�ا، ثم أعطیتهما في 
 اآلخرة، فقد أفلحت))

�قي الذي وصل إلى عفو هللا في الدن�ا وعافیته، وٕالى عفو هللا في اآلخرة وعافیته، ارزقنا العفو هذا هو الملك الحق

 والعاف�ة والمعافاة الدائمة في الدین والدن�ا واآلخرة.

 وكان هذا الدعاء: من أحب األدع�ة إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، من أحب األدع�ة إلى النبي هذا الدعاء.

 أن تش�ع كبدًا جائعًا :أفضل الصدقة: 

 الحدیث الثالث: 

 ((أفضل الصدقة أن تش�ع كبدًا جائعًا))

 لذلك: سئل عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أي اإلسالم أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام))

لكن الوالئم التي �ق�مها �عض الناس؛ هذه والئم �عضهم ال یبتغون بها وجه هللا عز وجل, هذه یت�ارون فیها مع 

ال یجا�ان، ل�س هدفه أن �طعم جائعًا، هدفه أن �عرض  -كما قال عل�ه الصالة والسالم-أندادهم, والمت�ار�ان 

األغن�اء، و�حرم منها الفقراء، تجد الغني مشمئزًا, ال عل�ك مستواه الرف�ع الذي �ع�ش �ه، هذه والئم یدعى إلیها 

 أر�د لحمًا، الفقیر جائعًا, ما أكل لحمًا منذ شهر.
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 تطبیق عملي للحدیث الذي ذكر آنفًا :

كان مفت�ًا، وكان عالمًا جل�ًال, له عادة محرجة جدًا, إذا عزم  -الشیخ عطا الكسم-كان في عالم جلیل في الشام 
�عني مجدرة، كشكة, فأوالده: �ا �ا�ا؛ اسود وجهنا, هذا الطعام ال -ع لهم طعامًا عجی�ًا خشنًا كبراء البلد؛ صن

 , وٕاذا دعا الفقراء, ذ�ح لهم الذ�ائح, هذا الطعام �شتهونه.-�أكلونه أبداً 

قیرًا, �شتهي أن اآلن أكثر الوالئم تجد: ال أر�د لحمًا، ال أر�د هذه, شيء مالحظ؛ كلهم أغن�اء؛ ادع واحدًا، جائعًا، ف
 �أكل اللحم، هذا: أطعم كبدًا جائعة.

أنا سمعت عن رجل صالح، كان سفیرًا في بلدنا، لكنه صالح جدًا، أكثر همه: أن یدعو طالب العلم، طال�ًا من 
أطراف الدن�ا جاؤوا إلى هنا لیتعلموا، هؤالء ل�سوا أغن�اء، فكان یدعوهم إلى مأدبته، كان رجًال طالب علم هو 

 سًا؛ فأفضل الصدقة: أن تطعم كبدًا جائعة.أسا

 نقطة هامة :

بلغني �عض األخوان: صدقة الفطر؛ �عني عندنا مبلغ ندفعه؛ خمسون لیرة على الرأس، في �عض األخوة یجلب 

وعل�ة �ازالء، وكیلین رز، وعل�ة سمنة؛ هذا طعام لخمسة أشخاص ألر�عة أ�ام،  -رأس العصفور-�كیلین لحمة 

لعید صدقة الفطر, هذه العل�ة؛ عل�ة �ازالء، كیلین رز، كیلین لحمة، �طبخ طبخة درجة أولى، �قدمون على ا

�أكلها مع أوالده، كثیر من األشخاص األغن�اء �عمل ول�مة؛ یدعو الفقراء، و�حسبها من الزكاة، العلماء قالوا: 

 إ�احة الطعام ل�ست من الزكاة.

ة لذیذة �عل�ة, �أكلها هو وأوالده وزوجته, األب أب, لو أطعمته وحده، أعط هذا الفقیر قطعة لحم كبیرة, أعطه أكل

وتركت أوالده وزوجته یتضورون جوعًا، ماذا فعلت؟! ما فعلت شیئًا، ال بد من أن تقدم هذا الطعام لألهل، أكثر 

ة فیها كیلین إخواننا إذا كان أحبوا أن یتصدقوا على روح والدهم؛ أقول له: اعمل لي مئة عل�ة صف�حة، كل عل�

, وزعها على فقراء جائعین، هؤالء یدعون لك وللمتوفى, إذًا: هنا أفضل الصدقة: -بدون والئم في البیت-ووزعها 

 أن تش�ع كبدًا جائعا, والجائعون كثیرون جدًا.
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 األحادیث التي وردت في درسنا الیوم :

 ثالثة أحادیث: 

 كنت))((إن أفضل اإل�مان: أن تعلم أن هللا معك حیثما 

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر, والطبراني في المعجم األوسط]

 ((أفضل الدعاء: أن تسأل ر�ك العفو والعاف�ة في الدن�ا واآلخرة))

 ((أفضل الصدقة: أن تش�ع كبدًا جائعًا))

 دعاء الختام :

؛ الصادق الوعد األمین، اللهم ﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم
أعطنا وال تحرمنا،أكرمنا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصل هللا على سیدنا دمحم النبي األمي 

 وعلى آله وصح�ه وسلم، والحمد هلل رب العالمین، الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 تفرقةم نبو�ة : أحادیث {119-58}الدرس 

 18-10-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 ما سر هذا الحدیث؟ :

 البیهقي: �قول عل�ه الصالة والسالم ف�ما رواه اإلمام 

 ((أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقه, وأعلمه أجره وهو في عمله))

في هذا الحدیث حرف واحد؛ كل سره في هذا الحرف: أعطوا األجیر أجره، لو أن النبي عل�ه الصالة والسالم 

الذي یتناسب مع قال: أعطوا األجیر أجرًا؛ أي أجر یجزئ رب العمل، أما حینما قال: أعطوا األجیر أجره؛ األجر 

جهده، وقد �كون مضطرًا، قد یرضى منك أن �أخذ أبخس األجور، قد یرضى منك أن �أخذ أقل مبلغ تعط�ه إ�اه، 

ولكنه مضطر؛ إال أن النبي عل�ه الصالة والسالم أمرك أن تعط�ه األجر الذي یلیق �ه، األجر الذي �كافئ 

 جهده، األجر الذي �غطي حاجاته. 

 اعتقاد �اطل :

نسان حینما �عتقد أنه �ع�ش في الدن�ا من أجل أن �ستمتع بها، وأن الموت نها�ة الح�اة الدن�ا؛ له أن �فعل ما اإل

�شاء، له أن یبني مجده على أنقاض الناس، له أن یبني ثروته على إفقار الناس، له أن �مص عرق الناس، إذا 

 لم یوجد آخرة؛ ممكن. 

 في حجم عمله الصالح :ر�ح اإلنسان ل�س في حجم ثروته ولكن 

أیها األخوة, أما حینما �كون هناك یوم نقف جم�عًا بین یدي هللا عز وجل، ل�سألنا عن كل شيء؛ عن هذا المال 

مم اكتس�ه، وف�م أنفقته؟ فر�ح اإلنسان ل�س في حجم ثروته, ولكن في حجم عمله الصالح، فالذي عنده موظفون، 
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اهم حقهم، وقل ر�حه, أفضل له عند هللا ألف مرة من أن �عطیهم أقل أو عمال، أو رجال �عملون معه؛ إن أعط

من حقهم، و�زداد ر�حه، أما �العقل�ة التجار�ة؛ كلما ضغطت المصار�ف؛ ازداد الر�ح، لك أن تضغط المصار�ف, 

مصار�ف الض�افة اضغطها، مصار�ف السفر اضغطها، مصار�ف اإلعالن اضغطها, أما مصار�ف األجور هذه 

غي أن تضغطها، إنك إن ضغطتها؛ ض�عت حق هؤالء، وهللا عز وجل س�سألك عنها، في الحدیث: أعطوا ال ین�

 األجیر أجره؛ أي األجر المكافئ لعمله، األجر المتناسب لطاقته، األجر الذي یوفر له كرامته. 

 خطأ كبیر �حصل في التجارة والصناعة :

اعة, الذین �عطون من معهم األجر الكافي؛ �أخذون منهم كل أنا أجد أن أصحاب األعمال الناجحة؛ تجارة أو صن

شيء، و�عطونهم األجر الكافي، أما حینما تبخل على من معك, وهو أمین, فهذا خطأ كبیر قي التجارة 

 والصناعة، خطأ كبیر أن تضیق على من �عمل معك ل�ًال ونهارًا. 

 ((أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقه))

 ؛ �عني أعطوه األجر المناسب، وثان�ًا: السرعة؛ أعطوه األجر في الوقت المناسب، وثالثًا: واعلموه. أوًال: في الهاء

 الجهالة تفضي إلى المنازعة :

 أیها األخوة, الجهالة تفضي إلى المنازعة.

ه �مبلغ أكثر التجار؛ ال تفرق، تعال, یبني آماًال ...، خذ دفعة, یجعلها دفعات ل�عد ستة أشهر أو سنة؛ �فاجئ

�س�ط جدًا، �معاش قلیل؛ �عمل عنده ثورة، لماذا؟ قل له من أول یوم: أنا أجرك عندي كذا وكذا، أعلمه، أعطه 

األجر المناسب في الوقت المناسب، و�ین له مس�قًا حجم أجره؛ من أجل أال تنشأ منازعة بینك و�ینه، من أجل أال 

 �حقد العامل على رب العمل. 

 حرفة وله موظفون :رسالة لكل من �ملك 

أخواننا الكرام، أصحاب األعمال التجار�ة، أو أصحاب المعامل، إذا عدوا موظفیهم كأبنائهم، جعلهم هللا تحت 

إشرافك، وأناطهم �ك، ال تعاملهم كأشخاص تعصرهم، وتأخذ جهدهم، ثم تلفظهم، عاملهم كأخوة لك، كأفراد أسرة 
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  عز وجل لهذا العمل.واحدة؛ هذا مما ینهض بهم، و�سبب توفیق هللا

 �عني حدیث دقیق: 

 ((أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقه, وأعلموه أجره و
 هو في عمله))

كلما نقصت المعلومات، تنشأ المنازعات، كلما أعطیت كالم ض�ابي؛ تنشأ منازعة، كلما أ�قیت شیئًا غیر واضح، 

اسب في الوقت المناسب، مع اإلعالم الكافي تنشأ منازعة، وضح كل شيء، بین كل شيء، أعطه األجر المن

 �كل التفاصیل. 

 هذا ما �فعله الكثیر من التجار :

كثیر لنا أخوان تجار، یجدون صانعًا ذك�ًا، یلمحون له �الشراكة, قد أشاركك, مسكین هذا الصانع؛ یدخل في علم 

، �شغله سنتین، ثالثة، أر�عة، خمسة، األحالم، �ع�ش أ�امًا سعیدة جدًا؛ وصاحب العمل ل�س جادًا في هذا القول

ستة، و�عد ... ما في أمل أن یدخله معه وال بنس�ة وال �شيء إطالقًا، أنت غررت �ه؛ طمعته ثم أح�طته، وهذا ال 

 یجوز؛ اإلنسان یجب أن �كون واضحًا. قال له: 

 ((ال إ�مان لمن ال أمانة له, وال دین لمن ال عهد له))

 جم األوسط, والبزار في مسنده, واإلمام أحمد في مسنده, وابن ح�ان في صح�حه][أخرجه الطبراني في المع

كلمة سهلة، لكن كلمة من صاحب العمل؛ هذه تعط�ه أمًال للموظف، تجعله �ع�ش في أحالم, فحینما �فاجأ أنك 

ب شيء لست جادًا ف�ما تقول؛ ینشأ عنده إح�اطًا، قد یؤدي �ه إلى انحراف نفسي، أو انحراف خلقي، أصع

�اإلنسان خی�ة األمل؛ أن �كون معلقًا آماله على شيء؛ ثم في لحظة واحدة هذا الشيء یتبدد أمامه، أ�ام یختل 

توازنه، أ�ام �فقد صوا�ه، أ�ام �صاب بجلطة، فهكذا الكالم؛ تظنه كالمًا �س�طًا، إذا وعدت: المؤمن إذا وعد وفى، 

 وٕاذا عاهد صدق في عهده, وٕاذا أؤتمن لم یخن.

عني: هذا الحدیث ألخواننا التجار مفید جدًا؛ أعطه األجر المناسب في الوقت المناسب، مع اإلعالم الكافي، �

ولعلك ترزق �ه, ر�ما, من أدق ما في هذا الدین, أنه �متحنك, فإن رآك أدیت للناس حقوقهم, �ارك هللا �ك، 
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 و�رزقك، ومتعك �ح�اتك. 

 قصة من الواقع :

نابلسي، أخ مق�م كان في لبنان، فلما زار بلده سور�ة، وسمع كذا درسًا, تاقت نفسه أن ی�قى في عندنا أخ بجامع ال

في الشام دائمًا، لكن ل�س له عمل هنا، فهو كان �عمل سا�قًا �مواد الحلو�ات، فأعاره أخوه س�ارة، واشترى من 

ثالثة آالف �حصلهم في الشهر، المعامل �عض المواد الغذائ�ة، ووزعها على �ائعي المفرق، �عني ألفان إلى 

�الیوم؛ ساعتان، ثالث، والس�ارة استعارة، والمواد للمعامل للتوز�ع. له صدیق حم�م متزوج حدیثًا، هذا الصدیق فقد 

عمله فجأة, صاحب العمل أنهى له عمله, فإنسان متزوج من شهر�ن، ثالث، وعر�س، ودخله ... التجأ لهذا األخ 

 عل معه؟ �عني صدیق، وفقد دخله، قال لي: وهللا, أقاسمه دخلي.األول, قال لي: ماذا سأف

كل دخلك ألفان لیرة، ثالثة أالف؛ قصة قد�مة، قال له: اجلس بجانبي، أنت تنزل وتوصل العل�ة للسمان فقط، أنا 

 أ�قى وراء المقود، معناها أنت تعاونني �الجهد، وأعط�ك نصف الدخل.

أول شهر؛ هللا هداهم إلى شيء ... هكذا؛ �عض أنواع الحلو�ات الكرو�ة:  الرجل حي یرزق، �قسم �اهلل العظ�م،

وضعهم �صندوق مئة قطعة مع كذا صورة و�اع �شكل جملة. قال لي: أول شهر، حصلنا عشر�ن ألفًا, قال له: 

موظفین هذه عشرة، وهذه عشرة, من ألفین لعشر�ن, بنفس�ة أنه أنا أر�د أن أعین أخي؛ �عني إذا أنت تاجر ولد�ك 

ثالثة؛ بنفس�ة هؤالء أخواني، هؤالء مثل أوالدي؛ الزم أعطیهم حقهم، الزم أكرمهم، الزم آخذ بیدهم، أنا مثل 

والدهم، فإذا أنت بهذه النفس�ة؛ فاهلل �عط�ك و�عطیهم، و�عط�ك لتعطیهم، و�رزقك �حسنتهم؛ حاجة دق�قة, عامل 

 هللا عز وجل, هذا الذي أمامك؛ إنسان، إنسان. 

 رأ�ك؟ :ما 

أنا مرة كنت �محل �عني بخانة الجمرك، �عني كان یوم عطلة، فكان ابن صاحب المحل صف الثاني, من غرائب 

الصدف، وعنده صانع �صف الثامن، �عني �سنه تقر��ًا، فحمل الصانع أول ثوب، ثاني ثوب، ثالث ثوب، را�ع 

 و�ًا واحدًا؛ قال له: انت�ه، �ا�ا .. ظهرك.ثوب, قال له: لم أعد أقدر, قال له: شاب أنت, جاء ابنه، حمل ث

�ا لطیف، �ا لطیف؛ موقف قذر، هذا ابن الناس أ�ضًا، ابن الناس هذا، خفت على ابنك بثوب واحد، ما خفت 
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 على ابن الناس �عشرة أثواب، تحمله إ�اهم؟! هذه أمامي جرت.

د هللا عز وجل، وٕان هللا س�سألك عنهم جم�عِا، فأنت لما تكون مؤمنًا إ�مانًا قو�ًا؛ ترى أن هؤالء الذین حولك ع�ا

 س�حاس�ك عنهم. 

 احذر من هذا الفعل أیها التاجر :

اإلنسان �ضع البنه مئتي ألف دروسًا خاصة؛ ل�أخذ �كالور�ا، فیدخله جامعة؛ لیجعله طبی�ًا، في عنده صانع؛ 

فاءة، ال یرضى؛ �قول لك: إذا تعلم �طلب منه ساعة قبل انتهاء الدوام؛ ل�حضر الدرس �مدرسة لیل�ة، ل�أخذ ك

یتكبر, هللا س�حاس�ك ... ابنك دكتور تر�ده، أما هذا الیت�م إذا أحب أن �أخذ كفاءة؛ تمنعه؟!. نحن نر�د أخوانًا 

تجارًا مؤمنین؛ �عاملون الناس معاملة أب، وٕاال تنشأ نظم وتنشأ نظر�ات؛ نستوردها من الشرق تارة، أساسها 

 ق األمة، أساسها تحط�م األغن�اء: الحقد، أساسها تفر�

 ((األغن�اء أوص�ائي والفقراء ع�الي، فمن حرم مالي ع�الي؛ أذقته عذابي وال أ�الي))

 هكذا نر�د أصحاب المعامل :

في أخ من أخواننا كان �شتغل عامًال �معمل جوخ، لكن صاحب المعمل صالح جدًا؛ �قسم �اهلل العظ�م؛ ال یذكر 

و ی�كي وفاء له، و�قرأ الفاتحة على روحه. قال لي: أنا كنت صغیرًا، أبي میت, یت�م,  اسم صاحب المعمل إال

اشتغلت عنده, أول یوم أكرمه؛ أعطاه هد�ة، أخذ له أل�سة، مدیر المعمل, شیف المعمل, أدخله على حراق، 

وم، �قول له: تعال كل فجعله أسودًا؛ فأقام ق�امته، أخذوه على الحمام، غسلوه، أخذ له بدلة جدیدة، وصار كل ی

معي. قال لي: أنا أجلب معي معكرونة، وهو یجلب معه أكًال طی�ًا. قال لي: إذا تأكل من طعامي؛ أتناول من 

طعامك, عامله كابن، وكلما ذكر اسمه؛ ی�كي و�قرأ له الفاتحة، نحن هكذا نر�د أصحاب معامل؛ �كون عمالهم 

هذا الحقد مستورد؛ ل�س من عندنا؛ الحقد بین الط�قة العاملة وأر�اب  مثل أوالدهم؛ فینشأ ترا�ط اجتماعي، تعاون،

العمل؛ هذا حقد مستورد؛ نحن ل�س عندنا �اإلسالم حقد؛ عندنا �اإلسالم رب عمل مثل األب، واألعمال 

 والموظفون كأوالده تمامًا؛ ینصحهم في دینهم، وفي دن�اهم، و�عطیهم أجرهم قبل أن یجف عرقهم. 
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 ال تستغرب :

 هذا الحدیث دقیق جدًا؛ لعلك ترزق �ه، أنت حاول, هذا األخ الذي عندك, تعامله كابنك؛ تجده یخلص لك.

كثیرًا ما أعرف أناسًا، یدخل موظف التمو�ن، �كتب مخالفة؛ الصانع ال �قبل إال أن �قدم هو�ته محل معلمه: 

 وأكرمهم.  وفاء, ففي موظفون مخلصون جدًا، السبب: أن صاحب العمل أعطاهم حقهم

 هذا الحدیث یخصك أیها التاجر :

هذا الحدیث وجدته مناسب جدًا ألخواننا التجار؛ عندك صانع، عندك محاسب، عندك موظف؛ أكرمه، ودله على 

هللا، واجعله �صلي في المسجد, ال تعتبر الصالة ض�اعًا للوقت, �العكس إذا صلى؛ اتصل �اهلل؛ صار أمینًا، 

 كان له صلة �اهلل؛ تستفید منه أكثر، صار أمینًا, واألمانة أهم شيء �العمل: لمصلحتك إذا صلى، إذا 

 ((أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقه, وأعلموه أجره و 
 هو في عمله))

 اعلمي هذا أیتها المرأة :

 حدیث آخر؛ �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أعظم الناس حقًا على المرأة زوجها.

بوها، أخوها، ابنها، عمها، خالها، ابن أختها، ابن أخیها، زوجها؛ أعظم الرجال حقًا، أعظم في �ح�اة المرأة؛ أ-
 . -الناس حقًا على المرأة زوجها

 وأعظم الناس حقًا على الرجل أمه))
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 وجاء لفظه في الصح�ح: 

حقًا على الرج  ((قلت: �ا رسول هللا! أي الناس أعظم حقًا على المرأة؟ قال: زوجها, قلت: فأي الناس أعظم
 أخرجه الحاكم في مستدركه؟ قال: أمه))

على خالف ما یتوهم اإلنسان، ل�س زوجته؛ بل أمه، األم هي األولى ثم الزوجة، األم أنجبت، الزوج هو األول؛ 
اآلن في كثیر زوجات؛ من أجل أن تنفذ كالم أمها؛ تخرب بیتها، وتخسر زوجها، وتخسر أوالدها, المرأة یجب أن 

 أن أول إنسان في ح�اتها؛ زوجها: تعلم 

 ((فإنما هو جنتك ونارك))

جنتها إذا أخلصت له، واتقت هللا في معاملته، ونارها إذا أهملت واج�ه، إنما هو جنتك ونارك، فیجب أن نر�ي 

 بناتنا هكذا. 

 من أخطاء اآل�اء :

األب �صغي إلى ابنته، وكأن كالمها أ�ام اإلنسان �كون قاض�ًا وهو ال یدري؛ تأت�ه ابنته متخاصمة مع زوجها؛ 

منزل، وال �سمح لنفسه أن �سأل صهره: ماذا فعلت معك ابنتي؟ كالم ابنته مصدق، �قاطع الصهر، ال یتصلون 

�ه؛ الذي حكته البنت صح�ح!! كال؛ غیر صح�ح؛ قد تكون الزوجة ظالمة جدًا، أنت قاض اآلن؛ یجب أن تكون 

عاملوك، لو كنت صهرًا، وزوجتك أساءت لك؛ وذهبت إلى بیت أهلها؛ أنا منصفًا، وعامل الناس كما تحب أن �

عندي آالف القصص، أنا ال أنطلق من هواء، أنا تأتیني قصص كثیرة جدًا؛ أعتب على اآل�اء: سمعت كالم 

 ابنتك، ولم یخطر ب�الك أن تسأل صهرك، لعلها أساءت له، لعلها قصرت في حقه، لعلها تطاولت عل�ه. 

 أیها األب؟ : أین عقلك

أخ من أخواننا؛ زوجته أساءت له إساءة تفوق حد الخ�ال؛ كالمًا وضر�ًا وٕاهانة وٕاهماًال, وذهبت إلى أبیها، 

وتكلمت ما شاءت عن زوجها كالمًا ال أصل له، وهذا الشهر الثالث، ولم یتصل األب �صهره، اعتبر كالم ابنته 

 نده أوالد ثالث.صح�حًا, وهي كاذ�ة, وحردها، وقاطعه الصهر، وع
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 في أخطاء كثیرة جدًا. 

 ولد �ار :

 ((أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقًا على الرجل أمه))

 األم هي األولى.

في أم بركت؛ عندها عدة أوالد؛ ثالثة أغن�اء، وواحد فقیر جدًا؛ ساكن �البیت �المخ�م �ال أبواب, فأرادوا أن 

العجزة، األوالد األغن�اء, المأوى طالب بتوق�ع كل أوالدها؛ فلما ذهبوا إلى هذا الفقیر؛  �ضعوها في المأوى؛ مأوى 

رفض أن یوقع؛ قال لهم: أنا أستقبلها، فجاء بها إلى بیته، األم لم تفهم ما السبب؟ لماذا جاؤوا بي إل�ك؟ قال: 

وجل رزقه خالل عشرة أ�ام؛ ما أتمم لت�قي عندي، أخوتي رفضوا أن ت�قي عندهم, دعت له دعاء كثیرًا؛ هللا عز 

 �ه كسوة بیته، وهو ال �علم من أین جاء هذا المال، و�عد عشر�ن یومًا توفاها هللا. 

 انظر هذا الختام ما أجمله! وهم ض�عوا كل عملهم. 

 معقول!! :

ًا قاس�ًا، و�دأ أعرف رجًال, أمه عنده خدمها اثنتي عشرة سنة، ثم ضاق بها ذرعًا، و�دأ یتأفف، و�دأ �حكي كالم

.... فهي حینما شعرت أنه �كرهها، وأنه ضاق ذرعًا بها؛ اتصلت �ابنها الفقیر، وقالت له: خذني إل�ك, یومان, 

 توفیت عند الصغیر الفقیر, اثنتا عشرة سنة؛ ضاع عمله. 

 العبرة �الخوات�م :

ا من عشر�ن سنة؛ یؤمن لها أكالتها، أعرف رجًال كان أستاذًا لي في التعل�م، في امرأة تجلس في الجامع؛ یرعاه

ینظف لها غرفتها، في غرفة بجامع الشمس�ة؛ فكان یرعاها، وهو مدیر مدرسة، رجل صالح جدًا, ثم انتقل من 

المهاجر�ن إلى المزة، عمره س�عون سنة, كل یوم من المزة إلى المهاجر�ن؛ لیرعى هذه المرأة, أقنعوه أهله؛ أنه أنت 

تقلت من ح�ك، لها غیرك، قال لها: أبدًا؛ أنا معاهد ر�ي أن أخدمها للموت, فلما رأوا أن انتهت مهمتك، أنت ان

عمره س�عین سنة، وكل یوم یركب من �اص إلى �اص؛ حتى ینظف لها غرفتها، و یؤمن لها أكالتها؛ أشفقوا 
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شرة، اثنا عشر یومًا؛ توفاها عل�ه؛ فقالوا له: ائت بها إلینا, فردوا لها غرفة في البیت، ووضعوها رحمًة �أبیهم, ع

 هللا عز وجل؛ ختم هللا له عمله الطیب.

أ�ام تخدم والدتك عشر�ن سنة، غلطتان, ثالث؛ تخسرهم كلهم، فاإلنسان ینت�ه؛ الذي عنده أم أو أب ی�الغ 

 بإكرامهم؛ ألنه إذا كان ختم عملك بإكرامهم فهذا عمل جید جدًا: 

 , وأعظم الناس حقًا على الرجل أمه))((أعظم الناس حقًا على المرأة زوجها

 األم. 

 عقاب عنیف :

في امرأة غن�ة جدًا جدًا, أراض، ودكاكین، و�یوت, وعندها أوالد ضائعون زوجاتهم من النمط الحدیث, فضاقوا 

�أمهم ذرعًا، وأخذوها إلى دار العجزة, هي: أنا أین؟ أین أنا؟! قال: أنت في دار العجزة. قالت: جید، ائتوني 

كل أمالكها وهبتها للجمع�ات الخیر�ة، هم مرتاحون؛ غدًا تموت أمنا، ونص�ح من  -قصة واقع�ة-كاتب العدل �

 ك�ار األغن�اء. فلما ماتت؛ لم یجدوا شیئًا؛ عاقبتهم في الدن�ا؛ لم یجدوا شیئًا. 

 دراسة علم�ة :

�كون بین أهله؛ فكل ابن أو بنت تضع أخواننا الكرام, في دراسات: أن اإلنسان عندما �كبر �السن؛ أهم شيء أن 

 األب أو األم في مأوى العجزة؛ تنشأ مشكلة نفس�ة تحطمه، هذا سعادته یجلس بین أوالده، بین أحفاده. 

 من أعظم األعمال: أن ترعى والدك أو والدتك :

 من أعظم األعمال ترعى والدك أو والدتك: 

 َما َأْو ِكَالُهَما﴾﴿ِإمَّا َیْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدهُ 

 ]23[سورة اإلسراء اآل�ة: 
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 هم عندك ... انظر؛ اإلنسان ماذا �قول؟ أنا عندي ولدین، عندي ابنتین, عندما �كبر �ص�ح هو عند ابنه، �قول:

 أبي عندي, وهو شاب, �قول األب: عندي ولدان، عندما �كبر �ص�ح األب عند ابنه: 

 َبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكَالُهَما﴾﴿ِإمَّا َیْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلكِ 

 ]23[سورة اإلسراء اآل�ة: 

یبلغن عندك؛ هم عندك, األب الشاب بره سهل، أما األب المتقدم �السن؛ في سن معین �صیر عبئًا اإلنسان، 

كالمه كثیر، �عید القصة مئة مرة، یتدخل �شؤون ال تعن�ه، ال�طولة اآلن, ال�طولة: أن تتحمل األب واألم وقد 

 تقدمت بهما السن: 

 ﴿ِإمَّا َیْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكَالُهَما َفَال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُهَما﴾

 ]23[سورة اإلسراء اآل�ة: 

إلى  العلماء قالوا: لو أن في اللغة كلمة أقل من أف, لقالها هللا عز وجل؛ إال أنهم حملوا على أف من شد نظره

أب�ه؛ نظر إل�ه هكذا؛ كأنه قال: أف، من أغلق ال�اب �عنف كأنه قال: أف، وأي إساءة لألب تساوي كلمة أف؛ 

 فهي محرمة في اإلسالم. 

 درس الیوم :

 عندنا حدیثان الیوم؛ األول: 

 ((أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقه, وأعلموه أجره و 
 هو في عمله))

 والثاني: 

 قًا على المرأة زوجها, وأعظم الناس حقًا على الرجل أمه))((أعظم الناس ح
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 دعاء الختام :

﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین، اللهم 

 على سیدنا دمحم النبي أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى هللا

 األمي، وعلى آله وصح�ه وسلم، والحمد هلل رب العالمین، الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 أفضل بـ تبدأ شر�فة : أحادیث {119-59}الدرس 

 25-10-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

���﷽ � 

 الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 ما هو الحد األدنى في التعلم من دینك؟ :

 أیها األخوة الكرام، �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أفضل الصدقة: أن یتعلم المرء المسلم علمًا, ثم �علمه أخاه المسلم))

 ابن ماجه في سننه][أخرجه 

اإلنسان یتلقى، �ستمع، �حضر خط�ة، �حضر درسًا، �سمع شر�طًا، �قرأ كتا�ًا، السؤال: تتلقى إلى متى؟ أما آن 
 لك أن تلقي؟ تستمع إلى متى؟ أما آن لك أن تتكلم؟ تصغي إلى متى؟ أما آن لك أن تدعو إلى هللا عز وجل؟. 

 مًا, ثم �علمه أخاه المسلم))((أفضل الصدقة: أن یتعلم المرء المسلم عل

 [أخرجه ابن ماجه في سننه]

 �عني: الحد األدنى من التعلم: حضور خط�ة الجمعة، الحد األدنى، هي فرض على كل مسلم:

 ومن ترك الجمعة ثالث جمعات, نكتت نكتة سوداء في قل�ه.

 وفي الحدیث: 

 ((من تَرَك ثالَث ُجَمع تهاونًا بها, طَ�ع هللا على قل�ه))

 أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في سننهم][
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 ثم �كون الران، وتال قوله تعالى: 

 ﴿َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِ�ِهْم َما َكاُنوا َ�ْكِسُبوَن﴾

 ]14[سورة المطففین اآل�ة: 

 ما المقصد من حضور خط�ة الجمعة؟ :

 لمفسر�ن حینما فسروا قوله تعالى: ما المقصد من حضور خط�ة الجمعة؟ سماع الخط�ة تستمع, ألن كل ا

َالِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر للااَِّ﴾  ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ

 ]9[سورة الجمعة اآل�ة: 

ه صلى الجمعة؛ هذا ذكر هللا هو الخط�ة، فهذا الذي �أتي في آخر الخط�ة, و�لحق بركعة وراء اإلمام, و�توهم أن

 سقط عنه الوجوب وٕان لم �حصل المطلوب، المطلوب ما حصل. 

 دعوة تحر�ض :

أیها األخوة، إذا اخترت جامعًا تثق بخطی�ه، وتثق �علم خطی�ه، وتثق بإخالص خطی�ه، ولزمت هذا المسجد، 

 تعلمت شیئًا؛ ولو آ�ة، ولو حدیث، ولو قصة، ولو حكم فقهي، ولو فكرة في اإلسالم.

في سفر،  -إن صح التعبیر-أنت اآلن معك ستة أ�ام؛ في لقاءات، في ز�ارات، في سهرات، في والئم، في أدوار 

في لقاء مع أوالدك، مع زوجتك، مع أخوانك، مع شركائك، مع أقر�ائك، مع أخوتك، مع أخواتك، مع بنات 

 أخواتك، مع بنات أخوتك، هذه اللقاءات ماذا تتكلم فیها؟: 

 �قومون من مجلس ال یذكرون هللا ف�ه، إال قاموا على مثل ج�فة حمار، وكان علیهم حسرة)) ((ما من قوم

 [أخرجه أبو داود في سننه]
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 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((بلغوا عني ولو آ�ة))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 ((فرّب مبلََّ◌غ أوعى من سامع))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 متى یدعو الشخص إلى هللا؟ :

أیها األخ الكر�م, حین تعتقد أن الدعوة إلى هللا فرض عین على كل مسلم؛ عندئذ تصغي إلى الخط�ة، وتأخذ أهم 

ما فیها، ثم تحاول أن تلقي �عض ما سمعته من الخطیب في هذه اللقاءات خالل األسبوع، هذا عمل المؤمن, 

إلى هللا، هذا التبل�غ فرض عین على كل مسلم، لكن لئال تتوهم أنك أنت فأنت في هذا األسبوع مكلف أن تدعو 

مكلف أن تلقي كل شيء؛ وأن تعطي الناس كل شيء، ال، فرض العین في الدعوة؛ في حدود ما تعلم، ومع من 

 تعرف، من هم أقرب الناس إل�ك؟ من هم خاصة الناس إل�ك؟: 

كل ذي رأي برأ�ه؛ الزم بیتك، وامسك لسانك، وخذ ما تعرف،  ((إذا رأیت شحًا مطاعًا، وهوى مت�عًا، وٕاعجاب
 ودع ما تنكر، وعل�ك بخاصة نفسك))

من؟ أنت وأوالدك، وزوجتك، وأخوانك، وأخواتك، وأوالد أخوانك، وأوالد أخواتك، وجیرانك، وشركائك، وأصحا�ك، 

 هذه خاصة نفسك. 

 أمر ال یخفى عل�ك :

یركز، أما إذا كان یتلقى العلم، ول�س مكلفًا إطالقًا أن یلق�ه؛ ال یركز، یخرج, اإلنسان حینما یتلقى العلم لیلق�ه؛ 

, إذا -ال �قدم وال یؤخر-درس رائع، لكن ما مضمونه؟ ال یتذكر، لكن درس جمیل جدًا كان, هذا اسمه انط�اع 

استمع إلى درس دقیق،  اإلنسان ل�س مكلفًا نفسه إطالقًا، وال �فكر إطالقًا في إلقاء كلمة أثناء الجمعة؛ مهما

ومنهجي، ورائع، وعمیق، ودقیق، ف�ه أدلة، وأحادیث، وآ�ات؛ ال �ستوعب شیئًا، أما إذا جلست لتستمع, كي تجعل 
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من موضوع هذا الدرس أو هذه الخط�ة حدیثًا طوال األسبوع؛ عندئذ تركز, الخطیب تكلم كذا، وذكر كذا، وجاء 

 نت ال تركز في سماع الدرس؛ إال إذا أردت أن تلق�ه على اآلخر�ن. �اآل�ة الفالن�ة، والحدیث الفالني، فأ

 شيء مؤلم حقًا :

أنا مرة وجدت إنسانًا في أ�ام الشتاء ال�اردة, �حمي س�ارته: إلى أین؟ یوم جمعة، قال لي: في �ائع فول �المیدان 

كیلو فول، �أكله ص�احًا! درجة أولى, ر�ع ساعة حتى حمیت، وهو �المهاجر�ن ساكن، إلى المیدان حتى یجلب 

�عني دینك أرخص عل�ك من كیلو فول!؟ تجد أقرب جامع، وتأتي �عد الخط�ة، وتلحق ركعة, هذه صالة الجمعة، 

أما من أجل صحن فول؛ تحمي الس�ارة ر�ع ساعة، وتنتقل من المهاجر�ن للمیدان, ألن الفوالت ظراف, ا�حث لك 

ما في مانع؛ ألنك أنت مكلف أن تدعو إلى هللا، مكلف أن  عن خطیب ظر�ف، وشغل س�ارتك، اذهب لعنده،

 تدعو؛ في حدود ما تعلم، ومع من تعلم، ومع من تعرف، مع من تعرف؛ خاصة نفسك. 

 حاسب نفسك :

حاسب نفسك, معقول تمضى جمعة، ما تتكلم كلمة �الحق، فقط �األسعار، واألخ�ار، وأخ�ار الساقطین 

 وات، هذا حدیثنا؛ أما في موضوعات سل�مة جدًا تلقیها؛ لذلك: والساقطات، األح�اء منهم واألم

 ((أفضل الصدقة: أن یتعلم المرء المسلم علمًا, ثم �علمه أخاه المسلم))

 من یلوذ �ك. 

 تأمل وفكر واستنتج :

 مرة ثان�ة:

 ما جلس قوم مجلسًا لم یذكروا هللا ف�ه، إال قاموا عن أنتن من ج�فة حمار.

 عن: 
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 قوم ثم تفرقوا لم یذكروا اسم هللا, كأنما تفرقوا إال عن ج�فة حمار))((ما اجتمع 

 [أخرجه ابن ح�ان في صح�حه, والحاكم في مستدركه]

أما إذا جلس قوم في مجلس لیذكروا هللا عز وجل، إال حفتهم المالئكة، وغشیتهم الرحمة، ونزلت علیهم السكینة، 
 وذكرهم هللا ف�من عنده .

 عن الحدیث: 

لس قوم یذكرون هللا إال حفتهم المالئكة, وغشیتهم الرحمة, و نزلت علیهم السكینة, وذكرهم هللا ف�من ((ما ج
 عنده))

ماذا یوجد أرقى من ذلك؟ سكینة، طمأنینة، صار قل�ه بردًا وسالمًا، واثق من رحمة هللا، واثق من عدالة هللا، 

الفرق, المالئكة حفته، أعانته، وألهمته الصواب،  مطمئن للمستقبل، نزع منه الخوف، نزع منه القلق، نزع منه

وسددت خطاه، وأنطقته �الحق، ور�نا عز وجل غشي كل هؤالء الذین كانوا �المجلس، غشیهم برحمته، رحمة 

 وسكینة، وحفظ، وعنا�ة، وذكرهم هللا ف�من عنده؛ هؤالء الذین إذا جلسوا مجلسًا؛ ذكروا هللا ف�ه. 

 رأي شخصي :

ن خصائص المسلم: �عني ال یوجد إنسان من الحاضر�ن ل�س له لقاءان، ثالثة، أر�عة �الجمعة؛ فأنا أرى أن م

زار أخته، في عنده سهرة، في عنده ول�مة، في عنده عقد قران، في عنده صلة رحم، دخلت، ما الموضوع الذي 

من خط�ة، أو من درس  ین�غي أن تتحدث �ه؟ اجعل موضوع الحدیث طوال الجمعة الذي تلقیته یوم الجمعة, إما

 علم، بهذا تكون قد نفذت وص�ة رسول هللا: 

 ((بلغوا عني ولو آ�ة))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 ((فرّب مبلََّ◌غ أوعى من سامع))

 [أخرجه الترمذي في سننه]
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 تعلم وعلم :

 فهذا الحدیث الذي رواه ابن ماجة: 

 لمسلم علمًا, ثم �علمه أخاه المسلم))((أفضل الصدقة: أن یتعلم المرء ا

 تعلم وعلم؛ ألن النبي عل�ه الصالة والسالم �قول: 

 ((َأنَّ رسوَل للااَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: خیُركْم من تعّلَم الُقرآَن وَعلََّمُه))

 [أخرجه البخاريُّ في الصح�ح, والترمذي وأبو داود في سننهما]

ط؛ العلم ل�س هدفًا لذاته, العلم وسیلة, كي ترقى �ه، وكي تحمل الناس على أن من تعلم وعلم، ل�س من تعلم فق

 یرقوا �ه. 

 دعوة رجاء :

هذا حدیث أتمنى على هللا أن �عینكم على تطب�قه، أن تتعلموا علمًا ثم تعلموه، في ببیتكم، مع أهلكم، مع أوالدكم، 

فر، بول�مة، بز�ارة، �صلة رحم، �أي وقت، اختر خطی�ًا مع أخوانكم، مع جیرانكم، مع أصدقائكم؛ بلقاء، بنزهة، �س

تثق �علمه، وتثق بإخالصه، والزمه، واكتب أثناء الخط�ة أش�اء أساس�ة، وحاول أن ترددها أثناء الجمعة؛ تكون 

 فعلت كما أمر النبي عل�ه الصالة والسالم, وكما جاء في هذا الحدیث: 

 مًا ثم �علمه أخاه المسلم))((أفضل الصدقة: أن یتعلم المرء المسلم عل

 أفضل الع�ادة أجرًا: سرعة الق�ام من عند المر�ض :

 أفضل الع�ادة أجرًا: سرعة الق�ام من عند المر�ض.

 عن الحدیث الضعیف: 

 ((أفضل الع�ادة سرعة الق�ام))
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 أال تطیل.

 ورد في �عض األحادیث: 

 ((الع�ادة فواق ناقة))

 ر دقائق: �عني مدتها مدة حلب ناقة؛ �عني عش

 ((الع�ادة فواق ناقة))

ألن المر�ض قد �كون متألمًا، �حتاج إلى دواء، �حتاج إلى أن یخرج من غرفته، �حتاج إلى مساعدة زوجته، 

�حتاج إلى أن یجلس جلسة معینة، فالمر�ض ال �حتمل أن تطیل عنده المقام فلذلك: الع�ادة فواق ناقة، وأفضل 

 عند المر�ض.  الع�ادة أجرًا: سرعة الق�ام من

 أفضل الفضائل :

 و: 

 ((أفضل الفضائل: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن ظلمك))

في �الجامعات تقدیرات؛ في تقدیر مقبول، وفي تقدیر جید، وفي جید جدًا، وفي ممتاز، وفي مرت�ة الشرف؛ إن 

 أردت أن تكون في األعلى مع أولي الفضل. 

 سبب نزول هذه اآل�ة :

 ال تعالى: ق

َعِة َأْن ُیْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَ�ى َواْلَمَساِكیَن َواْلُمَهاِجِر�َن ِفي سَ  ِبیِل للااَِّ َوْلَ�ْعُفوا ﴿َوَال َ�ْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ
ُ َلُكْم﴾  َوْلَ�ْصَفُحوا َأَال ُتِحبُّوَن َأْن َ�ْغِفَر للااَّ

 ]22[سورة النوُر اآل�ة: 
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ء جم�عًا: على أن هذه اآل�ة تخص سیدنا الصدیق رضوان هللا عل�ه، سیدنا الصدیق له قر�ب اسمه العلما

مصطح؛ هو الذي تولى كبر حدیث اإلفك، هو الذي روج في المدینة: أن السیدة عائشة وقعت في الفاحشة مع 

مه إلى بیته، فلما سیدنا الصدیق كان �عط�ه عطاء كل شهر، كان أحد أقر�ائه، ض -مع الذي نقلها-مصطح 

تكلم على ابنته كالمًا, متى قطع عنه المعونة؟ حینما نزلت براءة ابنته في القرآن، معناها أنه كاذب، حینما برأها 

هللا عز وجل من فوق س�ع سموات، مع ذلك مصطح كاذب ف�ما �قول, قطع عنه المساعدة؛ ألنه شيء ال 

 ر: قذف محصنة؛ یهدم عمل مئة سنة.�حتمل، إساءة ما �عدها إساءة، من أكبر الك�ائ

 عن الحدیث: 

 ((إن قذف المحصنة یهدم عمل مئة سنة))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر والبزار في مسنده]

 انظر إلى شرح هذه اآل�ة :

فجاءت اآل�ة: وال �أتل؛ أي ال �حلف، وال �أتل أولو الفضل منكم والسعة: من هم أولو الفضل؟ المقصود سیدنا 

الصدیق؛ هللا عز وجل �مدحه بهذه الكلمة, �ماذا �مدحه؟ �المال والسعة، ما معنى كلمة أولو الفضل؟ فضل في 

الدن�ا أم فضل في الدین؟ أیلیق �اهلل عز وجل أن �مدح إنسانًا في الدن�ا؟! أن هذا من أولي الفضل؛ �عني من 

إنسانًا من ع�اده �الدن�ا؛ إذًا: قطعًا أولو الفضل في  األغن�اء؟! ال، مستحیل، مستحیل، ال یلیق بذات هللا أن �مدح

الدین, �عني في اإل�مان، إذًا: هذه شهادة من هللا عز وجل؛ شهادة من هللا لسیدنا الصدیق �أنه من أولي الفضل 

 والسعة, كان غن�ًا. 

َعِة َأْن ُیْؤُتوا ذوي اْلُقْر�َ  َواْلَمَساِكیَن َواْلُمَهاِجِر�َن  -مصطح من ذوي القر�ى-ى ﴿َوَال َ�ْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ
﴾  ِفي َسِبیِل للااَّ

مصطح هاجر من مكة إلى المدینة في سبیل هللا، وارتكب هذه الجر�مة، العلماء قالوا: إن هذه الجر�مة على 

 : فظاعتها، وعلى كبرها, ال تلغي هجرته, ألن هللا هلالج لج، أثبت له أنه هاجر في سبیل هللا
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َعِة َأْن ُیْؤُتوا ذوي اْلُقْرَ�ى َواْلَمَساِكیَن َواْلُمَهاِجِر�َن ِفي َسبِ  یِل للااَِّ َوْلَ�ْعُفوا ﴿َوَال َ�ْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ
ُ َلُكْم﴾  َوْلَ�ْصَفُحوا َأَال ُتِحبُّوَن َأْن َ�ْغِفَر للااَّ

 ]22[سورة النوُر اآل�ة: 

  الصدیق في هذه اآل�ة �الجمع؟ :لماذا خاطب هللا

سیدنا الصدیق كم رجل؟ واحد، لماذا خاط�ه هللا �الجمع؟ أنت ممكن أن تخاطب إنسانًا كبیرًا �الجمع، ممكن أن 

تخاطب مدیر دائرة، وز�ر، رئ�س وزارة، تقول له: أنتم اتخذتم قرارًا، هذا القرار لم �كن منصفًا، أنتم هذا العمل 

تفسیرًا معینًا، أنتم فسرتم؛ هذا من �اب التعظ�م، أما أ�عقل أن هللا هلالج لج یخاطب الصدیق �الجمع؟ فسرتم هذا العمل 

 تكر�مًا له, اآل�ة كلها عن سیدنا الصدیق: 

َعِة َأْن ُیْؤُتوا ذوي اْلُقْرَ�ى َواْلَمَساِكیَن َواْلُمَهاِجِر�َن فِ  ي َسِبیِل للااَِّ َوْلَ�ْعُفوا ﴿َوَال َ�ْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ
ُ َلُكْم﴾  َوْلَ�ْصَفُحوا َأَال ُتِحبُّوَن َأْن َ�ْغِفَر للااَّ

 ]22[سورة النوُر اآل�ة: 

 هذا هو المقام الذي بلغه الصدیق في اإلسالم :

 ما هذا المقام الذي بلغه الصدیق؟!.

 ما طلعت شمس على رجل �عد نبي أفضل من أبي �كر.

 لق مع إ�مان أبي �كر لرجح.لو وزن إ�مان الخ

 عن الحدیث: 

وا عني كلَّ خوخة في هذا المسجد، غیَر خوخة أبي �كر))  ((ُسدُّ

 [أخرجه البخاري في الصح�ح]

 ((ما دعوت أحدًا إلى اإلسالم إال �ه كبوة, إال أخي أ�ا �كر، ما ساءني قط, فاحفظوا له ذلك))
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 عن الحدیث: 

 كانت له َكْبَوة، ِإال أبو �كر)) ((وما عرضُت اِإلسالم على أحد ِإال

إذًا: إن أردت أن تكون من أهل الفضل, إن أردت أن تكون من أهل الفضل؛ صل من قطعك، واعف عمن 

 ظلمك، وأعط من حرمك. 

 كن مثل هؤالء :

 تحب أن تكون مقبوًال، ماشي؛ هللا عز وجل قال: 

ْحَساِن﴾ َ َ�ْأُمُر ِ�اْلَعْدِل َواإلِْ  ﴿ِإنَّ للااَّ

 ]90رة النحل اآل�ة:[سو 

العدل قسري، أما اإلحسان طوعي، وأنت مأمور �اإلحسان كما أنك مأمور �العدل، فإن أردت أن تكون محسنًا، 

 صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، وأعط من حرمك.

 لذلك هنا �قول النبي عل�ه الصالة والسالم: 

 ظلمك))((أفضل الفضائل: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن 

هذه أخالق األنب�اء، هذه أخالق الصد�قین، هذه أخالق األول�اء، هذه أخالق المقر�ین، هذه أخالق السا�قین؛ أن 

 تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك.

 وفي حدیث آخر قر�ب من هذا الحدیث: 

رِّ والعالن� ة، وكلمة العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ((َأَمَرِني َر�ِّي ِبِتْسع؛ َخْشَ�ِة هللا في السِّ
 وأن َأِصَل َمْن َقَطَعِني، وأعطي َمْن َحَرَمِني، وأْعُفَو َعمَّْن َظَلَمِني، وأن �كون َصْمتي ِفْكرًا، وُنْطِقي ِذْكرًا، ونظري 

 عبرة))

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

750 

 أفضل األعمال �عد اإل�مان �اهلل: التودد إلى الناس :

 آخر حدیث: 

 ل األعمال �عد اإل�مان �اهلل: التودد إلى الناس))((أفض

ألنه أنت هدفك هدا�ة الناس، والهدا�ة تحتاج إلى تمهید، والتمهید هو التودد، والتودد عمل طیب �عبر عن حب 

صح�ح، المودة عمل، سلوك، كلمة، ابتسامة، هد�ة، مصافحة حارة، �عني عمل طیب، هذا التودد، التودد إلى 

 لو�هم، سبب هدایتهم، لذلك: الناس مفتاح ق

 ((أفضل األعمال �عد اإل�مان �اهلل: التودد إلى الناس))

وكم من إنسان اهتدى �كلمة طی�ة، بهد�ة، �عمل طیب، بخدمة، �معاونة، �مد ید المساعدة، هذا الذي �فعله 

 المؤمنون. 

 درس الیوم :

 صار في عندنا الدرس الیوم: 

 المسلم علمًا, ثم �علمه أخاه المسلم))((أفضل الصدقة: أن یتعلم المرء 

 و: 

 ((أفضل الع�ادة سرعة الق�ام))

 من عند المر�ض. 

 ((أفضل الفضائل: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن ظلمك))

 ((أفضل األعمال �عد اإل�مان �اهلل: التودد إلى الناس))
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 أن تكون متوددًا للناس. هذه أر�ع فضائل في الصدقة والع�ادة، وأن تكون فاضًال، و 

 دعاء الختام :

﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین، اللهم 

أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصل هللا على سیدنا دمحم النبي األمي 

 آله وصح�ه وسلم، والحمد هلل رب العالمین، الفاتحة. وعلى

 والحمد هلل رب العالمین 
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 القتالي الجهاد ثم الدعوي  الجهاد ثم النفس : جهاد {119-60}الدرس 

 01-11-1997فضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

����﷽  

 دعاء االستفتاح :

﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سّیدنا دمحم الصادق الوعد األمین، اللهم ال 
 قعلم لنا إال ما علَّْمتنا، إنك أنت العل�م الحك�م، اللهم علِّمنا ما یْنفعنا، واْنفعنا ِ�ما علَّمتنا وِزْدنا ِعلمًا، وَأِرنا الح

حقًا واْرزقنا اتِّ�اعه، وأِرنا ال�اطل �اِطًال وارُزقنا اْجتنا�ه، واْجعلنا ممن �ْستمعون القول َفَیتَِّ�عون أْحسنه، وأْدِخلنا 
 برْحمتك في ع�ادك الصالحین.

 كیف فسر اإلمام علي هذه الشبهة؟ :

ما ل�س هلل في السماء،  صحابي جلیل �صلي �غیر وضوء, و�فر من رحمة هللا، و�حب الفتنة، وله في األرض

 كالم ال �قبل وصعب أن نفسره، إال أن اإلمام عل�ًا كرم هللا وجهه، قال:

�ا أمیر المؤمنین؛ إنه �صلي على النبي �غیر وضوء، وٕانه �فر من رحمة هللا، أنا فررت من رحمة هللا، رحمة هللا 

 هي، فررت منه، نعم، و�حب الفتنة:

 َالُدُكْم ِفْتَنٌة﴾﴿ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأوْ 

 ]15[سورة التغابن اآل�ة:

ِإْن من ال �حب أوالده, وله في األرض ما ل�س هلل في السماء؛ له زوجة وولد، وهللا س�حانه وتعالى منزه عن 

 الزوجة والولد.

هذا هذا اسمه تأو�ل، التفسیر شرح، أما حینما �أتي النص متناقضًا مع الواقع ومع العقل؛ ال بد أن تؤوله، ف

الصحابي الجلیل الذي �صلي �غیر وضوء؛ غیر معقول، إذًا: �صلي على النبي �غیر وضوء، والذي �فر من 
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 رحمة هللا، هذه رحمة هللا، اآلن فررنا منها لئال نتبلد، و�حب الفتنة؛ من منا ال �حب أوالده؟:

 ﴿ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَالُدُكْم ِفْتَنٌة﴾

 ]15[سورة التغابن اآل�ة:

 وله في األرض زوجة وولد، ما ل�س هلل في السماء.

 متى �كون التأو�ل؟ :

 اإلمام الغزالي �قول:

 إذا ورد المنقول �ما یخالف المعقول، وجب أن نؤول المنقول �ما ال یخالف المعقول.

 التأو�ل صار ضرور�ًا.

 لحب، �ش�ه الحب �النار لتأججه.إذا قلنا: هذا المؤمن الصادق المطبق الورع في نار، أ�ة نار هذه؟ نار ا

 قال الشاعر:

 في من الوجد ما إن اقترب قلبي من الجمر الحترق الجمر

 إذا اقترب قل�ه من الجمر؛ ما الذي �حترق؟ الجمر وهكذا. 

 من أنواع الجهاد في سبیل هللا :

 حدیث الیوم، �قول عل�ه الصالة والسالم:

فسه وماله, ثم مؤمن في شعب من الشعاب یتقي هللا, و یدع ((أفضل الناس: مؤمن یجاهد في سبیل هللا بن
 الناس من شره))

الحدیث �معظم المجالس قد �صل إلى موضوع الجهاد، والجهاد ذروة سنام اإلسالم؛ �عني أعلى شيء في اإلسالم 

تال�ًا؛ الجهاد على اإلطالق: الجهاد، ولكن الذي یؤسف له: أن معظم الناس إذا ذكروا كلمة جهاد �فهمونه جهادًا ق
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 القتالي أحد أنواع الجهاد, لكن قبل الجهاد القتالي: هنالك جهاد النفس والهوى. 

 ما وراء هذه األحادیث :

 هذا حدیث صح�ح في البخاري:

 ((أفضل الناس: مؤمن یجاهد نفسه في هللا عز وجل))

 یجاهد في سبیل هللا بنفسه وماله.

 المؤمنین إسالمًا من سلم المسلمون ....  الحدیث الذي شرح في الدرس الماضي: أصدق

((أفضل المؤمنین إسالمًا: من سلم المسلمون من لسانه و�ده, وأفضل المؤمنین إ�مانًا: أحسنهم خلقًا, وأفضل 
 المهاجر�ن: من هجر ما نهى هللا تعالى عنه, وأفضل الجهاد: من جاهد نفسه في ذات هللا عز و جل))

 �قول عل�ه الصالة والسالم:

 ((من لم یجاهد أو لم �حدث نفسه �الجهاد؛ مات على ثلمة من ثلم النفاق))

 عن الحدیث: 

 ((من مات ولم �غز, ولم �حدث نفسه �الغزو, مات على شع�ة من نفاق))

 ف�ه طرف نفاق؛ من لم یجاهد أو من لم �حدث نفسه في الجهاد. 

 تعر�ف الجهاد �المعنى االصطالحي :

 ي هو:الجهاد �المعنى االصطالح

 جهاد النفس والهوى. -1
 الجهاد الدعوي.  -2
 الجهاد القتالي.  -3

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

755 

متاح لنا في هذه األ�ام الجهاد؛ جهاد النفس والهوى؛ متاح لنا, متاح لنا الجهاد الدعوي، إذًا: ال ین�غي إن 

 -كما قال عل�ه الصالة والسالم-ذكرت كلمة جهاد, أن نصرفها إلى الجهاد القتالي، جهاد النفس والهوى 

لى أنواع الجهاد, هذا الذي هزم أمام نفسه, كیف یجاهد غیره؟! مستحیل, المهزوم أمام نفسه؛ إنسان ساقط، أع

 لن تستط�ع أن تجاهد اآلخر�ن بلسانك, إال إذا جاهدت نفسك وهواك.

 ((ابن آدم، عظ نفسك فإن وعظتها فعظ غیرك، وٕاال فاستح مني))

 كم نوع للجهاد؟ :

 ن�غي أن نفهمها على التسلسل التالي:كلما ذكرت كلمة الجهاد, ی

هل هناك من دلیل یؤكد أن  -�عني أن تدعو إلى هللا-جهاد النفس والهوى في المرت�ة األولى، ثم الجهاد الدعوي 

 الدعوة إلى هللا نوع من الجهاد؟ نعم آ�ة كر�مة، �قول هللا عز وجل:

 ﴿َوَجاِهْدُهْم ِ�ِه ِجَهادًا َكِبیرًا﴾

 ]52�ة: [سورة الفرقان اآل

 أجمع علماء التفسیر: أن الهاء تعود على القرآن الكر�م: 

 ﴿َوَجاِهْدُهْم ِ�ِه ِجَهادًا َكِبیرًا﴾

 ر�نا هلالج لج في عل�ائه: سمى الجهاد الدعوي ِجَهادًا َكِبیرًا: 

 ﴿َوَجاِهْدُهْم ِ�ِه ِجَهادًا َكِبیرًا﴾

 ]52[سورة الفرقان اآل�ة:

 الي.النوع الثالث: هو الجهاد القت
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 انظر إلى هذا التسلسل اإلسالمي للجهاد :

أیها األخ, هل تعتقد أن الجهاد القتالي �سمح هللا لك �ه إن لم تبدأ �الجهاد الدعوي؟ أهل سمرقند بلغهم أن فتح 

فأرسلوا وفدًا سرًا إلى خل�فة  -لم یبدأ �الجهاد الدعوي، بدأ م�اشرة �الجهاد القتالي-مدینتهم لم �كن شرع�ًا 

وأبلغوه سرًا أن مدینتهم فتحت �الجهاد القتالي دون أن �سبق ذلك الجهاد  -عمر بن عبد العز�ز-سلمین الم

الدعوي؛ أي دون أن �عرض علیهم اإلسالم, قوتلوا م�اشرة، وانتصر المسلمون، ودخلوا المدینة، وفتحوها، وأداروا 

 شؤونها.

صغیرة وجدها أمامها، أعطى أمرًا لقائد الج�ش أن  سیدنا عمر بن عبد العز�ز ف�ما تروي األخ�ار على قصاصة

 ینسحب من سمرقند، و�عید فتح هذه المدینة وفق التسلسل اإلسالمي:

 �عرض علیهم اإلسالم فإن أبوا؛ �عرض علیهم الجز�ة؛ فإن أبوا؛ �قاتلهم.

أهواءنا؛ اإلنسان إذا ض�ط فالجهاد القتالي مرحلة متقدمة جدًا، أما الشيء المتاح لنا جم�عًا؛ أن نجاهد أنفسنا و 

شهواته، ض�ط أهواءه، وحمل نفسه على طاعة هللا، عالقاته، وزكى نفسه، فقد جاهد الجهاد األول، فإذا انطلق 

إلى غیره یبین لهم، و�دعوهم، و�ؤكد لهم �الدلیل والتعل�م, فقد انتقل إلى المرت�ة الثان�ة، فإذا أت�ح لنا أن نقاتل 

 شاء هللا, هذا هو الجهاد القتالي. الیهود في المستقبل إن 

 في عندنا الجهاد: جهاد النفس والهوى، الجهاد الدعوي، ثم الجهاد القتالي.

 هذا الجهاد الدعوي :

أیها األخوة, أما الجهاد الدعوي فذكرته كثیرًا؛ �عني ما في إنسان إال و�حضر یوم الجمعة إحدى خطب المساجد؛ 

رح آ�ة؟ ألم �شرح حدیثًا؟ ألم یبین حكمًا؟ ألم یبین قصة؟ أال تستط�ع أن تذكر هذا الخطیب ألم �قل آ�ة؟ ألم �ش

شیئًا مما قاله في ساعة؟! هذا الذي ذكرته، وتأثرت �ه، وتفاعلت معه، یجب أن تنقله، ولو فعل كل المسلمین 

، ووالئم، وز�ارات، هذا لكنا في حال غیر هذا الحال، ال یوجد واحد من الحاضر�ن إال له لقاءات, وسهرات، وسفر

و تهنئة، وتعز�ة, هذه اللقاءات االجتماع�ة التي تجري كل أسبوع، لو أن كل إنسان لزم خطی�ًا یثق �علمه، 

واستقامته، وورعه، وأخذ عنه شیئًا من خط�ة الجمعة، وصار یبلغ الناس مما سمع، وهذا الذي أقوله دائمًا: أنت 
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 و حدیث:مكلف أن تنقل عن رسول هللا ولو آ�ة، ول

 ((فرّب مبلََّ◌غ أوعى من سامع))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 هذا الجهاد الدعوي، وهللا عز وجل �قول:

 ﴿َوَجاِهْدُهْم ِ�ِه ِجَهادًا َكِبیرًا﴾

 ]52[سورة الفرقان اآل�ة:

 متى �موت اإلنسان على ثلمة من النفاق؟ :

 وقال عل�ه الصالة والسالم:

 وَعلََّمُه)) ((خیُركْم من تعّلَم الُقرآنَ 

 [أخرجه البخاريُّ في الصح�ح, والترمذي وأبو داود في سننهما]

أما إنسان ال یجاهد نفسه إطالقًا، وال یجاهد غیره جهادًا دعو�ًا، وال �حدث نفسه �الجهاد إطالقًا؛ �موت على ثلمة 

 من النفاق، �عني �موت منافقًا.

 اعلم هذه الحق�قة :

ل أن تستقر أو أن �ستقر اإل�مان في قل�ك؛ دون أن �عبر عن ذاته �حركة نحو أقول لكم هذه الحق�قة: مستحی

اآلخر�ن، مستحیل, ال تصدق أبدًا مؤمنًا ال �فكر إطالقًا في هدا�ة اآلخر�ن، ال تتصور مؤمنًا ی�قى صامتًا طوال 

 عمره، �صلي،

 و�صوم، و�ط�ع هللا، وال �عن�ه أمر اآلخر�ن.

الفواحة؛ إن لم تجد رائحتها إطالقًا فل�ست وردة طب�ع�ة، إنها وردة اصطناع�ة،  الوردة الطب�ع�ة ذات الرائحة

توهمتها طب�ع�ة، لو أنها طب�ع�ة لفاحت رائحتها، والمؤمن الصادق؛ �مجرد أن تستقر حق�قة اإل�مان في قل�ه، هذه 
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 الحق�قة تعبر عن ذاتها �الدعوة إلى هللا؛ الجهاد الدعوي.

 أمر عجیب!! :

أح�انًا، أجد أخًا ال یوجد عنده إمكان�ات أن یلقي محاضرة، وال أن یتكلم �العلم، لكنه متحرق على أن أنا أعجب 

 �كون داع�ة إلى هللا؛ �قتني عدة أشرطة و�وزعها، �عد حین حوله عشرات صار.

ان أنت إذا تأثرت بدرس, ولهذا الدرس شر�ط، وأخذت هذا الشر�ط, وأعرته ألخ�ك أو ألختك, نقلته من إنس

 إلنسان؛ أنت اآلن داع�ة لكن �الوساطة، ما في مانع.

 متى �شك في إ�مان الشخص؟ :

 قال تعالى:

ِكٍر﴾ ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْرَنا اْلُقْرَآَن ِللذِّ  ﴿َوَلَقْد َ�سَّ

 ]17[سورة القمر اآل�ة: 

موجود، فممكن  العلم م�سر جدًا؛ في محاضرات شفه�ة، وفي مقاالت مكتو�ة، وفي أشرطة دین�ة، كل شيء

 إنسان ال �فكر إطالقًا �الدعوة إلى هللا؛ هذا إنسان �شك في إ�مانه، ألن هللا عز وجل �قول:

 ﴿ُقْل َهِذِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَلى للااَِّ َعَلى َ�ِصیَرٍة َأَنا َوَمِن اتََّ�َعِني﴾

 ]108[سورة یوسف اآل�ة: 

 ملسو هيلع هللا ىلص، لست مت�عًا أنت، لو أنك مت�ع؛ لدعوت إلى هللا على فإن لم تدع إلى هللا, فأنت لست مت�عًا لرسول هللا 

 �صیرة, �عني �الدلیل والتعلیل.
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 خالصة ف�ما سبق ذكره عن أنواع الجهاد :

 جهاد النفس والهوى :-1

لق, ملخص ما قیل حتى اآلن: أن هناك جهادًا؛ جهاد النفس والهوى, وهذا من أعلى مستو�ات الجهاد, وهو المنط
 والدلیل: قول النبي عل�ه الصالة والسالم ف�ما رواه ابن عمر: 

 ((أفضل الجهاد من جاهد نفسه في هللا عز وجل))

�عني: غض �صره، وض�ط لسانه، وض�ط بیته، وض�ط عمله، وحرر دخله، وأنفق ف�ما یرضي هللا، �عني ض�ط 

بناته، وأوالده، وض�ط عمله, هذا أعلى أنواع جوارحه، وض�ط كس�ه للمال، وٕانفاقه للمال، وض�ط بیته؛ زوجته، 

 الجهاد، وال تنس أنه: من مات ولم �حدث نفسه �الغزو, مات على ثلمة من النفاق.

 الجهاد الدعوي :-2

 انتهینا من جهاد النفس والهوى, انتقلنا على الجهاد الدعوي: 

 ﴿َوَجاِهْدُهْم ِ�ِه ِجَهادًا َكِبیرًا﴾

 ]52[سورة الفرقان اآل�ة:

علم القرآن وعلمه، تعلم السنة وعلمها، تعلم أحكام الفقه وعلمها، تعلم سیرة النبي وعلمها، تعلم وعلم في حدود ما ت

تعلم ومع من تعرف، عل�ك بخاصة نفسك, ألن النبي عل�ه الصالة والسالم �قول: إذا رأیت شحًا مطاعًا، وهوى 

انك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر, وعل�ك بخاصة مت�عًا، وٕاعجاب كل ذي رأي برأ�ه؛ الزم بیتك، وأمسك لس

 نفسك. 
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 من هم خاصة نفسك؟ :

 عن الحدیث الحسن: 

((حتى ِإذا رَأیتم ُشحا ُمَطاعًا، وهوى ُمتََّ�عًا، وُدن�ا ُمؤَثرة، وٕاعجاَب كلِّ ذي رأي برأِ�ه، فعل�َك بنفِسَك، وَدْع َعْنَك 
 الَعَوامَّ))

 ا][أخرجه أبو داود والترمذي في سننهم

أوالدك، إخوانك، أخوتك، أخواتك، أوالد أخوتك، أوالد أخواتك، أوالد خاالتك، أوالد عماتك، جیرانك، زمالؤك في 

العمل، أخوانك في المسجد، هؤالء خاصة نفسك, هذا إذا رأیت شحًا مطاعًا، وهوى مت�عًا، وٕاعجاب كل ذي رأي 

 برأ�ه. 

 من هم أفضل الناس؟ :

 قال: 

یجاهد نفسه في هللا عز وجل، أو یجاهد في سبیل هللا بنفسه وماله، ثم مؤمن في  ((أفضل الناس: مؤمن
 شعب من الشعاب یتقي هللا, و یدع الناس من شره))

وجد الطر�ق ف�ه فتن، واألماكن العامة فیها فتن، ورأى أناسًا منحرفین؛ انسحب إلى بیته، وعبد هللا في بیته، هذا  

ة أن تجاهد نفسك وهواك �حملها على طاعة هللا، وتزكیها، ثم �ال�عد عن مواطن أ�ضًا �أتي �عد المجاهد، العبر 

الش�ه، مواطن الشبهات وأماكن الفتن، �عد هذا �مكن أن تنتقل إلى المرت�ة الثان�ة في الجهاد؛ وهي الجهاد 

 القتالي؛ ال �قصرون.الجهاد  -إن شاء هللا-الدعوي، تعلم وعلم، تلقى وألِق، اقت�س وأعط، وحینما یتاح للمسلمین 

هذا ملخص كلمة الجهاد التي كلما وردت؛ �صرفها الناس إلى الجهاد القتالي، ال ال ..... قبل القتالي، یوجد  

مراحل طو�لة جدًا؛ جاهد نفسك وهواك, المهزوم ال �ستط�ع أن یؤثر في أحد، المهزوم أمام نفسه ساقط من عین 

 د الناس, إال إذا كنت منتصرًا على نفسك.هللا، ومن عین نفسه ال تستط�ع أن تجاه

 أنا في �عض الخطب أدعو وأقول:
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 اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. 

 وٕاال المهزوم أمام نفسه لن �ستط�ع أن ینتصر على أحد. 

 هللا إذا أعطى أدهش :

إذا أعطى أدهش, �عشر�ن دق�قة قبل یومین؛ هطلت  أیها األخوة الكرام، هللا عز وجل �مناس�ة هذه األمطار, �عني

كم�ات تز�د عن ثالثین میل�مترًا, نحن كل أمطار دمشق مئتان واثنا عشر تقس�م ثالثین, �عني ست مرات, �المرة 

عشرون دق�قة، �عني مئة وعشر�ن دق�قة, تساوي أمطار الموسم كله, إذا أعطى أدهش، لكن كما قال عل�ه الصالة 

 والسالم: 

 ((اللهم حوالینا وال علینا))

 [أخرجه البخاري ومسلم في صح�حهما, وأبو داود والنسائي في سننهما, ومالك في الموطأ]

 األمطار أح�انًا تكون مدمرة، نرجو هللا أن تكون سق�ا رحمة ال سق�ا عذاب. 

 دعاء الختام :

على سیدنا دمحم؛ الصادق الوعد األمین، اللهم ﷽����، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم 

أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصل هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي، وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 الك�ائر : أكبر {119-61}الدرس 

 08-11-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ: -جامع األحمدي  -الحدیث الشر�ف  شرح

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 انت�ه إلى هذا الحدیث :

 اري: �قول عل�ه الصالة والسالم في الحدیث الصح�ح, الذي رواه اإلمام البخ

 ((أكبر الك�ائر: اإلشراك �اهلل, وقتل النفس, وعقوق الوالدین, وقول الزور))

هذه ل�ست ك�ائر, بل هي من أكبر الك�ائر متدرجة, هذه األعمال من أكبر الك�ائر, التي �مكن أن �قترفها 

 اإلنسان. 

 اعلم ذلك :

  س�حانه وتعالى: أیها األخوة, ومن أكبر أكبر هذه الك�ائر: اإلشراك �اهلل, ألن هللا

 ﴿َال َ�ْغِفُر َأْن ُ�ْشَرَك ِ�ِه َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َ�َشاُء﴾

 ]48[سورة النساء اآل�ة:

اإلنسان قد یرتكب عشرات األخطاء, لكن الطر�ق إلى هللا سالك, أما هناك خطأ واحد, وهو الشرك �اهلل, هذا 

 الذنب ال ُ�غفر.

 ا هللا, وما هي الذنوب التي ال تترك؟ :ما هي الذنوب التي �غفره

 : -ملسو هيلع هللا ىلص-ورد عن رسول هللا 
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 ((أن هناك ذن�ًا �غفر, وأن هناك ذن�ًا ال �غفر, وأن هناك ذن�ًا ال یترك))

 فما كان بینك و�ین هللا �غفره هللا, ألن حقوق هللا مبن�ة على المسامحة, وما كان بینك و�ین الع�اد ال ُیترك, ألن

حقوق الع�اد مبن�ة على المشاححة, وحقوق الع�اد ال تسقط إال �األداء أو المسامحة, في حالتین؛ إما أن تؤدي 

الحق, وٕاما أن �سامحك أخوك عن طیب نفس, من دون ضغط أو إكراه, إذا تمت مسامحة بین الع�اد, ر�نا هلالج لج: 

 ی�ارك هذه المسامحة, وال یتدخل.

 كان إذا مات أحد أصحا�ه, ودعي إلى الصالة عل�ه, �سأل:  -ة والسالمعل�ه الصال-لذلك: النبي 

 ((أعل�ه دین؟ فإن قالوا: نعم, �قول: صلوا على صاح�كم, وال �صلي عل�ه))

 مع أنه من أصحا�ه, ور�ما خاض معه المعارك, ور�ما كان مجاهدًا في سبیل هللا.

إذا كان الشهید ُتغفر له كل ذنو�ه, فأجاب �اإلیجاب, ثم  استفتي مرة, ف�ما -عل�ه الصالة والسالم-بل إن النبي 

 جاءه جبر�ل مستدركًا, قال للذي سأله: 

 ُ�غفر للشهید كل ذنب إال الدین)) -تعال-((

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

 حتى في �عض األحادیث: لو أن اإلنسان مات شهیدًا, ثم عاش, ثم مات شهیدًا, ال ُ�غفر له الدین أبدًا. 

ن ...... أحادیث كثیرة جدًا, وردت في الترغیب والترهیب, تحذر من الدین؛ یجب أن تستقرض ألمر خطیر, والدی

 و�جب أن تستقرض ومعك ما �كافىء هذا الدین؛ عقار, أو شيء ثابت.

لو أن صاحب الدین طالب بدینه, هناك ما ی�اع ألمر أساسي, وعندك ما �كافىء الدین, وٕاال ی�قى معلقًا بدینه 

 ى یوم الق�امة.إل

 واإلنسان قبل أن �ستقرض, ل�عد إلى األلف, ألن المال شقیق الروح. 
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 ((من أخذ أموال الناس یر�د أداءها, أدى هللا عنه, ومن أخذ أموال الناس یر�د إتالفها, أتلفه هللا))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح]

 إل�كم هذا المثال لتوض�ح معنى الشرك �اهلل :

 ر: الشرك �اهلل))((أكبر الك�ائ

 ال�ارحة: كان في درس في جامع النابلسي, درس تفسیر, ضر�ت لهم مثًال عن الشرك, مألوف:

إنسان له في حلب مبلغ كبیر, ول�كن ملیون لیرة, إذا وصلها الساعة الثان�ة عشرة ظهرًا, ق�ض المبلغ, �عد هذا 

یرة في هذا القطار؛ �مكن أن یدفع ثمن تذكرة من الوقت: ال �أخذ شیئًا, ركب قطارًا, �مكن أن یرتكب أخطاء كث

الدرجة األولى, و�جلس في الدرجة الثالثة, هذا خطأ, جلست في مكان أقل مما دفعت, و�مكن أن یجلس عكس 

اتجاه القطار, �صاب �الدوار, و�مكن أن یجلس مع ش�اب غیر مهذبین, ینزعج طوال الطر�ق, و�مكن أن �كون 

 القطار مطعم صغیر, و�مكن و�مكن ....... جائعًا, وال �علم أن في

مع كل هذه األخطاء: القطار في طر�قه إلى حلب, وس�صل في الوقت المناسب, وس�أخذ المبلغ, أما هناك خطأ 

ال �غتفر, كبیر, كبیر, كبیر: هو أن یركب قطار درعا خطأ, هذا القطار على فخامته, ال یوجد ف�ه وال مشكلة, 

والمناظر جمیلة جدًا في الر��ع, وقدمت له ض�افة راق�ة, وكان في الغرفة وحده, وكل  ركب في الدرجة األولى,

 شيء م�سر؛ لكن مشى �عكس هدفه, لم �أخذ شیئًا من هنا.

فهذا الخطأ ال ُ�غفر مع أخطاء كثیرة؛ ما دمت متجهًا إلى حلب, وسوف تصل في الوقت المناسب, القض�ة سهلة, 

 جهت عكس المراد, هنا الطر�ق مسدود.أما إذا أخذت أفخم قطار, وات

 إل�كم معنى مفهوم الذنب الذي �غفره هللا, ومعنى الشرك الذي ال �غفره :

 فالشرك ......

انظر: إن توجهت إلى هللا, وعندك ذنب, �غفره هللا لك, إن توجهت إلى هللا, وقد قصرت في أداء واجب, �غفره هللا 

ك, �غفرها هللا عز وجل, أما إذا اتجهت إلى غیر هللا, لن تجد شیئًا, لن لك, إن اتجهت إلى هللا, وفي صالة فاتت
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 تحصل شیئًا؛ لن تسعد, لن تغتني, لن تطمئن: 

 ﴿ِإنَّ للااََّ َال َ�ْغِفُر َأْن ُ�ْشَرَك ِ�ِه َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك﴾

 ]48[سورة النساء اآل�ة:

 لذلك: 

 ((أكبر الك�ائر: اإلشراك �اهلل))

 �مان الذي �قبله هللا و�نجي صاح�ه من العقاب؟ :ما هو اإل

أیها األخوة, أما أن تعتقد أن هللا خلق الكون, قض�ة اعتقدها إبل�س, وهذا اإل�مان �سمى إ�مان إبل�سي؛ ألن هللا 

 عز وجل قال: 

 ﴿َفِ�ِعزَِّتَك َألُْغِوَ�نَُّهْم َأْجَمِعیَن﴾

 ]81[سورة ص اآل�ة:

 تؤمن �أن هللا ال إله إال هو, واحد ال شر�ك له: أما اإل�مان المنجي: هو أن 

َماِء ِإَلٌه َوِفي اْألَْرِض ِإَلٌه﴾  ﴿ِفي السَّ

 ]84[سورة الزخرف اآل�ة:

 ﴿َمَعُكْم َأْیَن َما ُكْنُتْم﴾

 ]4[سورة الحدید اآل�ة:

ْل َعَلْ�ِه﴾  ﴿َوإَِلْ�ِه ُیْرَجُع اْألَْمُر ُكلُُّه َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّ

 ]123�ة: [سورة هود اآل
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ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة َفَال ُمْمِسَك َلَها َوَما ُ�ْمِسْك َفَال ُمْرِسَل َلُه ِمْن َ�ْعِدِه﴾  ﴿َما َ�ْفَتِح للااَّ

 ]2[سورة فاطر اآل�ة:

 ﴿َلُه اْلَخْلُق َواْألَْمُر﴾

 ]54[سورة األعراف اآل�ة:

 ﴿َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َوِكیٌل﴾

 ]62[سورة الزمر اآل�ة: 

 ﴿َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوَلِكنَّ للااََّ َرَمى﴾

 ]17[سورة األنفال اآل�ة:

 ﴿َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِليٍّ َوَال ُ�ْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحدًا﴾

 ]26[سورة الكهف اآل�ة:

 ﴿َیُد للااَِّ َفْوَق َأْیِدیِهْم﴾

 ]10[سورة الفتح اآل�ة:

 هذا اإل�مان: أال ترى مع هللا أحدًا.

كم من قوة في األرض یرهب جانبها؟ إال المؤمن؛ ال یخشى إال هللا, وال یرجو غیر هللا , وال یتجه إلى غیر هللا, 

 وال �علق األمل على غیر هللا, وال یخاف غیر هللا, هذا هو التوحید, وٕاال إشراك. 

 أنواع الشرك �اهلل :

 وخفي؛ جلي في الجاهل�ة, وخفي �عد اإلسالم. اإلشراك نوعان: جلي

 في الجاهل�ة كان في أصنام: 
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 ﴿َوَال َتَذُرنَّ َوّدًا َوَال ُسَواعًا َوَال َ�ُغوَث َوَ�ُعوَق َوَنْسرًا﴾

 ]23[سورة نوح اآل�ة:

 هذه آلهة, كانت تعبد من دون هللا؛ لكن �عد اإلسالم: 

 ي ف�ما دون ذلك من الشرك الخفي))((إن الش�طان یئس أن �عبد في أرضكم؛ ولكن رض

 إذًا: 

 ((أكبر الك�ائر: اإلشراك �اهلل))

 اإلشراك �اهلل: أكثره خفي, ول�س جل�ًا. 

 �عني: أنت حینما تعلق األمل على المال وحده ....... 

ى تأدیب �قول لك: الدراهم مراهم, تحل كل مشكلة, ماذا تكلم؟ نطق �الشرك وهو ال یدري, هذه الكلمة قد تحتاج إل

 كبیر, هذا اإلنسان الذي �قول هذا الكالم, قد �صاب �مشكلة, ال �حلها المال أبدًا.

 ففي كلمات كلها شرك, فالنة إلى كبري, لن أزوجها ........

أح�انًا: فتاة �عني �فوتها قطار الزواج, ماذا تقول أمها؟ هذه تركتها إلى كبري, ومن أدراك أنك سوف تصلین إلى 

 هذا السن؟. 

 قالت: 

قال: ومن أدراك أن هللا أكرمه؟ قولي: أرجو هللا أن �كرمه, وأنا نبي مرسل, ال  -سمعها النبي-((لقد أكرمك هللا 
 أدري ما �فعل بي, وال �كم))

 فاإلنسان لیبتعد عن الشرك, ألن الشرك ذنب ال �غفر, والشرك الجلي غیر موجود, والموجود الشرك الخفي.

 ورد في �عض األحادیث: 
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((الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء, على الصخرة الصماء, في اللیلة الظلماء, وأدناه أن تحب على جور, 
 وأن ت�غض على عدل))

�عني: أح�انًا اإلنسان: له صدیق غیر مستق�م, جائر, لكن هذا الصدیق غني, فإذا دخلت عل�ه, رحب �ك أشد 

هذا شرك, أحببته على جور, هذا شرك, هذا ل�س من كمال  الترحیب, وأكرمك, وأعطاك, أنت تح�ه على جور,

 اإل�مان, أما إذا أحببت مؤمنًا مستق�مًا, هذا من كمال اإل�مان.

 من أمثلة الشرك �اهلل :

الحب في هللا عین التوحید؛ أن تحب رسول هللا, أن تحب أصحاب النبي, أن تحب كل مؤمن, أن تح�ه ح�ًا 

جائرًا, ألنه �عط�ك, هذا شرك, هذا حب على جور, أو أن �أتي إنسان صالح, قدم لك حق�ق�ًا, أما أن تحب إنسانًا 

 نص�حة أزعجتك, فأ�غضته, هذا ال�غض: نوع من الشرك.

 أن ت�غض على عدل, وأن تحب على جور. 

((الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء, على الصخرة الصماء, في اللیلة الظلماء, وأدناه أن تحب على جور, 
 وأن ت�غض على عدل))

 هذا وصف سیدنا علي للشرك.

 أح�انًا اإلنسان: �فكر تفكیرًا شرك�ًا, یتوجه توجیهًا شرك�ًا.

لو أنك سمعت النشرة الجو�ة, فإذا هناك منخفض جوي قادم من أورو�ا, متمركز فوق قبرص, في طر�قه إلینا, 

ق هللا ساقه إل�ك, إن لم تر ید هللا تسوق هذا و�عد أ�ام سوف تمطر السماء أمطارًا غز�رة؛ إن لم تر هذا رز 

 المنخفض, فهذا نوع من الشرك, لذلك قال تعالى: 

 ﴿َوَما ُیْؤِمُن َأْكَثُرُهْم ِ�اهللَِّ ِإالَّ َوُهْم ُمْشِرُكوَن﴾

 ]106[سورة یوسف اآل�ة:
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ر, أما إن رأیت هللا �عني: إذا اعتقدت أن هذا المنخفض: هو الذي �أتي �المطر, كتلة غیوم متجهة نحو القط

 �سوقها, و�رسل هذا الغ�م رزقًا للع�اد؛ من أجل البهائم الرتع, واألطفال الرضع, والشیوخ الركع, هذا توحید.

 هذا التوحید :

�عني: أحد أخواننا ال�ارحة, قدم لي نشرة جو�ة لمحافظة دمشق فقط, الشيء المدهش: أكثر من عشرة أماكن, أو 

, إذا 2مقابل  86, 3مقابل  93العام الماضي,  1, 2ملم, 3مقابل  83, 72, 97, 65, 60خمسة عشر مكانًا؛ 

 أعطى أدهش.

 إن رأیت هذا رزقًا للع�اد, ساقه هللا إلینا؛ ل�فجر الیناب�ع, لترتع البهائم, لیرضع الصغار, ل�أكل الك�ار, هذا توحید.

 احذر من أن تقترف هذا الذنب :

 أیها األخوة, 

 اإلشراك �اهلل, وقتل النفس, وعقوق الوالدین, وقول الزور)) ((أكبر الك�ائر:

 كما قلت قبل قلیل: هذه ل�ست ك�ائر, هي من أكبر الك�ائر, واإلنسان �ظل بخیر, ما لم �سفك دمًا.

أنا أؤكد لكم: أن اإلنسان إذا حضر مجلس علم, ونور هللا قل�ه بهذا العلم, وعرف ما له وما عل�ه, وعرف الحدود 

جاوزها, وعرف الحالل والحرام, عرف الخیر والشر, عرف ما ین�غي وما ال ین�غي, هو على �صیرة من أمره, فلم یت

هذا اإلنسان لن �صل إلى القتل, في سالم, ألن هللا یهدیهم سبل السالم, ل�س سالمًا واحدًا, سالم مع ر�ه؛ یدافع 

 مع أخوانه, سالم مع جیرانه.عنك, و�ؤ�دك, و�حفظك, و�نصرك, و�وفقك, سالم مع أهله, سالم 

 فتجد المؤمن كالكوكب الدري, أ�عد الناس عن أن یتورط في جر�مة, أما الش�طان .....

 لما الق�طي وكز اإلسرائیلي, ماذا قال سیدنا موسى؟: 

ْ�َطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبیٌن﴾  ﴿َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ

 ]15[سورة القصص اآل�ة:
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 قصة مؤلمة :

ثني أخ في الشام, وقعت جر�مة, أساسها: إنسان شاب, تائه, شارد, دخل إلى ملهى, رأى راقصة أعجبته, حد

فخطبها, فتزوجها, ثم اكتشف أن في ح�اتها ألف رجل ورجل؛ اتصاالت یوم�ة, وأصحاب, وأصدقاء, ولقاءات, لم 

منه مئة ألف, ُتضاف إلى مقدمها, �حتمل, عنفها, و�خها, هر�ت إلى بیت أهلها, متعلق بها, استرضاها, طلبت 

كتب لها مئة ألف, ما إن كتب لها المئة ألف, حتى هر�ت ثان�ة, وأقامت عل�ه دعوى, تطلب المبلغ نقدًا, وٕاال 

�سجن, فلما عرف هذا المطب الذي وقع �ه, أخذ سالحًا, واتجه إلى بیت أهلها, أطلق النار علیها, وعلى أمها, 

 ل, فأطلق النار على نفسه, مات وحده, ونجا الثالثة: وعلى أختها, وشعر أنه مقتو 

ْ�َطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبیٌن﴾  ﴿َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ

 ]15[سورة القصص اآل�ة:

 قصة من واقعنا :

إنسان آخر: سائق س�ارة, استوقفته فتاة, ترتدي ع�اءة: إلى أین �ا أختي؟ قالت: إلى أین تر�د, خذني إلى أي 

ن تشاء, فهم, وعد هذا غن�مة, ولما قضى وطره منها, قدمت له ظرفین؛ ظرف ف�ه رسالة, وظرف ف�ه خمسة مكا

آالف دوالر, فلما ذهب ل�صرف المال, إذا بها مزورة, وضع السجن, ولما فتح الرسالة, وجد فیها سطرًا واحدًا: 

 مرح�ًا �ك في نادي اإلیدز: 

ْ�َطاِن ِإنَّ   ُه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبیٌن﴾﴿َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ

 ]15[سورة القصص اآل�ة:

آالف القصص, آالف الجرائم؛ المؤمن الذي له مجلس علم, نور هللا قل�ه �العلم, على بینة من ر�ه, على صراط 

مستق�م, على منهج واضح, له اتصال �اهلل, له أخوة في هللا؛ �سددون خطاه, یرشدونه, �أخذون بیده, ال �مكن أن 

 إلى هذا الطر�ق.�صل 

 لذلك: أكبر الك�ائر: اإلشراك �اهلل, وقتل النفس.
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 و�ظل المسلم بخیر, ما لم �سفك دمًا.

 الشرك یؤدي إلى سفك الدم :

 أیها األخوة, اإلنسان أح�انًا, الشرك یؤدي إلى سفك دم.

ت المسؤولة: أن تاجر أقمشة عنده موظف, اختلف معه, طرده, جید, ال یوجد مانع, هذا الموظف أخبر الجها

وكلف وقتها قبل اثنتي عشرة سنة, -عنده مستودعًا, ف�ه أقمشة مهر�ة, جاء ال�الء األعظم, ض�طت ال�ضاعة 

ما كان من هذا صاحب المحل: إال  -كلف بثمانمئة ألف, �عني مبلغ خ�الي, �ساوي ثمان�ة مالیین, عشرة مالیین

 أن قتل هذا الموظف.

منها اثنتا عشرة سنة؛ لو كان موحدًا, لو أنه رأى أن هذا فعل هللا, ولعل هللا  اآلن: محكوم ثالثون سنة, مضى

�غفر له, لو أنه رأى أن هذا فعل هللا؛ لعله تأدیب, لعله تر��ة, لعله ...... رضي �قضاء هللا, ل�قي مع أهله, 

 وعوض هللا عل�ه.

 م محصن .......أنا أقول لكم قصصًا واقع�ة, البلد ملیئة �القصص, الذي له مجلس عل

�ا بني! العلم خیر من المال؛ ألن العلم �حرسك وأنت تحرس المال, والمال تنقصه النفقة, والعلم یزكو على 

 اإلنفاق.

 �ا بني! مات خزان المال وهم أح�اء, والعلماء �اقون ما �قي الدهر؛ أع�انهم مفقودة, وأمثالهم في القلوب موجودة.

 ال�عید عن مجالس العلم الشرعي : هذا ما �قع �ه اإلنسان الجاهل

 مرة أخ, �عد ما انتهت الخط�ة, قال لي: عندي سؤال, لي عندك مشكلة, أرجو أن تصغي إلي, أصغیت إل�ه:

عنده زوجة خائنة, وله منها خمسة أوالد, وهو �شك أن كل هؤالء األوالد: ل�سوا منه, حسنًا: مع من تخونك؟ قال 

جارك؟ قال لي: وهللا أنا السبب, كان عندنا في البیت, قلت لها: تعالي أم لي: مع جارنا, كیف تعرف علیها 

 فالن, هذا مثل أخ�ك, من هنا بدأت.

لماذا یجب أن تحضر مجلس علم؟ لتعرف ما ین�غي وما ال ین�غي, ما یجوز وما ال یجوز, الحالل والحرام, 
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 المنهج الصح�ح.

 الشرع حبل هللا المتین, من أمسك �ه نجا.

 مستحیل إنسان �طبق الشر, �صل للمحكمة, مستحیل إنسان �طبق الشرع, �صل للمقبرة مقتوًال, مستحیل. �عني: 

واضح؛ لو أن السائق له مجلس علم, حینما تقول له: خذني إلى أین تر�د, �فتح ال�اب, و�ركلها �قدمه, انتهى 

ال المحارم, انتهى األمر, ما عرفها, األمر, لو أن هذا الزوج �حضر مجلس علم, ال �سمح ألحد أن یرى زوجته إ

 لو أن كل من أصابته مصی�ة, عرف هللا, ما وقع في هذه المشكلة.

 ما سبب المشاكل في األرض؟ :

 أیها األخوة, خذوا هذه القاعدة الذهب�ة: ما من مشكلة على وجه األرض, إال �سبب معص�ة. 

 تش عن المرأة, وراءها في امرأة. األمن الجنائي عندهم قاعدة: كلما وجدوا جر�مة, �قول: ف

 أنا أر�د أن أقول كالمًا, أصح من هذا الكالم:

كلما رأیت مشكلة, فتش عن المعص�ة؛ أین في معص�ة, هذه المشكلة وراءها معص�ة, وهذه المعص�ة وراءها 

وك اللدود, لو جهل, والجهل أعدى أعداء اإلنسان, والجاهل �فعل في نفسه, ما ال �ستط�ع عدوه أن �فعله �ه, عد

 ُمكِّن منك, ال �ستط�ع أن �فعل �ك, ما تفعله أنت بنفسك عن طیب خاطر: 

 ﴿َوَما َظَلُموَنا َوَلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َ�ْظِلُموَن﴾

 ]57[سورة ال�قرة اآل�ة:

 هم ظلموا أنفسهم.

 �قول هللا عز وجل: 
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 ﴿َفَما َأْصَبَرُهْم َعَلى النَّاِر﴾

 ]175:[سورة ال�قرة اآل�ة

�عني: كأن هللا یتعجب, �عملون عمًال ینتهي بهم إلى الدمار, إلى الهالك, إلى الفقر, إلى القهر, إلى المرض, إلى 

 الهم, وقد ینتهي بهم إلى القتل.

هؤالء الذین ُ�عدمون, الذین یرتكبون الجرائم, ما الذي أوصلهم إلى حبل المشنقة؟ �عدهم عن هللا, وغفلتهم, والعمل 

 م ف�ه: الذي ه

 ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِع�َشًة َضْنكًا َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَ�اَمِة َأْعَمى﴾

 ]124[سورة طه اآل�ة:

 الشرع ال بد من أن یؤخذ كله وٕاال ال تقطف ثماره :

ترم, لكن �طلق ال�صر أنا أقول لكم حاالت حادة, حاالت خطیرة؛ لكن هناك آالف الحاالت المخففة؛ إنسان مح

في الحرام, إنسان محترم, لكن یؤثر االختالط في العالقات االجتماع�ة, إنسان محترم, یتساهل في كسب المال, 

 إذًا: الشرع ال بد من أن ُیؤخذ كله, أو إن أخذت شیئًا, وتركت شیئًا, ال تقطف الثمار �انعة منه.

 قاعدة :

 لنفس, وعقوق الوالدین:فأكبر الك�ائر: اإلشراك �اهلل, وقتل ا

الذي ل�س ف�ه خیر ألمه وأب�ه, ال خیر ف�ه إطالقًا؛ ألن األب هو الذي أنج�ك, وهو الذي جعله هللا سبب وجودك, 

 فالذي ال خیر ف�ه ألمه وأب�ه, ال خیر منه.

 لكن ما ف�ه خیر.وفي قاعدة تقول: إ�اك أن تخالط العاق, أو أن تشاركه, لو أن ف�ه خیرًا, لكان خیره ألمه وأب�ه؛ 

 وعقوق الوالدین: ولعل اإلنسان, یرزقه هللا عز وجل رزقًا وفیرًا, لبره لوالد�ه.
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 ولد ببره ألب�ه أعطاه هللا :

أعرف رجًال, ابنه أخذ هللا بیده, عنده معمل حلو�ات شوكوال, فیرسل ألب�ه �ضاعة, اشترى له محًال �أرقى أح�اء 

ال �طال�ه بثمنها, و�ضع ثمنها في جی�ه, من بره ألب�ه, وهللا عز وجل أعطاه  دمشق, كل ال�ضاعة التي یرسلها له,

 عطاء مدهشًا. 

 فاإلنسان أمه وأبوه, ین�غي أن �كون وف�ًا لهما, ین�غي أن �حسن إلیهما أشد أنواع اإلحسان. 

 ((ما برَّ أ�اه, من شد نظره إل�ه))

 إذا نظرالى أب�ه هكذا ...... ما بره.

 �النس�ة لوالد�ك : -أف-هذه الكلمة:  أنت محاسب على

 أیها األخوة, وهللا عز وجل: لو أن في اللغة كلمة, أقل من كلمة أف, لقالها هللا عز وجل: 

 ﴿َفَال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُهَما﴾

 ]23[سورة اإلسراء اآل�ة:

ءة لألب, ولو على مستوى كلمة أف, أو بل إن إغالق ال�اب �عنف, وأبوك في الغرفة, �ش�ه كلمة أف, أ�ة إسا

 أقل, أو أكثر, تحاسب علیها. 

 من حصاد قول الزور :

 (أكبر الك�ائر: اإلشراك �اهلل, وقتل النفس, وعقوق الوالدین, وقول الزور):

 لوال الكذب, ولوال قول الزور, لكنا في حال غیر هذا الحال.

واحد فقط, �شع�ة واحدة من شعب محكمة النقد, ثمان�ة  اآلن: كم دعوى في قصر العدل؟ ثمان�ة آالف �مستوى 

آالف دعوى, لو ألغینا قول الزور, �قي عشرة, كلها دعاوى كید�ة؛ فیها كذب, فیها دجل, وثائق مزورة, محامون 

�كذبون, محامون اآلخرون �عني یجاوزون, �ق�ض من موكله, و�ق�ض من خصم موكله, لو ألغینا قول الزور, 
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 , مشكلتنا الكذب, لو ألغیت الكذب, لم �عد في مشكلة.النتهى كل شيء

 إنسان �عني رأى االستقامة صع�ة عل�ه, فاعتذر للنبي, قال له: 

((عاهدني أال تكذب, فعاهده, فكلما أراد أن �فعل معص�ة, كیف س�قولها للنبي؟ عاهده أال �كذب, فاستقام على 
 أمر هللا, ألنه عاهد النبي أال �كذب))

 أهم صفة �اإلنسان؛ الصدق, واألمانة, والعفة, نعرف أمانته وصدقه, وعفافه ونس�ه. فالصدق: هي

 حدیث الیوم :

 أیها األخوة الكرام, هذا الحدیث: 

 ((أكبر الك�ائر: اإلشراك �اهلل, وقتل النفس, وعقوق الوالدین, وقول الزور))

لهمنا ح�ه, وحب من �ح�ه, وحب عمل صالح وألهمنا هللا الصواب, ألهمنا طاعته, وأعاننا على تطبیق أمره, وأ

 �قر�نا إلى ح�ه. 

 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا, وصلى هللا 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 الصاحب المؤمن و�ین الماكر الخلیل بین الفرق  - مأثورة : أدع�ة {119-62}الدرس 

  15-11-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

����﷽  

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 قارن بین المؤمن و�ین الخلیل الماكر :

 وهذه األدع�ة تنطوي على حقائق دق�قة جدًا.  -عل�ه الصالة والسالم-أیها األخوة الكرام, من أدع�ة النبي 

 ه: �قول عل�ه الصالة والسالم, في �عض أدعیت

((اللهم إني أعوذ �ك من خلیل ماكر, عیناه تر�اني, وقل�ه یرعاني؛ إن رأى حسنة دفنها, وٕان رأى سیئة 
 أذاعها))

إن أصعب األمور على النفس اإلنسان�ة: أن �ع�ش مع عدو, ما من صداقته ود, ومن نكد الدن�ا على الحر: أن 

نت لم �قبل, وٕان أسأت لم �غفر, وٕان كان صد�قًا: إن یرى عدوًا له, ما من صداقته ضد؛ إن كان إمامًا, إن أحس

 رأى حسنة دفنها, وٕان رأى سیئة أذاعها.

المؤمن عكس ذلك, إن رأى حسنة أشاعها, وٕان رأى سیئة غفرها؛ ال بد من أن �كون بین المؤمن وغیر المؤمن 

ن رأى حسنة شاعها, ما شجع مسافة كبیرة جدًا, ال بد من أن �كون المؤمن صارخًا في أخالقه, المؤمن ستیر؛ إ

 صاحبها, أثنى عل�ه, قدره, وٕان رأى سیئة التمس له العذر, وغفرها, ولم یذكرها.

 ما موقفك من ذنب فعله صد�قك؟ :

 وقد ذكرت لكم من قبل: أن الذنب شؤم على غیر صاح�ه.

عیرته فقد ابتلیت �ه, وٕان  لو أن صد�قًا لك, ارتكب ذن�ًا ما, موقفك من هذا الذنب: إن ذكرته فقد اغتبته, وٕان 
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 أقررته على ذن�ه فقد شاركته �اإلثم.

 فقبل أن تذكر ذنب صد�قك. 

 إن عیرته ابتلیت �ه, وٕان ذكرته فقد اغتبته, وٕان أقررته عل�ه شاركته �اإلثم. 

 هذا الذي لم �قترف الذنب, صدیق صاحب الذنب, فكیف �صاحب الذنب؟.

 : -عل�ه الصالة والسالم-فلذلك النبي 

((�ستعیذ من صدیق؛ إن رأى حسنة دفنها, وٕان رأى سیئة أذاعها, و�عوذ من إمام سوء, إن أحسنت لم �قبل, 
 وٕان أسأت لم �غفر))

 هذا هو اللؤم �ط�عه.

 إل�ك الغنى الحق�قي :

 ((اللهم أغنن �العلم, وز�ن �الحلم, وأكرمن �التقوى, وجملن �العاف�ة))

بب: ألن العلم ینتج عنه عمل صح�ح, والعمل الصح�ح ثمن الجنة؛ ال عمًال أیها األخوة, الغنى غنى العلم, الس

صالحًا من دون علم, وال جنة من دون عمل صالح, فالعلم مفتاح الجنة؛ لذلك: الغنى غنى العلم, ال غنى المال, 

 السبب:

 على اإلنفاق. تحرس المال, والمال ُتنقصه النفقة, والعلم یزكو -أیها اإلنسان-أن العلم �حرسك, وأنت 

 الحلم ز�نة اإلنسان :

 ))((اللهم أغنن �العلم, وز�ن �الحلم

 اإلنسان مكانته في حلمه, مكانته في هدوءه, مكانته في سمته الحسن.-

اآلن في بیته: إذا كان ص�احًا, صخا�ًا؛ �سب, و�لعن, و�شتم, و��طش, فقد مكانته بین أهله, في عمله, إن كان 
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 ضب, فقد مكانته في عمله, الحلم سید األخالق.بذيء اللسان, سر�ع الغ

 وكاد الحل�م أن �كون نب�ًا.

 فاإلنسان ز�نته �الحلم, والعنف ال یلد إال العنف, في أي مجال؛ إن كنت عن�فًا, القیت عنفًا مقا�ًال له.

 لذلك �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ما ال ُ�عطي على َما ِسواُه))((َهللا َرفیٌق ُ�ِحبُّ الرِّْفَق، وُ�عطي على الرِّْفِق 

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود في سننه]

 من صفات المؤمن الرفق.

 ((علموا وال تعنفوا, فإن المعلم خیر من المعنف))

 فالحلم ز�نة اإلنسان.

 من أحلم العرب األحنف بن ق�س :

 �قولون: من أحلم العرب األحنف بن ق�س.

للون, غائر العینین, ناتىء الوجنتین, أحنف الرجل, ضیق المنكبین, ما من صفة قال: كان قصیر القامة, أسمر ا

في الدمامة إال وف�ه, وكان مع ذلك سید قومه؛ إذا غضب, غضب لغضبته مئة ألف سیف, ال �سألونه ف�ما 

 غضب, وكان إذا علم: أن الماء �فسد مروءته ما شر�ه, كان حلمه إلى غیر حدود.

ته من حلمه؛ في بیته, وفي عمله, والحل�م محترم, والحل�م مبجل, والحل�م مهیوب, بینما فاإلنسان �ستن�ط مكان

 الصخاب: هناك من �حاك�ه, ومن �قلده.

 : �عد الحلم دینًا.-عل�ه الصالة والسالم-فالنبي 
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 من عال ص�احه في البیت تجرح عدالته :

�احه في بیت, في بیت هادىء, كأنه ال یوجد أیها األخوة, من عال ص�احه في البیت, یجرح عدالته, من عال ص

أحد؛ األب متوازن, الزوجة صالحة, األوالد نشؤوا على هذا الهدوء, في بیوت صاخ�ة, الجیران �علمون كل 

 أحوالهم؛ من ص�احهم, وضجیجهم, وخصوماتهم, وس�ابهم, وضر�هم, وشتمهم. 

 . -من عال ص�احه في البیت, ُتجرح عدالته

 ظ؟ :ما معنى كظم الغ�

 قال: -وأكرمن �التقوى: 

ُ ُ�ِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن﴾  ﴿َواْلَكاِظِمیَن اْلَغْ�َظ َواْلَعاِفیَن َعِن النَّاِس َوللااَّ

 ]134[سورة آل عمران اآل�ة:

ثالث درجات؛ كظم الغ�ظ أوًال: من الداخل مرجل, لكن ض�ط أعصا�ه, هذا كظم الغ�ظ, والعفو راحة من الداخل, 

 ن تقابل اإلساءة �اإلحسان, هذه أخالق الصد�قین: أما اإلحسان: أ

 ﴿اْدَفْع ِ�الَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْیَنَك َوَ�ْیَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِم�ٌم﴾

 ]34[سورة فصلت اآل�ة:

 �طاعة هللا عز وجل.-وأكرمن �التقوى: 

 الحلم.الغنى غنى العلم, والكرامة �طاعة هللا, والز�نة 
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 �قول النبي عل�ه الصالة والسالم: 

 ((وجملني �العاف�ة))

 ما هي العاف�ة؟ :

 : وجملن �العاف�ة))-آخر شيء

 ما هي العاف�ة؟.

أقول لكم من أعماق أعماقي: إذا أحدكم است�قظ ص�احًا معافى, یجب أن �سجد هلل عز وجل  -أیها األخوة-وهللا 

مستشفى, اللیلة �مئة ألف, ثالث ل�ال بثالثمئة ألف, أي سفرة ألورو�ا على هذه النعمة, �عني أي اتجاه نحو ال

�ملیون, والنتائج غیر مضمونة؛ وساعة مرنان, وساعة إ�كو, وساعة تصو�ر ط�قي محوري, وساعة دسام, و�وجد 

لما في دسام أمیركي بخمسة وستین ألفًا, و�وجد دسام صیني؛ �ا ترى في األردن, لما في أورو�ا, لما في بیروت, 

 الشام, یدخل اإلنسان �متاهة كبیرة جدًا.

 لذلك: اإلنسان إذا أسرع إلى هللا عز وجل, وفر إل�ه, كفاه هللا هموم الدن�ا.

 اعمل لوجه واحد, �كفك الهموم كلها. 

 أنا هذا الدعاء, أدعوه دائمًا: 

 ((أغننا �العلم, وز�نا �الحلم, وأكرمنا �التقوى, وجملنا �العاف�ة))

 م ارزقنا العفو والعاف�ة, والمعافاة الدائمة في الدین والدن�ا واآلخرة))((الله

 أتر�د أن تعرف نعمة الصحة إل�ك؟ ب�ان ذلك :

لنا قر��ة, أصیبت بورم خبیث في مستق�مها, فاسُتؤصل, الخروج من جنبها, الخروج ل�س بإرادتها, ال یوجد إرادة, 

یوم ك�سًا, جالسة, یخرج الغائط �اخت�اره, لم �عد لك عالقة ف�ه في ك�س, ثمن الك�س ثالثمئة لیرة, تحتاج كل 

إطالقًا, والمشكلة: أح�انًا �متلىء الك�س غازات, إن ثقبته, تحافظ عل�ه, البیت كله ملىء برائحة كر�هة, وٕاذا كان 
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 بدلته بثالثمئة لیرة. فالذي مستق�مه جید, أل�ست هذه نعمة؟.

خصًا عشرة آالف لیرة, لیز�ل األقذار ب�عض األدوات ال�الست�ك�ة بیده, إنسان انشل مستق�مه, انشل, �عطي ش

 انشل المستق�م, القذر ی�قى في األمعاء, ال یخرج.

�عني: أنا مستعد اآلن: عدد لكم مئة مرض, كل مرض یجعل ح�اة اإلنسان جح�مًا, و�تمنى أقرب الناس إل�ك أن 

 �موت, أقرب الناس إل�ه؛ أوالده, زوجته.

سان, منحك هللا نعمة الصحة, شيء ال �قدر بثمن, حافظ علیها؛ حافظ علیها �طاعة هللا, حافظ علیها فإذا إن

 بتقوى هللا, حافظ علیها بخدمة الخلق.

 من عاش تق�ًا عاش قو�ًا :

وهللا زرت شخصًا في العید, والد صد�قي, ولطیف, عمره ست وتسعون سنة, قال لي: وهللا عملنا تحل�ًال من 

 لحمد هلل, ال یوجد شيء, كله طب�عي.یومین, ا

ركبت س�ارة من یومین, وعالم �س�ارة ثان�ة, أنا في ذهني: عمره خمس وس�عون سنة, قال لي: مئة وأر�عة, ما شاء 

 هللا!.

 من عاش تق�ًا, عاش قو�ًا. 

اعة تعمل �عني: هذه الصحة �عد الهدى, رقم اثنان, �عد الهدى الصحة, والصحة ثمنها الطاعة, أساسًا: الط

 اعتداًال, الطاعة هلل فیها اعتدال لكل شيء, ال یوجد فیها شدة نفس�ة, والشدة النفس�ة سبب كل مرض.

 من نتائج الشرك �اهلل :

 أیها األخوة, الشرك من نتائجه الخوف, والخوف �ضعف جهاز المناعة. 

�اإلنسان, ج�ش �كل معنى جهاز المناعة: من أعجب األجهزة, أخطر جهاز في اإلنسان, هو الج�ش الخاص 

الكلمة؛ كر�ات حمراء, كر�ات ب�ضاء مستطلعة, كر�ات ب�ضاء مصنعة للمصل, كر�ات ب�ضاء مقاتلة, كر�ات 

ب�ضاء منظفة, سر�عة الخدمات, وق�ادة, وأرشیف, یدخل جرثوم, تأتي الخال�ا المستطلعة, تفك الش�فرة, تأخذها, 
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فك الش�فرة الخاص �الجرثوم, تصنع مصًال مضادًا, تأتي الخال�ا تبلغها لعقد اللمف, حیث كر�ات التصنیف, ت

المقاتلة, تحمل السالح, تقاتل الجرثوم؛ هذا الجهاز �قو�ه الحب والطمأنینة واألمن, و�ضعفه الخوف والحقد 

 والقلق. 

 فلذلك: اإل�مان �قوي هذا الجهاز, وٕاذا قوي هذا الجهاز, قضى على كل األمراض.

 إذًا: 

 العلم, وز�ن �الحلم, وأكرمن �التقوى, وجملن �العاف�ة))((أغنن �

 دعاء الصالحین من ع�اد هللا :

((اللهم اجعل ح�ك أحب األش�اء إلي, واجعل خشیتك أخوف األش�اء عندي, واقطع عني حاجات الدن�ا �الشوق 
 إلى لقائك, وٕاذا أقررت أهل الدن�ا من دن�اهم, فأقرر عیني من ع�ادتك))

ندهم ممتلكات, �قول لك: آخذ البیت بثمان�ة وعشر�ن ألفًا, الیوم ثمنه ثالثون ملیونًا, �عطیها نغمة أهل الدن�ا ع

أ�ضًا, تقر عینه �سعر هذا البیت, آخذ أرض, تضاعفت مئة ضعف, عندي محل في شارع الحمراء, المتر 

 فخم, له إطاللة جمیلة جدًا.�ملیون لیرة؛ تقر عینه �ممتلكاته, �مركزه, بوكالته, �عمله التجاري, ببیته ال

 قال له: �ا ر�ي, كما أقررت أعین أهل الدن�ا بدن�اهم, فأقرر أعیننا من رضوانك.

المؤمن تقر عینه �طاعة هللا, تقر عینه �العمل الصالح, تقر عینه �فهم كتاب هللا, تقر عینه بخدمة الخلق, ألن 

 هذه هي ذخیرة اآلخرة.

 اة هذین الشخصین؟ :ما النتیجة التي نستنتجها من ح�

 أخواننا الكرام, الفقر الحق�قي: فقر العمل الصالح, إنسان �ع�ش لنفسه.

ذكرت ال�ارحة في الدرس: أن الذي �ع�ش لنفسه هو مرتاح, لكنه عند هللا صغیر, أما الذي �ع�ش لغیره متعب, 

, أسعدهم أنت, وحینما تع�ش لنفسك, لكنه عند هللا كبیر, عند هللا كبیر؛ فحینما تع�ش لآلخر�ن, أنت أسعد اآلخر�ن
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 تفقد طعم الح�اة الدن�ا, طعم الح�اة الدن�ا بخدمة الخلق, ألنك إن خدمت الخلق, كنت قر��ًا من الخلق: 

 ﴿ِإنَّ َرْحَمَة للااَِّ َقِر�ٌب ِمَن اْلُمْحِسِنیَن﴾

 ]56[سورة األعراف اآل�ة:

 

 شخص حل مشكلة مسجد :

ید�ة, وهللا نحن في جامع النابلسي, نر�د أن نمدد تدفئة مركز�ة, فنحتاج إلى في إنسان عنده معمل أنابیب حد

 نصف ملیون لیرة, ثمن أنابیب للحرم, فإذا كل إنسان ......

قال لي فالن: صاحب المعمل, �عني یوجد في قل�ه رحمة, لو ذهبت معنا, ر�ما أعطاك حسمًا عشرة �المئة, 

 ... ال یوجد.خمسون ألفًا, نحن �أمس الحاجة إلى ..

وهللا �ادرت إلى الذهاب معهم, دخلت عل�ه, و�ینت له: أن هذا الجامع, نر�د أن ننشىء ف�ه تدفئة مركز�ة, ونحن 

 �حاجة إلى هذه الفاتورة, فنظر إلى الفاتورة.

هللا قلت: نطمع أن تحسب لنا مبلغًا من المال, �عني ننتفع في شأن آخر, قال: ال, كل هذه الفاتورة هد�ة مني, و

 �كلمة واحدة, كل هذه الفاتورة, وٕاذا في ق�اسات ل�ست عندي, خذوها من السوق, وأنا أدفع ثمنها.

 إذا وقف ل�صلي, ف�كى في الصالة, شعر �السعادة, كثیرة عل�ه؟ ال, حل مشكلة مسجد.

 المسجد المر�ح یجلب الناس, وال�ارد غیر النظیف, غیر المر�ح ......

 ر تهیئة المساجد �كل وسائل الراحة هذا ما نقل إلینا :الشیخ النابلسي من أنصا

أنا من أنصار تهیئة المساجد �كل وسائل الراحة؛ �عني سجاد, تحت السجاد ل�اد, تكییف في الصیف, تدفئة في 

 الشتاء, نظافة, هذا بیت هللا عز وجل.

ال, المفروض: أن تكون المساجد في  �عني أل�س عارًا علینا: أن تكون المالهي أن�قة جدًا, والمساجد غیر أن�قة؟
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 أعلى درجة من األناقة, والنظافة, والترتیب: 

 ﴿ِإنَّ َرْحَمَة للااَِّ َقِر�ٌب ِمَن اْلُمْحِسِنیَن﴾

 ]56[سورة األعراف اآل�ة:

 

 ؟ : -اللهم اجعل ح�ك أحب ........ عندي-ما معنى هذا الدعاء: 

 تك أخوف األش�اء عندي))((اللهم اجعل ح�ك أحب األش�اء إلي, واجعل خشی

اإلنسان یخاف من مرض, لكن ال یخاف من معص�ة هللا, هذه مشكلة, �حب أش�اء كثیرة, لكن ال �حب هللا أكثر, 

 لو أنك تحب هللا أكثر من أي شيء, لما عصیته من أجل شيء.

 �عني كلمة دق�قة سأقولها ......

كبَّر, �عني وأطاع مخلوقًا, وعصى خالقًا, فهو ما قالها وال إذا اإلنسان قال: هللا أكبر, وهذه كلمة عظ�مة جدًا, 

 مرة, ولو رددها بلسانه ألف مرة, ألنه في الحق�قة رأى طاعة هذا المخلوق, أكبر عنده من طاعة هللا.

ا لو أن إنسانًا أطاع زوجته, وعصى ر�ه, وجاء یوم العید, قال: هللا أكبر, هللا أكبر, ما كبر وال مرة, ألنه رأى رض

 زوجته عنه, أفضل من رضاء هللا عل�ه؛ فالذي أكبر عنده هو زوجته, ول�س هللا عز وجل, هذا كالم دقیق. 

 من هو الموفق؟ :

((اللهم اجعل ح�ك أحب األش�اء إلي, واجعل خشیتك أخوف األش�اء عندي, واجعل خشیتك أخوف األش�اء 
 عندي, واقطع عني حاجات الدن�ا �الشوق إلى لقائك:

ا ال تنتهي, وكلما رتبت, وحسنت, �ظهر نماذج أجمل, وأجمل, فكل شيء جدید, �غدو �عد حین قد�م, الدن�-
والقض�ة ال تنتهي, ثم �أتي الموت, فینهي كل شيء, أما إذا اإلنسان: ه�أ نفسه لهذه الساعة التي ال بد منها, فهو 

 . -الموفق
 ع�ادتك ومن طاعتك)) وٕاذا أقررت أعین أهل الدن�ا من دن�اهم, فأقرر عیني من 
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 دعاء حبذا لو تدعو �ه :

 والدعاء الذي أدعوه دائمًا: 

((اللهم أصلح لي دیني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دن�اي التي فیها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي 
 إلیها معادي, واجعل الح�اة ز�ادة لي في كل خیر, واجعل الموت راحة لي من كل شر))

 الصح�ح] [أخرجه مسلم في

قال لي: والدتي نن�مها على دیوان, نر�طها من یدیها ورجلیها, قلت: لماذا؟ قال: لو أطلقنا یدیها ورجلیها, ألكلت 

غائطها, وخلعت كل ث�ابها, لو أطلقت یداها, لخلعت كل ث�ابها, و�دت كما خلقها هللا, وألكلت من غائطها, لذلك: 

 یها إلى أسفل الدیوان, وهللا الموت أشرف, �عني في أمراض و�یلة.�ضطرون أن یر�طوا یدیها إلى رأسها, ورجل

فاإلنسان المؤمن, من كرامة اإلنسان عند هللا: أنه �موت سر�عًا, ثالثة أ�ام, السنة ثالثة أ�ام, أما أكثر؛ شهر�ن, 

 ثالثة, سنة, سنتین, هللا یخفف عنك �قولون, هكذا �قال.

: هللا یجعل الموت ثالثة أ�ام فقط, شيء جمیل جدًا, إنسان �مكانته, �محبته, وهللا أنا في أحد العمرات, كل الدعاء

 �عني �قول لك: خطف خطفًا, یترك أحلى الذكرى, أما إذا كان برك عشر سنوات, �كرهونه.

 فاإلنسان ق�مته: أن یتحرك, �قضي حاجته بنفسه؛ ال أحد یو�خه, ال أحد �عنفه. 

 ن :قصة مرت علیها فترة طو�لة من الزم

أخواننا الكرام, قصة قد�مة جدًا, طبیب نسائي, له قلب كالصخر, �عني ال یخرج من بیت إال �عر�ا�ة, ولیرة ذهب 

 , وجمع ثروة طائلة جدًا, طبیب نسائي وحید في الشام.-لم �كن في س�ارة, القصة قد�مة جداً -انكلیز 

یرة, في مشكلة, یب�عون األدوات, �عطونه لیرة وكانوا �ضطرون أن یب�عوا الفراش من تحت الزوجة, إذا والدة عس

حجر مزخرف,  -اآلن موجود البناء-انكلیز, وعر�ا�ة, عوضًا عن الس�ارة, �عني فعمر بناء في أحد أح�اء دمشق, 

 البناء مطل على الشام �أكملها.

بو, وترشده في سن م�كر, أقل من خمسین, أصیب �شلل, فزوجته قاس�ة جدًا, ضاقت �ه ذرعًا, وضعته في الق
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الخادمة من حین آلخر, لتأمین طعامه, �قول لها: أین المدام؟ وهللا ال أعرف, قولي لها: تنزل لعندي, كل یومین, 

ثالثة, تنزل وتخانقه, تضرب أنت والمدام, ماذا تر�د ؟ الخادمة ..... ألست تأكل وتشرب؟ ثماني سنوات, نقلته 

 مكان �عید. لمكان �عید, طلعت رائحة البناء, نقلته إلى

 الذي قل�ه صخري, هللا یذوقه ال�أس في الح�اة الدن�ا, وفي إنسان �موت �صحته, �موت �مكانته. 

 هذه كرامة العلماء عند هللا :

أیها األخوة, كنت في تعز�ة, وهللا ال أنسى هذا الموقف: عالم جلیل, جلس إلى جانبي, خرج من بیت التعز�ة, 

 ه, یل�س لفة, وعمامة, وج�ة .... مشى مترًا, لقي شخصًا ال �عرف

قال له: تفضل أستاذ لكي أوصلك, قال له: رضي هللا عنك �ا بني, أوصله إلى البیت, طلع أول طابق, الثاني, 

بیته را�ع طابق, را�ع طابق, فتح, دخل, خلع العمامة, والج�ة, استلقى على الفراش, سلمها, لو أحب أن �أخذ 

خر له إنسانًا ال �عرفه, أوصله, ما مات إال على فراشه, بین أهله, هذا من فضل تكسي, مات في التكسي, هللا س

 هللا عز وجل.

 صنائع المعروف تقي مصارع السوء :

مرة: أنا قادم على الحر�قة, وجدت أمام قصر العدل جثة, فوقها شرشف, مات في الطر�ق, الساعة التاسعة, 

عة الثان�ة, كذا .... مثل ما هو, الطبیب الشرعي لم �أت �عد, ال العاشرة, كان لي مكتب في الحر�قة, جلست السا

 یزال ........

 وٕانسان ینام بین أوالده, بین أهله, على فراشه, محترم, �قرأ له القرآن.

 لذلك: 

 ((صنائع المعروف, تقي مصارع السوء))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]
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 نبي �موت في بیت الخالء؟؟!!! :

ل�س أنفلونزا, -تان: رجل ادعى النبوة, وسمى نفسه ع�سى المنتظر, وكان في جائحة أنفلونزا خطیرة جدًا, في �اكس

فكان �قول: من عالمة نبوتي: أنني لن أصاب بهذا المرض, من عالئم نبوته, مات بهذا المرض في  -كولیرا

 المرحاض, في المرحاض مات في هذا المرض, أي نعم.

 لذلك: 

 وف, تقي مصارع السوء))((صنائع المعر 

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

 تعلیق :

 تعل�قات على كلمة: 

 ((واجعل الح�اة ز�ادة لي من كل خیر, واجعل الموت راحة لي من كل شر))

 النبي الكر�م, رأى جنازة, قال: 

ما العبد المؤمن, استراح ((مستر�ح ومستراح منه, فقالوا: �ا رسول هللا! ما مستر�ح وما مستراح منه؟ قال: أ
 من عناء الدن�ا, فهو مستر�ح, وأما الكافر, �ستر�ح منه كل شيء))

 كان عبئًا, على كل شيء.

 ال ع�ش إال ع�ش اآلخرة :

 قال: 

 ((اللهم ال ع�ش إال ع�ش اآلخرة))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]
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ا فیلة فخمة جدًا, في المصایف, مكلفة أر�عون ملیونًا؛ مسا�ح, �ساتین, أح�انًا اإلنسان: یركب س�ارة, یرى هكذ

 شرفات, أناقة, بذخ, یرى س�ارة ثمنها حوالي أر�عة وعشر�ن ملیونًا, بین ستمئة!!, وهللا شيء جمیل �ا أخي.

 دعاء: إذا اإلنسان رأى شیئًا فخمًا؛ بیتًا جم�ًال, مرك�ة جمیلة, �ستان, شيء من مظاهر الدن�ا, هذا ال

 ((اللهم ال ع�ش إال ع�ش اآلخرة))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 ألن ع�ش اآلخرة مستمر, أما هنا منقطع, واإلنسان كلما رفه نفسه, تغدو المغادرة صع�ة جدًا. 

 هذه نها�ة أهل الدن�ا :

ثین, لم �عرف ما معه, حین عرف, صار شخص له عمل في األقمشة, صار معه مرض خبیث �الثمان�ة والثال

تأت�ه نو�ات ه�ستر�ا, �قول: ال أر�د أن أموت, ما كان �صلي إطالقًا, وكان غارقًا مع الفنانات, والممثالت ..... 

 ح�اته كلها جنس, وخمر ......

كله بیتًا, إال  صرخ صوتًا, لم یبق في البناء -�ا أستاذ-فحینما وافته المن�ة, له قر�ب صد�قي, قال لي: وهللا 

 وسمع هذا الصوت, حینما جاءه ملك الموت. 

 معناها: إذا اإلنسان وضع الب�ض كله في سلة واحدة, ثم فوجىء: أن الب�ض سرق ....

فإذا اإلنسان كل إمكاناته في الدن�ا, معناها إذا قل�ه وقف, أو الدم جمد في أوعیته انتهى؛ فكل آمالنا معلقة على 

ولة الدم فقط, كل آمالنا, والقلب قد �قف فجأة �ال سبب, والدم قد یتجمد فجأة, إذا في ن�ض القلب, وعلى سی

 الدماغ.

�قول لك: خثرة في الدماغ انتهى, انشل؛ �ا شلل, �ا جنان, �ا فقد ذاكرة, �ا فقد سمع, �ا فقد �صر, إذا في الدماغ, 

 في محل ثان.

إذا اإلنسان: كان مع هللا عز وجل, �كون له نها�ة  �قول لك: جلطة انتهى, صار قاب قوسین من الموت, أما

 طی�ة, وهللا عز وجل �متعه �سمعه, و�صره, وقوته ما �حی�ه.
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 ((اللهم ال ع�ش إال ع�ش اآلخرة))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 

 �ماذا تدوم النعم, ومتى تفقد؟ :

 آلخرة حسنة, وقنا عذاب النار))((اللهم ر�نا آتنا في الدن�ا حسنة, وفي ا

وادعوا هللا بها دائمًا, والدعاء مخ الع�ادة, وهللا عز وجل �ستجیب  -عل�ه الصالة والسالم-هذه �عض أدع�ة النبي 

 لكم, فأوًال: اشكروا هللا على النعم التي أنتم فیها. 

 أوالده .... �عني العالم, �قول لك: زلزال, مئة ألف �ال مأوى, تراهم في الطر�ق, هو و 

 نحن هللا �اركنا �أوطاننا, �اركنا ببیوتنا, فهذه النعم: یجب أن نشكر هللا علیها, وأال نجترىء عل�ه �معص�ة.

 و�الشكر تدوم النعم.

 أبدًا, الشكر قید للنعمة؛ قیدتها أنت �الشكر, قیدتها �عدم الشكر طیرتها. 

 دعاء الختام :

 ب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل ر 

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 لمساجدا عمَّار: ُ  {119-63}الدرس 

 22-11-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 كن من أول�اء هللا :

 ه قال: أن -ملسو هيلع هللا ىلص-ُروي عن رسول هللا 

 ((إن هللا تعالى إذا أنزل عاهة من السماء على أهل األرض, ُصرفت عن عمار المساجد))

 �عني: قال تعالى: 

 ﴿َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]88[سورة األنب�اء اآل�ة:

 المؤمن له معاملة خاصة.

میزات كثیرة , یدخل في وزارة ینتمي إلى جماعة, له میزات كثیرة, ینخرط في سلك له  -أح�اناً -اإلنسان 

الخارج�ة؛ له جواز دبلوماسي, وله مهمات, وله میزات كثیرة, ال یوجد إنسان ینضم لجامعة, أو لسلك, إال له 

 میزات ل�ست لكل الناس.

أنت إذا انضممت إلى هللا عز وجل, وكنت من أول�ائه, أول میزة: أن هللا هلالج لج �صرف عنك المصائب التي تنزل 

 الع�اد, لقوله تعالى: على 

 ﴿َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]88[سورة األنب�اء اآل�ة:
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 من شواهد القرآن على أن المؤمن له معاملة خاصة إذا استقام على أمر ر�ه :

 قصة یونس عل�ه الصالة والسالم  -1

في �طن الحوت في ظلمات لما وجد نفسه فجأة  -عل�ه الصالة والسالم-القصة الشهیرة: قصة سیدنا یونس 

 ثالث؛ ظلمة اللیل, وظلمة �طن الحوت, وظلمة أعماق ال�حر: 

ي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمیَن﴾  ﴿َفَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْ�َحاَنَك ِإنِّ

 ]87[سورة األنب�اء اآل�ة:

ْیَناُه ِمَن اْلَغمِّ﴾  ﴿َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجَّ

 ]88[سورة األنب�اء اآل�ة:

 هذه قصة, هللا عز وجل قلبها إلى قانون. قال: 

 ﴿َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]88[سورة األنب�اء اآل�ة:

 فكلما ألمت �ك ملمة, تصور سیدنا یونس, كیف أنه في �طن الحوت, احتمال النجاة صفر.

ن وزنه مئة كیلو, الوج�ة المعتدلة عصرون�ة أر�عمئة طن, �عني �طن حوت, وجبته المعتدلة أر�عة طن, كل اإلنسا

 وزنه مئة وخمسون طن, �عني شيء مخیف, نبي كر�م, رأى نفسه في �طن الحوت: 

 ﴿َفاْلَتَقَمُه اْلُحوُت﴾

 ]142[سورة الصافات اآل�ة:

 ﴿َفَناَدى ِفي الظُُّلَماِت﴾

 ]87[سورة األنب�اء اآل�ة:
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 التقمه الحوت, �قي دقائق, ثوان, حتى ُ�ص�ح في �طنه, في معدته, �حسب المعط�ات: األمل صفر, إنسان

 وحتمًا: العصارات حارقة, العصارات الهاضمة التي في �طن الحوت تحرقه حرقًا.

أح�انًا اإلنسان: �ستعمل كلور, �عني �حفر الرخام؛ الكلور, المعدة فیها حمض كلور الماء, و�طن الحوت على 

 كبیرة؛ هي, وعظامها, وكل ما فیها, وحراشفها , كلها ُتهضم.أشد, ألنه یبتلع أسماكًا 

 سیدنا یونس: 

ي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمیَن﴾  ﴿َفَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْ�َحاَنَك ِإنِّ

 ]87[سورة األنب�اء اآل�ة:

ْیَناُه ِمَن اْلَغمِّ﴾  ﴿َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجَّ

 ]88نب�اء اآل�ة:[سورة األ

 اآلن قانون: 

 ﴿َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]88[سورة األنب�اء اآل�ة:

�عني: أي مؤمن إلى یوم الق�امة؛ في أي مكان, وفي أي زمان, ر�نا هلالج لج: ینج�ه من عذاب الدن�ا, فضًال عن 

 عذاب اآلخرة.

وتاب إل�ه, واستقام على أمره, وأقبل عل�ه: له معاملة  فالمؤمن یجب أن �شعر أنه حینما آمن, واصطلح مع هللا,

 خاصة. 
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 قصة لوط عل�ه الصالة والسالم :-2

 قال تعالى: 

 ﴿َفَما َخْطُ�ُكْم َأیَُّها اْلُمْرَسُلوَن﴾

 ]57[سورة الحجر اآل�ة:

 : -هذا شاهد آخر-

 ﴿َقاُلوا ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقْوٍم ُمْجِرِمیَن﴾

 ]32اآل�ة:[سورة الذار�ات 

 ﴿ِلُنْرِسَل َعَلْیِهْم ِحَجاَرًة ِمْن ِطیٍن﴾

 ]33[سورة الذار�ات اآل�ة:

َمًة ِعْنَد َر�َِّك ِلْلُمْسِرِفیَن﴾  ﴿ُمَسوَّ

 ]34[سورة الذار�ات اآل�ة:

 ﴿َفَأْخَرْجَنا َمْن َكاَن ِفیَها ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]35[سورة الذار�ات اآل�ة:

 َر َبْیٍت ِمَن اْلُمْسِلِمیَن﴾﴿َفَما َوَجْدَنا ِفیَها َغیْ 

 ]36[سورة الذار�ات اآل�ة:

معنى أول شيء: هللا عز وجل أخرج المؤمن, الذي ال �ستحق العذاب, فهل من الشيء السهل: أن تكون لك 

 معاملة خاصة عند هللا؟.
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 ما السبیل للخروج من هذه المصائب التي تحیق �اإلنسان من كل جانب؟ :

 ة كلها مصائب, وكلها حروب أهل�ة, وكلها تشرد, وكلها فقر, وكلها أمراض و�یلة.أیها األخوة, الح�ا

وهللا اإلنسان من دون إ�مان �اهلل, یوجد ملیون سیف فوقه؛ سیف الحوادث, حادث شل نصفه األ�من, سیف 

ما القهر, في قهر سیف الفقر, سیف الخصومات, سیف العقوق, سیف الزوجة اللئ�مة, ملیون سیف, أنت حین

 تؤمن �اهلل, وتستق�م على أمره, لك عنده معاملة خاصة: 

 ﴿َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]88[سورة األنب�اء اآل�ة:

 ﴿َمْن َعِمَل َصاِلحًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَُّه َحَ�اًة َطیَِّ�ًة﴾

 ]97[سورة النحل اآل�ة:

 هللا ح�اة طی�ة, وهذه حق لك.  هذه المیزة, لك عند

 الدلیل من السنة على أن هللا ال �عذب ع�اده إذا هم عبدوه :

كان قد أردف خلفه معاذ بن جبل,  -عل�ه الصالة والسالم-وهللا س�حانه وتعالى, أروع ما في السنة: أن النبي 

 قال: 

�ة, وثالثة, وهو �قول: هللا ورسوله أعلم, ((�ا معاذ, ما حق هللا على ع�اده؟ قال: هللا ورسوله أعلم, سأل ثان
ثم  -جید, �عني أن �ط�عوه–ثم قال عل�ه الصالة والسالم: حق هللا على ع�اده: أن �عبدوه, وال �شركوا �ه شیئًا 

ط�عًا: –سیدنا معاذًا, قال: �ا معاذ, فما حق الع�اد على هللا إذا هم عبدوه؟  -عل�ه الصالة والسالم-سأل النبي 
, �قول عل�ه الصالة والسالم: حق الع�اد -, ومرتین, وثالثة, و�قول سیدنا معاذ: هللا ورسوله أعلمسأله مرة

 على هللا إذا هم عبدوه: أال �عذبهم))

 �عني هللا عز وجل: أنشأ لك حق عل�ه, إنك إن عبدته, لك عل�ه حق؛ أال �عذ�ك ال في الدن�ا, وال في اآلخرة.
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 ال �عذب أح�ا�ه :الدلیل من الكتاب على أن هللا 

 أیها األخوة, هل هناك في دلیل قطعي: أن هللا ال �عذب أح�ا�ه؟ دلیل قطعي: 

ُ�ُكْم ِبُذُنوِ�ُكْم َبْل َأنْ   ُتْم َ�َشٌر ِممَّْن َخَلَق﴾﴿َوَقاَلِت اْلَیُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن َأْبَناُء للااَِّ َوَأِح�َّاُؤُه ُقْل َفِلَم ُ�َعذِّ

 ]18آل�ة:[سورة المائدة ا

�عني: أنتم لستم أح�ا�ه, ولستم أوالده, ألنه �عذ�كم, فلو أنه أقركم على دعواكم, لما عذ�كم, لو أنه أقركم على 

 دعواكم: أنكم أبناء هللا, وأح�اؤه, لما عذ�كم, ألن هللا ال �عذب أح�ا�ه.

 الطرائق إلى الخالق �عدد أنفاس الخالئق :

هللا عز وجل, ومح�ة هللا بیدك, وسائلها بیدك, وفي أشخاص من بني  فأنت إذا وصلت إلى مرت�ة: أن �ح�ك

ال�شر إمبراطور مثًال, لن تستط�ع أن تصل إل�ه, ال یوجد أمل إطالقًا, وال أن تلتقي معه, وال أن تقدم له هد�ة, 

ه هد�ة؟ الملك إذا قدمت له هد�ة, �كافىء أضعافًا مضاعفة, هل یتاح ألي إنسان: أن �صل إلى ملك, ل�قدم ل

 ممنوع. 

لم یخلق لنا وسائل القرب منه, وهللا مشكلة, ال یوجد حل؛ كل السعادة عنده, كل  -س�حانه وتعالى, هلالج لج-لو أن هللا 

 الخیر عنده, كل األمن عنده, طر�ق له ال یوجد, لم یجعل لك طر�ق له, أما ر�نا عز وجل جعل لك: 

 الطرائق إلى الخالق �عدد أنفاس الخالئق. 

 وأنت في البیت, یوجد طر�ق إلى هللا, إذا الزوج عاون زوجته.

 : في مهنة أهله.-عل�ه الصالة والسالم-كان 

هذا الطر�ق؛ إذا ر�ى أوالده, نصحهم, أمرهم �الصالة, صبر علیهم, أنفق علیهم, أحسن ترتبیهم, إذا برَّ أمه, هذا 

بیته إلى دكانه, في الطر�ق: كلما غضضت �صرك عن طر�ق إلى هللا, إذا بر أ�اه هذا طر�ق إلى هللا, خرج من 

امرأة طر�ق إلى هللا, وصلت للمحل التجاري, كلما صدقت مع إنسان, ونصحت المسلمین, ورحمتهم, طر�ق إلى 

 هللا.
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هللا جعل لك ألف طر�ق وطر�ق, ملیون طر�ق وطر�ق؛ في الطر�ق, وفي المحل, وفي السفر, وفي اإلقامة, وفي 

رح, وفي زواجك, وفي تزو�ج أوالدك, وفي كل شؤون ح�اتك, هناك وسائل تصل �ك إلى هللا؟ الحزن, وفي الف

 معنى ذلك: إن هللا أرادنا أن نقبل عل�ه, والدلیل: جعل لنا وسائل.

 ما أمرك أن تدعوه إال لیجی�ك :

 ما أمرك أن تدعوه إال لیجی�ك.

الدعاء, ما فتح على ع�اده �اب الدعاء إال لیجیبهم, إال ل�ستجیب لك؛ لو أنه ال �ستجیب ألحد, ما فتح لنا �اب 

 ل�شعرهم أنه �سمعهم.

اآلن: أنت تدعو من؟ هل تدعو إنسان غیر موجود؟ مستحیل, المؤمن لمجرد أن یدعو هللا عز وجل, معنى ذلك: 

 -ثالثة–ومعنى ذلك: أنه مؤمن أنه قادر على تلب�ة طل�ه  -اثنان–أنه مؤمن بوجوده, ومعنى ذلك: أنه �سمعه 

 ومعنى ذلك: أنه �ح�ه, قد �كون قادرًا, وال یلب�ك, ال �ح�ه؛ موجود, و�سمع, وقادر, و�حب, هذا الدعاء: 

ْبُتْم َفَسْوَف َ�ُكوُن ِلَزامًا﴾  ﴿ُقْل َما َ�ْعَ�ُأ ِ�ُكْم َر�ِّي َلْوَال ُدَعاُؤُكْم َفَقْد َكذَّ

 ]77[سورة الفرقان اآل�ة:

 ة أما الطرق إلى هللا عز وجل سالكة :الطرق إلى ملوك ال�شر غیر سالك

أیها األخوة, في طرق إلى هللا عز وجل, أما أقو�اء الناس, ملوك ال�شر: الطرق إلیهم غیر سالكة, مغلقة, ال یوجد 

 أمل ......

ن أح�انًا: تجد مدیر دائرة, تأتي أول یوم, ثاني یوم, ثالث یوم, را�ع یوم؛ مشغول, اجتماع, مهمة, ل�س متفرغًا, ل

 تستط�ع أن تصل إل�ه, أما ر�نا عز وجل قال: 

 ﴿َفَمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َر�ِِّه﴾

 ]110[سورة الكهف اآل�ة:
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 تر�د موعدًا: 

 ﴿َفْلَ�ْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا َوَال ُ�ْشِرْك ِ�ِعَ�اَدِة َر�ِِّه َأَحدًا﴾

 ]110[سورة الكهف اآل�ة:

 �ا هللا ما أجمل اآل�ة! طر�ق: 

 َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َر�ِِّه َفْلَ�ْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا َوَال ُ�ْشِرْك ِ�ِعَ�اَدِة َر�ِِّه َأَحدًا﴾﴿َفَمْن 

 ]110[سورة الكهف اآل�ة:

 محور الدرس :

محور هذا الدرس: أن المؤمن حینما آمن �اهلل, وحینما اصطلح معه, واستقام على أمره, وتاب من ذنو�ه, وأقبل 

 معاملة خاصة, هناك وعود كثیرة في كتاب هللا: عل�ه مخلصًا, له 

َ ُیَداِفُع َعِن الَِّذیَن َآَمُنوا﴾  ﴿ِإنَّ للااَّ

 ]38[سورة الحج اآل�ة:

 یدافع عنك وأنت ال تشعر, یهیىء أشخاصًا �الوقت المناسب, �المكان المناسب, والع�ارة المناس�ة: یدافعون عنك: 

 تَِّقیَن﴾﴿َواْعَلُموا َأنَّ للااََّ َمَع اْلمُ 

 ]194[سورة ال�قرة اآل�ة:

 �شارة ثان�ة؛ معك �الحفظ, والتأیید, والنصر, والتوفیق. �شارة ثالثة: 

ْحَمُن ُوّدًا﴾ اِلَحاِت َسَیْجَعُل َلُهُم الرَّ  ﴿ِإنَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ]96[سورة مر�م اآل�ة:
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 أنت في مودة هللا عز وجل: 

 ِنَنا﴾﴿َفِإنََّك ِ�َأْعیُ 

 ]48[سورة الطور اآل�ة:

ُل َعَلْیِهُم اْلَمَالِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا َوَال َتحْ  ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ  َزُنوا﴾﴿ِإنَّ الَِّذیَن َقاُلوا َر�َُّنا للااَّ

 ]30[سورة فصلت اآل�ة:

 �نصرك, و�حفظك: ال خوف, وال حزن, وال ضالل, وال شقاء, وهللا یدافع عنك, و�دعمك, و�ؤ�دك, و 

 ﴿َلُه ُمَعقَِّ�اٌت ِمْن َبْیِن َیَدْ�ِه َوِمْن َخْلِفِه َ�ْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمِر للااَِّ﴾

 ]11[سورة الرعد اآل�ة:

 لذلك: 

 ((إن هللا تعالى إذا أنزل عاهة من السماء على أهل األرض, ُصرفت عن عمار المساجد))

 هل �عقل أن �كون المؤمن كالكافر؟!! :

 األخوة, معقول أن �كون المؤمن كالكافر!!: أیها 

 ﴿َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن َفاِسقًا َال َ�ْسَتُووَن﴾

 ]18[سورة السجدة اآل�ة:

 ﴿َأَفَنْجَعُل اْلُمْسِلِمیَن َكاْلُمْجِرِمیَن﴾

 ]35[سورة القلم اآل�ة:

 ﴿َما َلُكْم َكْیَف َتْحُكُموَن﴾

 ]36[سورة القلم اآل�ة:
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ْنَ�ا ُثمَّ ُهَو َیْوَم اْلِقَ�ا﴿َأفَ   َمِة ِمَن اْلُمْحَضِر�َن﴾َمْن َوَعْدَناُه َوْعدًا َحَسنًا َفُهَو َالِق�ِه َكَمْن َمتَّْعَناُه َمَتاَع اْلَحَ�اِة الدُّ

 ]61[سورة القصص اآل�ة:

 إل�كم هذه اآل�ات التي تشعر المؤمن �الثقة بر�ه على أن مستقبله مضمون :

 عور الثقة �اهلل عز وجل: هذا الشعور, ش

ُ َلَنا﴾  ﴿ُقْل َلْن ُ�ِصیَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب للااَّ

 ]51[سورة التو�ة اآل�ة:

كتب لنا, ول�س كتب علینا؛ لنا: تفید التملك, لمن هذه الساعة؟ تقول: هي لي, على من هذه المخالفة؟ على 

 فید التملك واالختصاص, أما على: تفید القهر: جاري, ل�س لي عالقة, على من؟ على فالن, لمن؟ لي؛ فالالم: ت

 ﴿ َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْیَها َما اْكَتَسَبْت﴾

 ]286[سورة ال�قرة اآل�ة:

 لها وعلیها: 

ُ َلَنا﴾  ﴿ُقْل َلْن ُ�ِصیَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب للااَّ

 ]51[سورة التو�ة اآل�ة:

كبیرة جدًا, في شلل, أقرب الناس إلى اإلنسان یتمنى  معنى ذلك: أن المستقبل مضمون, المستقبل ف�ه مخاوف

 موته, في افتقار مفاجىء.

 

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

800 

 �ادر إلى األعمال الصالحة حتى ال تتفاجأ بهذه المصائب :

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

, لو أن اإلنسان ترك منهج هللا, أعرض عن هللا-((�ادروا �األعمال الصالحة, فماذا ینتظر أحدكم من الدن�ا؟ 
هل تنتظرون إال فقرًا منس�ا, أو غنى مطغ�ا, أو مرضًا مفسدا,  -أدار ظهره للحق, ماذا ینتظر من الدن�ا؟ قال:

 أو هرمًا مفّندا, أو موتًا مجهزا, أو الدجال فشر غائب ینتظر, أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟))

كلها غیره, �الثالثینات لم �كن في قلت لكم مرة: كان في رجل �عمل في الطب النسائي, لم �كن في الشام 

س�ارات, ال یخرج من بیته إال بلیرة إنكلیز أم الحصان وعر�ا�ة, قد ُ�ضطر أن یب�ع الفراش من تحت المرأة, والدة 

عسیرة, خطرة, ال یخرج إال �عر�ا�ة ولیرة إنكلیز, جمع ثروة طائلة, أشاد بناء بنوري �اشا, و�ناء أجمل بناء, كله 

الخمسینات أصیب �الشلل, أمرت زوجته المصون أن ُیوضع في القبر, لئال یزعجها �ص�احه حجر مزخرف, �

ورائحته, فكانت الزوجة ترسل له الخادمة, لتأمین طعامه وشرا�ه, �قول لها: أین المدام؟ أین هي؟ قلت لها, وهللا �ا 

وات نقلته إلى قبو �عید عن البناء. سیدي, لم ....... تأتي كل أسبوع مرة تشتمه, وتعود إلى البیت, �عد عدة سن

 هذا مطب كبیر جدًا.

 �عني: اإلنسان إذا ما استقام, في أمامه �الخر�ف ...... 

 ((هل تنتظرون إال فقرًا منس�ًا, أو غنى مطغ�ًا, أو مرضًا مفسدًا, أو هرمًا مفّندًا؟))

ور�اك, وأعطاك, وعلمك, وسلمك محل  یخرف, �قول لك: أبي خرفان, األوالد یتكلمونها: أبي مخرف؛ أبوك أنج�ك,

 وأنت شاب, أبي خرفان �قول له, أو هرمًا مفّندا: 

 ﴿َوِمْنُكْم َمْن ُیَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْ�َال َ�ْعَلَم ِمْن َ�ْعِد ِعْلٍم َشْیئًا﴾

 ]5[سورة الحج اآل�ة:

لجاهل, في أمامه غنى مطغي, أو فقر منسي, أو ففي أمام اإلنسان الشارد؛ الشارد, الفاسق, الفاجر, المنحرف, ا

أو موت مجهز, وٕاذا نجا من كل هذه: الدجال فشر غائب ینتظر, وٕاذا  -خرف �عني–مرض مفسد, أو هرم مفند, 
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 نجا من كل هؤالء: أو الساعة, والساعة أدهى وأمر.

و�نى ح�اته على منهج هللا, و�یته  هذا الذي شرد عن منهج هللا, أما الذي عرف هللا في ش�ا�ه, واستقام على أمره,

 على منهج هللا, وعمله على منهج هللا, هؤالء لهم شیخوخة, وهللا �شتهي كل منا أن �كون مثله.

 ز�ارة إلى حلب :

أنا ذهبت إلى حلب, �عني: نعزي أحد األخوة الكرام العلماء في موت ابنه, فأخذنا إلى شیخه, شیخ وقور 

�اتي إنسانًا في عز, وفي جاه, وفي جمال, وفي نوران�ة, كهذا الشخص, ملك جالس �التسعین, وهللا لم أر في ح

 في بیته؛ أخوانه من حوله, أوالده من حوله, كالم منفذ فورًا, األنوار في وجهه.

 �ا بني! حفظناها في الصغر, فحفظها هللا علینا في الكبر, من عاش تق�ًا, عاش قو�ًا.

 مشلول, أو معذب, أو فقیر؟. – سمح هللاال-من منا �حب أن �كون في كبره 

 ز�ارة من الجوالن إلى دمشق :

وهللا زارني أخ من الجوالن, قال لي: كان عندي مئتا وخمسون دونمًا, قال لي: كل یوم ذر�ف للبیت, ومختار 

ولك أعمل قر�ة, وله جاه كبیر, دائمًا في والئم ببیته, كل یوم في ول�مة, یذ�ح خروف كل یوم, قال لي: یوجد ح

 ناطورًا بثالثة آالف لیرة؟ ال یوجد معي ثمن طعام.

هذه غنى مطغ�ًا, أو فقرًا منس�ًا, أو مرضًا مفسدًا, أو هرمًا مفّندًا, أو الدجال فشر غائب ینتظر, أو الساعة 

 والساعة أدهى وأمر.

 هذه شیخوخة العارفین �اهلل :

 ًا, ذاكرته قو�ة؟.من منا �حب أن �كون في شیخوخته إنسانًا محترمًا جد

 في الستة والتسعین, ست وتسعون سنة, أسنانه في فمه. -رحمه هللا تعالى-�عني: كان هذا الرجل السفرجالني 

أنا أعرف رجًال, سألت طبیب أسنان من أخواننا, متفوق جدًا: مر معك إنسان ال یوجد وال سن محشى؟ قال لي: 
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ي: وهللا وال سن محشى, لكن كان والده ورعًا جدًا, ورعًا إلى والدي, قال لي: عمره خمس وثمانون سنة, قال ل

درجة الوسوسة, لم �شرب كأس شاي �ح�اته في المدرسة, ألنها مسخنة على سخانة المدرسة, هذه أموال عامة, 

السكر منه, والشاي منه, لم �شرب أبدًا, كلفوه �شتري للمدرسة وحده لجنة م�ا�عات, �فاصل كأنها له, ورع غیر 

 عقول, رجل حي یرزق, خمس وثمانون سنة, أسنانه في فمه.م

أسنانه  -ل�س بدلة تهز, �ضحك تقع البدلة-فالشیخ السفرجالني: كان عمره ست وتسعون, أسنانه في فمه كلهم 

 في فمه, �صره حاد, سمعه مرهف, قامة منتص�ة, قائم, ست وتسعون.

 ا بني! حفظناها في الصغر, فحفظها هللا علینا في الكبر. �ا سیدي, ما هذه الصحة التي ح�اك هللا بها؟ �قول: �

 هنیئًا لكل شاب نشأ في طاعة هللا :

أیها األخوة, ال أغ�ط إال شا�ًا نشأ في طاعة هللا, أقول: هنیئًا له, هذا له مستقبل متألق, �الخمسة عشر �غض 

إنسان أطاع هللا وهو شاب, مخ�أ له شيء  �صره عن النساء؛ ضا�ط لسانه, �قرأ القرآن, �صلي, یرتاد المساجد, إذا

 جمیل جدًا, في خر�ف عمره شيء جمیل جدًا, وفي كبرات والع�اذ �اهلل, �ا لطیف! �ا لطیف!. 

على الدیوان, لماذا؟ قال: لو أطلقنا یدیها, تأكل غائطها, وتخلع  -ألمه-قال لي: واضع حبل على یدیها ورجلیها 

 ة عن الوعي إطالقًا, كم سنة؟ صار لها ثماني سنوات, �ا لطیف!: كل ث�ابها أمام أوالده, وهي غائ�

 ﴿َوِمْنُكْم َمْن ُیَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْ�َال َ�ْعَلَم ِمْن َ�ْعِد ِعْلٍم َشْیئًا﴾

 ]5[سورة الحج اآل�ة:

 طاعة هللا ثمینة جدًا. 

 رفت عن عمار المساجد))((إن هللا تعالى إذا أنزل عاهة من السماء على أهل األرض, صُ 

 هذا الذي �غض �صره .......
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 من أ�ام هللا :

 أح�انًا: �أتي مرض, ینسى اإلنسان حلیب أمه. -�ا أخوان-وهللا 

لي صدیق, له صدیق وصل لمعاون وز�ر, �حمل دكتوراه �الجولوج�ا من فرنسا, و�سكن ومعه زوجة إفرنس�ة, 

�یت فخم جدًا, فقد �صره, �عین, یراعوه, أ�قوه شهرًا في بیته: یوقع على و�بدو أن أهله أغن�اء؛ س�ارتان, ثالثة, و 

-وصف سكرتیر, ماذا كتب �المعاملة �ا بني؟ �قول: كذا وكذا, موافق, وقع, �عد ذلك سرحوه, زاره صد�قي 

لي أتمنى أن أجلس على الرصیف, وأن أمد یدي للناس, ول�س  -�ا دكتور-قال له: وهللا  -صد�قي دكتور زمیله

 من الدن�ا إال هذا المعطف, وأن یرد �صري.

 هل تعلم؟ :

إذا إنسان غض �صره عن محارم هللا, تظن هللا �فجعه ب�صره؟ أغلب الظن, ال أقول, أغلب الظن, هللا ألن له 

 حجج, لكن في األعم األغلب: ال, العین هذه, نزلت منها قطرة دمع خش�ة هلل, �فجع بها؟ ال وهللا, إن رأى امرأة ال

 تحل له: 

((من مأل عین�ه من الحرام, مألهما هللا من جمر جهنم, أما من غض �صره عن محارم هللا, أورثه هللا حالوة 
 في قل�ه إلى یوم یلقاه))

إذا إنسان اتقى هللا في عین�ه, واتقى هللا في لسانه, واتقى هللا في أذنه, واتقى هللا في یده, ما لمس ید امرأة ال تحل 

أهًال, �شد علیها, اشتقنا لكم, أین أنتم؟ من هذه؟ ال زوجتك, وال أختك, وال عمتك, وال خالتك, رف�قة  له, أهًال,

 زوجته.

 إذا اإلنسان ورع, هللا عز وجل �حفظه في الدن�ا واآلخرة.
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 أتر�د أن �كون لك خر�فًا متألقًا؟ اتق هللا :

سعین, أوالده أمامه مؤدبین جدًا, في أوالد �ضر�ون آ�اءهم, أو أیها األخوة, فإذا إنسان یرغب خر�فًا متألقًا, هو �الت

یتطاولون علیهم, تر�د أن �كون ابنك مثل األلف واقف أمامك؟ اتق هللا عز وجل, تحب ما یدخل لعندك موظف 

ه, یهینك, اسمح لنا �الهو�ة, امش معنا؟ أثناء ب�ع أي ز�ون خاف من هللا, عد كل ز�ون وكیله هللا؛ انصحه, وارحم

وال ترفع السعر عل�ه, ما دام أنت خفت هللا ف�ما بینك و�ینه, لن یخ�فك من أحد أبدًا, ال �سمح له یخوفك الثاني, 

 أما إذا جاء ز�ون غش�م, وضعت في عنقه المسؤول�ة, ستوكة, �أعلى سعر أل�سناها له, �ظن نفسه شاطرًا.

 وهللا من ورائهم مح�ط :

س�ارة, یوجد في المحرك عطل خطیر, المحرك مشعور, قال لي: الحمد هلل, هللا قال لي أخ, قال لي: وهللا عندي 

أخذ  -هذه بیجو-فضل, ال�ارحة أل�سناها لواحد, ال �عرف ماذا یتكلم؟ قال: هللا مفضل عل�ه, أل�سها لواحد, �اعها, 

م تعطبت من طرطوس كولف س, لون بیج, الفرش كحلي, لون طحیني, الفرش كحلي, طار عقله, ثالثة أ�ا

الس�ارة, جاء لعندي: هكذا صار معي في المخ�م, دخل ال�اص من الشمعات, حطمها كلها, قلت له: ألم تقل لي 

 ال�ارحة: أنك ألسبتها لذاك الشخص؟.

هللا كبیر, إخفاء العیب كبیرة, تحب هللا عز وجل �عزك؟ یرفع شأنك؟ �حفظ لك صحتك؟ یجعل لك مكانة في 

 بیتك؟. 

 ما رأ�ك؟ :

لي واحد, كنا بجدة �عمرة, زرنا شخص في جدة هو من الشام, متضایق من زوجته, قال لي: جالس أنا على قال 

 األرض, أشاهد فیلمًا �التلفاز, هي جالسة على الكن�اة, ضر�تني برجلها على رأسي, قالت له: غیر القناة. 

زتك, وكرامتك, لها ق�مة, في في هكذا زوجة, في هكذا, في زوجات مس�طر�ن, مكانتك؛ مكانتك, وصحتك, وع

 ...... 
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 رأس الحكمة مخافة هللا :

 قال له: �ا بني! حفظناها في الصغر, فحفظها هللا علینا في الكبر, من عاش تق�ًا, عاش قو�ًا. 

 اجهد أن تط�ع هللا, وأن تتواضع, وأن تقف عند حدوده, وأن تخاف منه. 

 رأس الحكمة مخافة هللا.

 عد وال تحصى, وكل دواء �ساوي الح�اة جح�مًا, وكل دواء لحاله یجعل ح�اتك جح�مًا.هللا عنده أدو�ة ال ت

 خالصة القول :

 عود على بدء: 

 ((إن هللا تعالى إذا أنزل على عاهة من السماء على أهل األرض, ُصرفت عن عمار المساجد))

 أبدًا. والدلیل: 

 ﴿َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]88اآل�ة:[سورة األنب�اء 

ونحن في ألطاف هللا عز وجل, وكل إنسان له اتصال �اهلل, وله خوف منه, وله طاعة له, تنطبق عل�ه اآل�ة 

 الكر�مة: 

 ﴿َفِإنََّك ِ�َأْعُیِنَنا﴾

 ]48[سورة الطور اآل�ة:

 ﴿َفِإنََّك ِ�َأْعُیِنَنا﴾

 ]48[سورة الطور اآل�ة:

 .له من هذه اآل�ة نصیب, والحمد هلل رب العالمین
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 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي  

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 حمد هلل رب العالمین وال
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 الخلق وحسن : السخاء {119=64}الدرس 

 29-11-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 ا الذي �فسد دین المرء؟ :م

 �قول عل�ه الصالة والسالم في الحدیث الشر�ف: 

 ((إن هللا استخلص هذا الدین لنفسه, وال �صلح لدینكم إال السخاء وحسن الخلق, أال فز�نوه بهما))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

 ولهذا الحدیث روا�ة أخرى: 

 �صلحه إال السخاء وحسن الخلق, فأكرموه بهما ما صحبتموه)) ((إن هذا الدین قد اصطفیته لنفسي, وال

یِّن �فسد دینه سوء خلقه, �فسد دینه بخله, فالذي له زي دیني؛ أوله انتماء دیني, أوله أرض�ة  �عني: اإلنسان الدَّ

دیني, دین�ة, أوله خلف�ة دین�ة, أو محسوب على المسلمین, اختر أي ع�ارة شئت, محسوب على المسلمین؛ له زي 

له انتماء دیني, له أرض�ة دین�ة, له خلف�ة دین�ة, والؤه للمؤمنین, هذا اإلنسان ُ�فسد دینه أن �كون بخ�ًال, و�فسد 

 دینه أن �كون سيء الخلق.

واإلنسان حینما یتز�ا �الدین, وال �كون حسن الخلق, وال سخ�ًا كر�مًا, ماذا �فعل؟ ینفر الناس من الدین, اإلنسان 

 أحد �قتدي �ه.العادي ال 
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 ماذا تفهم من هذه المقولة للشافعي؟ :

 أهون من أن أرتزق �الدین. -معقول!! هكذا قال–: ألن ارتزق �الرقص -رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام الشافعي 

لو ارتزق �الرقص, هو عند الناس رقاصًا, ال أحد �قتدي �ه؛ أما إنسان له زي دیني, له انتماء دیني, له والء 

ي, له أرض�ة دین�ة, له خلف�ة دین�ة, محسوب على المسلمین, و�ستخدم الدین للدن�ا, �ستخدم الدین لمكاسب دین

ماد�ة, هذا ماذا �فعل؟ هذا �فعل فعًال عكس الداع�ة تمامًا؛ الداع�ة مقرب هو م�عد, الداع�ة محبب هو م�غض, 

كان سب�ًا في تنفیر الناس من دین هللا عز الداع�ة �صل هو �قطع, وكم من إنسان أساء لدینه أ�ما إساءة, ف

 وجل؟.

 تطبیق عملي لهذا الحدیث :

 ((إن هذا الدین قد ارتضیته لنفسي, وال �صلحه إال السخاء وحسن الخلق, فأكرموه بهما ما صحبتموه))

 �عني: إذا اإلنسان له مظهر دیني, یجب أن �كون كر�مًا, یجب أن یتعامل مع الناس. 

ة لكم بها, لكن لها موعظة, كنت أصلي إمامًا في أحد المساجد, ومركبتي في التصل�ح, فأنا �عني قصة ال عالق

مضطر أن أستأجر س�ارة, الذي صلى ورائي في المسجد سائق تكسي, فلما انتهت الصالة, وصلینا السنة, 

وصلني, فقال: وانصرف, وانصرفت معه, قلت له: هل توصلني إلى المنطقة الصناع�ة؟ ارت�ك, واضطرب, قلت: أ

تفضل أستاذ, �عني قالها على مضض, ماذا توهم؟ ....... كالعادة, وهللا أعطیته ضعف العداد, فانقلب مئة 

 وثمانین درجة: ال تؤاخذنا أستاذ, أطال هللا في �قائك ......

 إذا أردت أن تكون مقر�ًا ازهد �ما عند الناس �ح�ك الناس وارغب ف�ما عند هللا �ح�ك هللا :

لك مظهر دیني, یجب أن تكون سخ�ًا, یجب أال �فكر إنسان أال تعط�ه أجرته, أما لما الناس �ألفوا الناس, له  أنت

زي دیني, و�تسلطون على �عضهم �عضًا, هذه تجر�ة, فإن أردت أن تكون مقر�ًا, ازهد �ما عند الناس �ح�ك 

 الناس, وارغب ف�ما عند هللا �ح�ك هللا: 
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 وسل الذي أبـوا�ه ال ُتغلق  حاجةال تسألن ُبنــي آدم 
 وُ�ني آدم حین ُ�سأل َ�غضب هللا �غضب إن تركت سؤاله 

إن أردت أن تسري هذه الدعوة, ازهد �ما عند الناس, ال تكلف أحدًا, ال تطلب من أحد, ال ترجو على دعوتك ال 

 حمدًا وال شكورا, وال أي شيء من أش�اء المكافآت.

ین القدس�ة إلى درجة أنها صنعة األنب�اء, و�ین التفاهة إلى درجة أنها عمل مبتذل: لذلك: ال یوجد شيء یتذبذب ب

 كالدعوة إلى هللا, فبینما تكون في صنعة األنب�اء, وأنت في أعلى مرت�ة: 

 ﴿َوَمْن َأْحَسُن َقْوًال ِممَّْن َدَعا ِإَلى للااَِّ َوَعِمَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمیَن﴾

 ]33[سورة فصلت اآل�ة:

 و�ین من: 

 ﴿ِإنَّ الَِّذیَن َ�ْشَتُروَن ِ�َعْهِد للااَِّ َوَأْ�َماِنِهْم َثَمنًا َقِل�ًال﴾

 ]77[سورة آل عمران اآل�ة:

 شيء مؤلم :

مرة لي قر�ب توفي, فذهبت ألتا�ع إجراءات أمور القانون�ة, وصلنا إلى مكتب دفن الموتى, ونركب مرك�ة, لحقوا 

ن, ثالثین قراء, وتشاحنوا, وتضار�وا, وأنا أقرأ جیدًا أستاذ, وأرخص منه, قلت: �ا لطیف! هكذا, هكذا بنا عشر�

 حفاظ القرآن؟ أین مكانتك؟ أین عزتك؟ فهذا الدین خطیر جدًا.

 واقعة :

جة له تلمیذ محب جدًا, هذا التلمیذ اشترى �عني درا -توفي رحمه هللا-مرة حدثني أخ كر�م, یوجد عالم وقور 

نار�ة, فالشیخ فقیر, ال یوجد عنده إمكان�ة أن �شتري س�ارة, قال له: سیدي, أتحب أن أوصلك؟ قال له: ال �ا بني! 

 مرتبتي مرت�ة علم, ال یلیق �مكانتي أن أركب خلفك على الدراجة, قال له: أنا ل�س كبر, لكن هذه مكانة.
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 �عني: رجل الدین؛ إن أعز هذا الدین, أعزه هللا.

 لظاهر بیبرس: وهللا ما استقر ملكي, حتى مات العز بن عبد السالم. �قول ا

 عالم جلیل له مكانة, وهی�ة, أكثر من الظاهر بیبرس, لماذا؟ لترفعه عن مال السلطة.

 هكذا كان علماؤنا :

وا كان سید التا�عین, وكان له مكانة ال یداهیها مكانة, اسمع-مرة سئل الحسن ال�صري: �م نلت هذا المقام؟ 

 قال: �استغنائي عن دن�ا الناس, وحاجتهم إلى علمي.  -اإلجا�ة

 �استغنائي عن دن�ا الناس, وحاجتهم إلى علمي. 

لو عكست: الناس مستغنون عن علم هذا العالم, وهذا العالم محتاج إلى ما عند الناس, انتهى, وهللا صار أذل 

 من الشاة, الذي ُ�عز هذا العلم �عزه هللا.

العلماء لهم أعمال, سیدنا أبو حن�فة كان بذاًال, تاجر أقمشة, وسیدنا الشافعي, والحنبل, ك�ار علماء لذلك: ك�ار 

 المسلمین, لهم أعمال, دائمًا: رافعو رؤوسهم, عندهم عزة وكرامة.

 إن أردت أن تكرم هذا الدین ز�نه �حسن خلقك وز�نه �سخائك :

  السخاء وحسن الخلق, فأكرموه بهما ما صحبتموه.فهذا الدین استخلصه هللا لنفسه, وال ُ�صلحه إال

 إنسان له مظهر دیني؛ عصبي, غضوب, سف�ه اللسان هذه مستحیلة.

 فحاشًا, وال لعانًا, وال بذیئًا. -عل�ه الصالة والسالم-ما كان 

 .-عل�ه الصالة والسالم-هكذا كان النبي 

إن  -عل�ه الصالة والسالم-وى الذي جاء �ه النبي فالذي یؤلم: أن الذي یتصدق بنشر هذا العلم, ل�س في المست

 أردت أن تكرم هذا الدین؛ ز�نه �حسن خلقك, وز�نه �سخائك, عندئذ �ح�ك الناس.
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 منعطف خطیر :

�عني: وهللا أعرف رجل, أنا أحترمه كثیرًا, وهو من حفاظ كتاب هللا, شاب قال لي: عملت عنده �عني أشهر, لم 

 �عطن شيء.

 ع هذا اإلنسان؟ حطمته.أنت ماذا فعلت م

فأنت حینما تؤدي ما عل�ك لكل الناس, تجلبهم إلى الدین, أما إذا أردت أن تستغل هذه المرك�ة لتحقیق مصالح 

ماد�ة, أنت اآلن عملت عكس عمل الداع�ة؛ الداع�ة مقرب أنت م�عد, الداع�ة محبب أنت مكره, الداع�ة موصل 

 تكون سب�ًا في قط�عة إنسان عن هللا عز وجل. أنت قاطع, فإ�اك, ثم إ�اك, ثم إ�اك, أن

 ألن أرتزق �الرقص, أحب إلي من أن أرتزق �الدین.

ال ترتزق �الدین؛ دعه في السماء, دعه في الصفاء, دعه في القدس�ة, ارتزق من أي عمل إال الدین, ألن الدین ال 

 �حتمل التجارة إطالقًا.

 هذه حق�قة :

ال �عن�ه سلوكه؛ قد �كون طبیب ال �صلي, وقد �كون الطبیب زان�ًا, وقد �كون اإلنسان �ستفید من علم طبیب, و 

شارب خمر, �حمل بورد, علمه عال, فأنت تستفید من طبیب, وال �عن�ك أمر سلوكه, وتستفید من مهندس, وال 

 أن تستفید �عن�ك أمر سلوكه, تستفید من مدرس, ال �عن�ك أمر سلوكه, إال عالم الدین, ال �مكن أن تحترمه, وال

 منه, إال إذا رأیته مط�قًا لما �قول.

 لذلك: 

 ((إن هذا الدین قد ارتضیته لنفسي, وال �صلحه إال السخاء وحسن الخلق, فأكرموه بهما ما صحبتموه))

 مدرس تر��ة دین�ة أحسن تلمیذه الظن �ه فكان المدرس عند حسن ظن تلمیذه :

ة, رأیت له مكانة كبیرة جدًا, واحترام كبیر جدًا, على خالف ما مرة أعرف مدرس تر��ة دین�ة, �عمل في محافظ

كنت أتوقع, فلما سألته ماذا فعلت؟ قال لي: وهللا قصة قصیرة, حدثت طالبي عن التضح�ة, أحد الطالب والده 
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فقال  وقع �حادث سیر, ُأخذ إلى اإلسعاف ل�ًال, �حاجة إلى دم, طرقوا �اب األقر�اء جم�عًا, لم �عطهم أحد دمًا,

ابنه الصغیر, الذي هو طالب عندي: أستاذنا حدثنا عن التضح�ة, �عط�كم هو الدم, قال: طرقوا �ابي الساعة 

الثالثة ص�احًا, ولحسن الظن كان دمه موافقًا لدم المصاب, وذهب معهم توًا, أعطاهم ثالثمئة سانتي, قال لي: هذا 

 ألف محاضرة ألقیتها عل�ه.العطاء في هذه الساعة المتأخرة من اللیل, أبلغ من 

فاإلنسان یز�ن هذا الدین �أخالقه, یز�ن هذا الدین �سخائه, �حبب الناس بهذا الدین �سخائه, �حبب الناس بهذا 

الدین �سخائه؛ السخاء وحسن الخلق: تقرب, وتوصل, وتحبب, و�البخل وسوء الخلق: تقطع, وتنفر, وت�غض, 

 �عة, والتنفیر. وهذا عمل عكس الداع�ة: الت�غ�ض, والقط

 ((إن هللا استخلص هذا الدین لنفسه, وال �صلح لدینكم إال السخاء وحسن الخلق, أال فز�نوه بهما))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

 رأي شخصي :

أنا الذي أراه: أن األشخاص الذین یتمتعون بخلق راق, بخلق حسن, مع العلم �أمر الدین, هم الذین یجلبون إلیهم 

لوب الناس, فأنت على مستوى بیتك؛ إن أردت أن تحبب أوالدك بهذا الدین, یجب أن تكون رح�مًا, منصفًا, ق

مضبوط اللسان, مضبوط الجنان, مضبوط األعضاء, أما لو ضر�ت إنسانًا �قسوة, أو سببته �قسوة, أین كالمك 

 منه؟ انتهیت أمامه.

 ما الفرق بین المداراة والمداهنة؟ :

 ر: �قول عل�ه الصالة والسالم: وفي حدیث آخ

 ((إن هللا تعالى أمرني �مداراة الناس, كما أمرني بإقامة الفرائض))
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 نحن یوجد عندنا شيء اسمه مداراة, وشيء اسمه مداهنة؛ مداهنة: 

وا َلْو ُتْدِهُن َفُیْدِهُنوَن﴾  ﴿َودُّ

 ]9[سورة القلم اآل�ة:

ضعف توحید, والمداهنة نفاق؛ المداهنة نفاق, وضعف توحید,  المداهنة معص�ة, والمداهنة نق�صة, والمداهنة

 ونق�صة, ومعص�ة, أما المداراة طاعة, المداراة عمل صالح, المداراة توحید.

 تعر�ف المداراة :

 تعر�ف المداراة: أن الذي �ضحي بدن�اه من أجل دین اآلخر�ن, فهو یدار�هم.

قتك, من علمك, من خبرتك, من أجل أن تستجلب قل�ه, أنت �عني: عاونت إنسانًا, بذلت شیئًا من مالك, من و 

 عندئذ تداري. 

 �قول:  -عل�ه الصالة والسالم-والنبي 

 ((إن هللا تعالى أمرني �مداراة الناس))

ولن ینفتح لك قلب اإلنسان, إال إذا فتحت ....... لن ینفتح لك عقل اإلنسان في الدعوة إلى هللا, إال إذا فتحت 

افتح قل�ه بإحسانك, عندئذ �فتح لك عقله لب�انك, أما أن تلقي عل�ه محاضرة, وأنت مسيء له ال  قل�ه بإحسانك,

 �ستمع.

 لذلك: 

ذكر ع�ادي �اإلحسان إلیهم, فإن النفوس جبلت على حب من  -كما ورد في الحدیث القدسي-((�ا داود 
 أحسن إلیها, و�غض من أساء إلیها))
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 إلیها و�غض من أساء إلیها :إن النفوس جبلت على حب من أحسن 

قال لي: وهللا أخي �ملك  -هكذا أقسم لي, والكالم على عهدته-رجل �عمل تاجر ساعات, قال لي: فلست, له أخ 

ولم �طعه أخوه من أمه وأب�ه لیرة واحدة, قال لي:  -فلست نهائ�اً –مئتي ملیون, وأنا في أدنى درجات الضعف 

-غیر مسلم, كنت في محله في مكت�ه, �عني غلبتني عیني, ف�كیت أمامه ذهبت لبلد مجاور, في مستورد كبیر 

فلما رآني في هذه الحالة, أرسلني إلى فندق فخم جدًا على ال�حر, قال لي: امض  -المفلس وضعه صعب جداً 

ال فلما انتهت هذه األ�ام الثالثة, جئت إلى مكت�ه, ق -على حسا�ه–أنت وزوجتك ثالثة أ�ام, كي ترتاح أعصا�ك 

أعطاني خمسین ألف نقدي,  -كانت اللیرة مئة وستین في عزها-لي: أعطاني �ضاعة بخمسین ألف لیرة لبناني 

 قال لي: خذ وانطلق مرة ثان�ة.

 هذا اإلنسان, قال لي: وهللا أح�ه أكثر من أخي, وهللا معه حق. 

لیها, و�غض من أساء ((�ا داود, ذكر ع�ادي �اإلحسان إلیهم, فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إ
 إلیها))

 من م�ادىء الدعوة إلى هللا :

إذا أنت ما تمكنت تفتح عقله لب�انك, افتح قل�ه بإحسانك أول, جرب؛ اخدمه, أكرمه, أعطه, إذا فتحت قل�ه 

 بإحسانك, فتح لك عقله لب�انك.

بل الترهیب, واألصول قبل الفروع, لذلك: اإلحسان قبل الب�ان في الدعوة إلى هللا, والقدوة قبل الدعوة, والترغیب ق

والتدرج قبل الطفرة, والتر��ة ال التعر�ة, واآلمر قبل األمر, ومن یذكر؟ األصول قبل الفروع, اآلمر قبل األمر, 

الترغیب ال الترهیب, الت�شیر ال التحذیر, القدوة قبل الدعوة, اإلحسان قبل الب�ان, التر��ة ال التعر�ة, هذه �عض 

 ة إلى هللا عز وجل.م�ادىء الدعو 
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 : -عل�ه الصالة والسالم-لذلك قال النبي 

 ((إن هللا تعالى أمرني �مداراة الناس, كما أمرني بإقامة الفرائض))

لذلك: رأس العقل �عد اإل�مان �اهلل: مداراة الناس؛ كن لینًا, كن لط�فًا, ضح بوقتك من أجله, ضح بجزء من 

 عطه علمه, حینما تحسن إل�ه �كن أسیرًا لك.جهدك من أجله, ضح �علمك من أجله, أ 

 �البر ُ�ستعبد الحر.

 قال: احتج إلى الرجل تكن أسیره, استغن عنه تكن نظیره, أحسن إل�ه تكن أمیره. 

 لذلك ورد عن النبي الكر�م: 

 ((ابتغوا الحوائج �عفة األنفس, فإن األمور تجري �المقادیر))

 وال ین�غي للمؤمن أن یذل نفسه. 

 هللا تعالى أمرني �مداراة الناس, كما أمرني بإقامة الفرائض))((إن 

 تعر�ف المداهنة :

 فالمداراة: بذل الدن�ا من أجل الدین, أما المداهنة �العكس: بذل الدین من أجل الدن�ا. 

مدعو إلى غداء, وكل هؤالء األصحاب ال �صلون, فما صلى حتى ال �حرجهم, ما صلى هذا مداهن, قیل كالمًا 

 ئًا جدًا عن الدین سكت, سكوته إقرار, أو جاراهم بهذا الموضوع, �عني ضحى �عقیدته من أجل إرضائهم. سی

والقاعدة الذهب�ة: من أرضى الناس �سخط هللا, سخط عنه هللا, وأسخط عنه الناس, ومن أرضى هللا �سخط الناس, 

 رضي عنه هللا, وأرضى عنه الناس. هذا قانون.

 ة, كان أ�عد مما رجا, وأقرب مما اتقى.من ابتغى أمرًا �معص�

 المداهنة: أن تبذل دینك من أجل دن�اك, وهللا هذا حدث ....
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 كن مؤمنًا وال تكن مداهنًا :

أول یوم رمضان, جيء �ض�افة, خاف أن �كون دینًا, فشرب القهوة, هذا ماذا فعل؟ عصى الواحد الد�ان من أجل 

 إنسان.

قال: �ا  -أم سیدنا سعد بن أبي وقاص-دمحم, وٕاما أن أدع الطعام حتى أموت قالت له: �ا بني! إما أن تكفر �

 أمي, وهللا لو أنك لك مئة نفس فخرجت واحدة واحدة, ما كفرت �دمحم, فكلي إن شئت أو ال تأكلي.

هلل! المؤمن �ح�اته في كلمة ال, ال؛ له درس علم, له صالة جمعة, له إنفاق, ألس�اب قاهرة یلغي الصالة, أعوذ �ا

 مداهن معناها هذا؛ كل إنسان �ضحي بدینه, �ع�اداته, �عقیدته.

أح�انًا: یجامل, �طرح موضوع: أن الدین كله خرافات, �قول له: وهللا صح�ح, أنت ماذا فعلت؟ أنت داهنت أنت, 

نهم سكتوا, یتكلمون عن الدین كالمًا قاس�ًا جدًا, فالضعفاء لو أ -أح�اناً -أنت ضحیت �عقیدتك كلها, في أقو�اء 

 �عني ما كلفهم هللا فوق ما �ط�قون, اسكت, لكن ابق ساكتًا, ال یجاري, �أت�ه �شواهد أ�ضًا.

فالذي �ضحي �عقیدته, �ضحي �ع�ادته, ال �صلي حفاظًا على مكانته, ال �صوم رمضان حفاظًا على مكانته, 

 ُ�ضغط عل�ه من أجل أن �فعل شیئًا حرامًا, �كسب الحرام, یوافق ......

 عدل ساعة �عدل عند هللا أن تعبده ثمانین عامًا :

أحد القضاة, أكبرته إك�ارًا كبیرًا, �عني هو محكمة استشار�ة, مستشار, �عني رئ�س ومستشاران, فالحكم, قال لي: 

 في ظلم الحكم, قال له: وهللا لو قطعت أناملي قطعًا قطعًا, ما وقعت هذا الحكم, فتراجعوا عنه, خرج براءة.

: هللا �ح�ك أن تكون قو�ًا, أنت قاض, وأنت معك صالح�ة, و�جب أن توقع, قال له: وهللا لو قطعت �عني

 أصا�عي قطعًا قطعًا, ما وقعت هذا الحكم, رئ�س المحكمة وقف, صار في مشكلة, راجعه, خرج بر�ئًا الشخص. 

 عدل ساعة, �عدل عند هللا أن تعبده ثمانین عامًا.

خذه في هللا لومة الئم, ووكل إنسانًا له منصب رف�ع, كان نز�هًا, كان مع الحق, لكنا في إذا وجد قاض نز�ه, ال تأ

 حال غیر هذا الحال.
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 قصة جندي :

هكذا ر�ي اغفر لي ذنبي, وال أظنك -قال: رجل �طوف حول الكع�ة, �قول: ر�ي اغفر لي ذنبي, وال أظنك تفعل 

رحمة هللا! قال له: ذنبي عظ�م, أنى لي أن �غفر هذا الذنب؟  وراءه رجل قال له: �ا هذا, ما أشد �أسك من -تفعل

قال له: ما ذن�ك؟ قال له: وهللا كنت جند�ًا في قمع فتنة, فلما قمعت, أب�حت لنا المدینة, دخلت أحد البیوت, 

فقتلت  فرأیت ف�ه رجًال, وامرأة, وولدین, فقتلت الرجل, وقلت المرأته: أعطني كل ما عندك, أعطتني كل ما عندها,

أعجبتني, فلم أقتل الثاني, تأملت  -من ذهب–ابنها األول, فلما رأتني جادًا في قتل الثاني, أعطتني درعًا مذه�ة 

 قال: -ما هذان البیتان؟-هذه الدرع فإذا علیها بیتان من الشعر, قرأتهما, فوقع مغش�ًا علي: 

 وقاضي األرض أسرف في القضاء إذا جــار األمیر وحاج�اه 
 لقاضي األرض من قاضي السماء  ـل ثم و�ـل ثم و�ـلفو�ـ

فلذلك: اإلنسان حینما �قف مع الحق, هللا عز وجل �قو�ه, یرفع له مكانته, یدافع عنه, المداهنة ...... س�حان 

 هللا! ال یوجد إنسان داهن .......

 حدیث عجیب!! :

 �عني: أنا في حدیث عجیب: 

 ل�ه))سلطه هللا ع -انظر-((من أعان ظالمًا 

 أول ضحا�اه: هذا الذي أعانه. 

 ((من أعان ظالمًا سلطه هللا عل�ه))

 فاإلنسان ال یداهن, لكن ماذا �فعل؟ یداري, المداراة: من أصل الدین. 

 ((ُ�عثت �مداراة الناس))

 ((إن هللا تعالى أمرني �مداراة الناس))
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 أما المداهنة: أن تجامل أن توقع.

  ......�عني: كلفت �عمل ال یرضي هللا

 نها�ة المطاف :

كان عند والي ال�صرة, جاء توج�ه  -س�حان هللا! ُتكتب �ماء الذهب-�عني: أنا مرة قرأت ع�ارة للحسن ال�صري 

هذا الوالي  -خل�فة, توج�ه, یبدو أنه غیر صح�ح, �عني لو أنه نفذه �غضب هللا عز وجل–من یز�د بن معاو�ة 

 -شيء �حیر-هللا وأسخطه, وٕان لم ینفذ أمر یز�د أغضب یز�دًا وأسخطه وقع في حیرة؛ إن نفذ أمر یز�د أغضب 

�ا هللا! تكتب �ماء -عنده الحسن ال�صري سید التا�عین, قال له: ماذا أفعل؟ قال له الحسن ال�صري كلمة 

 قال له: إن هللا �منعك من یز�د, ولكن یز�د ال �منعك من هللا. -الذهب

ماذا �فعل معه كل أصدقائه؟ كل من عصى هللا من أجلهم, انتهى األمر,  إذا إنسان صار معه سرطان, خبیث,

 أما لما �غضب إنسان عل�ه, هللا یخلصك منه.

 قال له: إن هللا �منعك من یز�د, ولكن یز�د ال �منعك من هللا.

 لذلك: 

علت له من ((ما من عبد �عتصم بي من دون خلقي, أعرف ذلك من نیته, فتكیده أهل السموات واألرض, إال ج
بین ذلك مخرجا, وما من عبد �عتصم �مخلوق دوني, أعرف ذلك من نیته, إال جعلت األرض هو�ًا تحت 

 قدم�ه, وقطعت أس�اب السماء بین ید�ه))

 �عني: إذا أنت اعتصمت �اهلل, لن یخی�ك هللا أبدًا: 

ْل َعَلى للااَِّ َفُهَو َحْسُ�ُه﴾  ﴿َوَمْن َیَتَوكَّ

 ]3[سورة الطالق اآل�ة:
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 : -أبداً -

َ َ�اِلُغ َأْمرِِه﴾  ﴿ِإنَّ للااَّ

 ]3[سورة الطالق اآل�ة:

 والحمد هلل رب العالمین 
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 : المسؤول�ة {119-65}الدرس 

 06-12-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. الحمد هلل رب

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العل�م الحك�م, اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا �ما علمتنا وزدنا علما, وأرنا 
ون القول فیت�عون أحسنه, وأدخلنا الحق حقًا وارزقنا ات�اعه, وأرنا ال�اطل �اطًال وارزقنا اجتنا�ه, واجعلنا ممن �ستمع

 برحمتك في ع�ادك الصالحین. 

 ما معنى اإلنسان مسؤول؟ :

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((إن هللا سائل كل راع عما استرعاه, حفظ أم ض�ع؟ حتى ُ�سأل الرجل عن أهل بیته))

 [أخرجه النسائي في الصح�ح, وابن ح�ان في صح�حه]

ؤول: أُعطي حر�ة االخت�ار, وُسخرت له السموات واألرض, أُعطي سؤله؛ لكنه اإلنسان مسؤول, معنى مس

 س�حاسب على كل أعماله, وحركاته, وسكناته حسا�ًا دق�قًا.

یترنم, و�قول: فالن مـسؤول كبیر, وكأنه بهذا الكالم �مدحه, وغاب عنه معنى الكلم, مسؤول  -أح�اناً –اإلنسان 

 ته, وعن كل مواقفه, وعن كل حركاته وسكناته.كبیر؛ أي أنه سُ�سأل عن كل تصرفا

 واقعة حصلت في ال�ا�ان :

مرة إمبراطور ال�ا�ان, أرسل س�عة طالب إلى �الد الغرب لیتعلموا, ُبهروا �الحضارة الغر��ة, ومدن أورو�ا, 
 �ان أعدمهم جم�عًا.والمالهي, والمسارح, ودور السینما, فانغمسوا في ملذاتهم, وض�عوا دراستهم, فلما عادوا إلى ال�ا

سألت مرة أحد األخوة الذي عاش في ال�ا�ان فترة طو�لة, قال: �عد هذه الحادثة, ما من طالب أرسل إلى �الد 
الغرب إال ودرس بجد�ة فائقة, ونال أعلى الشهادات, حینما رأى الذي س�قه قد أُعدم, ألنه لم �حرز هذه الشهادة, 
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 شعر �المسؤول�ة. 

 :هكذا كان أجدادنا 

 أیها األخوة, المؤمن الصادق: �شعر أن هللا س�حاس�ه حسا�ًا دق�قًا.

السیدة فاطمة, دخلت على سیدنا عمر بن عبد العز�ز, رأته ی�كي في مصاله, قالت: ما ی�ك�ك؟ قال: دعیني 

ع, وشأني, قالت: ما ی�ك�ك؟ قال: دعیني وشأني, فلما ألحت عل�ه, قال: نظرت في رعیتي؛ فوجدت الفقیر الجائ

وابن السبیل, والشیخ الفاني, واألرملة, والطفل الصغیر, فعلمت أن هللا س�حاسبني عنهم جم�عًا, وأن خصمي 

 دونهم رسول هللا, فلهذا أ�كي.

 فحینما قال عمر: وهللا لو تعثرت �غلة في العراق, لحاسبني هللا عنها. 

 كان واقع�ًا في هذه المسؤول�ة. 

 ترعاه))((إن هللا سائل كل راع عما اس

 كلما ارتقى إ�مانك, تشعر بهذه المسؤول�ة.

 من أمثلة الواقع على عدم الشعور �المسؤول�ة :

إنسان من الشام, سافر �س�ارته من جدة إلى دمشق, وصل إلى مكان لعله تبوك, شعر أنه �حتاج إلى تصل�ح 

المحل طفل صانع صغیر  الس�ارة, دخل إلى مكان تصل�ح, �عني عل�ة السرعة تحتاج إلى ز�ت, فكلف صاحب

فغیر الز�ت, وقال له: الس�ارة جاهزة, فمشى, �عد حین احترقت عل�ة السرعة, ألن الز�ت خلص, هذا الصانع لم 

�شد البراغي, فالز�ت سال, فلما سال, احترق العل�ة, وقفت الس�ارة, الحرارة ستة وخمسون, خرج صاحب الس�ارة 

 شمس, مات. من المحرك للصندوق مرتین, ثالثة, ضر�ة

فهذا الذي وكل طفًال صغیرًا بتغییر الز�ت, ولم �ض�ط عمله, ولم یراقب عمله, مسؤول عند هللا عز وجل, �حاسب 

 كقاتل.

قبل فترة, لي صدیق, عنده طفلة, صدقوني لها شكل غر�ب جدًا من حیث الجمال, طفلة صغیرة, صف ثالث 
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زة, أو في مساكن دمر, فجاؤوا �الذي ركب هذا الصحن, ابتدائي, صحن من الصحون وقع فوقها فقتلها, في الم

بدًال من أن �ضع أر�عة براغي, وضع برغیین, من أجل السرعة؛ فبرغ�ان, ر�اح شدیدة, طار الصحن, وقع على 

 هذه الطفلة فقتلها, أنا أضرب أمثلة حادة. 

 حمق, فمرضها تفاقم. فاإلنسان محاسب عن زوجته, ال �سمح لطبیب أن �كشف علیها, هذا ل�س ورع, هذا

قبل أ�ام, قبل أشهر, رجل �عني له زوجة شعرت �آالم في �طنها, أخذها إلى عند الطبیب, قال له: اعمل تنظیر, 

یبدو في ضیق مادي, لم �عمل تنظیر, لو أنه فعل تنظیر, لكشف المرض في أوله, أول مرض سهل سرطان 

شكل جید, انتقل إلى األحشاء كلها, انتقل للكبد, انتهت, هذا �األمعاء, �أوله ُ�ستأصل قسم, وتع�ش ح�اة مدیدة �

اإلنسان یلقى هللا وكأنه قاتل, ألنه امتنع عن معالجة زوجته, كان من الممكن أن تعالج في وقت م�كر, وأن 

 ُ�ستأصل هذا القسم المتورم, وأن تع�ش ح�اة عاد�ة.

أول سرطان أمعاء سهل جدًا, قبل أن ینتقل ل�س له أنا أعرف قر��ة, من عشر�ن سنة استأصلت متر من أمعائها, 

مشكلة؛ فهذا أهمل معالجة زوجته, والثاني أهمل شد البراغي قتل إنسانًا, والثالث أهمل تركیب هذا الصحن وٕان 

 كان أصل تركی�ه له مشكلة, لكن سنعده شیئًا غیر مشكلة, أهمل التركیب فقتل طفلة.

 طبیب �شعر أنه مسؤول عن مرضاه :

 مؤمن الصادق �شعر �المسؤول�ة, المسلم �شعر أنه مسؤول عن طال�ه, والطبیب �شعر أنه مسؤول عن مرضاه.ال

حدثني أخ كان في مصر, طبیب عالج طفًال, أعطى والده وصفة مع�ار كبیر, وهذا الع�ار �قتله, �عد ما ذهب 

وصف حكومي, ال �عرف من هو والد مست -ط�عاً -الطفل مع والده, انت�ه الطبیب أنه كتب ع�ارًا كبیرًا, هو 

أنه یوجد طفل مع  -قطعوا البرامج-المر�ض؟ فهذا الطبیب كان جر�ئًا جدًا, توجه إلى التلفاز, وأبلغهم: بلغوا 

والده, كان في المستوصف الفالني, والطبیب أخطأ �الوصفة, ولحسن الحظ, وتوفیق هللا: أن الخبر وصل لألب 

 قبل أن �عطي الدواء البنه.

و الطبیب ضحى �سمعته من أجل إنقاذ طفل؛ لكن هذا الطبیب ارتقى في عین الناس إلى أعلى علیین؛ ه

 الطبیب: �شعر أنه مسؤول عن مرضاه.
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 الصیدلي كذلك, دواء منته, إ�اك أن تب�عه, ضعه في سلة المهمالت.

 اإلنسان محاسب عن كل آثار عمله :

ف, �كفي أن ُیوضع الحدید في األسفل, أو �شكل غیر المهندس الذي یتساهل في اإلشراف على صب السق

طب�عي, حتى یتصدع السقف, الحدید له مكانته فقط, فإذا عملوا مفرقة, وغیر مكانه أ�ضًا, مهمته صار الشد, 

 الحمل اختلف. 

 ففي شرفة مرة, وقفت فیها الطال�ات فوقعت في الجامعة, ألن المهندس لم �شرف على تنفیذ صب البناء.

 أعط�كم أمثلة؛ المهندس مسؤول, والمعلم مسؤول, والطبیب مسؤول, مصلح الس�ارة مسؤول. فأنا 

قال لي أخ: أركب س�ارتي �اتجاه حمص, خرج دخان من زوا�ا المحرك, فتح, نار, ثم عرف أن الذي صلحها له 

 قبل یوم, لم �ض�ط خراط�مها, فخرج بخار البنز�ن, وحرق الس�ارة, آالف القصص: 

ُموا َوَآَثاَرُهْم﴾﴿إنَّا نَ   ْحُن ُنْحِیي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ

 ]12[سورة �اسین اآل�ة:

 اإلنسان محاسب عن كل آثار عمله.

أح�انًا اإلنسان: �طلق امرأة طالقًا تعسف�ًا, امرأة صالحة, لسبب تافه, طارىء, الزوج غضوب, طلقها, الزوج له 

ض�ه؟ تسفر, ثم تتفلت, فكل معص�ة ارتكبتها هذه المرأة في صح�فة الذي خلف�ة دین�ة, �صلي, ماذا تفعل كي تغا

 طلقها طالقًا تعسف�ًا.

 �عني: الشواهد ال تنتهي, محاسب عن كل تصرفاتك, وعن عطائك, ومنعك.

 أح�انًا: تمنع تمتع إنسان شيء, هو في أمس الحاجة إل�ه, ینحرف, ومنعك سبب انحرافه.

ده, �قول كالمًا مضحكًا اآلن: أنا أنشأت نفسي بنفسي, وعل�ك أن تكون أنت كذلك, ألب البخیل الذي ال یزوج أوال

واألب حالته الماد�ة جیدة جدًا, لو أن هذا االبن انزلق في الزنا, لكان األب مسؤوًال عنه, أل�س كذلك؟ األب عن 

ي قبلي؛ هو الذي غفل عني, ابنه, األب لم �ض�ط ابنته, زلت قدمها, تقول: �ا رب, ال أدخل النار حتى أدخل أب
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 هو الذي لم یراقبني, هو الذي لم ینصحني.

 كم من رجل, وكم من أب, أوالده منحرفون, بناته منحرفات, وهو ال یدري؟.

 لذلك: 

 ((إن هللا سائل كل راع عما استرعاه, حفظ أم ض�ع؟))

م�ة حصرًا, و�موت كل عام في أمراض كثیرة تتفاقم, وهؤالء الذین �أمرون �حصار اقتصادي للدول اإلسال

 خمسمئة ألف طفل جوعًا, وهم ینفذون خطتهم إلى ما ال نها�ة, هؤالء س�حاسبون عند هللا كقتلة س�حاسبون.

 ین�غي أن تعلم :

 أیها األخوة, العبرة: أنك إذا آمنت �اهلل, یجب أن تشعر �المسؤول�ة التي ألقیت على عاتقك, أنت مسؤول: 

 نَُّهْم َأْجَمِعیَن﴾﴿َفَوَر�َِّك َلَنْسَألَ 

 ]92[سورة الحجر اآل�ة:

 ﴿َعمَّا َكاُنوا َ�ْعَمُلوَن﴾

 ]93[سورة الحجر اآل�ة:

ُرُهْم ِلَیْوٍم َتْشَخُص ِف�ِه اْألَْ�َصارُ   ﴾﴿َوَال َتْحَسَبنَّ للااََّ َغاِفًال َعمَّا َ�ْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُیَؤخِّ

 ]42[سورة إبراه�م اآل�ة:
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 ة اإلنسان :من غفل

 قال تعالى: 

 ﴿َوَال َتْحَسَبنَّ للااََّ َغاِفًال﴾

 ]42[سورة إبراه�م اآل�ة:

كیف �حسب اإلنسان: أن هللا غافل؟ حینما یرى المنحرف یزداد قوة, ومنعة, وماًال, وغنى, وألن هللا ال �حاس�ه, 

وسوف �كون في أ�ة لحظة في ق�ضة هللا, أن هللا غافل عنه, مع أن هللا أرخى له الحبل,  -أح�اناً -یتوهم اإلنسان 

 وسینتقم منه, وسینكل �ه: 

 ﴿ِإنَّ َ�ْطَش َر�َِّك َلَشِدیٌد﴾

 ]12[سورة البروج اآل�ة:

 هذه هي الحق�قة :

 ((إن هللا سائل كل راع عما استرعاه, حفظ أم ض�ع؟))

�قف أهله في الحمام �ال شيء, على �عني أح�انًا اإلنسان: ال �عتني �كهر�اء البیت, الكهر�اء مئتان وعشرون, وقد 

 األرض م�اشرة, مات �الكهر�اء, الكهر�اء قاتلة, الكهر�اء قاتلة إذا معها ماء بدون حذاء, أو شيء.

فاإلنسان تموت زوجته, تموت ابنته, �عطي دواء منتهي مفعوله, �عمل له تسمم, یهمل ض�ط س�ارة تعمل حادثًا, 

تركیب صحن �قع �قتل طال�ة, هذا شيء بین أید�كم, و�ین سمعكم,  یهمل تركیب بللور �قتل طفًال, یهمل

 و�صركم. 

 ((إن هللا سائل كل راع عما استرعاه, حفظ أم ض�ع؟))

�عني: إذا الطبیب ما سأل المر�ض: هذا الدواء: هل أنت متأثر �البنسلین؟ إذا لم �سأله, وأعطاها بنسلین, 

 ب صار قاتًال.والبنسلین �ساوي صدمة, وأودت �ح�اته, الطبی

أنا أر�د ال أن أخوفكم, بل أن أضعكم أمام مسؤول�اتكم؛ هللا موجود, وس�حاسب جم�عًا الناس؛ هذا المر�ض أمانة 
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في عنق الطبیب, هذا الموكل أمانة في عنق المحامي, هذا البناء أمانة في عنق المهندس, كم بناء سقط وذهب 

لبناء؛ لم �شهد صب اإلسمنت, لم یراقب العمال, لم یتأكد من من سقوطه ضحا�ا؟ كثیرون, في عنق الذي بنى ا

 نسب االسمنت في األثاثات, فانهار البناء, �عني أبن�ة كثیرة تنهار, السبب: اإلهمال.

 لذلك: 

 ((إن هللا سائل كل راع عما استرعاه, حفظ أم ض�ع؟))

 إذا نما إ�مانكم ینمو معه الشعور �المسؤول�ة :

عاشه قلیل, تضیق نفسه, �صب جام غض�ه على الطالب؛ فإذا كان أستاذ ر�اض�ات ضرب أستاذ في المدرسة, م

الطالب, كرههم بهذه المادة إلى آخر ح�اتهم, إذا أستاذ لغة عر��ة قسا على الطالب, كرههم بهذه المادة إلى آخر 

لم, فهذا األستاذ الظالم الذي ح�اتهم, وقد �كره الطالب المدرسة من أستاذ ظالم, قد ی�قى جاهًال, السبب: أستاذ ظا

�ضرب �عنف, و�و�خ, و�سب, و�شتم, ال یدري أن هللا س�حاس�ه, بین أید�ك وردات, بین أد�ك أطفال بر�ئون, 

 �قسوته, وحمقه, كرههم �المدرسة, وهذا كله بین أیدیهم.

�اص, �غیر فیلم الفیدیو, فإذا نما اإل�مان في قلو�كم, ینمو مع اإل�مان الشعور �المسؤول�ة, والذي �قود سائق 

انحرف وتوفي س�عة وعشرون شخصًا, وقبل منها حادث ستة وخمسون شخصًا, الكل ماتوا, أثناء تغییر فیلم 

 الفیدیو, معه ركاب.

فالسائق مسؤول, الطبیب مسؤول, المهندس مسؤول, المحامي مسؤول, المدرس مسؤول, الشیخ الذي �عطي 

من الدین �سب�ه مسؤول؛ صار منفرًا, صار قاطعًا عن هللا ول�س واصًال, صار  نموذجًا سیئًا للناس, �عضهم ینفر

 م�عدًا ول�س مقر�ًا, هكذا .......

 فكلما نما إ�مانكم, ینمو مع إ�مانكم الشعور �المسؤول�ة, شعور صحي, شعور یؤكد اإل�مان: إن هللا س�حاسب.
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 تطبیق عملي للشعور �المسؤول�ة :

كان مع سیدنا عبد الرحمن بن عوف ل�ًال, كانا یتجوالن في المدینة, فرأى قافلة قد  -عنهرضي هللا -سیدنا عمر 

أناخت رحلها في ظاهر المدینة, قال: تعال نحرسها, ونحتسب هذا عند هللا, سیدنا عمر وصل إلى مكان هذه 

لها: أرضع�ه,  القافلة, سمع صوت طفل ی�كي, توجه إلى أمه, قال: أرضع�ه, أرضعته, ثم �كى, فعاد وقال

أرضعته, ثم �كى, عندئذ غضب, قال: �ا أمة السوء! أرضع�ه, قالت: وما شأنك بنا؟ إنني أفطمه, قال: ولم؟ 

�عني التعو�ض ال �ستحقه الطفل, إال إذا -قالت: ألن عمر ال �عطینا العطاء ال �عد الفطام, ولم تعلم أنه عمر 

 فطم, تفطمه من أجل أن تأخذ التعو�ض.

عد نفسه –وقال: و�حك �ا بن الخطاب! كم قتلت من أطفال المسلمین؟  -ضرب جبهته-سیدنا عمر؟ ماذا فعل 

وذهب ل�صلي �أصحاب رسول هللا صالة الفجر, ما استطاع واحد أن �سمع ماذا قرأ؟ لشدة �كائه, كان  -قاتالً 

م التالي: أنه �ستحق العطاء �قول: رب هل قبلت تو�تي فأهنىء نفسي, أم رددتها فأعز�ها؟ وأصدر قرارًا في الیو 

 كل من ولد.

 ألغى موضوع الفطام, عند الوالدة �ستحق العطاء, شعر أنه قتل أطفاًال كثیر�ن.

فإذا نما عندك هذا الشعور �المسؤول�ة, فأنت مؤمن ورب الكع�ة, إن كنت تخاف هللا أن �سألك لماذا فعلت هذا؟ 

مظلوم, س�حاسب هذا الموظف حسا�ًا عسیرًا, أي موظف في أي  لماذا كتبت هذا الض�ط؟ أال تعلم أن هذا التاجر

مكان, س�حاسب حسا�ًا عسیرًا إذا ظلم الناس, أو أهمل مصالحهم, أو عقد علیهم األمور, أو ألصق بهم تهمًا هم 

 بر�ئون منها.

 قف عند هذا الكالم :

 ((إن هللا سائل كل راع عما استرعاه, حفظ أم ض�ع؟.

لكم هذا الكالم: أكثر أخطاء األوالد سببها اآل�اء, طفل كذاب, السبب: ألن األب قال له: قل �عني أح�انًا أقول -
 له: ل�س هنا, قال له: ل�س هنا.

فاالبن یرى أ�اه في البیت, و�أمره أن �كذب, ظن أن الكذب شيء طب�عي, نشأ على الكذب, أو على اإلهمال, أو 
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كذب في الب�ع والشراء, و�غش, ولما الطفل �صدق: یو�خه, یجب أن على الغش, أح�انًا: �كون مع والده, والده �
 �حكي الحق�قة: یو�خه.

 فكم من أب هو سبب انحراف أوالده؟ وكم من معلم هو سبب انحراف طال�ه؟ وكم من طبیب إلهماله؟ 

�ة �ه �عد كم من إنسان مات, أجر�ت له أخطر عمل�ة, لم �مت من العمل�ة, من عدم العنا -أیها األخوة-وهللا 
العمل�ة, من نقص �عض األدو�ة, �موت �ال م�االة, ال یتكلم شیئًا, هذا الذي ال �شعر أن هللا س�حاس�ه, إنسان 
میت, كل إنسان ال �شعر �مسؤول�ة تجاه هللا عز وجل هو إنسان میت, وأح�انًا: �عني سبب تافه, �سبب مشكلة 

 . -كبیرة جداً 

 بیتك : اعلم أیها الرجل أنك مسؤول عن أهل

 حتى ُ�سأل الرجل عن أهل بیته))

�عني: هؤالء النساء الكاس�ات, العار�ات, المائالت, المم�الت, أل�س لهن آ�اء؟ أل�س لهن أزواج؟ أل�س لهن أخوة؟ 

وهللا آ�اؤهم, وأخوتهم, وأزواجهم, محاسبون عنهن حسا�ًا عسیرًا, ألن هذه التي تبرز مفاتنها في الطر�ق, إنما 

إلى النظر إلیها, تدعوهم إلى التمتع �مفاتنها, لسان حالها �قول: تحرشوا بي, لسان حالها �قول: تأملوا  تدعو الناس

 محاسني. 

فهذا الطر�ق ملك الجم�ع, ول�س ملك امرأة وحدها, فإن تفلتت أساءت إلى خلق هللا عز وجل, ل�س كل إنسان 

 جاهز للزواج, ل�س كل إنسان .....

ین الزواج عشر سنوات قادمة, أو عشرون سنة قادمة, فهذه التي تغر�ه, تبرز له مفاتنها, أح�انًا: بین الشاب و�

 تحاسب عند هللا حسا�ًا شدیدًا.

 امرأة تكره الحجاب وتعنف كل من یرتد�ه فقهرها هللا �ه :

ني تمارس في امرأة تكره الحجاب كراه�ة ال حدود لها, وتعنف كل محج�ة, وتنعتها �أ�شع النعوت, ولها عمل, �ع

 من خالل عملها, الضغط على كل فتاة محشومة.

قال لي أحد األخوة: أن هذه المرأة, التي تكره الحجاب أشد الكراه�ة, ُرؤ�ت تضع الحجاب �عد حین, فُظنَّ أنه تو�ة 
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من هللا علیها, ثم قال: ُعرف أنها أصیبت �مرض خطیر في رأسها, وقد منعها الطبیب من وضع شعر مستعار, 

 لها: ال بد لك من إشارب أن تضع�ه, هللا قهرها.قال 

 نقطة هامة :

أیها األخوة, فاإلنسان �كون دق�قًا, مسؤوًال, اسمع هذه فیها ترنن, مســؤول؛ لماذا فعلت؟ لماذا لم تفعل؟ لماذا 

أعطیت,  أعطیت؟ لماذا لم تعط؟ لماذا ارتكبت؟ لماذا لم ترتكب؟ لماذا طلقت؟ لماذا تزوجت؟ لماذا أخذت, لماذا

 فكر قبل أن تعطي, ماذا سأجیب هللا عز وجل؟ فكر قبل أن تمنع: ماذا سأجیب هللا عز وجل؟. 

 ((إن هللا سائل كل راع عما استرعاه, حفظ أم ض�ع؟ حتى ُ�سأل الرجل عن أهل بیته))

 [أخرجه النسائي في الصح�ح, وابن ح�ان في صح�حه]

 بها؟ : من الذي �شعر �المسؤول�ة, ومن الذي ال �شعر

أیها األخوة, الشيء الدقیق: أن الذي �شعرك �المسؤول�ة: ُقرُ�ك من هللا, أما ال�عید عن هللا عز وجل: ال في العیر, 

 وال في النكیر؛ جاهل, وأحمق, و�فعل ما �شاء, وال یدري أن هللا س�حاس�ه عن كل أفعاله.

 وقد قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((رأس الحكمة مخافة هللا))

 لما ازددت حكمة, ازددت خوفًا من هللا, كلما ازددت قر�ًا منه, ازددت ورعًا. ك

 النبي رأى تمرة, انقطع عنه الوحي أسبوعین, لم �فهم ما السبب؟ ثم قال: 

 ((�ا عائشة لعلها تمرة أكلتها))

 تمرة.

وى؛ أكثرها �غتصبون أموال الناس �عضهم �عضًا, ستة آالف دعوى في قصر العدل وحدها, ستة آالف دع

 اغتصاب, أكثرها أكل حقوق, أكثرها عدوان, أكثرها كید, لو أن الناس خافوا من هللا.

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

830 

 من روائع تار�خ الصحا�ة :

ما قولكم؟ سیدنا عمر تسلم منصب وز�ر العدل في عهد سیدنا الصدیق, خالل عامین متتالین لم یرفع إل�ه أحد 

الصدیق خالل عامین من تول�ه هذا المنصب الرف�ع, لم  سیدنا عمر كان وز�ر عدل, سیدنا -وال أحد-قض�ة 

 یرفع, لم تسلم إل�ه قض�ة, لو أنصف الناس, استراح القاضي.

 أنت حینما تعلم ما لك وما عل�ك, تستر�ح وتر�ح.

 إل�كم �عض هذه المسؤول�ات التي تقع في أعناقكم :

 �ات:نحن اآلن �حاجة إلى أن نشعر �المسؤول�ة, أقول لكم �عض المسؤول

 أنتم أبناء هذه البلدة, الش�اب إن لم تحل مشكلتهم, فكل من في هذه البلدة مسؤول. 

اآلن یوجد عندنا حیین, ثالثة في دعارة, یجوز �عد حین ال تجد ح�ًا ال یوجد ف�ه دعارة, ما دام طر�ق الزواج 

غال�ة, ما دام الطل�ات هكذا,  مغلق؛ بیوت ال یوجد, واآل�اء یر�دون مظاهر, و�یت في الشام, وغرف فخمة, وحلي

 طر�ق الزواج مغلق, ماذا �حل محل؟ طر�ق السفاح, فأبناء هذه البلدة مسؤولون.

 هذه مسؤولیتك أیها الغني :

أستاذة ُتحضر دكتوراه عن المرأة السور�ة, وصلت إلى �عض �عني المستشف�ات, و�عض المصمات, و�عض 

في الدعارة, خمس وتسعون عن حاجة, في خمس فاسدات, أما  السجون, فاكتشفت أن من بین مئة امرأة تعمل

 خمس وتسعون امرأة من مئة امرأة, تعمل في الدعارة عن حاجة.

فهذا الغني حینما یبخل �ماله, وُتضطر المرأة أن تزني, من أجل أن تأكل هي وأوالدها, هذه مسؤول�ة أغن�اء البلدة 

 �ة التقصیر في تفقد أحوال الناس.كلها؛ مسؤول�ة التقصیر في دفع الزكاة, مسؤول

الشيء الذي �عني قتر منه القلب ألمًا: أن امرأة ال تر�د الزنا, �عیدة عن الزنا, لها زوج, لها أوالد؛ ولكن ضغط 

 الح�اة فوق طاقاتها, وعلمها قلیل, فرأت في الزنا حًال لمشكلتها.

زالء, نقلت اإلیدز لس�عة عشر رجل, وأساسها في فندق هنا في شارع رامي, یوجد امرأة تب�ع �عني عرضها للن
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انطلقت من فقر, من الفقر, الفقر أوردها إلى هذا الورد, ثم أصیبت �مرض اإلیدز, ثم نقلته إلى س�عة عشر رجل 

 من نزالء الفندق.

نها�ة زنا, الذي یبخل �ماله, الذي یرفع األسعار, الذي �قلل ق�مة األموال بین أیدي الناس, المال قوام الح�اة؛ �ال

 �النها�ة دعارة, �النها�ة سرقة. 

 والحمد هلل رب العالمین 
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 السل�م القلب إال اإلنسان ینفع : ال {119-66}الدرس 

 13-12-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 لعالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. الحمد هلل رب ا

 ما هو مق�اس أهل األرض, وهل هذا المق�اس ینفع اإلنسان عند الموت:

 ف�ما رواه اإلمام الطبراني:  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن رسول هللا 

 ولكن ینظر إلى قلو�كم وأعمالكم))((إن هللا تعالى ال ینظر إلى صوركم, وال إلى أحسا�كم, وال إلى أموالكم, 

في مق�اس ألهل األرض, وهناك مق�اس عند هللا؛ مق�اس أهل األرض: الوسامة, والجمال ق�مة في المرأة والرجل, 

�مق�اس أهل األرض: الغنى ق�مة, الغني محترم جدًا, أخطاؤه كلها معفو عنها, والقوة ق�مة؛ الوسامة, والغنى, 

 والقوة.

 وي, بإمكانه أن �فعل وأال �فعل, ولكن هؤالء الناس: إذا رفعوا إنسانًا, كیف ینفعونه عند الموت؟: إنسان له مركز ق

 ﴿َیْوَم َال َیْنَفُع َماٌل َوَال َبُنوَن﴾

 ]88[سورة الشعراء اآل�ة:

َ ِ�َقْلٍب َسِل�ٍم﴾  ﴿ِإالَّ َمْن َأَتى للااَّ

 ]88[سورة الشعراء اآل�ة:

ذا اإلنسان, إنسان غني, ینفق من أمواله كیف �شاء, فالناس یلقون على مسامعه عظموا ه -جم�عاً –لو أن الناس 

كلمات الثناء, طمعًا �ماله, طمعًا �ما عنده, لو أن الناس أسمعوه كل كلمات الثناء في القوامس, ثم جاءه ملك 

 الموت, وحاس�ه هللا عن كل شيء, ماذا تنفعه أمواله؟ ألم �قل هللا عز وجل: 
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 ْن ُأوِتَي ِكَتاَ�ُه ِبَ�ِمیِنِه َفَ�ُقوُل َهاُؤُم اْقَرؤوا ِكَتاِبَ�ْه﴾﴿َفَأمَّا مَ 

 ]19[سورة الحاقة اآل�ة:

ي ُمَالٍق ِحَساِبَ�ْه﴾ ي َظَنْنُت َأنِّ  ﴿ِإنِّ

 ]20[سورة الحاقة اآل�ة:

 ﴿َفُهَو ِفي ِع�َشٍة َراِضَ�ٍة﴾

 ]21[سورة الحاقة اآل�ة:

 ﴿ِفي َجنٍَّة َعاِلَ�ٍة﴾

 ]22اآل�ة:[سورة الحاقة 

 ﴿ُقُطوُفَها َداِنَ�ٌة﴾

 ]23[سورة الحاقة اآل�ة:

 ﴿ُكُلوا َواْشَرُ�وا َهِنیئًا ِ�َما َأْسَلْفُتْم ِفي اْألَ�َّاِم اْلَخاِلَ�ِة﴾

 ]24[سورة الحاقة اآل�ة:

 ﴿َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَ�ُه ِ�ِشَماِلِه َفَ�ُقوُل َ�ا َلْیَتِني َلْم ُأوَت ِكَتاِبَ�ْه﴾

 ]25الحاقة اآل�ة:[سورة 

 ﴿َوَلْم َأْدِر َما ِحَساِبَ�ْه﴾

 ]26[سورة الحاقة اآل�ة:

 ﴿َ�ا َلْیَتَها َكاَنِت اْلَقاِضَ�َة﴾

 ]27[سورة الحاقة اآل�ة:
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ي َماِلَ�ْه﴾  ﴿َما َأْغَنى َعنِّ

 ]28[سورة الحاقة اآل�ة:

ي ُسْلَطاِنَ�ْه﴾  ﴿َهَلَك َعنِّ

 ]29[سورة الحاقة اآل�ة:

 وُه﴾﴿ُخُذوُه َفُغلُّ 

 ]30[سورة الحاقة اآل�ة:

 ﴿ُثمَّ اْلَجِح�َم َصلُّوُه﴾

 ]31[سورة الحاقة اآل�ة:

 ﴿ُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْ�ُعوَن ِذَراعًا َفاْسُلُكوُه﴾

 ]32[سورة الحاقة اآل�ة:

 ﴿ِإّنُه َكاَن َال ُیْؤِمُن ِ�اهللَِّ اْلَعِظ�ِم﴾

 ]33[سورة الحاقة اآل�ة:

القوة ال تنفع, والوسامة ال تنفع, والذكاء ال ینفع, وطالقة اللسان ال تنفع, ال ینفعك إال قلب سل�م, فالمال ال ینفع, و 

 وعمل طیب. 
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 هذا هو العمل المقبول عند هللا :

اإلمام الفضیل بن ع�اض له كلمة 

رائعة, �قول: العمل ال ُ�قبل عند هللا إال 

 �شرطین:

 .إال إذا كان خالصًا, وكان صوا�اً  

خالصًا وصوا�ًا, بهذین الشرطین: ینفع 

 العمل الصالح؛ خالصًا:

 ما ابتغي �ه وجه هللا, وصوا�ًا: ما وافق السنة. 

 هل �ستط�ع اإلنسان أن یتصور كلمة األبد كما وردت في القرآن الكر�م؟ :

بد�ة التي وصفها هللا في فأیها األخوة, نحن في ح�اٍة دن�ا قصیرة, سر�عة الزوال, وش�كة االنتقال, أما الح�اة األ

 القرآن: 

 ﴿َخاِلِدیَن ِفیَها َأَبدًا﴾

 ]8[سورة البینة اآل�ة: 

 إلى أبد اآلبدین, والعقل ال�شري, من الصعب عل�ه: أن یتصور األبد. 

�عني: مل�ار سنة؛ مل�ار, مل�ار, مل�ار, مل�ار, لو �قیت عامًا دون أن تأكل, دون أن تشرب, دون أن تنام, تقول: 

 ار, مل�ار, مل�ار, مل�ار, هذا ل�س هو األبد, األبد أطول.مل�

لو یوجد واحد في األرض, والصفار للشمس, والمسافة مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر, كل میل�متر صفر, 

هذا هو األبد؟ ال, هذا رقم, والرقم إذا ُنسب لال نها�ة ق�مته صفر, واحد �األرض, وصفار للشمس, والمسافة مئة 

ة وخمسون ملیون كیلو متر, وكل میل�متر صفر, هذا الرقم ل�س هو األبد, هذا رقم محدود, ما دام ُنسب لال وست

 نها�ة, فق�مته صفر, قض�ة األبد ......
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أیها األخوة, تصور ك�س طحین ز�رو, واعمل هكذا .... من دون ضغط, ائت �مكبر, كم ذرة؟ كل ذرة ملیون 

كانت النتیجة ثمانمئة وخمسون ذرة, كل ذرة ملیون سنة, الك�س كم ذرة؟ مئة سنة, الك�س كم سنة؟ مكبر ضعه, 

 كیلو, هذا قلم أزرق. ما األبد؟. 

 عالم یدعونا هللا, ومن هو الخاسر؟ :

 هللا عز وجل یدعونا لسعادة األبد, یدعونا لجنة عرضها السموات واألرض, لذلك: 

 ْنُفَسُهْم َوَأْهِلیِهْم َیْوَم اْلِقَ�اَمِة َأَال َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبیُن﴾﴿ُقْل ِإنَّ اْلَخاِسِر�َن الَِّذیَن َخِسُروا أَ 

 ]15[سورة الزمر اآل�ة:

إذا اإلنسان فلس في الدن�ا ال �عد خاسرًا, لو فقد ماله كله ال �عد خاسرًا, من هو الخاسر األكبر؟ هو الذي خسر 

 اآلخرة: 

 ِلُسوَن﴾ِ�ِه َفَتْحَنا َعَلْیِهْم َأْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى ِإَذا َفِرُحوا ِ�َما ُأوُتوا َأَخْذَناُهْم َ�ْغَتًة َفِإَذا ُهْم ُمبْ ﴿َفَلمَّا َنُسوا َما ُذكُِّروا 

 ]44[سورة األنعام اآل�ة:

 ما معنى األبد كما وردت في القرآن الكر�م؟ :

 جنة إلى أبد اآلبدین:  أنا أتمنى على أخوتنا الكرام: أن �فهموا معنى األبد, معنى

 ﴿َلُهْم َما َ�َشاؤوَن ِفیَها﴾

 ]35[سورة ق اآل�ة:

 �عني: أنت خطر في �الك شيء, أمامك صار: 

 ﴿ُقُطوُفَها َداِنَ�ٌة﴾

 ]23[سورة الحاقة اآل�ة:

ال تحتاج إلى سلم, أي شيء خطر في �الك أمامك, نظام الجنة: أنها عطاء �ال سبب, والدن�ا أساسها: الكدح 
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 سعي: وال

ْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلى َر�َِّك َكْدحًا َفُمَالِق�ِه﴾  ﴿َ�ا َأیَُّها اإلِْ

 ]6[سورة االنشقاق اآل�ة:

لماذا الجنة را�حة جدًا؟ ألنك أنت كم سنة؟ نعدهم؛ عشر سنوات, اثنتا عشرة سنة, عشرون سنة, صلیت في الیوم 

غضضت �صرك, صدقت, كنت أمینًا, كنت  خمسة أوقات, صمت كل سنة شهر, حججت مرة, أو مرتین,

 مخلصًا, عبدت هللا عز وجل, كم سنة وانتهى كل شيء, اآلن في جنة عرضها السموات واألرض: 

ِ الَِّذي َصَدَقَنا َوْعَدُه َوَأْوَرَثَنا اْألَْرَض َنَتَبوَُّأ ِمَن اْلَجنَِّة َحْیُث َنَشاُء فَ   اْلَعاِمِلیَن﴾ِنْعَم َأْجُر ﴿َوَقاُلوا اْلَحْمُد هللَِّ

 ]74[سورة الزمر اآل�ة:

 ﴿َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَ�ُه ِبَ�ِمیِنِه َفَ�ُقوُل َهاُؤُم اْقَرؤوا ِكَتاِبَ�ْه﴾

 ]19[سورة الحاقة اآل�ة:

ي ُمَالٍق ِحَساِبَ�ْه﴾ ي َظَنْنُت َأنِّ  ﴿ِإنِّ

 ]20[سورة الحاقة اآل�ة:

 ﴿َفُهَو ِفي ِع�َشٍة َراِضَ�ٍة﴾

 ]21اآل�ة: [سورة الحاقة

 ﴿ِفي َجنٍَّة َعاِلَ�ٍة﴾

 ]22[سورة الحاقة اآل�ة:

 ﴿ُقُطوُفَها َداِنَ�ٌة﴾

 ]23[سورة الحاقة اآل�ة:
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 ﴿ُكُلوا َواْشَرُ�وا َهِنیئًا ِ�َما َأْسَلْفُتْم ِفي اْألَ�َّاِم اْلَخاِلَ�ِة﴾

 ]24[سورة الحاقة اآل�ة:

 كلمة :

ضوع الجنة والنار؛ �عني نسمعها في المساجد, من خط�اء نحن �صراحة, أقول لكم كالمًا دق�قًا: �عني مو 

المساجد, في درس دین, أما إنسان �سعى للجنة �شكل واضح, �شكل مركز, ُیدخل حساب اآلخرة في كل حسا�اته 

الیوم�ة؛ في كل كلمة, في كل حركة, في كل سكنة, في كل نظرة, في عطائه, في منعه, في صلته, في قط�عته, 

نظراته, في جوازه, في ب�عه, في شرائه, الدن�ا أمام الناس, وعظمة اآلخرة هي خبر �القرآن, أما في كالمه, في 

الدن�ا في امرأة �الطر�ق أمامك , في س�ارة فخمة جدًا, في فیلة فخمة جدًا؛ حدائق, ومدخل, وتز�ینات, وفرش فخم, 

 في والئم فخمة جدًا, في سفر, الدن�ا محسوسة, واآلخرة خبر. 

 نى أن اإلنسان �ستحق الجنة؟ :ما مع

 ما معنى: أن اإلنسان �ستحق الجنة؟ قال: 

 ﴿الم﴾

 ]1[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ﴿َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْ�َب ِف�ِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقیَن﴾

 ]2[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ﴿الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِ�اْلَغْیِب﴾

 ]3[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ء المحسوس: الدن�ا. صدق ما قاله هللا, الشي
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 نقطة هامة :

أیها األخوة, أكثر الناس یب�ع, و�شتري, �ق�ض خمسمئات, �أكل, یل�س, �حضر حفلة, یركب س�ارة, �أخذ أهله 

سیران, هذا الشيء ملموس كله, الناس �ع�شون �الملموس, �ع�شون �المحسوس, �ع�شون لحظتهم فقط, أما لو 

ن مؤمن �اآلخرة �غتصب بیتًا؟ هل یجرؤ إنسان مؤمن �اآلخرة �قول لك: تصورنا مصیرهم, �عني هل یجرؤ إنسا

ل�س لك عندي شيء, وهذه المحاكم؟ هذا سلوك إنسان كافر �اآلخرة, أما لو سألت كل المسلمین: هل أنت 

ل ما مؤمن؟ �قول لك: أعوذ �اهلل! أعوذ �اهلل! أنا مؤمن �اآلخرة؛ لكن ال ترى في عمله, وال في طر�قته في التعام

 یؤكد ذلك, أبدًا.

 �عني: �أي محكمة �قصر العدل یوجد ستة آالف دعوى, أكثرها دعاوى كید�ة, ال یهمه المال, وماله اغتصبوه.

 أنا أستمع إلى حاالت, حسنًا: أین إ�مانه �اآلخرة؟ أین إ�مانه �العدل اإللهي؟. 

 من هو األحمق؟ :

ر هذا الذي كان یدور حول الكع�ة, قال له: رب اغف

لي ذنبي وال أظنك تفعل, فقال له رجل وراءه: �ا هذا, 

-ما أشد �أسك من رحمة هللا! قال له: ذنبي عظ�م 

دخل لبیت, وقتل رجًال, وأمر  -قلت القصة سا�قاً 

الزوجة أن تعط�ه كل ما عندها, أعطته كل ما 

عندها, قتل ابنها األول, فلما رأته جادًا في قتل 

من الذهب, كتب علیها الثاني, أعطته درعًا مذه�ة 

 بیتان من الشعر, فلما قرأهما, وقع مغش�ًا عل�ه:

 وقاضي األرض أسرف في القضاء إذا جــار األمیر وحاج�اه
 لقاضي األرض من قاضي السماء فو�ــل ثم و�ـل ثم و�ـل
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نى, والصحة, لكنه ما یتمتع �أعلى درجات القوة, وال�حبوحة, والغ -وهللا أیها األخوة-وهللا ال�ارحة, أعرف رجًال, 

 كان یتقي هللا أبدًا, ما اتقى هللا, ال�ارحة توقفت كلیتاه عن العمل؛ فشل كلوي.

من هو األحمق؟ الذي ینسى أن هناك إلهًا عظ�مًا س�حاسب, هذا إنسان أحمق, هذا أنا أسم�ه كتلة غ�اء؛ �ظن 

مال بین ید�ه كالتراب, الناس كلهم �عطونه ال   أنه قوي, وأنه غني, وأن �ماله �فعل ما �شاء, تجارته رائجة, 

 لماله, �ستذلهم �ماله, و�نسى الواحد الد�ان, هللا عز وجل فاجأه �فشل كلوي.

 تجعل ح�اة اإلنسان جح�مًا ال �طاق.  -أیها األخوة-�عني: في أمراض  

 

 هل ینظر هللا إلى صورنا؟ لم؟ :

؛ فالحدیث دقیق: (إن هللا تعالى ال ینظر إلى صوركم)

 طو�ل, أب�ض, عیون زرق, دم�م, قصیر. 

كان أحنف الرجل, مائل الذقن, ناتىء الوجنتین, غائر 

العینین, ضیق المنكبین, ل�س شيء من ق�ح المنظر 

 إال وهو آخذ منه بنصیب, وكان مع ذلك سید قومه.

سیدنا ابن مسعود, صعد إلى الشجرة, هبت ر�اح 

�سم عات�ة, كشفت رداءه عن ساقین دق�قتین, فت

 الصحا�ة, فقال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ هما وهللا یوم الق�امة كجبل أحد))

 لو أت�ح لكم أن تروا سیدنا خالد: كان نح�ًال, قصیر القامة, ال �مأل العین أبدًا. 

 فالرجال, ق�مة الرجل بإ�مانه, �علمه, �عمله, �استقامته.

ینظر إلى صوركم): هذا الشيء ل�س لك, ل�س لك عالقة ف�ه, هللا عز وجل هو الذي صورك,  (إن هللا تعالى ال

ل�س لك فضل ف�ه؛ فضلك �طاعتك هلل, فضلك �استقامتك, فضلك بإحسانك, فضلك �علمك, فضلك �عملك 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

841 

 الصالح. 

 ما ق�مة الحسب والمال عند هللا؟ :

 م): (إن هللا تعالى ال ینظر إلى صوركم, وال إلى أحسا�ك

﴾  ﴿َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ

 ]1[سورة المسد اآل�ة:

 عم النبي. 

 ((سلمان منا آل البیت))

 سلمان الفارسي. 

 ((نعم العبد صهیب, لو لم یخف هللا لم �عصه))

 سیدنا الصدیق, وضع یده تحت إ�ط �الل, وقال: هذا أخي حقًا.

: خذه, وهللا لو دفعت �ه درهمًا ل�عتكه, قال له: وهللا لو طلبت �ه كان �عذ�ه صفوان بن أم�ة, قال: �عني إ�اه, قال

 مئة ألف درهم ألعطیتكه, أخذه, وضع یده تحت إ�طه ل�غ�ظ صفوان, وقال: هذا أخي حقًا.

 وكان سیدنا عمر: إذا قدم �الل, خرج الستق�اله إلى ظاهر المدینة. 

 �ستقبل �الًال الح�شي األسود!!.معقول! أمیر المؤمنین یخرج من المدینة إلى ظاهرها, ل

 هذا الدین, هذا هو دیننا. 

 ((اسمعوا, وأط�عوا, ولو تولى عل�كم عبد رأسه كالذبی�ة))
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(إن هللا ال ینظر إلى صوركم, وال إلى أحسا�كم, وال إلى أموالكم): في بیت مئة متر, في بیت أر�عمئة, في بیت 

 في بیت كسوته تكلفتها ...... �حي متواضع جدًا, في بیت �أرقى أح�اء دمشق, 

 قصة وعبرة :

قال لي إنسان, وهللا الذي ال إله إال هو, كنت مرة في حلب, المضیف أراد أن �طلعني على أح�اء حلب الحدیثة, 

أخذني إلى حي الشه�اء, أطلعني على قصور, �عني دمشق كوخ أمامها , هذه الفیلة مهندسون جاؤوا من �الد 

هذه –بناء, النتیجة: لفت نظري بناء جمیل جدًا على النمط الصیني, قال: صاحب هذا البناء �عیدة, صمموا هذا ال

, -كان الدوالر ثالث لیرات-وضع ف�ه رخام خمسة مالیین لیرة,  -سنة اثنین وس�عین أذكر, أو أر�ع وس�عین

ُوضع في القبر, �عني  خمسة مالیین رخام, بلغني أن صاحب هذا البناء توفي في الثان�ة واألر�عین من عمره,

صدفة, كان طو�ل القامة, والقبر كان أقل من طوله, ُوضع في القبر, ودفعه الحفار في رأسه, حتى جاء رأسه 

 هكذا ...... صاحب الفلة هذه, هكذا ......

وفي أیها األخوة: (إن هللا ال ینظر إلى أموالكم): �مكن إنسان عنده س�ارة, ثمنها أر�عة وعشرون ملیون ممكن, 

ب�ك آب �مئتي ألف, االثنتان تمش�ان, العبرة: تنتقل من مكان إلى مكان؛ فالس�ارة مال, والبیت مال, والمكتب 

 التجاري مال, والفیلة �المصیف مال. 

 ما الشيء الذي ینظر إل�ه الرب في اإلنسان؟ :

 ینظر إلى قلو�كم وأعمالكم)) ((إن هللا تعالى ال ینظر إلى صوركم, وال إلى أحسا�كم, وال إلى أموالكم, ولكن

 أیها األخوة, المؤمن الصادق: ال یجعل هللا عز وجل أهون الناظر�ن إل�ه.

 قالوا: القلب بیت الرب.

 ورد في األثر القدسي: 

 ((أن عبدي طهرت منظر الخلق سنین, أفال طهرت منظري ساعة؟))
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 بیته, �غسل س�ارته, یرتدي ث�ا�ًا جمیلة, یتز�ن,  یدخل بیته, �قول لك: دهانه قد�م, �غیر أثاث -أح�اناً –اإلنسان 

 تعطر, �حلق, یتغسل, �حسن منظره؛ منظر بدنه, منظر ث�ا�ه, منظر مركبته, منظر بیته.

 قال له: 

 ((أن عبدي طهرت منظر الخلق سنین, أفال طهرت منظري ساعة؟))

 الفوق�ة, هذه كلها أمراض نفس�ة. من الحقد, من اللؤم, من الغل, من الحسد, من الكبر, من العنجه�ة, من 

 ((طهرت منظر الخلق سنین, أفال طهرت منظري ساعة؟))

 هذا الحدیث مهم جدًا أیها األخوة: (إن هللا تعالى ال ینظر إلى صوركم, وال إلى أحسا�كم).

ذا الحذاء ر�تفول, إنسان یرتدي ث�ا�ًا أن�قة جدًا, ط�عًا: في ث�اب غال�ة, �قول لك: هذا الطقم ثمنه ثمانون ألف, وه

هذه الكرافة حر�ر, قد یرتدي ث�اب جمیلة جدًا وغال�ة, تكلم كالمًا بذیئًا, فقال له إنسان: إما أن تتكلم مثل ل�سك, 

, أو ال�س مثل كالمك, هذا كالم, الكالم السافل -هذا كالم مرتب-أو ال�س مثل كالمك, إما أن تتكلم مثل ل�سك 

 یر�د ث�ا�ًا محتقرة جدًا.

 ف: 

 ((طهرت منظر الخلق سنین, أفال طهرت منظري ساعة؟))

 الكافر مسكین :

 یجب أن تعرف حق�قة الح�اة الدن�ا, اآلن: الكافر مسكین: 

 ﴿ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِ�اْألَْخَسِر�َن َأْعَماًال﴾

 ]103[سورة الكهف اآل�ة:
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ْنَ�ا َوُهمْ   َ�ْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُ�ْحِسُنوَن ُصْنعًا﴾ ﴿الَِّذیَن َضلَّ َسْعُیُهْم ِفي اْلَحَ�اِة الدُّ

 ]104[سورة الكهف اآل�ة:

 �عني: �سعى, و�عمل, و�جهد, و�جمع, أندم الناس: من عاش فقیرًا ل�موت غن�ًا. 

 درهم تنفقه في ح�اتك خیر من مئة درهم ینفق �عد موتك :

قال: أر�د  -هكذا قال-رأوا شا�ًا مندفع, إلى أین؟ 

روح والدي, والده خلف له مئة أشرب خمرًا على 

ملیون, �عني الوالد س�حاسب عن هذه األموال: كیف 

أكتسبها, ولم ینتفع بها؟ كان بخ�ًال, عاش فقیرًا, 

 ل�موت غن�ًا. 

فلذلك: درهمًا تنفقه في ح�اتك, خیر من مئة ألف 

 درهم ُینفق �عد مماتك.

 العبد الفقیر, لي �الدعوة ر�ع قرن تقر��ًا, ط�عًا: خالل

العمر المدید �الدعوة, �عض األخوان الكرام الم�سور�ن عملوا عندي وصا�ا, عندي إض�ارة للوصا�ا, الشيء الذي 

 آلمني جدًا: وال وص�ة نفذت من �عد موتهم, �عني أهلهم لم �سخوا علیهم بتنفیذ وصیتهم.

جد, وطل�ة العلم ...... لم ینفذوها إنسان ترك ألوالده ثالثة أبن�ة, كل بناء أر�عة طوابق, وصى �ألفین فقط؛ للمسا

 أبدًا.

ال تكن تحت رحمة أحد أیها األخ الكر�م, درهم تنفقه في ح�اتك, خیر من مئة درهم ینفق �عد مماتك, هذا إذا 

 أنفقوه, وفي األعم األغلب ال ینفق: 

ْنَساَن ُخِلَق َهُلوعًا﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]19[سورة المعارج اآل�ة:
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ُه الشَّ   رُّ َجُزوعًا﴾﴿ِإَذا َمسَّ

 ]20[سورة المعارج اآل�ة:

ُه اْلَخْیُر َمُنوعًا﴾  ﴿َوإَِذا َمسَّ

 ]21[سورة المعارج اآل�ة:

 ﴿ِإالَّ اْلُمَصلِّیَن﴾

 ]22[سورة المعارج اآل�ة:

 لم یر�یهم, األب لم یربِّ أوالده تر��ة صالحة. 

 هذه هي ثروة الصالحین :

حد قرشًا؛ األرض, والبناء, والكسوة, والفرش, ر�ى أوالده تر��ة صالحة, أنا أعرف رجًال أنشأ مسجدًا, لم �أخذ من أ

 توفي قبل أن ینتهي المسجد, دفع أوالده مالیین �عد وفاته, حتى تم بناء المسجد.

هذا له -وأعرف رجًال في جامع المنصور �المیدان, 

؛ رجل مؤمن, صادق, -قصة من أندر القصص

أوصى: �أن م�سور, أوصى: �أن له هذه األرض, 

�عد -ُینشأ علیها مسجد جامع المنصور �المیدان 

هذا األب الصالح, الم�سور, عنده ولد,  -التقاطع

أكبر أوالده �عید عن الدین, فلم �ع�أ بهذه الوص�ة, 

واألرض أ�قاها له, لینشىء علیها بناء یتاجر ف�ه, هذا 

االبن أنجب ولدًا صالحًا جدًا, علم ابن ابنه بوص�ة 

ال له: إن لم تنفذ هذه الوص�ة, ال تقع عینك علي �عد هذه الساعة, أغیب عن وجهك, لست أبي, ولست الجد, فق

ابنك, فاضطر األب مرغمًا: أن ینفذ وص�ة أب�ه, فأنشىء هذا المسجد المنصور, وأساسه وصیته, واالبن نكل 

 بوص�ة والده, ابن االبن أجبر أ�اه على أن تنفذ وص�ة والده, أما هو .....
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 ورد في األثر: 

 ((أن درهمًا تنفقه في ح�اتك, خیر من مئة ألف درهم ُینفق �عد مماتك))

�عني: أنت الخمسمئة لها معنى, عندك لها معنى؛ الخمسون ألف لها معنى, والمئة ألف لها معنى, أما إنسان 

أوج ش�ا�ك, في أمس على فراش الموت, المال لم �عد له معنى, أعطوه, ل�س له ق�مة, وأنت صح�ح, شح�ح, في 

 الحاجة إلى المال. 

 قصة ذكرت في جامع النابلسي :

 أنا ذكرت ال�ارحة في درس الجمعة, في جامع النابلسي عن قوله تعالى: 

ُر اللَّْیَل َوالنََّهاَر﴾ كَ ﴿ِإنَّ َر�ََّك َ�ْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثِي اللَّْیِل َوِنْصَفُه َوُثُلَثُه َوَطاِئَفٌة ِمَن الَِّذیَن َمعَ  ُ ُ�َقدِّ  َوللااَّ

 ]20[سورة المزمل اآل�ة:

�عني أنا یرجح عندي: أنه -ذكرت قصة, لكنها تلفت النظر, لعلي ذكرتها لكم: رجل من أهل ال�سار والغنى, 

, فأراد إنشاء مسجد في أحد أح�اء دمشق, �حث عن أرض, وجد أرضًا مناس�ة جدًا, -مؤمن, و�حب الخیر

احبها ورثها قبل أساب�ع, صاحبها مستخدم مدرسة, عنده خمسة أوالد, معاشه ثالثة آالف لیرة, من أفقر الناس, ص

فجاء هذا الذي یر�د أن ُینشىء فوقها مسجدًا, فاوض صاحبها على الثمن, اتفقوا على ثالثة مالیین ونصف, 

أو عند التنازل عند األوقاف, قال له: لماذا  عقدوا ش�كًا �ملیونین, قال له: ال�اقي, الرصید عند أخذ الرخصة,

األوقاف؟ قال له: هذه سوف ُننشىء علیها مسجدًا, قال له: أعطني الش�ك, مزقه, قال له: أنا أولى منك أن 

 أقدمها هلل , وهذا المستخدم قدم هذه األرض هلل.

ام المستخدم, ومعه مالیین, معه مئتا �قول الرجل الغني, قال: �ح�اته ما شعر نفسه صغیرًا إال في هذه اللحظة, أم

ملیون, أما رأى إنسانًا معاشه ثالثة آالف, عنده خمسة أوالد, هذا كل ما �ملك من الدن�ا, لم یتحمل أن �س�قه أحد 

 إلى الجنة.

 قال له: أنا أولى منك أن أقدمها هلل, مزق الش�ك, وقدمها, أحد أخواننا المهندسون: هو الذي أنشأ هذا المسجد في

 نهر ع�شة, واآلن مسجد من أرقى المساجد, أرض هذا المسجد: قدمها رجل ال �ملك من الدن�ا إال هذه األرض.
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تعلیق الرجل الغني أعجبني: �ح�اته ما شعر نفسه صغیرًا أمام إنسان كهذه اللحظة, صغیر, ال شيء, ألنه: رب 

 درهم سبق ألف درهم.

ه صغیر, غرفة واحدة, قد �كون �مكن یرتدي ث�ا�ًا من ال�الة ال تعج�ك؛ فإن هللا تعالى .... قد �كون المستخدم بیت

ال یوجد عنده أناقة, وال یوجد عنده شيء, یوم معكرونة, یوم مس�حة, ال یوجد شيء �أكله, ماذا یر�د أن �أكل 

 بثالثة آالف؟ عنده خمسة أوالد, لكن هذا ......

رش فخم, صالون, و�كانز, غرف نوم فخمة, ال یوجد عنده شيء, (إن هللا ال ینظر إلى أموالكم): ال یوجد عنده ف

 عنده األرض قدمها هلل. 

 ((إن هللا ال ینظر إلى صوركم, وال إلى أموالكم, وال إلى أحسا�كم, ولكن ینظر إلى قلو�كم وأعمالكم))

 هللا یر�د قل�ًا منی�ًا, قل�ًا خاشعًا, قل�ًا صاف�ًا, قل�ًا مخلصًا, قل�ًا نق�ًا. 

 العبد الذي �ح�ه هللا : هذا

 قال: 

((�ا رب, أي ع�ادك أحب إل�ك, حتى أح�ه �ح�ك؟ قال: أحب ع�ادي إلي: تقي القلب, نقي الیدین, ال �مشي 
إلى أحد �شيء, أحبني, وأحب من أحبني, وحببني إلى خلقي, قال: �ا رب, إنك تعلم أني أح�ك, وأحب من 

 الئي, ونعمائي, و�الئي))�ح�ك, فكیف أحب�ك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم �آ

((أحب ع�ادي إلي: تقي القلب, نقي الیدین, ال �مشي إلى أحد �شيء, أحبني, وأحب من أحبني, وحببني إلى 
 خلقي))

 ((إن هللا تعالى ال ینظر إلى صوركم, وال إلى أموالكم, وال إلى أحسا�كم, ولكن ینظر إلى قلو�كم وأعمالكم))

 والحمد هلل رب العالمین. 
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 ء الختام :دعا

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

  رب العالمین والحمد هلل
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 الدعاء إالّ  القدر یرد وال ُ�صی�ه �الذنب الرزق  لُ�حّرم الرجل : إنَّ  {119-67}الدرس 

 20-12-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. الحمد هلل رب العالمین, والصالة والس

 دعاء االستفتاح :

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العل�م الحك�م, اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا �ما علمتنا وزدنا علما, وأرنا 

قول فیت�عون أحسنه, وأدخلنا الحق حقًا وارزقنا ات�اعه, وأرنا ال�اطل �اطًال وارزقنا اجتنا�ه, واجعلنا ممن �ستمعون ال

 برحمتك في ع�ادك الصالحین. 

 ما الشیئان اللذان �حرص علیهما كل إنسان, وهل هناك من أس�اب لز�ادة الرزق؟

أیها األخوة الكرام, شیئان �حرص علیهما كل إنسان, حرصًا ال حدود له, أجله ورزقه, واآلجال واألرزاق: ال عالقة 

صي هللا, من أجل أن �طول أجله, أو أن یزداد رزقه, فهو جاهل جهًال كبیرًا, ألن كلمة للع�اد بهما, وأي إنسان �ع

الحق ال تقطع رزقًا, وال تقرب أجًال, األجل بید هللا, والرزق بید هللا وحده؛ ولكن لو أن أحدكم سأل: هل هناك من 

 أس�اب لز�ادة الرزق؟.

 یتوهم �عض الناس, وأكبر دلیل على ذلك: هناك أس�اب كثیرة, والرزق متبدل, ول�س ثابتًا كما 

 ﴿َوَألِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّر�َقِة َألَْسَقْیَناُهْم َماًء َغَدقًا﴾

 ]16[سورة الجن اآل�ة:

 هذا أول دلیل: 
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َماِء َواْألَ  ْرِض﴾﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْیِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

 ]96[سورة األعراف اآل�ة:

 ثاني دلیل: 

ارًا﴾  ﴿َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َر�َُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّ

 ]10[سورة نوح اآل�ة:

َماَء َعَلْ�ُكْم ِمْدَرارًا﴾  ﴿ُیْرِسِل السَّ

 ]11[سورة نوح اآل�ة:

 َعْل َلُكْم َأْنَهارًا﴾﴿َوُ�ْمِدْدُكْم ِ�َأْمَواٍل َوَ�ِنیَن َوَ�ْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَ�جْ 

 ]12[سورة نوح اآل�ة:

 انظر إلى حركة النظام في األرض :

أیها األخوة, هللا عز وجل: ثبت أش�اء كثیرة, وحرك أش�اء, دورة األرض حول نفسها ثابتة, ال عالقة لها �فسق 

وران ال یوجد عندنا, ما الع�اد وفجورهم, ال یوجد عندنا دعاء دوران, في دعاء مطر, دعاء استسقاء؛ لكن دعاء د

سبق أن األرض توقفت, �ا رب تدورها, ال, الدورة ثابتة, دورتها حول الشمس ثابتة, األش�اء لها خصائص, الحدید 

حدید, والذهب ذهب, ال یوجد إنسان �شتري سم�كة ذهب, تص�ح حدیدًا, �كون قد خسر خسارة كبیرة جدًا, ال یوجد 

 ثابتة, الخصائص ثابتة. إنسان یزرع حمص �طلع قمح, البذور

فر�نا عز وجل؛ كي �ستتب النظام في األرض, كي تطمئن, ثبت خصائص األش�اء, وثبت حركة األفالك, أما 

 الرزق: حركه؛ یز�د و�نقص. 
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 هذا ما حصل :

ثالثة ونصف ملیون طن قمح, استهالك بلدنا كله ملیون طن, ثالثة أمتار  -هكذا قرأت-في سنة من السنوات 

 ز�ادة عن استهالكنا, في سنوات مئتان وستون ألف طن, أقل من استهالكنا, فالرزق متبدل: ونصف 

 ﴿َوَألِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّر�َقِة َألَْسَقْیَناُهْم َماًء َغَدقًا﴾

 ]16[سورة الجن اآل�ة:

 ﴿ِلَنْفِتَنُهْم ِف�ِه﴾

 ]17[سورة الجن اآل�ة:

َماِء َواْألَْرِض﴾﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمنُ   وا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْیِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

 ]96[سورة األعراف اآل�ة:

ْنِجیَل﴾  ﴿َوَلْو َأنَُّهْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواإلِْ

 ]66[سورة المائدة اآل�ة:

 ﴿َألََكُلوا ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهْم﴾

 ]66�ة:[سورة المائدة اآل

 وقس علیها القرآن الكر�م. 

 من أس�اب ز�ادة الرزق :

 تطبیق القرآن الكر�م في األسواق :-1

لو طبق القرآن في أسواقنا؛ ال یوجد غش, ال یوجد خداع, ال یوجد تدل�س, ال یوجد نظرات ال ترضي هللا عز 
 ألكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا: وجل, ال یوجد تزو�ر, ال یوجد إیهام, ال یوجد استغالل, ال یوجد احتكار, 
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ْنِجیَل﴾  ﴿َوَلْو َأنَُّهْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواإلِْ

 ]66[سورة المائدة اآل�ة:

 ﴿َألََكُلوا ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهْم﴾

 ]66[سورة المائدة اآل�ة:

 األمانة :-2

 ((األمانة غنى))

 كما قال عل�ه الصالة والسالم.

 أقول لكم قانونًا قطع�ًا: األمین �غتني, والخائن �فتقر.أكاد 

 الصالة في البیت :-3

 اآلن: بیت ف�ه صالة, هذا البیت مكفي: 

َالِة َواْصَطِبْر َعَلْیَها َال َنْسَأُلَك ِرْزقًا َنْحُن َنْرُزُقَك﴾  ﴿َوْأُمْر َأْهَلَك ِ�الصَّ

 ]132[سورة طه اآل�ة:

 ....في بیت ُتؤدَّى ف�ه الصلوات ..

اآلن: محل تجاري, ُ�قام ف�ه شرع هللا؛ ال یوجد كلمة ناب�ة مع امرأة, ال یوجد نظرة شهوان�ة, ال یوجد �مین كاذ�ة, 

ال توجد �ضاعة محرمة, ال یوجد تسیب في عالقة صاحب المحل �الز�ائن؛ في انض�اط, في حشمة, في أدب, 

 �ح مرزوقًا.في غض �صر, في صدق, في أمانة, في إخالص, هذا المحل �ص
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 صلة الرحم تز�د في الرزق :-4

 اآلن: صلة الرحم تز�د في الرزق.

إنسان له أخوات بنات, �عضهن فقیرات؛ یتفقد شؤونهن, یرعاهن, �قدم لهن �عض المساعدات من حین آلخر, في 
 رمضان, في األع�اد, هذا الذي �صل رحمه مرزوق, صلة الرحم تز�د في الرزق.

 ل یز�د في الرزق :اإلتقان في العم-5

 وفي قانون, �عرفه كل العالم: واإلتقان یز�د في الرزق.

لو في البلد ألف نجار؛ في أ�ام الرواج: كلهم �عملون, في أ�ام الكساد: المتقن ال یتعطل أبدًا, في أي حرفة, 
 المتقن ال یتعطل, أما المهمل یتعطل.

 ي حفر القبر ترك ف�ه فرجة, فقال عل�ه الصالة والسالم: : دفن أحد أصحا�ه, فالذ-عل�ه الصالة والسالم-النبي 

 ((إن هذه ال ُتؤذي المیت, ولكنها تؤذي الحي, إن هللا �حب من عبده: إذا عمل عمًال أن یتقنه))

 هل تعلم؟ :

سمعت فكرة, أضعها بین أید�كم: آالت نسیج مطرزات, ُصنع سو�سرا, اآللة في الشام: ُی�اع الثوب من هذه اآللة 

ُی�اع الثوب بثالثمئة لیرة, ثالثة عشر مترًا, مطرز, اآللة نفسها, في  -لقصة قد�مة من اثنتي عشرة سنة تقر��اً ا-

سو�سرا: المتر سعره ألف لیرة, اآللة نفسها, هنا العامل غیر متقن؛ أخطاء في التطر�ز, خیوط مقطعة, �عض 

مئة لیرة, ال�ضاعة المستوردة مصنوعة على اآللة ال�قع على القماش, صناعة درجة خامسة, فكل الثوب سعره ثالث

 نفسها؛ لكن مع اإلتقان, المتر سعره ألف لیرة.

اآلن: الشركات في العالم المتقنة, مب�عاتها محجوزة لسنتین, وال تحتاج إلى دعا�ة, أما غیر المتقنة: تحتاج إلى 

 : یز�د في الرزق. -إذاً -دعا�ة, اإلتقان 
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 هذه عدالة هللا :

دثتكم قبل شهر تقر��ًا, عن أخ كر�م: لم یتح له أن �كون له محًال تجار�ًا, اضطر أن یب�ع القماش على أنا ح

, -ط�عًا: الخمسون: �عني دوالر-الرصیف, �ساط وضع ف�ه فضل, الفضلة بخمسین لیرة, جاءت امرأة سائحة, 

 قال لها: بدوالر,

, مرة ثان�ة, امرأة اشترت, سحب, فوجد مئة دوالر, هو لم أعطته مئة دوالر, ل�س لها علم, وضعهم في الجی�ة, �عد

�كن معه مئة دوالر, تذكر األولى, ركض إلى أن حصلها عند العصرون�ة, قال لها: أر�د واحد, هذه المئة, یراق�ه 

, قال له: تشاركني؟ قال له: -فالمحل كان صیرفي سا�قًا, والمهنة ممنوعة اآلن-صاحب محل, أعجبته أمانته, 

 أتمنى, قال له: نعم, عملوا عقدًا, في الیوم الثاني صار في المحل, قعد �المحل؛ اشترى, و�اع, ور�ح, قال وهللا

 لي: أخذنا بیتًا بركن الدین, �عد ذلك كبرناه, �عد ذلك أخذنا س�ارة. 

 واآلن: رجل عنده زوجة, وأوالد, و�یت, وس�ارة, وكل شيء درجة أولى. 

ة: األمانة غنى, فقال �عضهم قصة أخرى, قال لي: �ست رق�ة, في �ائع أقمشة, ذكرت هذه القصة ل�عض األخو 

اشترت قطعة قماش, قال لها: بدوالر, أعطته مئة دوالر خطأ, فلما رآها,  -القصة مشابهة تماماً -جاءته سائحة 

 كنَّ علیها, وضعها في جی�ه, و�قي ساكتًا.

ر, نفى خبره, اعترف, أعطاهم المئة دوالر, ودفع خمسة آالف, في الیوم التالي: جاءته الشرطة, أخذوه إلى المخف

 لئال ُتحال قضیته للن�ا�ة العامة.

أرأیتم؛ نفس القصة, �ائعین قماش, دوالر ومئة دوالر, والسائحة إیران�ة, نفس القصة؛ األول: صار صاحب محل 

ضرب, ودفع المئة دوالر, ودفع �ظهرهم  تجاري, وتزوج, واشترى أول بیت, والثاني, اشترى س�ارة أمر�ك�ة, والثاني:

 خمسة آالف, حتى ال ُترفع القض�ة للن�ا�ة العامة.

 أرأیتم إلى عدالة هللا, األمانة غنى. 
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 آ�ات بینات :

 قال تعالى: 

 ﴿َوَألِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّر�َقِة﴾

 ]16[سورة الجن اآل�ة:

 هذه أول آ�ة: 

 ُنوا َواتََّقْوا﴾﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآمَ 

 ]96[سورة األعراف اآل�ة:

 آمن, واتقى, واستقام: 

ْنِجیَل﴾  ﴿َوَلْو َأنَُّهْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواإلِْ

 ]66[سورة المائدة اآل�ة:

 ﴿َألََكُلوا ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهْم﴾

 ]66[سورة المائدة اآل�ة:

 �ضًا؟ إتقان العمل.األمانة غنى, صلة الرحم, ماذا أ

 اآلن: بیت ُ�صلَّى ف�ه: 

َالِة َواْصَطِبْر َعَلْیَها َال َنْسَأُلَك ِرْزقًا َنْحُن َنْرُزُقَك﴾  ﴿َوْأُمْر َأْهَلَك ِ�الصَّ

 ]132[سورة طه اآل�ة:

 االستغفار.
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 استمطروا الرزق �الصدقة :-6

 استمطروا الرزق �الصدقة.

 جل أن تكون صدقتك سب�ًا لرزق وفیر, استمطروا الرزق �الصدقة.وأنت في أشد حاالت الضیق تصدق, من أ

�عني: إذا أخ كر�م, له أعمال صالحة, له صدقات, یبر الناس, وكان في ضائقة ماد�ة, وكان في أسواق �اردة, 
وكان عل�ه دفع كثیر, ال یلغي األعمال الصالحة, األعمال الصالحة: هي التي تجلب الرزق؛ عودت الناس عل�ك, 

ودت �عض الفقراء: أن �طرقوا �ا�ك, عودت أناسًا: �ستجدوا ف�ك, عودت أناسًا: تعطیهم معونات على األع�اد, ع
في رمضان, عودت �عض أقر�ائك: تؤمن أل�سة ألوالدهم, تؤمن أدوات مدرس�ة, عودت �عض األقر�اء: تملىء 

قات: هي التي تز�د في الرزق؛ الصدقة, مستودعات الوقود على أول البرد, عودتهم, فال تغیر عوائدك, هذه الصد
 اإلتقان, االستغفار, صلة الرحم, إقامة القرآن والسنة, اإل�مان والتقوى, االستقامة على أمر هللا. 

 المعاصي تقطع األرزاق :

 الحدیث هذا: 

 ((إن الرجل لُ�حَرم الرزق �الذنب ُ�صی�ه))

 ن ح�ان في صح�حه][أخرجه ابن ماجه في سننه واإلمام أحمد في مسنده واب

 �اع ب�عة فشلت, صار في ذنب, �عت ب�عة, أعادوها لك شحنًا, عمل فكرة, فشلت, راسلت شركة, أخذوها منك. 

 ((إن الرجل ل�حرم الرزق �الذنب �صی�ه))

 [أخرجه ابن ماجه في سننه واإلمام أحمد في مسنده وابن ح�ان في صح�حه]

و�ة, واالستغفار, وصلة الرحم, واإلتقان, وأداء الصلوات في البیت: مثل ما األعمال الصالحة؛ االستقامة, والت
 تجلب األرزاق, المعاصي: تقطع األرزاق.
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 في حدیث آخر: 

 ((�شر الزاني �الفقر, ولو �عد حین))

 مهما كنت غن�ًا ....... 

 قصة :

ة, أخذ محًال �مركز المدینة, عمل �التجار  -أعرفه معرفة كما أعرف أوالدي, في قرا�ة-شخص  -أیها األخوة-وهللا 

أخذ محًال �الحمرة أل�سة والد�ة, اشترى س�ارة, صار مستوردًا كبیرًا, كل شهر سفرة ألورو�ا, أسهمه صعدت, 

وخطه الب�اني صعد, فلما ذلت قدمه؛ وهللا محل المركز سلمه, محل الحمرة سلمه, �اع س�ارته, في �ضاعة له 

خذ قرشًا منها, وجد المشتري محتاًال؛ إلى أن جلس یب�ع على الطر�ق أدوات صودرت, �اع ب�عة إلى لیب�ا, لم �أ

 منزل�ة, إلى أن طلب المساعدة ل�أكل و�شرب, ألنه ذلت قدمه. 

 ((�شر الزاني �الفقر, ولو �عد حین))

ز وجل؟ قبل أن یخطىء, �عد للملیون, قبل أن یخطىء یراقب نفسه؛ ماذا س�قول هلل ع -�ا أخواننا الكرام-الواحد 

 �ماذا یجیب ر�ه؟ لماذا فعلت كذا؟. 

 البر یز�د في العمر :

 ((إن الرجل لُ�حرم الرزق �الذنب �صی�ه, وال یرد القدر إال الدعاء, وال یز�د في العمر إال البر))

 [أخرجه ابن ماجه في سننه واإلمام أحمد في مسنده وابن ح�ان في صح�حه]

رس علم حتى یتعلم, �عرف منهج هللا عز وجل, �عرف قوانین هللا عز البر یز�د في العمر؛ فاإلنسان �حضر د

وجل, �عني �كاد المؤمن, هو ال �علم الغیب إال هللا؛ لكن المؤمن �عرف قوانین هللا عز وجل, فاإلنسان الذي یؤدي 

 زكاة ماله, ماله محفوظ. 
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 ومن أدى زكاة ماله, أذهب هللا عنه شر ماله:

خذنا معمل بلبنان �الحازم�ة, �عني صور لي الموضوع كهذا المسجد: بناء مستطیل, أنا حدثني أخ, قال لي: أ

معمل ألناس في دمشق, ومعمل له, رجل صالح جدًا, هذا الرجل من عادته: یدفع زكاة ماله, هذا الفرض؛ یدفع 

منقول وغیر منقول,  زكاة بیوته كلها, وأوالده, زكاة أثاث البیوت, سجاد, ثر�ات, زكاة الس�ارات, كل شيء �ملكه؛

 ثابت ومتحرك, سائل وجامد, هل یوجد غیر هذا؟ منقول وغیر منقول, ثابت متحرك, سائل جامد, یدفع زكاته.

قال لي: أخذنا معمل �الحازم�ة, معمل كالونات ستائر, أحداث لبنان تعرفونها, عشر سنوات حرب أهل�ة, لما 

اهلل وهو عندي صادق, ورجل عمره ثمانون سنة اآلن, التقیت أقسم �-الحرب انتهت, قال لي: ذهبت إلى المعمل, 

قال لي: معمل جارنا غیر ح�طان ال یوجد؛ ال في آالت, وال في مفتاح كهر�اء, وال في مغسلة,  -ف�ه قبل شهر

 فتحنا معملنا, قال لي: وهللا الخطوط, الماكینات, قال لي: اشتهیت أن أجد شیئًا مفقودًا.

 �الحازم�ة, معمالن إلى جانب �عضهم. عشر سنوات حروب أهل�ة

 أنت حینما تؤدي زكاة مالك, تحفظ مالك, أو تحفظ �ق�ة مالك. 

 ((ومن أدى زكاة ماله, أذهب هللا عنه شر ماله))

 صار المال كله خیر.

 فاإلنسان: یجب أن �عرف ...... 

 اعلم حق�قتك أیها اإلنسان :

وله وجود إنساني؛ أكل والحیوان �أكل, شرب والحیوان �شرب, أنا قلت قبل یومین: اإلنسان له وجود حیواني, 

تنفس والحیوان یتنفس, نام والحیوان ینام, طیب تزوج والحیوان یتزاوج, أنجب والحیوان ینجب, عمل وفي حمیر 

�عملون أ�ضًا؛ طیب: أكل, شرب, تنفس, نام, اشتغل, أنجب, عمل, استمتع, كله حیواني؛ طلب العلم إنسان, 

 إنسان, �حث عن منهج هللا إنسان, اتصل �اهلل إنسان, خدم الخلق إنسان, رحم الخلق إنسان, لك وجود عرف هللا

 إنساني, وجود حیواني. 
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 هذا الكالم: معقول؟ معقول. 

 ما وراء هذه اآل�ات :

 هللا عز وجل قال: 

 ﴿َكَأنَُّهْم ُحُمٌر ُمْسَتْنِفَرٌة﴾

 ]50[سورة المدثر اآل�ة:

ْت ِمْن قَ   ْسَوَرٍة﴾﴿َفرَّ

 ]51[سورة المدثر اآل�ة:

 هذه آ�ة. قال: 

 ﴿َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْ�ِه َیْلَهْث َأْو َتْتُرْكُه َیْلَهْث﴾

 ]176[سورة األعراف اآل�ة:

 جید. قال: 

ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َ�ْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَمارِ   َ�ْحِمُل َأْسَفارًا﴾ ﴿َمَثُل الَِّذیَن ُحمِّ

 ]5[سورة الجمعة اآل�ة:

لكن حتى الحمار, والكلب, واألنعام: إن رأت حفرة تحید عنها, في شيء �اإلدراك, في أشخاص أقل من الحیوان, 

 والدلیل: 

 ﴿َكَأنَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة﴾

 ]4[سورة المنافقون اآل�ة:

 هذا قرآن: 
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 ﴿َكَأنَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة﴾

 ]4[سورة المنافقون اآل�ة:

 ﴿ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِب�ًال﴾

 ]44[سورة الفرقان اآل�ة:

 ﴿َكَمَثِل اْلِحَماِر َ�ْحِمُل َأْسَفارًا﴾

 ]5[سورة الجمعة اآل�ة:

 ﴿َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْ�ِه َیْلَهْث َأْو َتْتُرْكُه َیْلَهْث﴾

 ]176ة األعراف اآل�ة:[سور 

�عني: اإلنسان إذا اكتفى نشاطه؛ عمل, متع, طعام, شراب, نوم, إذا اكتفى بهذا النشاط, هذا النشاط حیواني, 

 ط�عًا على أرقى.

 اآلن: الدا�ة أعطها فرشة روث, تص�ح كونفورت �النس�ة لها, ضع لها ك�س شعیر, بوف�ه مفتوح, هكذا .....

, فاإلنسان یدخل لفندق خمس نجوم, ما دام أكل, وشرب, ونوم, مستوى حیواني؛ لكن �عني: كل مخلوق له ترتیب

 على مستوى راق, على خمس نجوم, وفي �عد ذلك: نجوم ظهر, �عد ذلك یجدهم. 

 العمل الصالح ال یز�د أمد العمر, یز�د حصیلته :

 ف�ا أیها األخوة, الذي أقوله لكم ....... 

ل�حرم الرزق �الذنب ُ�صی�ه؛ وال یرد القدر إال الدعاء, وال یز�د في العمر إال  -هذا حدیث الیوم–((إن الرجل 
 البر))

 [أخرجه ابن ماجه في سننه واإلمام أحمد في مسنده وابن ح�ان في صح�حه]

 العمل الصالح ال یز�د أمد العمر, یز�د حصیلته.
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الرا�عة إلى السا�عة, مثًال هذا الدوام, وفي اآلن: أنت عندك معمل تجاري, في دوام من العاشرة إلى الثان�ة, من 

درج الغلة, أي األهم؟ درج الغلة, لو أنك فتحت ساعة, و�عت �ملیون, والثاني فتح ثماني ساعات, �اع �مئة لیرة, 

 أیهما أعقل؟ أیهما أر�ح؟ المهم: درج الغلة, ال وقت الدوام.

�مكن ال یوجد كتاب, -, ترك ر�اض الصالحین, عاش أقل من خمسین سنة -رحمه هللا تعالى-فاإلمام النووي 

-ترك األذكار, شرح صح�ح مسلم, ترك �غ�ة المحتاج  -أكثر منه بركة في العالم اإلسالمي؛ ر�اض الصالحین

وشرح حدیث من أرقى األحادیث؛ شرح صح�ح مسلم, وترك األذكار,  -معقول! كتاب فقه من أوسع كتب الفقه

خمسین سنة, وشخص تجده �ع�ش مئة وثالثین سنة, عمر تافه؛ شدة, وطاولة ور�اض الصالحین, وعاش أقل من 

 طول اللیل.

 فالعمر: ق�مته ال �أمده؛ ولكن �مضمونه, فالبر یز�د في العمر, البر �عني: العمل الصالح. 

 محور موضوع الرزق :

 العمر إال البر))((إن الرجل ل�حرم الرزق �الذنب ُ�صی�ه؛ وال یرد القدر إال الدعاء, وال یز�د في 

 [أخرجه ابن ماجه في سننه واإلمام أحمد في مسنده وابن ح�ان في صح�حه]

 أیها األخوة, أرجو هللا س�حانه وتعالى: أن نكون قد أفدنا من هذا الحدیث.

أنا أردت أن �كون الحدیث, محور موضوع الرزق, كیف یز�د, وكیف ینقص؛ ینقص �الزنا, والمعص�ة, و�ز�د 

, واإل�مان, والتقوى, والصالة, واإلتقان, واالستغفار, وصلة الرحم, وأداء الصلوات, واألمانة, فالذي �حب �االستقامة

 أن یز�د رزقه, ال�اب مفتوح. 
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 سؤال ورد :

 سؤال ورد: المؤمن أال �متحن �قلة الرزق؟.

 متحن �قلة الرزق؟.سألنا أخ: المؤمن أال �ُ  بلى, االمتحان ل�س دائمًا طارئًا, االمتحان طارىء ....

نعم �متحن, إال �ح�اة لیله ثالثة أطوار؛ طور تأدیبي ال �ستق�م, وطور امتحاني حتى یثبت, �عد ذلك في إكرام, 

فح�اة المؤمن تستقر على اإلكرام؛ لكن �سبق اإلكرام, امتحان وتأدیب, االمتحان, والتأدیب, واإلكرام, ثالث مراحل, 

 تتداخل أو تتمایز.

 رب العالمین  والحمد هلل
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 رمضان عن : تمهید {119-68}الدرس 

 30-12-1997لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 بین الع�ادات و�ین الطقوس في األد�ان الوضع�ة؟ :هل یوجد فرق 

أیها األخوة الكرام, هناك فرق جوهري بین الع�ادات 

و�ین الطقوس في األد�ان الوضع�ة, هناك حركات, 

وتمتمات �مارسها المتعبدون في معابدهم, ال معنى 

 لها, هذا شأن الطقوس, فما شأن الع�ادات؟.

-عي, رحمه هللا تعالىكما قال اإلمام الشاف-الع�ادات 

 : معللة �مصالح الخلق.

فالجاهل: إذا جاء رمضان �صوم؛ ولكن ص�امًا 

 تقلید�ًا, ص�امًا اجتماع�ًا.

 فالص�ام عند �عض الناس: عادات, وتقالید, توارثها األبناء عن األجداد.

لسهرات في الفنادق, ُتقام فلذلك: تجد في رمضان الشيء العجاب؛ أكثر المعاصي, واآلثام, والسهرات المفتوحة, وا

في رمضان, أكثر الوالئم, واللقاءات, واالختالطات, والسهر على الشاشات في رمضان, هذا رمضان عند الناس, 

 صار جزءًا من فلكلور المجتمع؛ تقالید, تراث شعبي, أما الع�ادة: شيء آخر, الع�ادة: ال عالقة لها بهذا إطالقًا. 
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 ؟ :�ماذا تفیدنا هذه اآل�ات

 قال تعالى: 

َ�اُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَّقُ   وَن﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْ�ُكُم الصِّ

 ]183[سورة ال�قرة اآل�ة:

 لعل: تفید الترقب, وهللا س�حانه وتعالى في هذه اآل�ة: بین علة الص�ام: 

َال   َة ِلِذْكِري﴾﴿َوَأِقِم الصَّ

 ]14[سورة طه اآل�ة:

 العلة الذكر: 

 ﴿َواْسُجْد َواْقَتِرْب﴾

 ]19[سورة العلق اآل�ة:

 العلة القرب: 

َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر للااَِّ َأْكَبُر﴾  ﴿ِإنَّ الصَّ

 ]45[سورة العنكبوت اآل�ة:

 قر�ًا, تستخدمها لذكر هللا عز وجل؛ فالع�ادة معللة, مبینة. تنهى عن الفحشاء والمنكر: تزداد بها 
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 من رحمة هللا بنا :

أیها األخوة, القوي غیر -أیها األخوة, من شأن القوي 

ُ�صدر أمرًا �ال تعلیل, ما على هذا اإلنسان  -المر�ي

إال الطاعة, ل�س من شأنك: أن تسأل لماذا؟ نفذ؛ 

م, هو إله, ونحن لكن خالقنا العظ�م, ور�نا الكر�

عبیده, ومع ذلك: حینما أمرنا, أعطانا العلة, 

 فالصالة: 

 ﴿َواْسُجْد َواْقَتِرْب﴾

 ]19[سورة العلق اآل�ة:

 معنى الصالة؛ قرب: 

َالَة ِلِذْكِري﴾  ﴿َوَأِقِم الصَّ

 ]14[سورة طه اآل�ة:

 ((ل�س للمرء من صالته, إال ما عقل منها))

 فتل))((لو �علم المصلي من �صلي, ما ان

 حدیث رسول هللا. 

 ((الصالة: معراج المؤمن))

 ((الصالة طهور, ُتطهر القلب من كل أدرانه))

 غل, حقد, حسد, استعالء, غطرسة, غی�ة, نم�مة, ُتطهر, طهور. 
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 ((الصالة نور))

 المصلي له رؤ�ة, واإلنسان عمله تا�ع لرؤ�ته, وأوضح مثل:

ذه الجر�مة مغنمًا كبیرًا؛ ما رأى أنه سُ�شنق, ما رأى أنه سُیلقى الذي یرتكب جر�مة, ماذا رأى؟ رأى أن في ه

 الق�ض عل�ه, رأى أنه س�أخذ هذه الثروة الطائلة, و�تمتع بها طوال ح�اته, ومعالم الجر�مة تختفي, إذًا: هو أعمى.

صلي قلما یرتكب �عني: أخطر شيء �الح�اة العمل؛ والعمل أساسه الرؤ�ة, والرؤ�ة أساسه نور, والصالة نور, فالم

 حماقة, ألنه یرى بنور هللا. 

 انظر إلى فضل هللا علینا :

 فاهلل عز وجل قال: 

 ﴿َواْسُجْد َواْقَتِرْب﴾

 ]19[سورة العلق اآل�ة:

 قال: 

َالَة ِلِذْكِري﴾  ﴿َوَأِقِم الصَّ

 ]14[سورة طه اآل�ة:

 قال: 

َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر وَ   َلِذْكُر للااَِّ َأْكَبُر﴾﴿ِإنَّ الصَّ

 ]45[سورة العنكبوت اآل�ة:

 قال:  -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

 ((ل�س للمرء من صالته, إال ما عقل منها))
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 وقال: 

 ((الصالة معراج المؤمن))

 ((ولو �علم المصلي من یناجي, ما انفتل))

 وقال: 

 ((الصالة طهور))

 وقال: 

 ((الصالة نور))

 ))((والصالة طهور

 ((أرحنا بها �ا �الل))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

 انظر, معللة, هذه ع�ادات معللة, وهذا من فضل هللا علینا, ع�ادات معللة. 

 هذه هي الع�ادات في الدین اإلسالمي :

 الص�ام: 

َ�اُم َكَما ُكِتَب َعَلى ا  لَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْ�ُكُم الصِّ

 ]183[سورة ال�قرة اآل�ة:
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 الزكاة: 

یِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْیِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َلُهْم﴾ ُرُهْم َوُتَزكِّ  ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

 ]103[سورة التو�ة اآل�ة:

 الحج: 

  َ�ْعَلُم﴾﴿ِلَتْعَلُموا َأنَّ للااََّ 

 ]97[سورة المائدة اآل�ة:

فكل الع�ادات الشعائر�ة من فضل هللا عز وجل, معللة �مصالح الخلق, إذًا: هي ع�ادات, هذا في الدین السماوي, 

 هذا في دین اإلسالم. 

 هذا شأن األد�ان األخرى :

 أیها األخوة, لكن ما شأن األد�ان األخرى؟.

الء الذین تفوقوا في الصناعة, والتكنولوج�ا في ال�ا�ان, ماذا �عبدون؟ قد ال �عني: أنتم قد ال تصدقون, هؤ 

 تصدقون.

أحد أخوتنا الكرام, أقام هناك أمدًا طو�ًال, واستطاع أن یدخل معابدهم, ماذا �عبدون؟ ذكر الرجل, طیب: ماذا �عبد 

 �عض الهنود؟ الجرذان.

وعندي مجلة فرنس�ة, فیها تحقیق مصور عن ع�ادة 

جرذان؛ معابد ضخمة, ومحار�ب, وأقواس, وأبهاء, ال

وقصور, وهذه األماكن تمتلىء �الجرذان, إنهم 

�عبدونها من دون هللا, وماذا �عبدون في شمال 

الت�فد؟ �عبدون النار, وماذا �عبدون في البراز�ل؟ 

موج ال�حر. فنحن كرمنا هللا, وشرفنا: �أن نعبد 
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 خالق السموات واألرض: 

 ا النَّاُس اْعُبُدوا َر�َُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم﴾﴿َ�ا َأیُّهَ 

 ]21[سورة ال�قرة اآل�ة:

 نعبد الذي خلقنا.

 �عني: أكبر زع�م �الهند, اسمه غاندي, مشهور جدًا, له مقالة: ُ�فضل فیها ال�قرة على أمه.

ت في عرض الطر�ق, إنهم هناك �عبدون ال�قر من دون هللا, �قرة ُتعبد, تقطع الطر�ق ساعات مدیدة, إذا وقف

�أخذون روثها و�ولها, یتعطرون �ه في األع�اد, إذا دخلت ال�قرة إلى محل, إلى �قال�ة فخمة جدًا, وأكلت ما 

تشتهي, من أغلى أنواع الفاكهة, عند صاحب ال�قالة: عید عظ�م, ألن اإلله دخل إلى عنده, وأكل من �قالیته, 

 هكذا. 

 ر�ك :هذا رمضان الناس الیوم إال من رحم 

هللا عز وجل: شرفنا �طاعته, وشرفنا �ع�ادته, وشرفنا �القرب منه, فع�ادتنا معللة, نحن ما عندنا طقوس, أما أهل 

 : -عل�ه الصالة والسالم-الدن�ا, ال�عیدون عن الدین, الشاردون, مثلهم النبي 

 ا ُأطلقت))((�الناقة, ر�طها أهلها, ثم أطلقوها, ال تدري الناقة؛ ال لما ُعقلت, وال لم

لماذا �صوم؟ ال �علم, أما هذه جزء من تراثنا الشعبي, جزء من أعرافنا وتقالیدنا؛ لذلك هذه الحفلة الراقصة الساهرة, 

إكرامًا لشهر رمضان الم�ارك, وهذا النادي �حتاج إلى �عض الخمور, من أجل حاجة الموسم في رمضان, وهذا 

 مؤمنون والحمد هلل, نحن مسلمون. وهذا, صار الوضع �عیدًا عن الع�ادة, نحن 

 إل�ك هذه الفرصة الذهب�ة :

 أیها األخوة, هذا الص�ام فرصة ذهب�ة, للصلح مع هللا.

 صعد النبي المنبر, فقال: 
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 ((رغم أنف عبد, أدرك رمضان .....))

آمین, سأله  ((صعد النبي المنبر, فقال: آمین, ثم صعد الدرجة الثان�ة, فقال: آمین, ثم صعد الثالثة, فقال:
: عالم أمَّنت �ا رسول هللا؟ قال: جاءني جبر�ل, فقال: رغم أنف عبد, أدرك -رضوان هللا علیهم-أصحا�ه 

 رمضان, فلم �غفر له))

هذا شهر الع�ادة, شهر التو�ة, شهر الصلح مع هللا, شهر الصالة في المسجد, شهر الق�ام, شهر صالة الفجر في 

 العین:  المسجد, شهر ض�ط الجوارح, ض�ط

 ((من مأل عین�ه من الحرام, مألهما هللا من جمر جهنم))

 ض�ط اللسان: 

 ((ال �ستق�م إ�مان عبد حتى �ستق�م قل�ه, وال �ستق�م قل�ه حتى �ستق�م لسانه))

 [أخرجه اإلمام أحمد في مسنده]

 شهر ض�ط األذن: 

 اآلنق؟ قال: الرصاص الُمذاب)) ((من استمع إلى قینة, ُصبَّ في أذن�ه اآلنق یوم الق�امة, قیل: وما

ض�ط الید من أن ت�طش, ض�ط الرجل من أن تسیر إلى محرم, ض�ط البیت من أن تكون ف�ه معص�ة ال ترضي 

 هللا, ض�ط العمل من كسب غیر مشروع, شهر الصلح مع هللا, شهر التو�ة, فرصة. 

 هكذا رمضان :

�المالیین, وال تملك منه شیئًا, وصاحب الدین �ضغط عل�ك أكثركم �عملون في التجارة, إذا عل�ك دین كبیر جدًا, 

�الهواتف, وعن طر�ق الموظفین, وساعة تهدید, وساعة ....... ثم جاءك من �قول لك: أنا ضامن أن �سامحك 

بهذا الدین الكبیر, و�ص�ح الحساب بینكما صفرًا, وُتفتح بینكما صفحة جدیدة, هكذا رمضان, اإلنسان إذا صام 

 واحتسا�ًا, غفر هللا ذنو�ه.إ�مانًا 
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�عني: أنت الماضي كله ألغیته؛ بتقصیراته, بتجاوزاته, �معاص�ه, الماضي كله ُیلغى بثان�ة واحدة؛ حینما تصوم 

رمضان إ�مانًا واحتسا�ًا, �غفر هللا لك, وحینما تقوم رمضان إ�مانًا واحتسا�ًا, �غفر هللا لك, وثالثون یومًا دورة 

 مكثفة. 

 �غي أن نفعله في رمضان؟ :ما الذي ین

 فنحن ...... ط�عًا العادة, لنا درس في الحدیث, نتا�ع هذا في دروس قادمة إن شاء هللا, أما هذا الدرس مقدمة.

 أنت حینما تض�ط جوارحك .......

ط�عًا: هناك ص�ام البهائم, ص�ام عن الطعام والشراب, و�غدو رمضان عند الناس شهر اجتماعي؛ الحفالت, 

قاءات, والوالئم, والز�ارات, والسهرات, وكل المرغ�ات في رمضان, وكل البرنامج الفن�ة الجمیلة في رمضان, والل

 هذا صار شهرًا اجتماع�ًا, شهرًا فن�ًا.

نحن مسلمون, نر�ده شهرًا ع�اد�ًا, شهر ع�ادة, إذًا: �حتاج إلى التزام كامل, إلى ض�ط الحواس والجوارح, واللسان, 

 : -عل�ه الصالة والسالم-الفم عن الطعام والشراب, ص�ام ال ُ�قدم وال یؤخر, لقول النبي ط�عًا: ص�ام 

وِر والعَمَل ِ�ِه، َفل�َس هلِل حاجة ِفي َأن َیَدَع َطَعاَمُه وَشَراَ�ُه))  ((َمن لم َیَدْع قوَل الزُّ

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما]

 من هو الشقي؟ :

 ها األخوة, من هو الشقي؟ هو الذي یؤدي ع�ادات �ال فهم. أی

�عني: أنت تصور إنسانًا في األرض؛ مدیر شركة, مدیر مؤسسة, �كلف موظفًا, یركب س�ارة إلى حلب, قال له: 

ماذا أفعل هناك؟ قال له: حینما تصل, ارجع, لماذا؟ هكذا, هذا إنسان في خلل �عقله, أمر �ال معنى, ال یوجد 

 نسان, فكیف عند الواحد الد�ان؟ عند إنسان ل�س له معنى.عند إ

 فاهلل عز وجل: �أمرنا أن ندع الطعام والشراب, لماذا؟ والنساء لماذا؟ لعلة كبیرة جدًا.
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حینما أمرك أن تدع الطعام والشراب, وهي أش�اء م�احة, تمهیدًا كي تدع كل ما حرمه عل�ك, إن كنت قادرًا على 

 تكون قادرًا على ترك المحسنات, من �اب أولى؛ لذلك رمضان: صلح مع هللا: ترك الم�احات, فألن 

 ((إذا رجع عبد إلى هللا, نادى مناد في السموات واألرض: أن هنئوا فالنًا, فقد اصطلح مع هللا))

 رمضان عودة إلى هللا, رمضان تو�ة: 

 ارد, والظمآن الوارد))((إن هللا عز وجل, أفرُح بتو�ة عبده من الضال الواجد, والعق�م الو 

 ما الغا�ة من طرح هذا المثال؟ :

 : أن �ضع هذا المثل بین أیدینا.-عل�ه الصالة والسالم-وهللا س�حانه وتعالى, �عني ألهم النبي 

إنسان یركب ناقة, علیها طعامه وشرا�ه, �قطع بها الصحراء والمفازة, جلس ل�ستر�ح, أدركته سنة من النوم, أفاق, 

اقة, أ�قن �الهالك المحتم, فصار یندب حظه و��كي, و�لطم وجهه, إلى أن تعب من شدة ال�كاء, فأخذته فلم یر الن

 سنة من النوم, فأفاق, فرأى الناقة أمامه, اختل توازنه, قال من شدة الفرح: �ا رب, أنا ر�ك وأنت عبدي.

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 البدوي بناقته)) ((ال هللا أفرح بتو�ة عبده المؤمن, من هذا

 من أجل أن تعرفوا ما معنى التو�ة؟. 

 

 

 

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

873 

 المطلوب منك في رمضان :

أیها األخوة, فإن شاء هللا تنعقد التو�ة, وهذا أول یوم 

من أ�ام رمضان؛ اعقد تو�ة مع هللا, واصطلح معه, 

واض�ط بیتك وعملك, هما المنطقتان اللتان أنت مكلف 

ل�س لك عالقة, هللا بهما, وما سوى ذلك: حشر أنف, 

عز وجل ملكك البیت, أنت رب األسرة, وملكك العمل, 

ین�غي أن تق�م اإلسالم في بیتك وعملك, فإن فعلت 

هذا, إن فعلت ما أنت �ه مكلف, أعفاك هللا, مما لست 

 مكلفًا �ه. اآل�ة الكر�مة: 

ُر َما ِ�َقْوٍم َحتَّى ُ�َغیُِّروا َما ِ�أَ   ْنُفِسِهْم﴾﴿ِإنَّ للااََّ َال ُ�َغیِّ

 ]11[سورة الرعد اآل�ة:

 قال:  -عل�ه الصالة والسالم-إذا النبي 

 ((من صام رمضان إ�مانًا واحتسا�ًا, غفر هللا له ذنو�ه))

 وفي حدیث آخر صح�ح: 

 ((ومن قام رمضان إ�مانًا واحتسا�ًا, غفر له))

 فق�ام رمضان مهم. 
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 برمج ح�اتك وفق رمضان ال العكس :

مناه على أخوتنا الكرام: أن یبرمجوا ح�اتهم أنا الذي أت

وفق رمضان, ال أن یبرمج رمضان وفق شؤونهم؛ 

�عني یوم أكلنا في محل �عید, یوم انتقلنا ألغینا 

التراو�ح, یوم مدعوون ألغینا التراو�ح, هذه التراو�ح: 

أساس�ة في رمضان, ین�غي أن تقف بین یدي هللا عز 

عل�ك من قبل اإلمام,  وجل, لتستمع إلى القرآن ُیتلى

وأنت واقف في المسجد تصلي, وهذا أعلى مستوى 

في قراءة القرآن؛ أن تقرأه, أو أن تستمع إل�ه في 

 مسجد في أثناء الصالة, وهذا رمضان فرصة, �عد ذلك:

من منا �ستط�ع: �ضمن أن �ع�ش لرمضان الثاني؟ وال واحد, أبدًا, وأتحدى أن �ضمن شخص منا, أن �قول: أنا 

 أع�ش إلى رمضان القادم. فاإلنسان ..... الموت �أتي �غتة, والقبر صندوق العمل.س

فهذا رمضان فرصة؛ تعمل صلحًا مع هللا, تسوي حسا�اتك كلها, أن ترجع من ذنو�ك, كیوم ولدتك أمك, لكن 

, ص�ام التراث �حتاج إلى إرادة قو�ة, إلى ض�ط, فاالستقامة أساس الص�ام, أما هذا الص�ام؛ الص�ام االجتماعي

 والفلكلور, هذا الص�ام: نحن �عیدون عنه, إن شاء هللا تعالى.

نحن رمضان؛ شهر ع�ادة, وشهر إنا�ة, وشهر قرب, وشهر تقوى, وشهر مغفرة, وشهر عتق من النار, فكلما 

 ازددنا �قینًا �مغفرة هللا عز وجل, ازددنا سع�ًا حثیثًا لطاعته.

 عل ص�امنا مقبوًال, وأن یجعلنا من عتقاء رمضان.أرجو هللا س�حانه وتعالى: أن یج

نحن دروسنا في رمضان, في هذا المسجد الم�ارك: أحد, ثالثاء, خم�س, ر�ع ساعة الدرس, �عني وج�ة خف�فة, 

 ثالثة أ�ام, إلى أ�ام العید, إن شاء هللا. 
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 دعاء الختام :

 صادق الوعد األمین.الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم ال

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم. 

 والحمد هلل رب العالمین 
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 : المصی�ة {119-69}الدرس 

 01-01-1998یلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ: لفض -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 حدیث �مأل قلب المؤمن سعادة وطمأنینة :

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-روى البیهقي عن عائشة 

ُد علیهم, وٕانه ال �صیب المؤمن, نك�ٌة من شوكة فما فوق ذلك؛ إال ُحطت �ه عنه خطیئة,  ((إن الصالحین ُ�شدَّ
 وُرفعت له بها درجة))

 [أخرجه اإلمام أحمد في مسنده]

ي : �مأل قلب المؤمن سعادة وطمأنینة, هذا الحدیث یجبر كسره, ألن هللا عز وجل ف-أیها األخوة-هذا الحدیث 

 س�اق الحدیث عن المؤمنین قال: 

ِر الصَّ   اِبِر�َن﴾﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِ�َشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَ�شِّ

 ]155[سورة ال�قرة اآل�ة:

 َوإِنَّا ِإَلْ�ِه َراِجُعوَن﴾ ﴿الَِّذیَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصیَ�ٌة َقاُلوا ِإنَّا هللَِِّ 

 ]156[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ﴿ُأوَلِئَك َعَلْیِهْم َصَلَواٌت ِمْن َر�ِِّهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن﴾

 ]157[سورة ال�قرة اآل�ة:

 لذلك: إن الصالحین �شدد علیهم. 
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 ما مفصل هذا المثال؟ :

أرقى كل�ة, و�نتظره مستقبل كبیر جدًا, وكان هناك مواد كثیرة, وأساتذة لو أن طال�ًا في الجامعة, یدرس في 

متشددون, وفحوص متوال�ة, وأطروحات, وحضور دروس, ومخابر, وتقار�ر علم�ة, وتكلیف �أعمال كثیرة, هذا 

 الطالب الجامعي,

مضي وقته في لعب النرد, المنهك, المتعب, التقى بإنسان في سنه, لم یدخل المدرسة إطالقًا؛ ینام إلى الظهر, �

�سهر مع أصدقائه المنحرفین, فجرت مناقشة بین هذین, فلما شكا األول صعو�ة الح�اة, والدراسة, والسهر, 

والكتب, واألساتذة, والفحوص, واألعمال المرهقة, والدوام, قال له الثاني: أنا ال یوجد عندي وال مشكلة, أنا مرتاح؛ 

شئت, أذهب إلى أي مكان شئت, أجلس مع من شئت. ماذا نقول لهذا اإلنسان  أنا أست�قظ متى شئت, أنام متى

 الثاني؟.

نقول له: أنت خارج قوس, أنت خارج الجامعة كلها, أنت إنسان متل�س �الجهل, ل�س لك عالقة, توازن نفسك مع 

 إنسان آخر.

  لذلك: المؤمن �شدد عل�ه, ألنه ف�ه خیر, أما اإلنسان: لما ال �كون ف�ه خیر:

 ُهْم َ�ْغَتًة﴾﴿َفَلمَّا َنُسوا َما ُذكُِّروا ِ�ِه َفَتْحَنا َعَلْیِهْم َأْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى ِإَذا َفِرُحوا ِ�َما ُأوُتوا َأَخْذَنا

 ]44[سورة األنعام اآل�ة:

 متى تشعر أن هللا �ح�ك؟ :

تكلمت كلمة حاس�ك علیها, نظرت متى تشعر أن هللا �ح�ك؟ لما �عالجك, یتا�عك؛ أخطأت خطأ حاس�ك عل�ه, 

نظرة حاس�ك علیها, تجاوزت حدك حاس�ك علیها؛ معنى أنت ف�ك خیر, معنى أنت مرجو منك الفوز, معنى ذلك: 

أن هللا س�حانه وتعالى وضعك في العنا�ة المشددة, فهل تحزن إذا كنت في العنا�ة المشددة؟ إن أردت أن تصدق 

 ذلك, اقرأ قوله تعالى: 
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 َتًة َفِإَذا ُهْم ُمْبِلُسوَن﴾ا َنُسوا َما ُذكُِّروا ِ�ِه َفَتْحَنا َعَلْیِهْم َأْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى ِإَذا َفِرُحوا ِ�َما ُأوُتوا َأَخْذَناُهْم َ�غْ ﴿َفَلمَّ 

 ]44[سورة األنعام اآل�ة:

 لذلك هذا الحدیث: �قودنا إلى موضوع المصی�ة. 

 أنواع المصائب :

صل؛ بین الكفار والعصاة, و�ین المؤمنین الطائعین؛ فالمصائب التي تصیب العصاة أو نحن عندنا خط فا

الكفار: مصائب ردع, ومصائب قصم, أما المصائب التي تصیب المؤمنین: مصائب دفع ورفع, أما مصائب 

 األنب�اء: مصائب كشف.

ي في نفسهم كمال, ال �مكن أن صار الكفار والعصاة ردع أو قصم, المؤمنین دفع أو رفع, األنب�اء كشف, �عن

 �ظهر إال �مصی�ة؛ �عني قلبهم كبیر, قلبهم رح�م, هدفهم نبیل.

�مشي على قدم�ه ثمانین كیلو مترًا من مكة إلى الطائف, لیلقى أناسًا غالظًا, شدادًا, جهلة, متغطرسین؛ �شتمونه, 

 ال, �قول له: �سخرون منه, �كذبونه, ثم یدفعون صب�انهم إلى ضر�ه, ف�أت�ه ملك الج�

مكنه هللا من أن ینتقم منهم, -((�ا دمحم, أمرني ر�ي أن أكون طوع إرادتك, لو شئت لسخطت علیهم الجبلین؛ 
: اللهم اهد قومي إنهم -مكنه من أن �سحقهم, مكنه من أال ی�قي منهم أحدًا, وهم �ستحقون ذلك, فكان جوا�ه

 �ا رب))ال �علمون, لعل هللا ُیخرج من أصالبهم من یوحدك 

فلوال هذه الشدة العال�ة, وهذه المشقة الكبیرة, وهذا السفر الطو�ل, وهذه المحنة القاس�ة, ثم مكنه من أن ینتقم منهم, 

 ثم عفا عنهم, هذه مصی�ة؛ لكنها مصی�ة كشف.

: مئة وخمسون حصان محركها, نحن على العشر�ن حالنا م�سرة, على الخمس عشرة -مثالً –�عني: معك س�ارة 

سرة, الس�ارة على العشرة تسیر, المئة والعشرون حصان, ال تبدو قوتها في طر�ق سهل, وال في طر�ق نازل, م�

تبدو قوتها في الصعود هكذا ....., والركاب عدد تام, وأغراض كبیرة جدًا, تسیر على المئة وثمانین, فهذا الطر�ق 

 ؟.الصعب جدًا, هو الذي �كشف عظمة هذه الس�ارة, الفكرة واضحة
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 لذلك قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((أشد الناس �الء األنب�اء, وأنا أشدهم �الء, ثم األمثل فاألمثل))

 هذه مصی�ة الدفع للمؤمن :

اإلنسان مستق�م, على العین والرأس؛ لكن حركته إلى هللا �طیئة, ع�ادته فاترة, أعماله الصالحة قلیلة, مشغول 

حدث عن مؤمنین؛ �عني �صلي, و�صوم, و�حج, و�زكي, و�غض �صره, وال �الم�احات, ل�س �المعاصي, أنا أت

�كذب, وال �غش, وال �حتال أبدًا, مستق�م, لكن مشغول؛ یز�ن بیته, �عمل فیلة, �عمل مس�حًا, كله حالل, �غیر 

حة قلیلة, ألن س�ارته, �عتني ببیته, یؤدي الصلوات الخمس, هذا حركته إلى هللا �طیئة, ع�اداته فاترة, أعماله الصال

 هللا �ح�ه كثیرًا, یدفعه إل�ه, تأت�ه مشكالت, لمن یلجأ؟ إلى هللا وحده.

 : -عل�ه الصالة والسالم-كان 

 ((إذا حز�ه أمر, �ادر إلى الصالة))

فهذا المؤمن, عندما یلوح له ش�ح مصی�ة: �سارع إلى الصالة, إلى الدعاء, إلى االلتجاء إلى هللا, إلى قراءة القرآن, 

ى حضور مجلس علم؛ رفع مستوى ع�اداته, رفع مستوى أذكاره, رفع مستوى استقامته, دفع صدقته, لینجو من إل

 عذاب هللا, أو لینجو من مشكلة, فاهلل قر�ه, معنى ذلك: هللا جعل هذه المصی�ة تقر��ًا له. 

 أحادیث ترفع همة المؤمن لطاعة هللا :

 : -سول هللار -السیدة فاطمة أصابتها حمى, سألها أبوها 

((مالك �ا بنیتي؟ قالت: حمى لعنها هللا, قال: ال تلعنیها, فو الذي نفس دمحم بیده, ال تدع المؤمن وعل�ه من 
 ذنب))

 ((مصائب المؤمن مكفرات))
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 : -أیها األخوة-اطمئنوا 

 ((مصائب المؤمن مكفرات))

 وما �عفو هللا أكثر)) ((ما من عثرة, وال اختالج عرق, وال خدش عود, إال �ما قدمت أید�كم,

 لذلك: المؤمن إذا جاءته مصی�ة, �شكر هللا عل�ه. 

 ((إذا أحب هللا عبده ابتاله؛ فإن صبر اجت�اه, وٕان شكر اقتناه))

 هذه مصی�ة الدفع. 

 هذه مصی�ة الرفع للمؤمن :

 أیها األخوة, أما الرفع:

حدًا, َتَسع خمسة طن, ُنحمله خمسة أضعاف �عني: إنسان عنده س�ارة نقل, كل طن خمسة آالف, حمَّل طونًا وا

 هذه الحمولة, نعط�ه خمسة أضعاف األجر.

فأح�انًا: هللا عز وجل �سوق إلنسان مصی�ة؛ �صبر, و�رجو هللا, و�شكر, وال یتأفف, ضاعف هللا له األجر, 

 فالمؤمن: مصائ�ه بین أن یدفعه إل�ه, و�ین أن یرفع أجره, عنده مصائب دفع ورفع: 

اِبرِ ﴿َوَلنَ  ِر الصَّ  �َن﴾ْبُلَونَُّكْم ِ�َشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَ�شِّ

 ]155[سورة ال�قرة اآل�ة:

 أخواننا الكرام, فلسفة المصی�ة جزء من عقیدة المسلم, تقع مصی�ة ..... 
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 قصة مر�ض :

مق�م �مستشفى, قال: جاءنا مر�ض, معه سرطان �األمعاء, قال: ما مر عل�ه مر�ض, بهذا أنا أذكر: طبیب كر�م, 

عافانا هللا -الصالح والتقى؛ وجه منیر, ما سمعه �ص�ح أبدًا, مع أن آالم الورم الخبیث �األمعاء ال تحتمل, 

 وٕا�اكم.

 . -ب �عد العطاءأنا أدعو وأقول: نعوذ �اهلل من عضال الداء, ومن شماتة األعداء, ومن السل

فكان هذا المر�ض, كلما دخل عل�ه إنسان, �قول له: اشهد أنني راض عن هللا, �ا ر�ي لك الحمد, قال: غرفته 

منورة, كلما ُقرع الجرس, تدافع األط�اء للدخول عل�ه, وخدمته, �عني أر�عة, خمسة أ�ام, المستشفى تحركت حركة 

 هلل عز وجل, شاكر هلل, عمل عظ�م جدًا.رائعة, إنسان معه مرض خبیث �أمعائه؛ ذاكر 

 الرضا �مكروه القضاء, أرفع درجات ال�قین.-

 أن ترضى عن هللا.

قال له: �ا ر�ي, هل أنت راض عني؟ �طوف حول الكع�ة, �مشي وراءه اإلمام الشافعي, قال له: �ا هذا, هل أنت 

قال له: من أنت أوًال؟ قال له: أنا دمحم بن راض عن هللا, حتى یرضى عنك؟ قال: �ا س�حان هللا! ما هذا الكالم؟ 

؟ فقال اإلمام الشافعي: -ما هذا الكالم–, قال له: كیف أرضى عنه, وأنا أتمنى رضاه؟ -�عني الشافعي–إدر�س 

 إذا كان سرورك �النقمة كسرورك �النعمة, فقد رضیت عن هللا.

: هللا مفضل, ط�عًا مفضل, عمل س�احة, رجع, اآلن: إذا إنسان ب�حبوحة, وصحة, وأوالد, وزوجة, و�یت, �قول لك

قال لك: إذا أحب عبده, أرجعها لملكه, وهذه آ�ة لما حدیث؟ �عمل س�احة, و�دعي: أن هللا �ح�ه, ألنه سمح له: 

 أن �عمل جولة �أمر�كا, أو أورو�ا!.

 المشكلة: أن ترضى عن هللا في مكروه القضاء. 

 �النعمة, فقد رضیت عن هللا.قال له: إذا كان سرورك �النقمة كسرورك 

 .-فالمصی�ة مصی�ة
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 فهذا المر�ض راض عن هللا, مرض خبیث, الموت ......

أنا التقیت �طبیب, أصیب �مرض في كبده, مرض لكن ممیت, وحسب معلومات األط�اء, �قي له أ�ام, وهللا ما 

 و�عد أ�ام توفي. رأیت إنسانًا, أكثر رضى عن هللا منه, وهو في هذا المرض العضال في كبده, 

 من غرائب الصدف :

طیب من غرائب الصدف: أن هذه المستشفى, جاءها مر�ض آخر, للغرفة نفسها, مصاب �المرض نفسه, ورم 

�األحشاء, لم یترك نب�ًا إال وس�ه, رائحة اإلنتان تفوح منه إلى أمتار, �قرع الجرس, فال �ستجیب له أحد؛ �سب 

 �ام مات.الدین, �سب اإلله, و�عد ثالثة أ

�قول األط�اء: ما رأینا, مسافة كبیرة جدًا؛ المصی�ة واحدة, المرض واحد, الموت محقق, إنسان تلقاه �صبر, 

 وٕانسان تلقاه �كفر. 

 من الوقائع :

سمعت عن إنسان, �عني له أعمال طی�ة جدًا, �اني مساجد, ما دخل لعنده لجنة تبرعات, له موقف غر�ب: افتح 

اء, وال تعلمني كم أخذت, هذا اإلنسان انتهى أجله عند هللا عز وجل, صار معه مرض الصندوق, وخذ ما تش

�الدم, ذهب إلى االتحاد السوفییتي قد�مًا, رجع, ال یوجد أمل, جالس في البیت, ُقرع جرس الهاتف, رفع السماعة, 

میتًا, أعماله طی�ة , عرف حاله -روى لي قصته صد�قه-آخر تحلیل من طبیب: ما في أمل, وموته �عد أ�ام, 

 جدًا, ألنه ...... 

؛ صفقة لم أدفع ثمنها, ألغها, وهذه الصفقة -�التعبیر هذا-خبر أحد أصدقائه الخلص, قال له: أنا فیلمي انتهى, 

مدفوع ثمنها, أنت خلصها و�عها, وادفع رأس مالها, وأر�احها ألوالدي, أول یوم حل مشاكله المال�ة �شكل مكثف, 

عالقة؛ شيء ألغاه, شيء وكل ف�ه إنسانًا, حدد المصار�ف, حدد اإلنفاق, حدد ...... ثاني یوم: لم یترك قض�ة 

اآلن خارج سور�ا, رده -طلب أوالده, استقبلهم ولدًا ولدًا, بنتًا بنتًا, ودعهم ووصاهم ب�عضهم, له شیخ في الشام, 

 س أنس, هو ماذا فعل؟. , هذا الشیخ زاره الساعة الواحدة, عمل له تهلیلة, هكذا, مجل-هللا

تغسل بیده قبل ساعتین, عمل حمام, لكن درجة أولى, وجلس إلى التخت, وجاء الشیخ, عمل له وردًا, والساعة 
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 الواحدة سلمها.

القصة واقع�ة, الذین رووها أعرفهم, وهم صادقون عندي, ما السر؟ أن هذا استقبل الموت برضًى, ألن له عمًال 

 طی�ًا. 

 نموذج متعاكس :

أیها األخوة, �قابله إنسانًا, نفس المرض, سرطان �الدم, عمره ثمان وثالثون سنة, أول األمر: ال �عرف ما معه, 

ابن -أهله أخفوا عنه, هو فاسق, فاسق جدًا؛ من ملهى لملهى, وكل صد�قاته مغن�ات, فذهب لعنده ابن عمه, 

, قال له: ال تنزع طعمة فمي, اآلن كانت عندي , فابن عمه أحب أن �قبله, ال �علم-عمه في قرا�ة بیني و�ینه

فالنة, إلى هذه الدرجة مستواه, فلما علم أنه معه مرض خبیث, تأت�ه حاالت ه�ستر�ة, كل ساعة ی�حث, �قول: ال 

أر�د أن أموت, فلما جاء ملك الموت: صرخ صرخة, �قسم �اهلل جیران البیت؛ أنه ما من طابق إال سمع هذه 

 لموت عن ثمان وثالثین سنة, أمضاها في المعص�ة واآلثام.الصرخة, وهذا رد ا

 أضع بین أید�كم نماذج متعاكسة ..... 

 الموت عرس المؤمن :

سیدنا �الل: على فراش الموت, قالت له ابنته: واكر�تاه �ا أبت! قال: ال كرب على أب�ك �عد الیوم, غدًا نلقى 

 األح�ة دمحمًا وصح�ه.

 صالح, تشتهي معه الموت. فال�طولة: أن �كون لك عمل 

 ((إن عبدًا خیره هللا بین زهرة الدن�ا و�ین ما عنده, فاختار ما عنده))

 سیدنا الصدیق �كى حتى مات من ال�كاء, عرف أن النبي ینعي نفسه.

 قال: 
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 ((إن عبدًا خیره هللا بین زهرة الدن�ا و�ین ما عنده, فاختار ما عنده))

تطبق منهجه, تطلب العلم, تستق�م, تر�ي أوالدك, تخدم أخوانك, حتى إذا جاء ملك هذه �طولتنا؛ تتعرف إلى هللا, 

 الموت, �كون ض�فًا.

 من هنا ورد عن رسول هللا, أن: 

 ((الموت تحفة المؤمن))

 وفي روا�ة أخرى: 

 ((الموت عرس المؤمن))

 جواب لسؤال :

 ن, فكالغائب ُردَّ إلى أهله.وسئل �عض العارفین: كیف القدوم على هللا؟ قال: أما العبد المؤم

الغائب ابنه ثماني سنوات �أمر�كا, ورجع, هل یتركون طبخة ال �فعلونها له؟ غرفة خاصة, غطاء جدید, -

 , وأما العبد الكافر: فكالعبد اآلبق ُردَّ إلى مواله.-عطورات, قادم

 .شخص هارب من المحكمة الجنائ�ة, ولقطوه, �أكل حوالي ألف ضر�ة, �صل للس�ارة

 المؤمن: كالغائب رد إلى أهله, والعبد الكافر: كالعبد اآلبق رد إلى مواله. 

 ما ت�قى من شرح لهذا الحدیث :

 فالحدیث: 

ُد علیهم, وٕانه ال �صیب المؤمن, نك�ة من شوكة فما فوق ذلك.   ((إن الصالحین ُ�شدَّ

فوقها: هذه في حساب دقیق, وتكفیرًا �عني في مسمار, لست منتبهًا, صار في عالم, فقط عالم أحمر, هذه فما –
 لذنب المؤمن. 
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 : إال ُحطت �ه عنه خطیئة, وُرفع له بها درجة))-قال

 [أخرجه اإلمام أحمد في مسنده]

 فنحن إن شاء هللا نكون مؤمنین, المصائب تكفیر, حتى الهم والحزن, �عني: 

 من قصر �العمل, ابتاله هللا �الهم.

 هم اإلنسان, یلوح له ش�ح مصی�ة.حتى الهم مصی�ة, أح�انًا: ین

 فنحن بین مصائب القصم؛ القصم والردع للكفار, والدفع والرفع للمؤمنین, والكشف لألنب�اء. 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

ضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أر 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

886 

 هللا إلى الخلق أحب - نبو�ة : أحادیث {119-70}الدرس 

 04-01-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

����﷽  

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 الدین مبني على الحب :

 �قول عل�ه الصالة والسالم, ف�ما رواه اإلمام أحمد: 

 ((إن أحب ع�اد هللا إلى هللا, أنصحهم لع�اده))

 قبل أن نشرح الحدیث ......

 أن تحب هللا, وأن �ح�ك هللا, وقد قال هللا عز وجل: الدین كله: مبني على الحب؛ 

 ﴿ُ�ِحبُُّهْم َوُ�ِحبُّوَنُه﴾

 ]54[سورة المائدة اآل�ة:

فأساس الدین المحبو��ة, ولو ألغیت الحب في الدین, ألغیت المحبو��ة, لغدا الدین طقوسًا ال معنى لها, وثقافات 

 أما الذي یجعل ف�ه الح�اة, هو الحب.كغیرها من الثقافات, ولغدا الدین أعرافًا وتقالید, 

فلذلك: حینما ُتلغي الحب من الدین, كما ُتلغي الكهر�اء من كل األجهزة الكهر�ائ�ة؛ البراد ما ق�مته من دون 

كهر�اء؟ المكیف, المدفأة, المروحة, المسجلة, الفرن, كل هذه األجهزة: تغدو عبئًا على اإلنسان, وحاجات ال معنى 

ة محركة تحركها؛ فالحب في الع�ادات, والحب في المعامالت, والحب في الدین, كالكهر�اء في لها, من دون قو 

اآللة الكهر�ائ�ة, فإذا انقطعت الكهر�اء, أص�حت اآللة حاجة ال معنى لها, أص�حت عبئًا على صاحبها, مشكلة 

 الحب. 
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 أتر�د أن تعرف أن هللا �ح�ك؟ أعطاك هذه المقای�س :

 دك أحب إل�ك, حتى أح�ه �ح�ك؟. قال: �ا رب أي عب

 �عني: اإلنسان حر�ص أن �عرف؛ ما إذا كان هللا �ح�ه, أو ال �ح�ه. هللا عز وجل أعطانا مقای�س, قال:

 إن هللا �حب الصادقین: 

 ﴿ِإنَّ للااََّ ُ�ِحبُّ التَّوَّاِبیَن﴾

 ]222[سورة ال�قرة اآل�ة: 

 إن هللا �حب المتطهر�ن: 

 اْلُمْحِسِنیَن﴾ ﴿ِإنَّ للااََّ ُ�ِحبُّ 

 ]13[سورة المائدة اآل�ة:

 إن هللا ال �حب الفاسقین: 

 ﴿َال ُ�ِحبُّ اْلَكاِفِر�َن﴾

 ]32[سورة آل عمران اآل�ة:

لو قرأت القرآن, قراءة تدبر, وقراءة تعقُّل, واستن�طت اآل�ات التي تبدأ: إن هللا ال �حب, واستن�طت اآل�ات التي 

ب, وجعلتها في جدول؛ فعالقتك مع هللا, وطر�ق محبتك له, وطر�ق محبته لك بین تبدأ �قوله تعالى: إن هللا �ح

 ید�ك, فالذي �حرص على أن �ح�ه هللا, ین�غي أن �فعل ما �حب. 
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 ماذا �حب هللا؟ :

 هللا عز وجل قال: 

 ﴿ُ�ِحبُُّهْم َوُ�ِحبُّوَنُه﴾

 ]54[سورة المائدة اآل�ة:

�ك هللا, ما ق�مة محبتهم لك؟ ال شيء, وٕاذا أح�ك هللا, تستغني بهذا الحب, �عني: إذا أح�ك الخلق جم�عًا, ولم �ح

عن حب الخلق جم�عًا, بل إن هللا إذا أح�ك, ألقى ح�ك في قلوب الخلق, وٕاذا أ�غضك هللا عز وجل, ألقى ال�غض 

 ة أحد.في قلوب الخلق؛ فإذا كان هللا �ح�ك, ال تعول على أحد, وٕان كان هللا ال �ح�ك, ال تنفعك مح�

لذلك المؤمن الصادق: إذا قرأ القرآن, ماذا �حب هللا؟ �حب الصادقین, �حب التوابین, �حب الصابر�ن, �حب 

 المتقین, �حب المتطهر�ن, ال �حب من كان خوانًا أث�مًا, ال �حب من كان مختاًال فخورا, ال �حب ....... 

 له أحادیث كثیرة:  -عل�ه الصالة والسالم-والنبي 

  ال �حب العبد األشر))((إن هللا

 ال �حب الخوان. 

 من أحب الع�اد إلى هللا؟ :

 أنا أرجو هللا س�حانه وتعالى, أن أضع بین أید�كم هذه الحق�قة:

هللا عز وجل محبته واضحة, ولها ثمن, ولها طر�ق, و�غضه له طر�ق, وله ثمن؛ فإن كنت حر�صًا على حب هللا 

 لك, فكن كما �حب.

 لصالة والسالم: لذلك �قول عل�ه ا
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 ((إن أحب الع�اد إلى هللا, أنصحهم لع�اده))

 المؤمن نصوح, ینصح لمن؟.

 قال عل�ه الصالة والسالم, في الحدیث الجامع, المانع, الصح�ح: 

ِ, َوِلِكَتاِ�ِه, َوِلَرُسوِلِه, َوِألَئِ  یُن النَِّص�َحُة, قالوا: ِلَمْن َ�ا َرُسوَل للااَِّ؟ َقاَل: هللَِّ ِتِهْم))((الدِّ  مَِّة اْلُمْسِلِمیَن َوَعامَّ

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

لمجرد أن تنصح الع�اد, فاهلل �ح�ك, تنصحهم في دن�اهم؛ ال ت�ع �ضاعة سیئة, ال ُتدلس, ال توهم المشتري أن 

ال�ضاعة جیدة, ال توهم المشتري أن ال�ضاعة مستوردة من المكان الفالني, وهي من جهة أخرى, ال توهم 

لمشتري أن هذا اللون أجمل لون, انصح ع�اد هللا, فإن اتقیت هللا ف�ما بینك و�ینه, لن یخ�فك من مخلوق, ألنك ا

 تتقي هللا عز وجل. 

 ما معنى النصح هلل؟ :

 أیها األخوة, أما ما معنى النصح هلل؟.

النفع, هذه هناك فعل نصحه, ونصح له؛ نصحه واضحة؛ أي دله على الخیر, دله على دفع الضر, وجلب 

النص�حة؛ كمن ینصح العسل: ُ�صف�ه من الشمع, وكمن ینصح الثوب: یخ�طه, فالنصح, الناصح من الشيء 

 الخالص: 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُتوُ�وا ِإَلى للااَِّ َتْوَ�ًة َنُصوحًا﴾

 ]8[سورة التحر�م اآل�ة:

 صفَّى, فإذا نصحت العبد: أح�ك هللا عز وجل.الشيء الناصح: الخالص, ثوب ناصح َمِخ�ط, عسل ناصح م

 درسنا الیوم: 
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 ((أحبُّ ع�اد هللا إلى هللا, أنصحهم لع�اده))

هلل: تنصح نفسك أن تؤمن �ه, وأن تنزهه, وأن تط�عه, وأن -(الدین النص�حة, قالوا: لمن �ا رسول هللا؟ قال: هلل,  

 . -جعل أعمالك خالصة له, هذا معنى النصح هللتح�ه, وأن تقبل عل�ه, وأن تتوكل عل�ه, وأن تجعله, ت

 ما معنى النصح لكتا�ه ولرسوله؟ :

 أن تؤمن أن هذا القرآن كالمه, وأنه كالمه القد�م, وأن هذا الكالم ف�ه خیر مطلق: -ولكتا�ه: 

 ﴿َال َ�ْأِت�ِه اْلَ�اِطُل ِمْن َبْیِن َیَدْ�ِه َوَال ِمْن َخْلِفِه﴾

 ]42[سورة فصلت اآل�ة:

 .-تطب�قه سعادة المجتمعوفي 

 . -أن تؤمن برسالته, وأال تكذ�ه, وأن تت�ع سنته, وأال تعصي أمره-ولرسوله: 

 ما معنى النصح ألئمة المسلمین وعامتهم؟ :

 وألئمة المسلمین وعامتهم))

ل أي: أن تعاونهم على الحق, أن تدلهم على الخیر, وأن تعینهم عل�ه, وأال ُتسهم في خلق فتنة عم�اء, تأك

 األخضر وال�ا�س.

 وأما النصح للمسلمین: أن تدلهم على هللا.

 وهذه النص�حة, دائمًا: تشمل نص�حة نفسك, ثم نص�حة اآلخر�ن, فإن أردت أن تكون ...

�عني أح�انًا: تأت�ك آلة, ال تحتاج إلى تصل�ح, صاحبها متوهم: أنه ال بد من تصل�حها, فأنت كمؤمن, تنصحه أال 

فوت عل�ك الر�ح,  -أنت–على حالتها, أفضل من تصل�حها, أنت عارضت مصلحتك, ألنك �صلحها, وأن ت�قى 

 لكنك تعرضت إلى هللا عز وجل. 
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 قصة :

 ذكرت ال�ارحة قصة ........ 

شاب من أخواننا, �عمل محام�ًا, و�أول ح�اته �السلك, فإنسان سأله سؤاًال عن قض�ة, قال له: هذه شملها قانون 

إلى دعوى, وال إلى محام, وال إلى وكالة, لمجرد أن تقدم استدعاء إلى المحكمة, ُتشطب  العفو؛ ال تحتاج ال

 الدعوى, وتنتهي �ال حكم, ألن القض�ة ُشملت �قانون العفو.

سأل محام�ًا آخر, قال له: ال, هذه فیها سجن, هذه قض�ة معقدة, إذا لم توكل محام�ًا, وقدمت مذكرات متتال�ة, 

قل�ه الخوف, دفع له عشر�ن ألف لیرة, ولم �كتف بهذا, بل اتهم زمیله الذي استشاره أوًال,  فیها سجن, فألقى في

�أنه ال �فهم, فجاء هذا الشاب لعندي, متألم أشد األلم, قال لي: أنا نصحته, قضیتك منته�ة, شملها قانون العفو؛ 

 هللا یوم الق�امة, فالمؤمن ینصح.  وسام شرف لك عند -وهللا-ومع ذلك: اتُّهمت أنني ال أفهم, قلت له: هذا 

 كل إنسان ینصحك بخالف الواقع ال یوجد ف�ه دین, وكل إنسان ینصحك �الواقع ف�ه دین :

مرة لي صدیق, أحب أن �عمل مصلحة حلو�ات, فقلت له: اسأل ال�ائعین, واسأل المصانع, سألهم على الصفین, 

یت, فاقورة هذه المهنة, احذر؛ تمو�ن, أسعار, كساد, برك ال یوجد إنسان نصحه �المهنة, قال له: احذر, هدم ب

, واسأله عن -أعرف رجًال مؤمنًا �البذور�ة-جاء وحدثني, قلت له: اذهب إلى فالن,  -أیها األخوة-مسكین, وهللا 

هذا الموضوع, فكان الجواب: مصلحة جیدة جدًا, وأر�احها جیدة, وتصن�عها سهل, وال یوجد فیها كساد, وأنا 

 عدك على الصناعة لوجه هللا, هذا المؤمن.أسا

هو بهذا الكالم الطیب خسر؟ ال لم یخسر, لكن الدین نص�حة؛ كل إنسان ینصحك بخالف الواقع, هذا ال یوجد 

 ف�ه دین, وكل إنسان ینصحك �الواقع, ف�ه دین. 

 ((الدین النص�حة))
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 ظن خاطىء :

 فقض�ة الدین ....... 

امع, ال وهللا؛ الدین �األسواق, الدین �المحالت التجار�ة, الدین �المعامل, الدین الناس �ظنون الدین في الجو 

�البیوت, الدین �الحفالت, الدین �األعراس, الدین �كل مجال, أما المجال من أجل أن تتلقى تعل�مات الدین, 

في الدكان, وتنفذها في الجامع من أجل أن تتلقى التعل�مات؛ وتنفذها في الطر�ق, وتنفذها في البیت, وتنفذها 

المعمل, وتنفذها في مكتب المحاماة, وتنفذها في ع�ادة الطبیب, وتنفذها في الوظ�فة, فأنت هنا تتلقى التعل�مات, 

 والتركیز هناك.

الناس یتوهمون: أنه إذا دخل إلى المسجد وصلى, هذا هو الدین, أما شأنه خارج الجامع حر؛ یتكلم كما یر�د, 

رفض ما یر�د, �كذب كما یر�د, هذا الذي ض�ع المسلمین, هذا الذي جعل ألفًا ومئتي ملیون, ال �أخذ ما یر�د, ی

 وزن لهم في العالم, ل�ست كلمتهم هي العل�ا, ألنهم فصلوا الح�اة عن الدین. 

 هكذا كان الدین في ح�اة الصحا�ة :

 م, وفي أعمالهم, وفي تجارتهم.الصحا�ة الكرام: كانت ح�اتهم دینهم, ودینهم ح�اتهم, ودینهم في بیوته

 قال: عاهدت رسول هللا على السمع, والطاعة, والنصح لكل مسلم. -�عني اآلن: أذكر اسمه-أحد الصحا�ة, 

أرسل خادمًا, ل�شتري له فرسًا, فجاء �فرس مع صاح�ه, قال له: هذه �اعها بثالثمئة درهم, نظر إلى الفرس, قال 

, قال له: هي أغلى من ذلك, أتب�عها �أر�عمئة؟ قال له: ط�عًا, أب�عك �أر�عمئة, له: �عتها بثالثمئة؟ قال له: نعم

قال له: هي أغلى من ذلك, أتب�عها بخمسمئة؟ قال له: �عتك, قال له: هي أغلى من ذلك, وما زال یرفع السعر, 

هم, فلماذا دفعت له حتى وصلت إلى ثمانمئة, من حوله عاتبوه أشد العتاب, قال له: هو �اعك إ�اها بثالثمئة در 

 الثمانمئة!؟ قال: ألنني عاهدت رسول هللا على النصح لكل مسلم.

ولما اإلنسان ینصح المسلمین؛ في طعامهم, في شرابهم, في عالقاتهم في معامالتهم, هللا عز وجل �كافئه في 

 الدن�ا واآلخرة. 
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 هكذا ین�غي أن تفهم الدین :

والص�ام, هذه الشعائر التعبد�ة, هذه ل�ست هي الدین, هي جزء من الدین,  فأنا أر�د أال نتوهم: أن قض�ة الصالة,

وأساس�ة في الدین؛ لكنها ل�ست الدین كله, أهم شيء في الدین: الع�ادات التعامل�ة؛ إن صحت, صحت الع�ادات 

 الشعائر�ة. لذلك: 

 ((إن أحب ع�اد هللا إلى هللا, أنصحهم لع�اده))

 ه, وأن ینصح أوالده, وأن ینصح جیرانه. اإلنسان: ین�غي أن ینصح أهل

 عامل الناس كما تحب أن �عاملوك :

أعرف مؤمنین كثیر�ن, لو فاته ر�ح كبیر, ینصح اآلخر�ن, هذه المرك�ة: ال تحتاج إلى تبدیل محرك,  -وهللا–أنا 

صاحب الحاجة, دائمًا مع مع أن التبدیل ُ�كس�ه ثالثون ألفًا أح�انًا, هذه الحاجة: التحتاج إلى تصل�ح, دائمًا مع 

 المصلحة.

 لذلك: عندنا قاعدة: عامل الناس, كما تحب أن �عاملوك. 

 �ماذا �كرم هللا زوار المساجد؟ :

 ((إن بیوت هللا في األرض المساجد, وٕان حقًا على هللا: أن ُ�كرم الزائر))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

 ا هو اإلكرام؟ اإلكرام العلم, والعلم حارس. المالحظ: ال یوجد ض�افة في الجامع, فم

 الناس ثالثة؛ عالم ر�اني, ومستمع على سبیل نجاة, وهمج رعاع, أت�اع كل ناعق. 

 فأول إكرام في المسجد: العلم, ثاني إكرام: الطمأنینة: 
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 ﴿َأَال ِبِذْكِر للااَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب﴾

 ]28[سورة الرعد اآل�ة:

 یر األعمال.ثالث إكرام: ت�س

 هم في مساجدهم, وهللا في حوائجهم.

كم إكرام یوجد؟ العلم, والطمأنینة, والت�سیر, هذه دفعات على الحساب, هذا من إكرام هللا لك, حینما تكون في 

 بیته؛ العلم وهو أعلى كرامة لإلنسان, ثم الطمأنینة, وهو شيء ثمین: 

 ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن﴾﴿َفَأيُّ اْلَفِر�َقْیِن َأَحقُّ ِ�اْألَْمِن 

 ]81[سورة األنعام اآل�ة:

 ﴿الَِّذیَن َآَمُنوا َوَلْم َیْلِ�ُسوا ِإ�َماَنُهْم ِ�ُظْلٍم ُأوَلِئَك َلُهُم اْألَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن﴾

 ]82[سورة األنعام اآل�ة:

 والثالث: 

 ﴿َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى﴾

 ]5[سورة اللیل اآل�ة:

قَ   ِ�اْلُحْسَنى﴾ ﴿َوَصدَّ

 ]6[سورة اللیل اآل�ة:

ُرُه ِلْلُ�ْسَرى﴾  ﴿َفَسُنَ�سِّ

 ]7[سورة اللیل اآل�ة:

 إذًا: 
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 ((إن بیوت هللا في األرض المساجد, وٕان حقًا على هللا: أن ُ�كرم الزائر))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

 أتر�د أن تسترضي ر�ك؟ عل�ك �الصدقة :

 آخر حدیث: 

 السر, تطفىء غضب الرب))((إن صدقة 

�عني: إذا اإلنسان أخطأ, أو قصر, أو تجاوز حده, وندم أشد الندم, وخاف من عقاب هللا عز وجل, إن دفع 

 صدقة, ُ�طفىء بهذه الصدقة غضب هللا عز وجل.

 وفي حدیث آخر: 

 ((�اكروا �الصدقة, فإن ال�الء ال یتخطاها))

 [أخرجه الطبراني في المعجم األوسط]

 ة السر, تطفىء غضب الرب))((صدق

 وٕان الصدقة, لتقع في ید هللا, قبل أن تقع في ید الفقیر.

 قال تعالى: 

َئاِت﴾ یِّ  ﴿ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُیْذِهْبَن السَّ

 ]114[سورة هود اآل�ة:

فكل إنسان وقع في خطأ, وقع في معص�ة, وقع في تقصیر, وقع في تجاوز, وقع في مخالفة, وأراد أن یرمم هذه 

 لعالقة مع هللا, أن یرممها, أن یجعلها خالصة هلل, قال تعالى: ا
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َئاِت﴾ یِّ  ﴿ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُیْذِهْبَن السَّ

 ]114[سورة هود اآل�ة:

 فلی�اكر �الصدقة, وأنت �الصدقة تسترضي هللا, األقو�اء ال ُ�سترضون, واللؤماء ال ُ�سترضون.

 اللئ�م ال �سترضى؛ لكن هللا �سترضى!!!! :

وكنس أرض الحجاز في یوم  -هذا الشيء مستحیل–ال سیدنا علي: وهللا, وهللا, مرتین, لحفر بئر بإبرتین ق

وغسل عبدین  -هذا الشيء مستحیل–ونقل �حر�ن زاخر�ن �منخلین,  -وهذا الشيء مستحیل–عاصف بر�شتین 

 أسودین حتى �صیرا أب�ضین, أهون علي من طلب حاجة من لئ�م, لوفاء دیني.

�م ال ُ�سترضى, والقوي ال ُ�سترضى, لكن هللا ُ�سترضى, شيء جمیل جدًا: هللا ُ�سترضى؛ إذا وقعت في فاللئ

معص�ة, وقعت في تقصیر, وقعت في كلمة غیر صح�حة, نظرة غیر صح�حة, استغفر هللا, وادفع الصدقة, هذه 

 الصدقة: تقع في ید هللا, قبل أن تقع في ید الفقیر.

 و: 

 فإن ال�الء ال یتخطاها)) ((�اكروا �الصدقة,

 [أخرجه الطبراني في المعجم األوسط]

 و: 

((صدقة السر, تطفىء غضب الرب, وٕان صلة الرحم, تز�د في العمر, وٕان صنائع المعروف, تقي مصارع 
 السوء, وٕان قول ال إله إال هللا, تدفع عن قائلها تسعة وتسعین �ا�ًا من ال�الء, أدناها الهم))

 �ف: یجب أن تحفظوه, ألنه في قوام العالقة مع هللا عز وجل. هذا الحدیث الشر 
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 درسنا الیوم هذه األحادیث :

 فدرسنا الیوم: حدیثین, أو ثالثة: 

 ((إن أحب ع�اد هللا إلى هللا, أنصحهم لع�اده))

 و: 

 ((إن بیوت هللا في األرض المساجد, وٕان حقًا على هللا: أن ُ�كرم الزائر))

 المعجم الكبیر] [أخرجه الطبراني في

 والثالث: 

((إن صدقة السر, تطفىء غضب الرب, وٕان صلة الرحم, تز�د في العمر, وٕان صنائع المعروف, تقي مصارع 
 السوء, وٕان قول ال إله إال هللا, تدفع عن قائلها تسعة وتسعین �ا�ًا من ال�الء, أدناها الهم))

 دعاء الختام :

 الم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.الحمد هلل رب العالمین, والصالة والس

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 �االً  لها ُیْلِقي ال لكلمة�ا لیتكّلم العبد ِإنَّ  - شر�ف : حدیث {119-71}الدرس 

 06-01-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 هل تصدق أن كالمك من عملك؟ :

 أنه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن رسول هللا 

ال ُیْلِقي لها �اًال، یرفعه هللا بها في الجنة, وٕان العبد لیتكلم �الكلمة  -ِمْن رضوان هللا-((ِإنَّ العبد لیتكّلم �الكلمة 
 ال ُیْلِقي لها �اًال، یهوي بها في جهنم)) -من َسَخط هللا-

 ومالك في الموطأ] [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه,

 هل تصدقون: أن كالمكم من أعمالكم؟.

 العوام یتوهمون: أن العمل شيء, والكالم شيء آخر, �قول لك: كالم �كالم, صار كالمًا صفرًا.

هذا هو الخطأ الفاحش, هذا هو الجهل �عینه, لن تستق�م على أمر, إال إذا عددت كالمك من عملك, إال إذا 

لك؛ فقد تقول كلمة ال تلقي لها �اًال, من رضوان هللا تعالى ترتفع بها عند هللا إلى عددت كالمك جزءًا من عم

 ال تلقي لها �اًال, تهوي بها في جهنم إلى أسفل سافلین.  -من سخط هللا تعالى-أعلى الدرجات, وقد تتكلم �الكلمة 

 إل�كم هذا المثال على أن الكالم جزء من العمل :

 أضرب لكم �عض األمثلة:

 , قالت: -ضرتها–سیدة عائشة أم المؤمنین, ذكرت عن أختها صف�ة ال
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فقال عل�ه الصالة والسالم: �ا عائشة, لقد قلت كلمة لو مزجت �م�اه  -فقط, ما قالت فوق ذلك–((قصیرة 
 ال�حر ألفسدته))

 ال ینطق عن الهوى. -عل�ه الصالة والسالم-هذا كالم النبي 

 : أن كالمك جزء من عملك, عندئذ ترقى عند هللا. -أیها األخ الكر�م-إلى أن تعتقد 

 ما الذي �منعك إذا جلست مع أسرتك, مع أصدقائك, مع جیرانك, أن تذكر هللا عز وجل؟ 

أیها األخوة, هؤالء الذین یجلسون في السهرات, في المجالس, في الندوات, على الوالئم, و�نهشون أعراض الناس, 

كما قال عل�ه - بینة, �ال دلیل, یوزعون التهم على الناس, هؤالء �قومون و�طعنون بز�د, و�تهمون عبید؛ �ال

 من مجلسهم عن أنتن من ج�فة حمار.  -الصالة والسالم

ما الذي �منع المؤمن؛ إذا جلس مع أسرته, مع أخوانه, مع أصدقائه, مع جیرانه, مع زمالئه, جلس مع من �سافر 

  عز وجل. معه؛ في ول�مة, في عقد قران: أن یذكر هللا

((ما جلس قوم یذكرون هللا عز وجل؛ إال غشیتهم الرحمة, ونزلت علیهم السكینة, وحفتهم المالئكة, وذكرهم 
 هللا ف�من عنده))

 ((ال �ستق�م إ�مان عبد, حتى �ستق�م قل�ه.
 قال تعالى:-

 ﴿َیْوَم َال َیْنَفُع َماٌل َوَال َبُنوَن﴾

 ]88[سورة الشعراء اآل�ة:

َ ِ�َقْلٍب َسِل�ٍم﴾ ﴿ِإالَّ َمنْ   َأَتى للااَّ

 ]89[سورة الشعراء اآل�ة:

 ((وال �ستق�م قل�ه, حتى �ستق�م لسانه))

 [أخرجه اإلمام أحمد في مسنده]
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 هكذا روي عن الشیخ بدر الدین :

: في كل ح�اته, ما كان أحد یجرؤ أن �قول -رحمه هللا-یروي األخوة الكرام, الذین عاصروا الشیخ بدر الدین 

 مه كلمة غی�ة, �قول له: اسكت �ا �ا, أظلم قلبي.أما

 لو أننا التزمنا أال نغتاب أحدًا, أال نطعن �أحد, أال نذم أحدًا, أال ننم بین الناس, هذه مهلكات. 

 ما قاله الغزالي عن آفات اللسان :

ت, آفات اللسان؛ اإلمام الغزالي, عد في إح�اء علوم الدین, أر�عة عشر مرضًا من أمراض اللسان, سماها آفا

 فالغی�ة من آفات اللسان.

رجل قال له: بلغني أنك اغتبتني, فقال له: ومن أنت حتى أغتا�ك؟ لو كنت مغتا�ًا أحدًا, الغتبت أمي وأبي, 

 ألنهما أولى �حسناتي منك. فهمتم؟.

 ألن الذي تغتا�ه, س�أخذ كل حسناتك یوم الق�امة.

 الهوى.  كالم النبي من أصح األحادیث, ال ینطق عن

 الع�ادات الشعائر�ة ال تعفي صاحبها من مخالفات اللسان ومن آفات اللسان 

 الحدیث الف�صل في هذا الموضوع:

 سأل سؤال العارف, قال:  -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

–, وص�ام ((أَتْدُروَن ما الُمْفِلُس؟ قالوا: المفلس الذي ال درهم له وال دینار, قال: ال, المفلس من أتى �صالة
وصدقة, �أتي وقد شتم هذا, وسب هذا, وأخذ مال هذا, وضرب هذا, ف�أخذ هذا من  -ونحن في الص�ام

حسناته, وهذا من حسناته, وهذا من حسناته, فإذا فنیت حسناته, طرحوا عل�ه سیئاتهم, حتى ُ�طرح في 
 النار))
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 ي صاحبها من مخالفات اللسان, ومن آفات اللسان.إذًا: الصوم, والصالة, والحج, الع�ادات الشعائر�ة, هذه ال ُتعف

 : عودوا أنفسكم ض�ط اللسان, والمؤمن یخزن لسانه, یخزن ..... -أیها األخوة-لذلك 

 انت�ه إلى كالمك ألنه محسوب عل�ك :

لعبد لیتكلم �الكلمة ال ُیْلِقي لها �اًال، یرفعه هللا بها في الجنة, وٕان ا -ِمْن رضوان هللا-((ِإنَّ العبد لیتكّلم �الكلمة 
 ال ُیْلِقي لها �اًال، یهوي بها في جهنم)) -من َسَخط هللا-

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه, ومالك في الموطأ]

فكالمك جزء من عملك, قبل أن تنطق, فكر: هذه الكلمة؛ هل فیها استهزاء �أحد؟ هل فیها استعالء؟ هل فیها 

 غمز؟ هل فیها لمز؟ هل فیها طعن؟ هل فیها استخفاف؟ هل فیها كبر؟.سخر�ة؟ هل فیها 

 آالف الكلمات التي من سخط هللا تعالى.

 وضعه المادي جید جدًا, قال: المال �حل كل شيء, الدراهم مراهم.  -هكذا–�عني: شخص 

ب, لهذه الكلمة التي قلتها: قال لي: وهللا جلست في المنفردة, تسعة وستین یومًا, وأنا بريء, ألنني عند هللا مذن

 المال �حل كل شيء.

 ال �حل كل شيء إال فضل هللا عز وجل.

 من اعتمد على ماله ضل. 

 أغنى أغن�اء العالم �موت جوعًا, لهذه الكلمة قصة أصغ السمع لها :

امله, كان یروون: أن أحد أكبر أغن�اء العالم یهودي روتشیلد, �عني عنده كان مستودعات س�ائك الذهب, بیت �ك

 �قرض الدولة البر�طان�ة.

قال: مرة دخل لمستودع الس�ائك الذهب�ة, وال�اب أغلق خطأ, و�یت محصن, مدعَّم, فصاح, وصاح, وضرب, 

 وخ�ط, إلى أن أوشك على الموت, فجرح أص�عه, وكتب على الجدار: أغنى أغن�اء العالم, �موت جوعًا.
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 الدولة البر�طان�ة, مات في صندوقه الحدیدي, صندوقه غرفة. مات جوعًا, أغنى أغن�اء العالم, كان �قرض 

 هو من عادته أن �سافر كثیرًا, یتنقل كثیرًا, ظن أهله أنه مسافر, انتقل لبلد آخر. فشاءت حكمة هللا أن ....... 

 هذه قصة �اخرة تیتان�ك :

ي عام ألف وتسعمئة واثني فالكلمة ..... �اخرة اسمها تیتان�ك, أضخم �اخرة صنعت في العصور الوسطى, ف

 عشر هذه صنعت. 

 .-�عني أنا قرأت عنها مقالة مطولة, وقبل سنة �حثوا عنها وجدوها, اسمها التیتان�ك-

هذه ال�اخرة, �عني أفخر �اخرة صنعت على اإلطالق في حینها, كل جدرانها مزدوجة, �حیث لو صار في خرق, 

 هناك إغالقات عرض�ة, وكأن الخرق لم �كن.

 ال�اخرة, أول �اخرة تسافر إلى أمر�كا, من دون قوارب نجاة, السبب:هذه 

 قال: ألن القدر ال �ستط�ع إغراق هذه ال�اخرة, في نشرة, ال�اخرة تعل�مات: إن العدو ال �ستط�ع إغراق هذه ال�اخرة.

حلي التي على في أول رحلة لها من لندن إلى بوستن, ركب فیها أثر�اء أورو�ا, �عني نخ�ة, صفوة الصفوة, ال

نساء الراكبین, قال: المبلغ فلكي, الحلي فقط, أن الذي معه ألف ملیون, معه زوجته, ط�عًا معها خاتم ألماس 

بثالثة مالیین؛ فیها معها حلي غال�ة جدًا, فیها مسا�ح, فیها مطاعم, فیها حدائق, فیها نوادي لیل�ة, أجمل 

 في الحضارة في هذه ال�اخرة. التر�ات, أجمل الخشب, أجمل الفرش, �عني كل ما

–في أول رحلة لها من بر�طان�ا إلى بوستن, في عرض ال�حر, اصطدمت بجبل ثلجي فشطرها شطر�ن, أرسلت 

إشارات إنذار, كل من حولها: ظن أن هذه اإلشارات احتفاالت, ألنهم �علمون أن القدر ال �غرق هذه  -�سمونها

 ال�اخرة, قبل سنة وجدوها في عرض المح�ط.

 أنا یوجد معي مصورًا, �عني مقالة مصورة عن هذه ال�اخرة, سبب إغراقها.

 أحد القساوسة قال, قال: إن غرق هذه ال�اخرة, درس من السماء إلى األرض.
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قبل سنتین, ثالثة, األمر�كان أرسلوا مرك�ة اسمها اسلنجر, المتحدي, یتحدون من؟ �عد س�عین ثان�ة: أص�حت 

 �عة رواد وامرأة. كتلة من اللهب, علیها س

 هز�مة داخل�ة وقعت في إسرائیل :

مئة وخمسة وعشرون ضا�طًا, نخ�ة  -تقر��اً –في لیلة القدر من العام الماضي, عندهم  -لعنهم هللا-أعداؤنا 

الج�ش اإلسرائیلي, نخ�ة النخ�ة هؤالء؛ الكوماندوس, تدر��ات على القتال, على الصراع ال�ا�اني, على الق�طي, 

اللغة العر��ة, بلهجاتها المحل�ة, ركبوا طائرتین, ل�أخذوا �عض المسلمین من المساجد لیلة القدر, الطائرتان یتقنون 

 سقطتا, والصندوق األسود.

 آخر كلمة قالها الط�ار األعلى, قال: أنا أسقط, وال أعلم لم أسقط!؟. 

 وقع فوق أخ�ه الطائرة الثان�ة, واالثنتان وقعتا فوق مستعمرة. 

 منذ أن أنشئت إسرائیل, لم تبن بهز�مة داخل�ة كهذه الهز�مة. قال:

 یتحدون من؟ یذهبون ل�أخذوا الناس من المساجد, وهم في لیلة القدر. 

�عني: هذه من أفعال هللا عز وجل هذه, وأفعاله م�اشرة من دون تدخل, �عني هذه �التعبیر التجاري: مجیرة له 

 ه وحده.وحده, ال تحتاج �طوالت هنا, مجیرة ل

 یتكلم كلمة, ال یلقي لها �اًال, یهوي بها في جهنم س�عین خر�فًا.  -أح�اناً –فاإلنسان 

, كن أدی�ًا مع هللا.   والحوادث كثیرة, إ�اك أن تقول كلمة فیها تحدٍّ

 یجب أن تعتقد هذا األمر :

 رفعه هللا بها درجات))ال یلقي لها �اًال, ی -من رضوان هللا تعالى, أ�ضاً -((إن الرجل لیتكلم �الكلمة 

�عني: إذا شخص دخل إلى بیت أخته, أخته شكت له زوجها, �عني رضاها عنه؛ زوجك أخالقه عال�ة, مثقف, 

دخله محدود, لكن الناس كلها في ضیق اآلن, �عد ذلك: أنت هل تضمن�ه أنه لك وحدك؟ أخالقه عال�ة, دین, 
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 وسوف تفرج إن شاء هللا, فرضاها.

 زوجتي إلى أخیها, قال له: طلقها. قال لي رجل: شكوت

 هذه كلمة من سخط هللا تعالى, و�وجد كلمة من رضوان هللا تعالى ......

 أح�انًا: تطمئن أخاك, أح�انًا تطیب له قل�ه أح�انًا, تر�حه أح�انًا ...... ففي كلمات راق�ة جدًا.

من عملك تنجو, أما إذا كان �ظن الكالم فیجب أن نعد كالمنا من عملنا, فحینما تعتقد, وتوقن: أن كالمك جزء 

 لوحده, أخي لم نعمل شیئًا, كالم �كالم, انظر, كالم �كالم, هو الكالم .... 

 حنین درس لنا :

 كلمة قالتها: 

 ((قصیرة, قال لها: �ا عائشة, لقد قلت كلمة لو مزجت �م�اه ال�حر ألفسدته))

 كلمة.

 حسنًا: الصحا�ة في حنین ماذا قالوا؟.

قالوا؛ صحا�ة كرام, وفیهم النبي العظ�م, وجاهدوا معه في بدر, وأحد, والخندق, و�ذلوا أموالهم, ودماءهم في كلمة 

 سبیل هللا, وجاهدوا في هللا حق جهاده, وهم نخ�ة المجتمعات ال�شر�ة, ومع كل هذه المیزات, قالوا كلمة.

 قال: لن نغلب من قلة. نحن كثر.

 قال: 

 ْدِبِر�َن﴾َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعْنُكْم َشْیئًا َوَضاَقْت َعَلْ�ُكُم اْألَْرُض ِ�َما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْیُتْم مُ  ﴿َوَ�ْوَم ُحَنْیٍن ِإذْ 

 ]25[سورة التو�ة اآل�ة:
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 درس. 

 إذا هللا عز وجل ما سامح الصحا�ة, وفیهم رسول هللا, نحن من؟. 

 ا استعالء, كلمات فیها تحد.فكلمات غیر منض�طة, كلمات فیه

 أح�انًا �قول لك: فالن دخله قلیل, ال �فهم شیئًا, أنت �عني أفهم منه؟! هللا رزقك. 

 �ا عائشة, أكرمي مجاورة نعم هللا, فإن النعمة إذا نفرت قلما تعود:

للفت�ات الفقیرات في أنا ال أنسى كلمة, أحد أخواننا قدم بیتًا �حوالي عشرة مالیین لجمع�ة خیر�ة, فصار مشغًال 

العفیف, والبیت غال جدًا, قدمه هد�ة, وصار في احتفال لتقدیر العمل الطیب, كل الخط�اء أثنوا عل�ه, وهللا كالم 

 طیب, إال واحد ذكره, قال له:

كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعین في جمعیتنا, تقف في طابور طو�ل, ومعك هدیتك, وسنأخذ �صمتك, 

مئة لیرة مساعدة في الشهر؛ لكن هللا أكرمك, وأغناك, وسمح لك: أن تقدم هذا البیت لوجه هللا تعالى, مقابل ثالث

 فاشكر هللا.

 إذا اإلنسان أعطى, هللا قادر یجعله �أخذ.

 هؤالء الذین ینقبون في الحاو�ات, أل�سوا �شرًا؟ من شدة الجوع.

 ل یوجد أحد منكم �أكله؟. امرأة تقف عند �ائع دجاج, تر�د كیلیین رجلین دجاج, ه

 هذا �أكله �عض الناس من شدة الفقر.

فإذا اإلنسان تكبر, وتكبر, هللا یذله, إذا أكل لقمتین, قال له: �ا رب, الحمد هلل الذي أطعمتني فأش�عتني, وأسقیتني 

 فأرو�تني.

 هذه من نعم هللا الكبرى.

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

906 

عامرة, هذه ل�س من السهل أن تكون, اشكر هللا عز  إذا اإلنسان في رمضان جلس, في مائدة أمامه, �عني مائدة

 وجل.

 ((�ا عائشة, أكرمي مجاورة نعم هللا, فإن النعمة إذا نفرت قلما تعود))

 ((إن النعمة إذا نفرت قلما تعود))

 درسنا الیوم :

 فدرسنا الیوم: الكلمة جزء من عملك. 

فیها اعتداد, فیها احتقار, إ�اك؛ هللا عز وجل �فقرك إ�اك أن تقول كلمة فیها تفاوض, فیها تجبر, فیها استعالء, 

 و�غن�ه, و�ضعفك و�قو�ه, و�مرضك و�شف�ه, إ�اك.

 إن رأیت نعمة أس�غها هللا عل�ك, فاشكر هللا, وٕان رأیت إنسانًا مبتلى, فاشكر هللا دون أن تسمعه. 

 دعاء الختام :

 والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة 

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 الناس �حوائج هماختص ع�اداً  هلل إن - شر�ف : حدیث {119-72}الدرس 

 08-01-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 محور درسنا الیوم :

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, أن رسول هللا -عنهما رضي هللا-روى الطبراني عن ابن عمر 

((إن هلل تعالى ع�ادًا اختصهم �حوائج الناس, �فزع الناس إلیهم في حوائجهم, أولئك هم اآلمنون من عذاب 
 هللا))

 وفي حدیث آخر, في معنى قر�ب: 

ها, فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى ((إن هلل تعالى أقوامًا, اختصهم �النعم لمنافع الع�اد, ُ�قرِّها فیهم ما بذلو 
 غیرهم))

 إق�ال وٕاد�ار :

 أوًال: إذا أحب هللا عبدًا, جعل حوائج الناس إل�ه:

ممكن أن تعرف, ما إذا كان هللا �ح�ك أو ال �ح�ك؟ من كثرة الذین �طرقون �ا�ك في حوائجهم؛ فإذا كنت 

إذا عقدوا عل�ك آمالهم, إذا رجوا نوالك, فأنت ممن �ح�ك مقصودًا, إذا أقبل الناس عل�ك, إذا توسموا ف�ك الخیر, 

هللا, أما إذا انصرف الناس عنك, وانفضوا عنك, و�ئسوا منك, وأسقطوك من حسا�اتهم, وتركوك ولذاتك, فأنت 

 ممن ال �حبهم هللا عز وجل.

ع�ش لآلخر�ن, وٕانسان هناك إنسان �ع�ش لآلخر�ن, وهناك إنسان �سخر اآلخر�ن له, وشتان بین االثنین؛ إنسان �
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 �سخر كل من حوله له.

 كلمة :

األنب�اء أعطوا كل شيء, ولم �أخذوا شیئًا, أخذوا رضوان هللا, واألقو�اء أخذوا كل شيء, ولم �عطوا شیئًا, والناس 

 بین هؤالء وهؤالء. 

, وأنت إما أن تكون تا�عًا لنبي, لي كلمة أقولها كثیرًا: األنب�اء ملكوا القلوب �كمالهم, واألقو�اء ملكوا الرقاب �قوتهم

أو تا�عًا لقوي؛ إن كنت تا�عًا لقوي, تستخدم قوتك لتحقیق مصالحك, أما إن كنت تا�عًا لنبي, تطبق الكمال الذي 

 أمرك النبي �ه, كي تستمیل القلوب إل�ك.

 احفظ هذه القاعدة :

 (إن هلل تعالى ع�ادًا, اختصهم �حوائج الناس). 

أسس معمًال غذائ�ًا حلو�ات, وعل�ه إق�ال شدید, �كاد �كون معمله األول, طیب: ما سر  �عني: سمعت عن شاب,

 هذا اإلق�ال؟ ما سر هذه ال�ضاعة الرائجة؟ ما سر هذه األر�اح الكبیرة؟. 

له أب, وهذا األب له محل تجاري, یب�ع هذه الحلو�ات, كل شيء �قدمه ألب�ه لهذا المحل, ال �حاس�ه �ه, �قول 

هذه ال�ضاعة وخذ ثمنها لك, لهم أخوة, �عطیهم عطاء �غیر حساب, أقر�اؤه, �صل رحمه إلى درجة: أنه له: �ع 

 ینفق أكثر من نصف دخله لمن حوله.

 فمرة عوتب: أنت تنفق إنفاقًا غیر معقول!!.

 قال: لو أنني أمسكت عن هذا اإلنفاق, لحوله إلى غیري, ال, لی�قى عندي هذا المال, وأنا سأنفق.

ما تنطلق من أنك؛ إذا أعطیت أعطاك هللا, وٕاذا أنفقت أنفق هللا عل�ك, وٕاذا أنفقت على من حولك, جعل رزق حین

 اآلخر�ن عندك, أما إذا بخلت, حول هذا إلى غیرك.
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 إن أعطیت �عط�ك وٕان منعت �منع عنك :

ري كبیر؛ داخلي, خارجي, أح�ان في أمثلة, �عني تقرب الفكرة: أسرة دمشق�ة من األسر العر�قة, عندها بیت أث

وأرضي, ووسطاني, وعلوي, ففي هذا البیت ل�مونة, �عني حمل غیر معقول, أر�عمئة, خمسمئة ح�ة كل موسم, 

كل أهل الحي �طرقون ال�اب, �اهلل ل�مونة, صاح�ة البیت: امرأة صالحة, تعطیهم الل�مون, ما منعت الل�مون عن 

, -�عني كنتها-تقدمة في السن, توفیت, عندها في البیت زوجة ابنها, أحد من أهل الحي, أبدًا, امرأة صالحة, م

 أول طارق, قالت له: ال یوجد عندنا ل�مون, �عد حین ی�ست الل�مونة.

مثل صارخ, واضح؛ إن أعطیت �عط�ك, منعت �منع عنك, عاونت هناك من �عاونك, ال تعاون ال أحد �عاونك, 

 حمك.ترحم هناك من یرحمك, ال ترحم ال أحد یر 

 هذه �ضاعة الحمقى :

مرة قرأت ثالث كلمات �مجلة أجنب�ة المختار, ثالث كلمات المقالة, انتهت, �قي فراغًا, وضعوا حكمة, قال: إذا 

 أردت أن تسعد, فأسعد اآلخر�ن.

ل أخواننا الكرام؛ المال ُ�مل, واألكل �مل, والزوجة تمل, والسفر �مل, والفنادق تمل, والحفالت تمل, أما العم

الصالح ال �مل, الذین یخدمون الناس هم أسعد الناس, الذین �عطونهم هم أسعد الناس, هناك من �أخذ, �قول لك: 

دخله في الیوم ملیونین, في هكذا أشخاص, ملیون, ملیونان, ماذا �أكل مساء؟ القلیل من اللحم؛ األكل محدود, 

 جم�ع المتع محدودة, والدخل غیر محدود.

 قال له: ذاهب ألسكر على روح أبي. أین ذاهب �ا بني؟

 ترك له مئة ملیون, وابن فاسق, ذهب �سكر على روح أب�ه. 

فالحمقى یجمعون األموال, وال ینفقونها في سبیل هللا, تأتي ذر�تهم, فتنفقها على المعاصي واآلثام, هم �عذبون في 

 ثام, وأوالدهم یتمتعون بها من دون حساب.القبر على هذه األموال التي خلفوها لهم, والتي تنفق في المعاصي واآل

 لذلك: درهم تنفقه في ح�اتك, خیر من مئة ألف درهم ینفق �عد مماتك.
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 ال تكن تحت رحمة أحد أنفق في ح�اتك :

تجر�ة متواضعة �س�طة, �حكم عملي في الدعوة: �عني أخوة كثیرون جعلوني ناضرًا لوص�ة لهم؛ أول أخ, 

-لرا�ع, كتبوا وصا�ا, شخص مئة ألف, عنده أر�ع بنا�ات, أوصى للفقراء مئة ألف, وأنا والثاني, والثالث, �مكن وا

شاهد, لم تنفذ الوص�ة, وهللا أر�ع وصا�ا لم تنفذ وص�ة منهن, واألر�عة ماتوا, خلف إنسان أر�ع بنا�ات  -فقط

 هم �أنفسهم.ألوالدهم, لم تستطع أنفسهم أن ینفقوا على روح أبیهم مئة ألف لیرة, نحتاجها, علی

 لذلك: ال تكن تحت رحمة أحد, ال تكن ...... أنفق في ح�اتك.

 قصة :

: الرجل المحسن, الذي اشترى أرضًا, الذي عمرها جاء, في أحد -سمعتموها مني كثیراً -أنا ذكرت مرة قصة, 

الف لیرة أح�اء دمشق, األرض ظهرت لشخص مستخدم, ورثها من فترة, ال �ملك من الدن�ا شیئًا إال ثالثة آ

معاشه, مستخدم مدرسة, وعنده خمسة أوالد, فلما علم هذا المستخدم: أن هذه األرض اشُتر�ت منه, لتكون جامعًا, 

 أخذ الش�ك ومزقه, قال له: أنا أولى أن أقدمها هلل منك, وقدمها, هذا قصر له في الجنة. 

 لیوم�ة؛ اآلخرة, في موت, وفي حساب.أخواننا الكرام, موضوع اآلخرة: ال یوجد إنسان یدخله في حسا�اته ا

 فلذلك: 

 ((إن هلل تعالى ع�ادًا اختصهم لحوائج الناس))

أعطاك علمًا علِّم, أعطاك ماًال أنفق, أعطاك سلطة احكم �العدل, �عني �كون لك عمًال, ما العمل الذي تلقى هللا 

 �ه؟.

 ((�ا �شر, ال صدقة, وال ص�ام, وال جهاد, فف�م تلق هللا إذًا؟))

 حینما تأتي الدار اآلخرة, ما العمل الذي .......
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 من ذاكرة األ�ام :

أنا ال أنسى مرة, �عني رجل من أغن�اء بلدنا, وأظن أنا ف�ما أعلم أنه صالح, لكن ل�س له عمًال صالحًا, هو صالح 

�ع الجنازة, الجامع فقط, هناك أعمال كبیرة ُتسجل, ال یوجد, �عني عاش لذاته, توفي, خبرني ابنه, ذهبت إلى تشی

في المهاجر�ن, وقف أحد العلماء, أبنه, أنا ما سمعت في ح�اتي أقصر تأبین, في ح�اتي, قال: أخوكم أبو فالن, 

 كان مؤذنًا ترحموا عل�ه. 

 قلت: أنا لو كنت مكان العالم, ماذا أقول عنه؟ ال �حكى شيء ثان.

ع�ات خیر�ة, إنسان ترك أوالدًا صالحین, إنسان ترك في إنسان ترك علمًا, إنسان ترك مؤلفات, إنسان ترك جم

....... 

قلت: اإلنسان �عمل عمًال, �حكى عنه أثناء الموت, عشر دقائق أقل شيء؛ إذا قلنا بیته فخم جدًا, �حكى البیت 

ر في التأبین؟ عنده س�ارتین, �حكى عنهما في التأبین؟ كل سفرة ألورو�ا شهر تحتاج, كل سنة سفر ألورو�ا �أفخ

 الفنادق, �حكى في التأبین هذا؟ حسنًا, في بیته ج�صین أ�ضًا, �حكى في التأبین؟. 

كل شيء كان عنده, رجل م�سور, ومرتب أموره جدًا؛ لكن أنا لو كنت مكان هذا العالم, هل بإمكاني أن أز�د عن 

 هذا كلمة؟ أبدًا.

 الكالم خیره ما قل وما دل :

قال: أحد رؤساء الدول في أورو�ا انتخب, یلقي كلمة طو�لة جدًا, قال: أنا  أیها األخوة, على موضوع أقصر كلمة,

 أشكر من انتخبني, وأحترم من لم ینتخبن, وأنا لكل اإلفرنسیین, وانتهت الكلمة.

 أح�انًا: الكالم خیره ما قل وما دل.
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 ما معنى هذا الحدیث: 

 ((إن هلل تعالى ع�ادًا ....))

صهم �حوائج الناس, �فزع الناس إلیهم في حوائجهم, أولئك اآلمنون من عذاب هللا, ((إن هلل تعالى ع�ادًا اخت
 أولئك ........))

إذا كان طرق �ا�ك كثیرًا؛ ص�احًا, ومساء, وظهرًا, وعصرًا, وسائل, ومحتاج, وصاحب مشكلة, ووس�ط, ال 

 وائج الناس إل�ه.تتضجر, ال تنزعج, معنى ذلك: أن هللا �ح�ك, ألن هللا إذا أحب عبدًا, جعل ح

إذا أحب .... أعطاك ماًال أنفق منه, أعطاك حكمة كن وس�طًا بین المتخاصمین, أعطاك علمًا أنفق علمًا, 

 أعطاك قوة ابذل قوتك.

�عني أح�انًا: ذها�ك إلى إنسان, بیده أمور معقدة, مع إنسان تحل مشكلته, مشكلة كبیرة جدًا, لك مكانة عنده, 

نتك في شخص, ال �مكن أن یبذل ماء وجهه إلنسان, اسكت, ل�س لي عالقة, ال أصغر ابذل وقتك, وابذل مكا

 نفسي أمامه, أخوك �طلب منك, عاونه. 

 حدیث خطیر :

 الثاني: 

فإذا  -مدة بذلهم لها, �قرها فیهم-((إن هلل تعالى أقوامًا, اختصهم �النعم �منافع الع�اد, ُ�قرها فیهم ما بذلوها 
 حولها إلى غیرهم))منعوها نزعها منهم ف

 ﴿َوإِْن َتَتَولَّْوا َ�ْسَتْبِدْل َقْومًا َغْیَرُكْم ُثمَّ َال َ�ُكوُنوا َأْمَثاَلُكْم﴾

 ]38[سورة دمحم اآل�ة:
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 كلمة قالها �عض العارفین �اهلل :

 �عض العارفین �اهلل, لهم تعبیر مضحك, �قول لك: یذهب الزاهد, �أتي العاشق.

, یتبرم, �سوف, ال یوجد عنده وقت, حسنًا, مع السالمة, �أتي إنسان؛ مندفع, مقبل, أح�انًا: شخص زاهد؛ یتأفف

 متحمس, متواضع, متأدب.

فإذا اإلنسان, له عمل في الح�اة, وقصر ف�ه, قد ُیزاح جان�ًا, وقد �أتي بإنسان وال �قصر, إذا إنسان عنده مال 

 ائم. بخل �ه, ُیزاح جان�ًا, و�ؤتى بإنسان یبذل, �عني البذل ق

 أوسع كلمة :

أوسع كلمة: هذا الدین دین هللا؛ �عني أنت نصرته أو لم تنصره, منصور, ألنه دینه, �قیت المشكلة: هل �سمح هللا 

لك أن تنصره أو ال �سمح؟ هل �عط�ك هللا شرف نصره أم ال �عط�ك؟ هنا المشكلة, هل �سمح هللا لك أن تنصره 

 أو ال �سمح: 

 ْسَتْبِدْل َقْومًا َغْیَرُكْم ُثمَّ َال َ�ُكوُنوا َأْمَثاَلُكْم﴾﴿َوإِْن َتَتَولَّْوا �َ 

 ]38[سورة دمحم اآل�ة:

 استنتج :

 قال: 

((مفات�ح الخیر بیدي, ومفات�ح الشر بیدي, فطو�ى لمن قدرت على ید�ه مفات�ح الخیر, والو�ل لمن قدرت على 
 ید�ه مفات�ح الشر))

 ینام, یرتاح؛ لكن یخلق مشكلة.إنسان كتلة أذى, إذا لم یؤذ ال �عرف أن 

یرتدي المنشفتین وجالس, وجالس كم رجل  -قصة قد�مة, كان الحج في ال�اخرة-قال: جالس حجي في ال�اخرة, 

حوله, تجار من الشام؛ وهللا أنا استوردت, أنا �عت, أنا اشتر�ت, أنا ر�حت, هذا موظف مال�ة, كله سجله عنده 
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حاسبهم واحدًا واحدًا  -�عط�ه هللا العاف�ة على الحجة-لشام, حاسبهم واحدًا واحدًا, في ال�اخرة, كله كت�ه, عاد إلى ا

یرتدي منشفتین, و�سخر نفسه للحماقة, و�كتب؛ ماذا �عت؟ ألم تقل: أدخلت صفتین,  -القصة وقعت-في ال�اخرة 

 لكن أیدت واحدة, اعترفت بواحدة, هات ثمن الثان�ة, هات حساب الثان�ة.

 ادة تؤذي الناس؟ ممكن؟.ممكن أنت �ع�

ففي شخص دوره سلبي, دوره إیذائي, دوره أخذ دوره, إدخال الخوف, دوره تنغ�ص ح�اة األسر, دوره ..... وفي 

 شخص إیجابي, دوره فقط الطمأنینة, فقط السالم, فقط المودة, فقط العلم.

 فاإلنسان: هنیئًا إن كان عمله إیجابي, والو�ل لمن كان عمله سلبي.

�عني �ع�ش على أنقاض الناس, على إیذاء الناس, لم ینت�ه لنفسه؛ أول ولد معتوه, الثاني معتوه, الثالث واحد 

معتوه, الرا�ع معتوه, �عد ذلك تاب, تاب على الولد الرا�ع, على الرا�ع تاب, �اني ماله على أنقاض الناس, شاعر 

 �قوته: أنه �ستط�ع أن �حقق كل أهدافه, ألنه قوي. 

 الكرام, أنا ال یهمني نص الحدیث, یهمني فحواه.  فأخواننا

 یجابي لما سلبي؟ :إما دورك في الح�اة؛ 

أیها األخ الكر�م, أنت ما دورك في الح�اة, سلبي لما إیجابي؟ أنت مصدر عطاء لما أخذ؟ مصدر تطمین لما 

 تخو�ف؟.

لك, �عد ذلك یخفضونه له, یجوز, تقول �قول لك: أقول له: المبلغ كبیر, حتى یخاف, �عطیني شیئًا خارج�ًا �عد ذ

 له: كبیر .... �موت من الرقم الكبیر, ال یتحمل, وتحدث.

 بلغوه الضر��ة: رأسًا مات, لم یتحمل.

 ما دورك في الح�اة؛ إیجابي لما سلبي؟ بث األمن لما الخوف؟ أخذ المال لما إعطاء المال؟.

 إیجاب�ًا في الح�اة.الو�ل لمن كان دوره سلب�ًا, وهنیئًا لمن كان دوره 
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 فأنت لك عمل, وعملك سبب سعادتك, وعملك سبب الجنة.

 فدقق, عد للملیون قبل أن تفعل شیئًا.

 اثنان ال تقر�هما؛ اإلشراك �اهلل, واإلضرار �النفس. 

 هللا إذا أعطى أدهش وٕاذا أخذ أدهش :

 الحدیث الثاني له تفصیل: 

 ا منهم, فحولها إلى غیرهم))((ُ�قرها فیهم ما بذلوها, فإذا منعوها نزعه

جاء خاطب البنته, كأنه آكل ل�مونة, ماذا �عمل؟ قال له: مهندس, ال �كفي معاشه, یجوعها, هو ملیونیر, عنده 

مشار�ع في المنطقة الحرة, كلمة كبیرة حكاها, هللا عز وجل �قدرة قادر: ُمنعت منطقة الحرة, صودرت أمالكه, 

قال له: هذا الذي خطب ابنتي من سنتین,  -األخ من أخواننا الوس�ط-د سنتین عل�ه دفع, أعلن إفالسه, جاء �ع

خطب؟ قال له: ال, قل له: البنت جاهزة, نزوجه إ�اها, نفس الملیونیر, النتیجة: أقنعوه, خطبها مرة ثان�ة, عمل 

 عند صهره محاسب, هللا سل�ه كل ثروته, وجعله عند صهره محاسب حتى.

 ا أعطى أدهش, وٕاذا أخذ أدهش. إذا هللا أخذ أدهش, إذ

 إنسان مئات المالیین, �ص�ح مكسورًا, عل�ه دیون.

 في أمثال كثیرة, المؤمن كلما ازداد ماله, یتواضع أكثر, یتواضع, یتلملم. 

 قصة غني :

حكى لنا أحد العلماء, كان في بلد �عني إسالمي, بلغوه: شخص تبرع بثالثمئة ملیون دوالر, معقول!! ثالثمئة 

 یون دوالر!!.مل

قال له: وهللا أرغب أن أعرفه, فعملوا دعوة ص�احًا على طعام اإلفطار, فجاء العالم جلس, ما كان �أتي الملیونیر, 

 قال لهم: أین األخ؟. -ل�س سور�اً -الذي دفع ثالثمئة ملیون دوالر 
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نه س�أتي شخصًا مهمًا جاء قبلك, جالس هناك, من كثرة تواضعه, جالس جلسة لم �عرفه أنه هذا هو! افتكر أ

 ....... ال, ال.

 كلما ازداد مالك, تواضع أكثر.

 أجمل شيء �الغني التواضع.

((التواضع حسن, لكن في األغن�اء أحسن, الورع حسن, في العلماء أحسن, العدل حسن, في األمراء أحسن, 
فقراء أحسن, السخاء التو�ة حسن, في الش�اب أحسن, الح�اء حسن, في النساء أحسن, الصبر حسن, في ال

 حسن, في األغن�اء أحسن))

فهذا الحدیث: هللا عز وجل؛ أعطاك ماًال, أعطاك صحة, أعطاك علمًا, أعطاك وجاهة, لك صالة مع الناس, هذه 

 ابذلها �الحق, واآل�ة الكر�مة: 

اَر اْآلَِخَرة﴾ ُ الدَّ  ﴿َواْبَتِغ ِف�َما َآَتاَك للااَّ

 ]77[سورة القصص اآل�ة:

ُ ِإَل�ْ ﴿َواْبتَ  ْنَ�ا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن للااَّ اَر اْآلَِخَرَة َوَال َتْنَس َنِصیَ�َك ِمَن الدُّ ُ الدَّ َك َوَال َتْ�ِغ اْلَفَساَد ِفي ِغ ِف�َما َآَتاَك للااَّ
 اْألَْرِض﴾

 ]77[سورة القصص اآل�ة:

 دعاء الختام :

 الة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والص

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم. 

 والحمد هلل رب العالمین 
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 النفس�ة : األمراض {119-73}الدرس 

 11-01-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شر�ف شرح الحدیث ال

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 ظاهرة في �الد المسلمین تلفت النظر :

فت النظر, هذه الظاهرة هي: قلة األمراض النفس�ة في �الد أیها األخوة الكرام, ظاهرة في �الد المسلمین تل

 المسلمین, بینما تجد في �الد الغرب, �عني نس�ة المرضى النفسیین مئة وخمس وخمسون �المئة.

 �عني أح�انًا اإلنسان: �عالج مرتین؛ من أزمة نفس�ة, من كآ�ة, المرض المتفشي في العالم الغر�ي: مرض الكآ�ة.

, ما -ط�عًا: في ...... أما نسبتها قلیلة جداً –یر�د جوا�ًا علم�ًا, ما سبب انحسار األمراض النفس�ة لو أن إنسانًا 

 سبب انحسار األمراض النفس�ة في �الد المسلمین؟.

 الجواب: هو اإل�مان �اهلل.

 إل�ك دالالت هذا الحدیث: 

 ((إن هلل ما أخذ وله ما أعطى))

  �قول: -عل�ه الصالة والسالم-فالنبي 

 ((إن هلل ما أخذ, وله ما أعطى))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والنسائي في سننهما]

 هذا الحدیث؛ الجامع المانع المختصر المفید: الذي �حوزتك من عند هللا, والذي فقدته �أمر هللا.
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 بدوي في الصحراء, �قود قط�عًا من اإلبل, سئل: لمن هذه؟ قال: هلل في یدي.

 ر�نا عز وجل �قول: و 

 ﴿ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك﴾

 ]26[سورة آل عمران اآل�ة:

 ﴿َماِلَك اْلُمْلِك﴾

 ]26[سورة آل عمران اآل�ة:

 �عني: كل شيء ُ�ملَّك مالكه هللا؛ فاإلنسان على التحقیق ال �ملك شیئًا, إنما هو مال هللا.

�ه, وكان ثو�ه �میني نجراني, وشده حتى أثر على صفحة عنقه أساسًا أعرابي, �عني في غلظة أمسك النبي من ثو 

 الشر�ف, قال: 

ولو فعلها مع غیره -((�ا دمحم, أعطن مما عندك, فهو ل�س مالك وال مال أب�ك, فت�سم عل�ه الصالة والسالم 
 قال: صدق, إنه مال هللا)) -لطارت عنقه

 یؤكد هذا قول هللا عز وجل: 

 َلُكْم ُمْسَتْخَلِفیَن ِف�ِه﴾﴿َوَأْنِفُقوا ِممَّا َجعَ 

 ]7[سورة الحدید اآل�ة:

 أنت مستخلف, یدك على المال التي �حوزتك, ید األمانة, ال ید التملك, مستخلف. 
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 ماذا نستنتج من هذه الواقعة التي حصلت في عهد النبي عل�ه الصالة والسالم؟ :

 فهذا الحدیث الشر�ف: 

 ((إن هلل ما أخذ))

 : -ف�ما أذكر-عل�ه, حینما توفي ابنه إبراه�م �كى, قال له أبو ذر �عني: اللهم صل 

((أت�ك �ا رسول هللا؟ قال: إن العین لتدمع, وٕان القلب ل�حزن, وال نقول إال ما یرضي الرب, وٕانا عل�ك �ا 
 إبراه�م لمحزنون))

 ألن هللا أخذه. 

 منعطف هام :

دًا, فجاء في إحدى الل�الي, سأل زوجته عن ابنه: كیف رجل له ابن مر�ض من الصحا�ة الكرام, وكان مرضه شدی

 حال ابننا؟ قالت: هو في أهدء حال, فتوهم أنه شفي وارتاحت نفسه, وضعت له العشاء, وأكل.

وفي روا�ة: أنها ه�أت نفسها له فأصاب منها, وفي الص�اح أراد أن یرى ابنه, قالت: لو أن الجیران أعطونا جار�ة 

ل: ال, قالت: كذلك فعل هللا عز وجل, فذهب إلى النبي عل�ه الصالة والسالم, وقص عل�ه واستردوها أتغضب؟ قا

 قصة هذه الزوجة الرائعة الفقیهة, الموحدة الصابرة, فقال عل�ه الصالة والسالم: �ارك هللا لكما في لیلتكما.

 وقیل: أنهما أنج�ا غالمًا, أنجب عشرة حفاظ قرآن كر�م في هذه اللیلة.

 آمنت أن الذي أعطاك هللا إ�اه من فضله, وٕاذا شاء أخذه, ال تنسحق. أنت إذا 

 معقول!!!! :

أنا أعرف رجًال, �عني في �حبوحة مال�ة كبیرة, عنده معمل, وله ولد توفي, ترك الصالة, وكفر, �عني: لماذا 

 مات؟. 

 النبي مات ابنه, ما فعل ........ 
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 وما تعلمت العبید أفضل من التوحید :

ان حینما یؤمن, تخف أمراضه النفس�ة, ال یوجد عنده أمراض, التوحید یر�ح, التوحید عالقتك مع هللا, وهللا فاإلنس

 حاضر ناظر, بیده كل شيء: 

 ﴿ِبَیِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء﴾

 ]88[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َوإَِلْ�ِه ُیْرَجُع اْألَْمُر ُكلُُّه﴾

 ]123[سورة هود اآل�ة: 

 لعبید أفضل من التوحید. وما تعلمت ا

 إذا كان هللا معك فمن عل�ك, وٕاذا كان عل�ك فمن معك؟ :

 آ�ات التوحید رائعة, انظر: 

ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة َفَال ُمْمِسَك َلَها﴾  ﴿َما َ�ْفَتِح للااَّ

 ]2[سورة فاطر اآل�ة:

هللا و�ین هذا العطاء, وٕاذا كان أخذ �عني: إذا هللا أعطاك, أعطاك, ال تستط�ع جهة في األرض, أن تحول بین 

 منك, أقرب الناس إل�ك یتنكر لك, أقرب الناس إل�ك, وهللا زوجتك.

 حدثني شخص وهللا صار ی�كي, قالت له: إذا وجدتك تموت, و�لزمك كأس ماء ال أسق�ك.

 وحدثني رجل: ابنه ضر�ه.

 معك؟.ففي كلمة رائعة: إذا كان هللا معك فمن عل�ك, وٕاذا كان عل�ك فمن 

�عني: إذا كان عل�ك, أقرب إنسان یتهجم عل�ك, وٕاذا كان هللا معك, �سخر لك العدو لیخدمك, عدوك �ص�ح في 
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 خدمتك. 

 إل�ك معنى هذه اآل�ة : 

 أیها األخوة, معنى قوله تعالى: 

 ﴿َوَأْلَقْیُت َعَلْ�َك َمَح�ًَّة ِمنِّي﴾

 ]39[سورة طه اآل�ة:

 في نفوس الخلق))((إذا أحب هللا عبدًا, ألقى ح�ه 

 �ص�ح محبو�ًا.

 وفي حدیث: 

 ((ما أخلص عبد هلل, إال جعل قلوب المؤمنین تهفو إل�ه �المودة والرحمة))

 �عني: من عالمة الرضوان اإللهي: أن الناس �حبونك. 

 احفظ هذا القانون الر�اني : 

 قال تعالى: 

َت َفّظًا َغِل�َظ ﴿َفِ�َما َرْحَمٍة ِمَن للااَِّ ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكنْ 
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم  اْلَقْلِب َالْنَفضُّ

 َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر﴾

 ]159[سورة آل عمران اآل�ة:

�قدر ما استقر في قل�ك من الرحمة, تكون مع الناس 

لینًا, رف�قًا, لط�فًا, رح�مًا, منصفًا, و�قدر �عدك عن 

 سو القلب, ومع قسوة القلب؛ المواقف القاس�ة, والفظة, لذلك: ینفض الناس من حولك.هللا, �ق
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 ففي معادلة ر�اض�ة: اتصال, رحمة, لین, التفاف.

 انقطاع, قسوة, فظاظة, انفضاض.

صح�ح, معادلة ر�اض�ة؛ تتصل �اهلل, �متلىء القلب رحمة, تعامل الناس �اللین, والرفق, واإلنصاف, والعدل, یلتف 

ناس حولك, و�حبونك, تغفل عن هللا, تنقطع عنه, �متلىء القلب قسوة, تكون فظًا غل�ظ القلب, ینفض الناس من ال

 حولك و�ذمونك, فهذا قانون, لذلك: 

 ((إن هللا ما أعطى, وله ما أخذ))

 دعاء رائع : 

 أروع دعاء بهذا الموضوع: 

زو�ت عني مما أحب, فاجعله فراغًا لي ف�ما  ((اللهم ما رزقتني مما أحب, فاجعله قوة لي ف�ما تحب, وما
 تحب))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

�عني: أنت بین حالین؛ بین شيء تتمناه وقد حصلته, وشيء تتمناه ولم تحصله؛ فالذي حصلته وظفه في الحق, 

 والذي لم تحصله وظف فراغه في الحق.

, فإذا كان دخله محدود, وعنده وقت فراغ, من أین اإلنسان إذا حّصل ماًال, ین�غي أن یوظف هذا المال في الحق

 جاء وقت الفراغ؟ من دخله المحدود.

انتهت الساعة الثان�ة الوظ�فة, ما عنده شيء �عد الظهر, ما دام الوضع كذلك, یوظف الفراغ في الحق, معناها: 

 مثل المنشار, على الحالتین ر�حان. 
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 هذه هي ال�طولة :

 �المناس�ة: 

 ا َلُمْبَتِلیَن﴾﴿َوإِْن ُكنَّ 

 ]30[سورة المؤمنون اآل�ة:

�عني ممتحنین, وأنت أیها المؤمن ممتحن مرتین؛ ممتحن ف�ما أعطاك, وممتحن ف�ما منعك, الذي منعك منه 

 ممتحن ف�ه, والذي أعطاك إ�اه ممتحن ف�ه, وال�طولة: أن تنجح في المنع والعطاء, ور�ما كان المنع عین العطاء.

 ثم من �عطي إذا ما منعك؟ �منعه وٕاذا أعطــاك من
 كن مع هللا ترى هللا معك واترك الكل وحاذر طمعك
 وٕاذا أعطــاك من �منعه ثم من �عطي إذا ما منعك؟

 متى �سعد المؤمن؟ ولم منعنا النبي عل�ه الصالة والسالم من كلمة (لو)؟ : 

 ی�ة: عظم هللا أجركم, �قال له: شكر هللا سع�كم.أخواننا الكرام, �التعازي, �عني في كلمات �قولها المسلمون وهللا ط

 ومن الع�ارات التي سنها لنا النبي في التعز�ة, أن تقول: 

 ((إن هلل ما أخذ, وله ما أعطى))

 �عني: اإلنسان حینما یرى أن كل شيء �قضاء من هللا وقدر, حینما �عتقد أن لكل شيء حق�قة.

 ما أصا�ه لم �كن لیخطئه, وما أخطأه لم �كن ل�صی�ه)) ((وما بلغ عبد حق�قة اإل�مان, حتى �علم أن

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر, واإلمام أحمد في مسنده]

ال یوجد �قاموس المؤمن لوم, وهذا اللوم حینما تختفي من قاموس المؤمن, �سعد أشد السعادة, أما كلمة لو: تحرق 

الندم ال توصف, لذلك النبي منعنا من كلمة لو, لكن العجیب  القلب, وقد �صاب �أزمة قلب�ة بهذه الكلمة, آالم

 واردة في القرآن. 
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 ماذا عن (لو) اإلیجاب�ة في القرآن الكر�م؟ : 

 قال تعالى: 

 ﴿َوَأْن َلِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّر�َقِة َألَْسَقْیَناُهْم َماًء َغَدقًا﴾

 ]16[سورة الجن اآل�ة:

 قالوا: هذه لو اإلیجاب�ة.

دمر ماله, ألنه مانع الزكاة, لو قال بینه و�ین نفسه, إذا قال  -ال سمح هللا-اإلیجاب�ة ضرور�ة, إذا اإلنسان  لو

بینه و�ین نفسه: لو أدیت زكاة مالي, لما دمر هللا مالي, كالم صح�ح, وقلها ما شئت, وهذه ل�ست محظورة في 

 مالي, لو غضضت �صري لما كنت شق�ًا في بیتي, لو الدین, هذه لو اإلیجاب�ة؛ لو أدیت زكاة مالي لما دمر هللا

 أدیت الذي علي لما تكلم الناس في حقي, لو اتقیت هللا في ب�ع هذه ال�ضاعة لما أخافني هللا من غیره. 

 كلمة :

أنا أقول لكم هذه الكلمة: معظمكم تجار, مستحیل أن تخاف هللا وأنت في ب�عك وشرائك, وأن یخ�فك من سواه, أما 

 لم تخف هللا, وجدت الز�ون جاهل, ل�سناه الب�عة, �قول لك: سوق نار وز�ون حمار, هؤالء ..... إذا

إذا كان استغلیت, أن السوق حام, والز�ون جاهل, ول�سته ز�الة, وأخذت منه أعلى سعر, وظننت نفسك ذك�ًا, هللا 

 یخوفك من غیره اآلن.

 ر, وهللا �عالج. یدخل إلى عندك شخص بدل�سك, و�غل�ك, ألن هللا كبی

 انظر إلى هذه اآل�ة ما أجملها! :

 انظر اآل�ة ما أجملها: 

 َیْرِجُعوَن﴾ ﴿َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَ�ْحِر ِ�َما َكَسَبْت َأْیِدي النَّاِس ِلُیِذ�َقُهْم َ�ْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهمْ 

 ]41[سورة الروم اآل�ة:
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 الممكن أن نخطىء, وأال نذوق نتائج خطئنا ممكن. وآ�ة دق�قة جدًا, كان من

ممكن إنسان یرتكب أخطاء كبیرة, دون أن یدفع الثمن, لكن هللا شاءت حكمته: إذا فسدت وأفسدت, یذ�قك هللا ثمن 

 الفساد, من أجل ماذا؟ لهدف نبیل: 

 ﴿ِلُیِذ�َقُهْم َ�ْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َیْرِجُعوَن﴾

 ]41اآل�ة: [سورة الروم

 لذلك: أي موقف تقفه غیر صح�ح, هللا عز وجل یؤد�ك, والتأدیب: هو عین الرحمة: 

 ﴿َفِإْن َكذَُّبوَك َفُقْل َر�ُُّكْم ُذو َرْحَمٍة َواِسَعٍة َوَال ُیَردُّ َ�ْأُسُه َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمیَن﴾

 ]147[سورة األنعام اآل�ة:

 فهذا الحدیث: 

 ه ما أعطى))((إن هلل ما أخذ, ول

 من روائع تار�خ الصحا�ة :

على السمع والطاعة, والنصح لكل  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذكرت في جامع النابلسي مرة, أن رجًال من الصحا�ة, �ا�ع رسول هللا 

مسلم, أرسل خادمًا له ل�شتري له فرسًا, فجاء الخادم �الفرس, وصاحبها قال: هذه الفرس �اعها صاحبها بثالثمئة 

هم, قال له: �ا هذا, إنها أغلى من ذلك, أتب�عني إ�اها �أر�عمئة؟ قال له: أتمنى, قال له: أتب�عني بخمسمئة؟ قال در 

له: أتمنى, قال له: �س�عمئة؟ قال له: أتمنى, قال له: أتمنى, بثمانمئة؟ نقده ثمانمئة درهم, من حوله تعجبوا أشد 

 متها.العجب, �اعك إ�اها بثالثمئة!؟ قال: ال �عرف ق�

 �السمع والطاعة, أو: عاهدت رسول هللا على السمع والطاعة, والنصح لكل مسلم.  -ملسو هيلع هللا ىلص-أمرني رسول هللا 
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 حینما تخاف هللا ال یخ�فك من أحد, وحینما ال تخاف هللا تخاف من ظلك :

, �عني اشترى صفقة استیراد, وهللا في تاجر, تاجر أعرفه, هو موفق, حدثني عن شيء فعله, لكن أعجبني تماماً 

ال یوجد ز�ون بثمان�ة, س�عة ونصف س�عة, ستة ونصف ستة,  -قصة قد�مة جداً –عرضها بثمان�ة ونصف, 

خمسة ونصف خمسة, لم ت�ع معه, خمسة آالف ....... تألم أشد األلم, یدخل محله تاجر ناشىء, �عني شاب, 

بته, ألنه جاهل, قال له: هذه بثمان�ة ونصف, قال له: وهللا أول عهده في التجارة, عرض عل�ه هذه الصفقة, أعج

تستحق ذلك, بخمسة لم ت�ع معه هو, قال له: بثمان�ة ونصف, قال له: تستحق ذلك, قال له: حقها على ظهرها, 

 قال له: جاهز, ومندفع, یر�د أن �شتر�ها, فذهب ل�أتي �الرعبون, قال له: تعال, وهللا ال أب�عك إ�اها إال بخمس

 لیرات, أنت غش�م �ا بني, هذه الصفقة تفلسك, اذهب ت�سر.

خاف من هللا, �عني هو عرضها بخمسة لم ت�ع, جاء شاب جاهل, معه مال, �شتر�ها بثمان�ة ونصف, وحقها على 

 ظهرها, لم ی�عه إ�اها, خاف من هللا, ألنه صار في استغالل لجهله.

فك من أحد, وحینما ال تخاف هللا, تخاف من ظلك, من ظلك ال یخ� -هذه أعیدها كثیراً -فحینما تخاف هللا, 

 تخاف, ألن هللا عز وجل قال: 

 ﴿َسُنْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذیَن َكَفُروا الرُّْعَب ِ�َما َأْشَرُكوا﴾

 ]151[سورة آل عمران اآل�ة:

 الخوف هو أكبر شيء �عاقب �ه اإلنسان :

 الخوف. �عني: أیها األخوة, أكبر شيء �عاقب �ه اإلنسان: هو 

ًة َ�ْأِتیَها ِرْزُقَها َرَغدًا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت  ُ َمَثًال َقْرَ�ًة َكاَنْت َآِمَنًة ُمْطَمِئنَّ ُ ِلَ�اَس ﴿َوَضَرَب للااَّ ِ�َأْنُعِم للااَِّ َفَأَذاَقَها للااَّ
 اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِ�َما َكاُنوا َ�ْصَنُعوَن﴾

 ]112[سورة النحل اآل�ة:
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 ﴿َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف﴾

 ]4[سورة قر�ش اآل�ة:

 حدیث الیوم :

 أخواننا الكرام, هذا الحدیث: 

 ((إن هلل ما أخذ, وله ما أعطى))

هذا الحدیث: �ق�م توازن, یجعلك متوازن؛ ال تندم, ال تقل لو, أنت ابذل وسعك, وتوكل على هللا, والحمد هلل رب 

 ین. العالم

 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 الحمد هلل رب العالمین و 
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 اإل�مان : حق�قة {119-74}الدرس 

 13-01-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 یرتك آ�ات التوحید :تأمل ب�ص

ن الع�اد عصوني, حولتها علیهم �السخطة والنقمة, فال تشغلوا أنفسكم �سب الملوك, وادعوا لهم إ((و
 �الصالح, فإن صالحهم �صالحكم))

ْل َعَلْ�ِه﴾  ﴿َوإَِلْ�ِه ُیْرَجُع اْألَْمُر ُكلُُّه َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّ

 ]123[سورة هود اآل�ة:

 ِه ِمْن َوِليٍّ َوَال ُ�ْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحدًا﴾﴿َما َلُهْم ِمْن ُدونِ 

 ]26[سورة الكهف اآل�ة:

 ﴿َیُد للااَِّ َفْوَق َأْیِدیِهْم﴾

 ]10[سورة الفتح اآل�ة:

ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة َفَال ُمْمِسَك َلَها َوَما ُ�ْمِسْك َفَال ُمْرِسَل َلُه ِمْن َ�ْعِدِه﴾  ﴿َما َ�ْفَتِح للااَّ

 ]2اطر اآل�ة:[سورة ف

حینما تصل إلى التوحید, وصلت إلى هللا, أما حینما �كون هناك ضعف في توحیدك, �كون هناك ضعف في 

استقامتك؛ ألنه ین�غي أن ترضي ز�دًا, أو عبیدًا, أو فالنًا, أو عالنًا, فإن أرضیتهم, ولم ترض هللا عز وجل, 

 وقعت في الشرك. 
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  أن �عضها ذكرتها لكم تمهیدًا لهذا الحدیث. الإط�عًا: آ�ات التوحید كثیرة جدًا, 

 متى یبلغ العبد حق�قة اإل�مان؟ :

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

ن لكل شيء حق�قة, وما بلغ عبد حق�قة اإل�مان, حتى �علم أن ما أصا�ه لم �كن لیخطئه, وما أخطأه لم ((إ
 �كن ل�صی�ه))

 ن هللا عز وجل �قول: شيء طائش ال یوجد, إنسان یروح ضح�ة ال یوجد, أل

ال من إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرمًا بینكم فال تظالموا, �ا ع�ادي, كلكم جائع إ((�ا ع�ادي, 
ال من كسوته فاستكسوني أكسكم, �ا ع�ادي, كلكم ضال إأطعمته فاستطعموني أطعمكم, �ا ع�ادي, كلكم عار 

نسكم وجنكم, كانوا على أتقى قلب رجل إن أولكم وآخركم وال من هدیته فاستهدوني أهدكم, �ا ع�ادي, لو أإ
نسكم وجنكم, كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم, إواحد منكم, ما زاد في ملكي شیئًا, ولو أن أولكم وآخركم و

نسكم وجنكم, وقفوا على صعید واحد, وسألني كل واحد منكم إما نقص في ملكي شیئًا, ولو أن أولكم وآخركم و
ذلك ألن عطائي كالم, -ال كما ینقص المخ�ط إذا غمس في م�اه ال�حر إ, ما نقص ذلك في ملكي, مسألته

 ال نفسه))إفمن وجد خیرًا فل�حمد هللا, ومن وجد غیر ذلك فال یلومن  -وأخذي كالم, كن ف�كون, زل فیزول

 لذلك ورد في أثر قدسي آخر: 

وأرزق و�شكر سواي, خیري إلى الع�اد نازل, وشرهم  ((إني والجن واإلنس في ن�أ عظ�م؛ أخلق و�عبد غیري,
إلي صاعد, أتحبب إلیهم بنعمي وأنا الغني عنهم, و�ت�غضون إلي �المعاصي وهم أفقر شيء إلي, من أقبل 
علي منهم تلقیته من �عید, ومن أعرض عني منهم نادیته من قر�ب؛ أهل ذكري, أهل مودتي, أهل شكري, 

ن لم یتو�وا فأنا طبیبهم , أبتلیهم إن تابوا فأنا حبیبهم, وإأقنتهم من رحمتي,  أهل ز�ارتي, أهل معصیتي, ال
�المصائب, ألطهرهم من الذنوب والمعایب, الحسنة عندي �عشرة أمثالها وأز�د, والسیئة �مثلها وأعفو, وأنا 

 أرأف �عبدي من األم بولدها))
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 تلیهم �المصائب, ألطهرهم من الذنوب والمعایب))ن لم یتو�وا فأنا طبیبهم, أبإن تابوا فأنا حبیبهم, و((إ

 ما أن تأت�ه راكضًا, وهللا عنده أدو�ة كثیرة. إ�عني: 

 ((عجب ر�كم من قوم, �ساقون إلى الجنة �السالسل))

 لذلك ورد في الحدیث الصح�ح: 

ٕان اجتمعوا على ال �شيء قد كت�ه هللا لك, و إ((واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ینفعوك �شيء, لم ینفعوك 
 ال �شيء قد كت�ه هللا عل�ك))إأن �ضروك �شيء, لم �ضروك 

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 متى �كون الطر�ق إلى هللا سالك؟ :

 قال تعالى: 

ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة َفَال ُمْمِسَك َلَها﴾  ﴿َما َ�ْفَتِح للااَّ

 ]2[سورة فاطر اآل�ة:

لى هللا, قطعت أر�عة أخماس الطر�ق, حینما تعرض عن الخلق وتعقد األمل هو حینما ت�أس من الناس وتتوجه إ

على الخالق, وصلت إلى هللا عز وجل, ما دام في طرق جانب�ة, فالطر�ق إلى هللا غیر سالك, إلى أن تقطع األمل 

, من كل الخلق, ما دام في �اب مفتوح في األرض, �اب السماء مغلق, إلى أن ت�أس مما في أیدي الخلق

 وتحرص على ما عند هللا عز وجل. 
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 ألغ كلمة (لو) من ح�اتك ال تشعر بندم قط :

 هذا الحدیث أساسي في اإل�مان: 

((لكل شيء حق�قة, وما بلغ عبد حق�قة اإل�مان, حتى �علم أن ما أصا�ه لم �كن لیخطئه, وما أخطأه لم �كن 
 ل�صی�ه))

 حمد في مسنده][أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر, واإلمام أ

 إذا ألغیت كلمة لو من ح�اة المؤمن, ال یوجد عنده ندم, قدر هللا وما شاء فعل. 

 ((فال تقل: لو أني فعلت كذا وكذا؛ ولكن قل: قدر هللا وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الش�طان))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

ة ندم على شيء فاته من الدن�ا, ما هو لك لك, ول�س غر��ًا: أن تكون معظم مشكالت الناس النفس�ة, هي حال

 وما ل�س لك ل�س لك.

 لذلك: �عني: 

 ((ابتغوا الحوائج �عزة األنفس, فإن األمور تجري �المقادیر))

 وال ین�غي للمؤمن أن یذل نفسه. 

 ((وشرف المؤمن ق�امه �اللیل, وعزه استغناؤه عن الناس))

ة, التوحید �علم الجرأة, التوحید �علم الغنى, كیف تستغني عن الناس؟ التوحید �علم الشجاعة, التوحید �علم العف

 األمر كله بید هللا, 

 ﴿بیده ملكوت السموات واألرض﴾

 . -نعم-
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 اعلم علم ال�قین :

 قال تعالى: 

َماِء ِإَلٌه َوِفي اْألَْرِض ِإَلٌه﴾  ﴿َوُهَو الَِّذي ِفي السَّ

 ]84[سورة الزخرف اآل�ة:

شرایین القلب الشر�ان التاجي, فتحته بید هللا, قد ُ�سطم, وقد ی�قى مفتوحًا, فإذا أغلق,  �عني: حینما توقن أن

أص�حت ح�اة اإلنسان جح�مًا؛ �حتاج إلى قثطرة, وعمل�ات, وزرع أوع�ة ُتؤخذ من مكان, توضع في مكان, 

 و�حتاج إلى نشر صدره, إلى فتح قل�ه, إلى إدخال جراحة.

 عز وجل, عمل الكلیتین بید هللا عز وجل, نمو الخال�ا بید هللا, قد تنض�ط, وهذا ما �عني: الشر�ان التاجي بید هللا

 ُ�سعدنا, وقد ال تنض�ط, فإذا لم تنض�ط, ال یوجد لها حل.

 ال طاعة هللا عز وجل. إ�عني: خمسون ألف سیف مسلطة فوق رؤوسنا, ال ُینجینا منها 

 إل�كم هذا المثال لتوض�ح هذه الحق�قة :

األخوة, مثل �س�ط: تصور وحوش كاسرة, ض�ع مثًال, س�ع, ذئب, وحوش كاسرة, مخ�فة, مر�وطة �أزمة, بید أیها 

جهة قو�ة, فأنت كلما كنت ذك�ًا, عالقتك ال مع الوحوش, ولكن مع من �مسكها, فإذا رضي عنك, أ�عدها عنك, 

 وٕاذا غضب عل�ك, سلطها عل�ك, عالقتك مع من؟ مع هللا عز وجل, والدلیل: 

 ﴿َفِكیُدوِني َجِم�عًا ُثمَّ َال ُتْنِظُروِن﴾

 ]55[سورة هود اآل�ة:

ْلُت َعَلى للااَِّ َر�ِّي َوَر�ُِّكْم َما ِمْن َدا�ٍَّة ِإالَّ ُهَو َآِخٌذ ِبَناِصَیِتَها ِإنَّ َر�ِّي َعَلى ِص  ي َتَوكَّ  َراٍط ُمْسَتِق�ٍم﴾﴿ِإنِّ

 ]56[سورة هود اآل�ة:
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 على صراط مستق�م, عالقتك مع الدواب لما مع هللا عز وجل؟ مع هللا, ل�س لك عالقة الدواب كلها بید هللا, وهللا

مع الدواب أبدًا, عالقتك مع من �ملكها, فإذا غضب, أرخى الزمام, فوصلت إل�ك, وٕاذا أح�ك, أ�عدها عنك, 

 فعالقتك معه ال معها. 

أصا�ه لم �كن لیخطئه , وما أخطأه لم �كن  ((لكل شيء حق�قة, وما بلغ عبد حق�قة اإل�مان, حتى �علم أن ما
 ل�صی�ه))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر, واإلمام أحمد في مسنده]

 هذا العالم علم حق�قة اإل�مان �اهلل :

�عني مناس�ة أن -عالم جلیل كان في مكة المكرمة, فجاء أحد خلفاء بني أم�ة الك�ار, رآه في الحرم �طوف, 

نني أستحي أن أسأل غیر هللا في بیت هللا, فخجل الخل�فة, رآه خارج إلن حاجتك, قال له: وهللا قال له: س -�كرمه

 الحرم, قال له: سلن حاجتك, قال له: وهللا ما سألتها من �ملكها, أفأسألها من ال �ملكها!؟. 

: ل�س لي عندك حاجة. ذاً إفلما ألح عل�ه, قال له: حاجتي أن تدخلني الجنة, قال له: هذه ل�ست بیدي, قال له: 

 انتهت. 

 من روائع الزمان :

�قولون: مرة هارون الرشید حج بیت هللا الحرام, طلب عالمًا من علماء الحرم الك�ار, كان اإلمام مالك, إمام دار 

م ُیؤتى الهجرة, فذهبوا إل�ه وقالوا: الخل�فة یر�دك, ینتظرك, یر�د أن ینتفع �علمك, قال لهم: قولوا له: �ا هارون, العل

ن جاءنا, إفقال لهم: أ�ضًا قولوا له:  -والخلفاء كانوا فقهاء أ�ضاً -وال �أتي, فلما أبلغوه هذا, قال: صدق, أنا آت�ه 

 ال ین�غي أن یتخطى رقاب الناس, قال: صدق, ثم قال لهم: وقولوا له .....

تكبر وضعه, قال: خذوا عني فلما جاءه, وجلس في طرف المسجد على كرسي, فقال: من تواضع هلل رفعه, ومن 

 هذا الكرسي.

ره األمیر.    �عني: كان الخلفاء �عرفون ق�مة العلم أ�ضًا, والعلماء �عرفون قدره, وكلما عرف العالم قدره, قدَّ
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 العلم ین�غي أن �كرم :

اجتهم إلى قال: �استغنائي عن دن�ا الناس, وح -كان سید التا�عین–سئل مرة الحسن ال�صري: �م نلت هذا المقام؟ 

 علمي.

لو عكسناها: إذا صار من �عمل في الدعوة �حاجة إلى مال الناس, والناس مستغنون عن علمه, أین صار؟ في 

 الحض�ض, في الوحل.

 فالعلم ین�غي أن �كرم, ومن لم �كرِّم نفسه, ال �كرمه أحد, العلم ین�غي أن �كرَّم. 

 ك!؟ :إذا كان هللا معك فمن عل�ك, وٕاذا كان عل�ك فمن مع

: وقف موقف جرأة وشجاعة من الحجاج, �عني نصحه, الحجاج غضب -ذكرتها لكم مراراً -الحسن ال�صري, 

ب�ساطة, الحجاج كان عنده قتل -غض�ًا شدیدًا, قال للذین استمعوا إل�ه: وهللا ألرو�نكم من دمه, وأمر �قتله 

مد النطع, وأرسل الحاجب, ل�أتي �الحسن فأمر �قتله, ط�عًا: جيء �الس�اف, و  –اإلنسان أهون من قتل ذ�ا�ة

ال�صري كي �قتله في قصره, جاء الحسن ال�صري, ورأى الوضع منته�ًا, الس�اف جاهز, والنطع ممدود, وكل 

ال أن ُتقطع رأسه, فتمتم �كلمات لم �فهمها أحد, فإذا �الحجاج �قف له, و�ستقبله, إشيء, والجو متوتر, وال ی�قى 

سه, حتى أجلسه إلى جان�ه, وقال له: �ا أ�ا سعید, أنت سید العلماء, واستفتاه في قض�ة, وما زال �قر�ه من مجل

 وقیل: هكذا, وعطره, وض�فه, ثم ش�عه إلى �اب القصر.

اللذان لم �فهما ماذا حدث: هما الس�اف والحاجب, ألنهما وحدهما �علمان علم ال�قین, أنه �عد قلیل: سوف ُتقطع -

 .-رأسه

ال له: �ا أ�ا سعید, لقد جيء �ك لغیر ما فعل ف�ك, ماذا قلت لر�ك؟ فقال الحسن ال�صري: قلت ت�عه الحاجب, ق

لر�ي: �ا مالذي عند كر�تي, �ا مؤنسي عند وحشتي, اجعل نقمته علي بردًا وسالمًا, كما جعلت النار بردًا وسالمًا 

 على إبراه�م.

, فإذا كان هللا معك, ال أحد في األرض �ستط�ع أن �صل هللا بدل له قلب الحجاج؛ عالقتك مع هللا, مع هللا وحده

 إل�ك, وٕاذا كان هللا عل�ك, أقرب إنسان إل�ك یتهجم عل�ك.
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 إذا كان هللا معك فمن عل�ك, وٕاذا كان عل�ك فمن معك!؟. 

 ن هللا �منعك من یز�د, ولكن یز�د ال �منعك من هللا:إ

الي ال�صرة رجل عنده الحسن ال�صري, جاء البر�د من كان الحسن ال�صري عنده یز�د بن معاو�ة, كان عند و 

الشام, من دمشق العاصمة, من خل�فة المسلمین یز�د, في هذا البر�د ف�ه أمر لوالي ال�صرة, هذا األمر ال یرضي 

 هللا عز وجل؛ لعله في ظلم, أو في شيء ...... وقع في حیرة, ماذا �فعل؟.

ن عصیت الخل�فة أغضبته, فأنا بین نار�ن إهذا األمر أغضبت هللا, و ن أنا نفذتإفسأل الحسن ال�صري, قال له: 

 ن هللا �منعك من یز�د, ولكن یز�د ال �منعك من هللا.إ, قال: -قال له الحسن كلمة رائعة-ماذا أفعل؟ 

 ن هللا �منعك من یز�د, ولكن یز�د ال �منعك من هللا.إهذه كلمة رائعة جدًا: 

 ن لم تكن معه, كل شيء ضدك. إخدمتك, و فإذا كنت مع هللا, كل شيء في

 قانون الت�سیر والتعسیر :

 هللا عز وجل: علمنا �القرآن. قال: 

 ﴿َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى﴾

 ]5[سورة اللیل اآل�ة:

َق ِ�اْلُحْسَنى﴾  ﴿َوَصدَّ

 ]6[سورة اللیل اآل�ة:

ُرُه ِلْلُ�ْسَرى﴾  ﴿َفَسُنَ�سِّ

 ]7[سورة اللیل اآل�ة:

 شيء أحلى للنفس من الت�سیر, وال في شيء �غ�ظ اإلنسان كالتعسیر.ال یوجد 

 كان عل�ه الصالة والسالم, یدعو و�قول: 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

936 

 ال ما جعلته سهًال))إ((اللهم ال سهل 

 ﴿َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى﴾

 ]5[سورة اللیل اآل�ة:

َق ِ�اْلُحْسَنى﴾  ﴿َوَصدَّ

 ]6[سورة اللیل اآل�ة:

ُرُه ِللْ   ُ�ْسَرى﴾﴿َفَسُنَ�سِّ

 ]7[سورة اللیل اآل�ة:

 ﴿َوَأمَّا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنى﴾

 ]8[سورة اللیل اآل�ة:

 ﴿َوَكذََّب ِ�اْلُحْسَنى﴾

 ]9[سورة اللیل اآل�ة: 

ُرُه ِلْلُعْسَرى﴾  ﴿َفَسُنَ�سِّ

 ]10[سورة اللیل اآل�ة:

هللا, وصدق �الحسنى؛ �عني آمن, فقانون الت�سیر والتعسیر: أعطى, �عني عمل أعماًال صالحة, واتقى أن �عصي 

واستقام, وعمل عمًال صالحًا, وأما من بخل: لم �عمل صالحًا, وأما من بخل, واستغنى عن طاعة هللا, كذب 

�الحسنى؛ ال آمن, وال استقام, وال أعطى؛ معنى: آمن, استقام, أعطى ت�سیر, لم یؤمن, ولم �ستقم, ولم �عط 

 تعسیر.

 ال من أبى, كل ابن آدم ....إ, وهللا س�حانه وتعالى خلقنا لیرحمنا, -نعم-ك فالت�سیر منك, والتعسیر من

 اآلن: والحدیث الشر�ف: 
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 ال من أبى, قالوا: ومن �أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة, ومن عصاني فقد أبى))إ((كلكم یدخل الجنة 

 حدیث الیوم :

 حدیث الیوم: 

مان, حتى �علم أن ما أصا�ه لم �كن لیخطئه, وما أخطأه لم ن لكل شيء حق�قة, وما بلغ عبد حق�قة اإل�((إ
 �كن ل�صی�ه))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر, واإلمام أحمد في مسنده]

 والحمد هلل رب العالمین 
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 والرزق  : اإلنفاق {119-75}الدرس 

 15-01-1998لسي بتار�خ: لفضیلة الدكتور دمحم راتب الناب -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 هذه حق�قة الرزق :

 أنه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, عن النبي -رضي هللا عنه-روى الدار قطبي: عن أنس 

فُینزل هللا تعالى على الناس أرزاقهم على قدر نفقاتهم؛ فمن كفَّر ((إن مفات�ح الرزق متوجهة نحو العرش, 
 ُكفِّر له, ومن قلَّل ُقلِّل له))

الفعل فعل هللا, والرزق رزق هللا, واألمر كله بید هللا؛ فمن أنفق, َأنفق هللا عل�ه, وكثَّر أرزاقه, ومن قلل؛ قلل هللا 

 عل�ه. 

 نقطة مهمة :

حر�ص حرصًا ال حدود له على شیئین: على ح�اته, وعلى رزقه,  -أیها األخوة-النقطة الدق�قة: أن اإلنسان 

وح�اته, ورزقه بید هللا وحده, ولم ُ�سلم قض�ة الح�اة والرزق لمخلوق, ولو توهمت: أن فالنًا قتل فالنًا, المقتول 

 �موت �أجله, هذه عقیدة أهل السنة والجماعة, المقتول ُ�قتل �أجله. 

, لو اجتمعت على أن ینفعوك �شيء, لم ینفعوك إال �شيء قد كت�ه هللا لك, وٕان اجتمعوا على ((واعلم أن األمة
 أن �ضروك �شيء, لم �ضروك إال �شيء قد كت�ه هللا عل�ك))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 �عني: هو األساس أن تدع الخلق, وتتجه إلى الخالق, هذا هو الدین, وهذا هو التوحید. 
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 ن في ابن آدم :من مسالك الش�طا

 إلغاء اإلنفاق :-1

اإلنسان: حینما ُ�علق اآلمال على الخلق, یتشعب, یتشتت, یتمزق؛ إن أرضى ز�دًا, �غضب عبید, وٕان أرضى 

فالنًا, �غضب عالن, أما إذا جعل عالقته �اهلل عز وجل, وأ�قن أن أجله, ورزقه بید هللا, وأن كلمة الحق ال تقطع 

 ألن هذا الذي تعبده, إذا لم �حمك, كیف تعبده؟ تعبد قو�ًا أنت, تعبد من بیده كل شيء.رزقًا, وال تقرب أجًال, 

 �عني: كل إنسان �قول لك: أنا أخاف أن أط�ع هللا, فأدفع الثمن �اهظًا ......

ق من مثًال: إنسان إ�مانه صفر؛ تعبد هللا وُ�سل�ك إلى غیره؟ تعبد هللا وال �حم�ك؟ تعبد هللا وال یدافع عنك؟ تنف

 مالك على الفقراء والمساكین وال یرزقك؟: 

ُف َأْوِلَ�اَءُه َفَال َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن﴾ ْ�َطاُن ُیَخوِّ  ﴿ِإنََّما َذِلُكُم الشَّ

 ]175[سورة آل عمران اآل�ة:

علم علم ال�قین: أن هذا من الش�طان, أخواننا الكرام, إذا هممت بدفع صدقة, ثم قلت: ال, أنا أولى, ال یوجد داع, ا 

 ألن: 

ْ�َطاُن َ�ِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَ�ْأُمُرُكْم ِ�اْلَفْحَشاِء﴾  ﴿الشَّ

 ]268[سورة ال�قرة اآل�ة:

كل التوجیهات, الوسوسات, إلى معص�ة تستحي بها, من الش�طان وكل التقنینات إلى إلغاء اإلنفاق من الش�طان, 

 ن من الش�طان.وكل المناوشات بین المؤمنی
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 التحر�ش بین المؤمنین :-2

 ((إن الش�طان یئس أن �عبد في أرضكم))

 �عني: أن ُ�عبد صنم في العالم اإلسالمي, مستحیل, انتهى, هذا انتهى إلى یوم الق�امة. 

 ((إن الش�طان یئس أن �عبد في أرضكم))

 لن تجد إنسانًا في كل �الد المسلمین, �عبد غیر هللا.

الصین بوذا, وفي نار, وفي �قر, وفي آلهة كثیرة, في العالم اإلسالمي نعبد هللا وحده, هذا من فضل �عني: في 

 هللا علینا, حسنًا: ما دور الش�طان إذًا؟. 

 ((إن الش�طان یئس أن �عبد في أرضكم؛ ولكن رضي �التحر�ش بین المؤمنین))

 لش�طان, وهي ُترضي الش�طان. كل الخالفات بین المؤمنین, �أمر من الش�طان, و�دافع من ا

 سؤال دقیق :

 لما یتحرك, في سؤال دقیق, أرجو أن �كون واضحًا عندكم: -أح�اناً –اإلنسان 

تتحرك لمصالح من؟ من المستفید؟ من؟ هذه الحركة؛ لو تحركت لمناوشة أخ في  -دقق-تتحرك,  -أح�اناً –أنت 

 ن, هذه الحركة: لصالح من؟ لصالح الش�طان.هللا, لو تحركت إلحداث خصومة, لشق صف, لشرخ بین شخصی

 �عني: أح�انًا األمر: ُ�فسر ل�س على هذا, حسنًا: األمر تم لصالح من؟.

إذًا: إذا كان تم لصالح الش�طان, إذًا: هذا الوحي من الش�طان, فالخصومات بین المؤمنین, لصالح الش�طان, إذًا: 

 هي بوحي من الش�طان. قال: 

ْ�َطاِن﴾ ﴿َهَذا ِمْن َعَملِ   الشَّ

 ]15[سورة القصص اآل�ة:
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 لما وكزه موسى فقضى عل�ه:

ْ�َطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبیٌن﴾  ﴿َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ

 ]15[سورة القصص اآل�ة:

 كل اإلحجام عن اإلنفاق, بدافع الخوف من قلة الرزق, بوحي َمن؟: 

 ﴿َ�ِعُدُكُم اْلَفْقَر﴾

 ]268ة:[سورة ال�قرة اآل�

ْ�َطاُن﴾  ﴿ِإنََّما َذِلُكُم الشَّ

 ]175[سورة آل عمران اآل�ة:

 ﴿َ�ِعُدُكُم اْلَفْقَر﴾

 ]268[سورة ال�قرة اآل�ة:

 حسنًا: 

 ﴿َوَ�ْأُمُرُكْم ِ�اْلَفْحَشاِء﴾

 ]268[سورة ال�قرة اآل�ة:

 واضح.

�دعوك إلى المعص�ة, واإلثم, یخوفك من أن ُتنفق, و�خوفك من أن تعمل صالحًا, و�عدك �الفقر: إن فعلت هذا, و 

 والفجور, وُ�وقع بینك و�ین أخ�ك.
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 األمر �المعص�ة :-3

 �المناس�ة: هللا عز وجل ذكر على لسان الش�طان: 

 ﴿َألَْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِق�َم﴾

 ]16[سورة األعراف اآل�ة:

من مالٍه, ودخله ر�وي, ووقته في المالهي, اإلنسان: ما دام في طرقات منحرفة, ال یوجد ش�طان, إذا إنسان 

 ومتفلت, ال �شعر بوسوسة إطالقًا, ألنه �فعل ما یر�د الش�طان.

مرة قال لي شخص سؤاًال: لماذا الصحون في أورو�ا قلیلة جدًا, وعندنا كثیرة جدًا؟ قلت له: ألن الذي تراه في هذه 

 على طر�قهم سائرون. فلذلك: الصحون, هم �فعلونه كل یوم, �عني هم في انحطاط, ونحن 

ْ�َطاُن﴾  ﴿ِإنََّما َذِلُكُم الشَّ

 ]175[سورة آل عمران اآل�ة:

األمر �المعص�ة من الش�طان, األمر �البخل من الش�طان, التحر�ش بین المؤمنین من الش�طان, دائمًا خذ 

 األمر. القاعدة: هذا األمر تم لصالح من؟ لصالح جهة, إذًا هذه الجهة: هي التي سببت هذا

فاعلم علم ال�قین: أنه ل�س من صالح المؤمنین, أن �كون هناك فرقة بینهم, وال أن تكون بینهم عداوة و�غضاء, وال 

أن تكون بینهم قط�عة رحم, وال أن تكون بینهم عداوة؛ فإذا كانت هذه العداوة, وقط�عة الرحم, وال�غضاء, واإلحجام 

 طان هو ال�اعث.عن المعاونة, هذا لصالح الش�طان, والش�

 فلذلك: �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((إن مفات�ح الرزق متوجهة نحو العرش))
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 الوساوس لمن یر�د أن یتوب :-4

 فالش�طان �قول: 

 ﴿َألَْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِق�َم﴾

 ]16[سورة األعراف اآل�ة:

ت�ك الوساوس, شيء طب�عي جدًا, یوم كان اإلنسان مع لمجرد أن تتجه إلى المسجد, لمجرد أن تنوي أن تتوب, تأ

 الش�طان, أراحه من الوساوس, لما كان مع الش�طان, ال یوجد مشكلة, أنت تحقق ما یر�د: 

َهَواِت َأْن َتِمیُلوا َمْ�ًال َعِظ�مًا﴾ ُ ُیِر�ُد َأْن َیُتوَب َعَلْ�ُكْم َوُ�ِر�ُد الَِّذیَن َیتَِّ�ُعوَن الشَّ  ﴿َوللااَّ

 ]27النساء اآل�ة: [سورة

 إذا كنت مع هللا, فأنت في خیر, أما الذین یت�عون الشهوات: یر�دون أن تمیلوا م�ًال عظ�مًا إلى الشهوات. قال له: 

 ﴿َألَْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِق�َم﴾

 ]16[سورة األعراف اآل�ة:

, أن تتوب, أن تحجب زوجتك, أن تض�ط �عني الش�طان: لمجرد أن تسلك طر�ق اإل�مان, طر�ق الصلح مع هللا

عینك, أن تض�ط لسانك, تأت�ك الوساوس, من خلق هللا؟ صار لك ثالثون سنة, السؤال لم یخطر في �الك, لما 

 تبت, أتاك السؤال! أي الدین أصح مثًال؟. 

 قال له: 

 ْم َوَعْن َشَماِئِلِهْم َوَال َتِجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِر�َن﴾﴿َآلِتَینَُّهْم ِمْن َبْیِن َأْیِدیِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْ�َماِنهِ 

 ]17[سورة األعراف اآل�ة:
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 أتر�د أن تعرف نعم ر�ك عل�ك؟ إل�ك �عضها :

 اسأل حوالي مئة شخص, ال على التعیین, كیف الوضع؟ �قول لك: وهللا سوق مسموم, ال یوجد عمل. 

معك طعامك, وسفرتك عامرة, �كل أنواع الطعام, وأوالد �صحة تامة, تسكن في بیت, وعندك أوالد, وعندك زوجة, و 

وعندك مرك�ة, وال یوجد عندك مشكلة, یوجد هموم قلیلة في العمل, ال یوجد مانع؛ �ا رب لك الحمد على نعمة 

الصحة, �ا رب لك الحمد على نعمة الزوجة, لك زوجة, لك أوالد, ال یوجد مرض عضال في أسرتك, هذه نعمة: 

 تقدر بثمن. ال

 أستصغر شأن اإلنسان, حینما �شكو.  -وهللا أیها األخوة-لذلك: أنا 

 اإلنسان ال �عرف قدر النعمة عل�ه إال �عد زوالها :

زرته �األر�ع وس�عین, مكتب استیراد درجة أولى, قال لي: ال �عاش في البلد, سوق مسموم؛  -هكذا-مرة شخص, 

ثناء كان الدوالر بثالث لیرات, كانت أر�احه ملیونین في السنة, لم �عج�ه, هذا ال یوجد عمل, وال یوجد ر�ح, وهللا أ

 ل�س عمل, �عث هللا له مرضًا, زرته, وهللا سأسمعكم ماذا قال لي؟.

 اإلنسان �كف�ه ألف لیرة في الشهر. -�ا أستاذ راتب-قال لي: وهللا 

 حته, التي كان �ستمتع بها. �عني: یتمنى أن ینفق ألف لیرة في الشهر, لكن �عید هللا له ص

 إذا سمح ر�ك أن تع�ش یومًا جدیدًا؛ احمد ر�ك عل�ه واقرأ هذا الدعاء :

 :-أیها األخوة-اإلنسان �قوم ص�احًا, ما ف�ه شيء, دققوا 

 , إذا است�قظ من نومه, �قول: -عل�ه الصالة والسالم-كان 

 ((الحمد هلل الذي رد إلي روحي.

 مة إلى جان�ه, مست یده مثل البوظ, فاست�قظت مذعورة, میت. لي صدیق, نام, زوجته نائ-

لنا أخ, دخل لغرفته, العادة �صلي الفجر حاضرًا في الجامع, �عني أح�انًا أهله �صلون, أو ال �صلون الفجر, ظنوا 
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یت, نام أنه صلى ورجع, زوجته مهیئة السلطة, والب�ض المقلي, والترتی�ات, ماما: قم أ�قظ أ�اك, قال لها: أبي م
 ولم �ست�قظ.

 :-فلما اإلنسان �ست�قظ, یجب أن تقول

 الحمد هلل الذي رد إلي روحي. 

وقف, ال یوجد ف�ه شيء؛ صحته طی�ة, یرى �عیونه, �سمع الصوت, یتكلم, �عني أفرغ مثانته, واألجهزة كلها -
 . -سل�مة, قلیلة هذه؟

 والحمد هلل الذي عافاني في بدني.

 . -الجامع الشيء الثالث: صلیت في-

 والحمد هلل الذي ألهمني ذكره, ورد إلي روحي, وعافاني في بدني, وأذن لي بذكره))

 سمح لي.

في أشخاص �قومون �أعمال شاقة الفجر, �غسل س�ارته في الساحات العامة, لك هذا وقت صالة, وقت ع�ادة, 

یدي هللا عز وجل, في شخص هذا ل�س وقت غسیل س�ارة, هذا وقت الرحمة, وقت التجلي, وقت أن تقف بین 

 خارج من الملهى اآلن, دایخ, أنت جالس في الجامع. 

 فاإلنسان ........ 

 كان نب�كم تعظم عنده النعمة مهما دقت :

 تعظم عنده النعمة مهما دقت.  -عل�ه الصالة والسالم-كان 

 �عني: قلیلة تشرب كأس ماء, و�خرج, والطر�ق سالك.

قال له: بنصف  -نظر, هارون الرشید ذكي-إذا ُمنع عنك؟  -ألحد الخلفاء-س قال له: �كم تشتري هذا الكأ

في أناس �صرخون, إذا كان صار معهم حصر بول, شيء مخیف, آالم ال –ملكي, قال له: فإذا ُمنع إخراجه, 
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 قال له: بنصف ملكي اآلخر, قال له: إذًا: ملكك ُ�ساوي كأس ماء؛ شر�ًا وٕاخراجًا.  -تحتمل

 الكثیر من الناس : نعمة یجهلها

 أنا أر�د أن أذكركم بنعم هللا عز وجل, أر�د أن تقولوا: الحمد هلل دائمًا, أر�د إذا دخلت بیتك, معك مفتاح بیت: 

 ((الحمد هلل الذي آواني, وكم ممن ال مأوى له))

فر نحو قال لي شخص كالم لطیف, قال لي: نسافر نحو الغرب, نرى حالنا, ما عندنا شيء في �الدنا, نسا

الشرق, نرى حالنا ملوكًا, أسر �أكملها في الرصیف, نصف الشعب الهندي على الرصیف نائم؛ والوالدة على 

 الرصیف, واللقاء الزوجي على الرصیف, أو �قوارب صغیرة, أنت عندك مأوى. 

 ((الحمد هلل الذي آواني, وكم ممن ال مأوى له))

 قر نعمة هللا عل�ك :انظر لمن هو أدنى منك, فلذلك: أحرى أال تحت

 أخواننا الكرام, رجاًء, عندنا قاعدة ذهب�ة: انظر لمن هو أدنى منك, فذلك: أحرى أال تحتقر نعمة هللا عل�ك.

أما في الدین: إ�اك أن تنظر إلى المجرمین؛ أخي أنا لست مجرمًا, �قول لك, ما أحالك أن تكون مجرمًا, أنا ال 

 أسرق, ما أحالك أن تكون حرام�ًا.

 ي أمر الدین: انظر إلى من هو فوقك ........ف

المؤمنین, الك�ار, األول�اء, العارفین �اهلل؛ كیف كسبوا ح�اتهم؟ كیف عرفوا أن �ع�شوا؟ كیف ط�قوا  -اآلن–انظر 

منهج هللا؟ كیف رضي هللا عنهم ورضوا عنه؟ كیف استحقوا الجنة �أمر الدین؟ إ�اك أن تنظر لمن هو أدنى منك, 

 الدن�ا: انظر إلى من هو أدنى منك, فذلك: أحرى أال تحتقر نعمة هللا عل�ك. أما �أمر 

 من فوائد الص�ام :

والحق�قة: �عني الص�ام له فائدة, له ملیون فائدة, من الفوائد: تعرف أنك إنسان ضعیف, تجد شخصًا محترمًا جدًا, 

, �عني متعلق �كأس ماء, كل أحالمه إذا كان في الصیف, الص�ام في الصیف, من الساعة الثان�ة عشرة ظهراً 
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 كأس ماء, وكأس ماء ینعشه, أنت مفتقر لكأس ماء, مفتقر للقمة طعام تأكلها. فلذلك أنا أقول هذا الكالم لسبب:

في بؤس كبیر, والفقر مستشر, والذین �حتاجون الطعام والشراب كثر, لذلك: �قدر ما تستط�عون, أنفقوا من 

 أموالكم. 

 قها في سبیل هللا إال وهللا �عوضها إل�ك, دلیل ذلك :ما من نفقة تنف

هناك في القرآن الكر�م ثماني آ�ات حصرًا, تؤكد كلها: أنه ما من نفقة ُتنفقها في سبیل هللا, إال وهللا �عوضها, 

 أبدًا: 

 ﴿َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو ُیْخِلُفُه﴾

 ]39[سورة س�أ اآل�ة:

 نفقة تنفقها, هللا عز وجل: یخلفها أضعافًا مضاعفة. إله �قول لك هذا: أي 

 من أسرار زكاة الفطر :

 حسنًا: في سؤال ثان: مر �الفقه: أن اإلنسان في رمضان, عل�ه أن یدفع زكاة الفطر, من هو الذي �كلف؟.

یت ال �عني مئة غرام جبنة, مع رغیف, مع كأس شاي فقط, الب-قال: الذي عنده في البیت وج�ة طعام واحدة 

 .-لكن هذا فقیر جدًا!-الذي �ملك قوت یومه, عل�ه زكاة الفطر  -یوجد ف�ه شيء, إال مئة غرام جبنة, وج�ة طعام

 قال: من أجل أن یذوق في كل سنة مرة, طعم اإلنفاق.

 له أن �أخذ, لكن ال بد من أن ُینفق, لیذوق طعم اإلنفاق.
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 لذلك: 

 ل له))((فمن كفَّر ُكفِّر له, ومن قلَّل ُقلِّ 

 ((أنفق �الًال, وال تخش من ذي العرش إقالًال))

 ((عبدي َأنفق, ُأنفق عل�ك))

 طرفة :

 ال ُتقدر بثمن. -أسمعها وأسجلها أح�اناً -وهللا قصص, لو في وقت 

 إنسان: تجد أنفق مئة ألف, جاءه مئتان, هللا أكرم منك.

 عافًا, �غمرك �العطاء. �عني: في طرفة: هللا عز وجل ال یتحمل من�ة, تعطي �عط�ك أض

 ((أنفق, وال تخش من ذي العرش إقالًال))

: إذا جاء رمضان, كان جوادًا, وكان أجود ما -عل�ه الصالة والسالم-هذا درس الیوم, ونحن في رمضان, وكان 

 �كون في رمضان, كالر�ح المرسلة. 

 مالحظة :

, الحكمة من ذلك: أن هذا اإلنسان عل�ه دیون, لي مالحظة �س�طة: األحادیث الشر�فة: ُتلح على إطعام الطعام

تعط�ه ألفین, یدفعهم دین, �حتاج إلى ثوب, تعط�ه ثالثة آالف, �شتري ثو�ًا, یدخن, تعط�ه �شتري دخانًا, وأوالده 

جائعون, أما إذا قدمت له طعامًا؛ تنكة سمن, تنكة ز�ت, رز, سكر, هذا في النها�ة إلى ال�طون الجائعة, تضمن 

 ز�ع الطعام: أن تصل هذه المواد إلى معدة هؤالء الفقراء, من دون إشكاالت.أنت بتو 

لذلك: من أعظم األعمال؛ إطعام الطعام, توز�ع الطعام, وهذا شهر كر�م, وهللا عز وجل �حبنا متعاونین, وال �حبنا 

 متفرقین, ال �حبنا ..... 
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 ((من لم یهتم �أمر المسلمین فل�س منهم))

  نفى أن �كون منهم.

 ((وهللا ما آمن, وهللا ما آمن, وهللا ما آمن, من �ات ش�عان, وجاره إلى جان�ه جائع, وهو �علم))

وٕاذا كل إنسان تفقد أسرته, وتفقد جیرانه فقط, تحل مشكلة, تفقد نسبي, وتفقد جغرافي, جیرانك وأقر�اءك, إذا كل 

 إنسان تكفل �أقر�ائه, بجیرانه, صار في تكافل اجتماعي.

 : تطهر الدافع من الشح, والفقیر من الحقد, والمال من تعلق حق الغیر �ه. -كما قلت لكم- والزكاة

 دعاء الختام :

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

هللا على سیدنا دمحم النبي  اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 هللا كالم : فضل {119-76}الدرس 

 18-01-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 ة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.الحمد هلل رب العالمین, والصال

 مفتاح الدرس الیوم :

 أیها األخوة الكرام, 

: ِكَتاُب -كما قال عل�ه الصالة والسالم في الحدیث الصح�ح, الذي رواه اإلمام البخاري -((إن أحسن الحدیث 
 ُموِر ُمْحَدثاُتها، وٕانَّ ما ُتوعدوَن آلٍت، وما أنُتم �معجز�ن))، وَشرُّ األ-ملسو هيلع هللا ىلص-ِهللا، وأحسُن الَهْدِي َهْدُي محمٍَّد 

 [أخرجه البخاري في الصح�ح]

لو قلت لي: كم كتاب في األرض؟ ما ُ�ط�ع في الیوم الواحد من الكتب, بلغة واحدة, ال تستط�ع أن تقرأه في مئتي 

تط�ع أن تقرأه في مئتي عام, كم كتاب یوجد في عام, ما �ط�ع في الیوم الواحد من الكتب, �اللغة اإلنكلیز�ة, ال تس

األرض؟ كل هذه الكتب في طرف, وكتاب هللا في طرف؛ ألن فضل كالم هللا على كالم خلقه, كفضل هللا على 

 خلقه, كم هي المسافة كبیرة بین خالق ال�شر, و�ین ال�شر؟. 

 إن فضل كالم هللا على كالم خلقه, كفضل هللا على خلقه :

كرت كلمة في درس التفسیر: أن بینك و�ین أقرب نجم ملتهب, أر�ع سنوات ضوئ�ة, الضوء �قطع في ال�ارحة: ذ

الثان�ة ثالثمئة ألف كیلو متر, حسبنا ال�ارحة درس, التراو�ح استمرت ساعة, قطعنا ونحن على ظهر األرض مئة 

 ألف كیلو متر.

يء بدیهي, من مسلمات علم الفلك, األرض في األرض تسیر حول الشمس ثالثین كیلو مترًا في الثان�ة, هذا ش

 دورتها حول الشمس, تقطع ثالثین كیلو مترًا في الثان�ة, أما الضوء ثالثمئة ألف في الثان�ة.
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فهذا النجم ی�عد عنا أر�ع سنوات ضوئ�ة, هذا نجم ملتهب, ُ�عده عنا أر�ع سنوات ضوئ�ة, الشمس �عدها عنا 

�ة واحدة, القمر ثان�ة, الشمس ثماني دقائق, أ�عد نجم في المجموعة الشمس�ة, ثماني دقائق فقط, القمر ثان�ة ضوئ

�عده عنا ثالث عشرة ساعة, أما هذا النجم الملتهب غیر المجموعة الشمس�ة, أقرب نجم ملتهب للمجموعة 

 الشمس�ة, �عده عنا أر�ع سنوات ضوئ�ة, حسبنا حسا�ًا �س�طًا ال�ارحة. 

لنجم �مرك�ة أرض�ة, كم سنة نحتاج؟ خمسین ملیون سنة, والحساب �س�ط جدًا؛ ألن لو أردنا أن نصل إلى هذا ا

, ضرب ستین في الساعة, ضرب أر�ع -اضر�هم في البیت-ثالثمئة ألف في الثان�ة, ضرب ستین في الدق�قة, 

ك الطر�ق إلى هنا-وعشر�ن في الیوم, ضرب ثالثمئة وخمس وستین في السنة, ضرب أر�عة, یخرج معك رقم, 

, تقس�م مئة, كم ساعة نحتاج؟ تقس�م أر�ع وعشر�ن كم یوم؟ تقس�م ثالثمئة وخمس وستین كم -سرعان�ة, �الس�ارة

سنة نحتاج؟ الحصیلة: خمسون ملیون سنة, من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلینا, نحتاج خمسین ملیون 

 سنة ضوئ�ة. سنة, حسنًا: هذه المجرة الحدیثة, �عدها عنا ثالثمئة ألف بلیون 

, �عدها عنا ثالثمئة ألف بلیون سنة ضوئ�ة, األر�ع -أذاعتها محطة أخ�ار عالم�ة قبل عام تقر��اً -أحدث مجرة, 

 سنوات خمسون ملیون سنة, الثالثمئة ألف بلیون كم سنة؟.

 هللا عز وجل قال: 

 ﴿َفَال ُأْقِسُم ِ�َمَواِقِع النُُّجوِم﴾

 ]75[سورة الواقعة اآل�ة:

 ُه َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعِظ�ٌم﴾﴿َوإِنَّ 

 ]76[سورة الواقعة اآل�ة:

 ذلكم هللا رب العالمین.

 فكالمه ككالم ال�شر!؟.

 لذلك ورد: 
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 ((أن َفْضُل َكَالِم للااَِّ َعَلى َكَالِم َخْلِقِه, َكَفْضِل للااَِّ َعَلى َخْلِقِه))

ها بین كالم خالق ال�شر, و�ین كالم ال�شر؛ فكل كم هي المسافة بین خالق الكون و�ین إنسان ضعیف, هي نفس

 مكت�ات العالم, وكل ما فیها من كتب, ال شيء أمام كتاب هللا عز وجل.

لذلك: (إن أحسن الحدیث كتاب هللا)؛ في أمر, وفي نهي, وفي حرام, وفي حالل, وفي وعد, وفي وعید, وفي 

�ات كون�ة, وفي مشاهد من یوم الق�امة, وفي تار�خ أخ�ار األمم السا�قة, وفي ما س�كون في المستقبل, وفي آ

 األمم والشعوب, ف�ه كل شيء, �شكل معجز, �كالم دقیق. 

 انظر إلى آداب الض�افة في معرض هذه القصة في القرآن الكر�م :

 حسنًا: مثل �س�ط: هللا عز وجل علمنا آداب الض�افة, خمسة آداب �سطر واحد, في معرض القصة عرضًا.

 راه�م: لما جاءه الضیوف, قال تعالى: سیدنا إب

 ﴿َفَراَغ ِإَلى َأْهِلِه﴾

 ]26[سورة الذار�ات اآل�ة:

 راغ, معنى راغ في اللغة: انسلَّ ُخف�ة. 

إذا إنسان عنده ضیف, سأله: نعمل لك عشاء؟ ال, شكرًا, تناولت الطعام, لست جائعًا, الضیف ال ُ�سأل, تأتي 

 �سأله: �العشاء م�اشرة. فانسل خف�ة, ولم 

 ﴿َفَراَغ ِإَلى َأْهِلِه﴾

 ]26[سورة الذار�ات اآل�ة:

 ﴿َفَما َلِبَث﴾

 ]69[سورة هود اآل�ة:

 لم �طل.
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 في إنسان تدع�ه إلى غداء, تخرج روحه حتى �أتي الطعام, خمس ساعات: 

 ﴿َفَما َلِبَث﴾

 ]69[سورة هود اآل�ة:

 الطعام جاء سر�عًا: 

 ﴿َأْن َجاَء ِ�ِعْجٍل َحِنیٍذ﴾

 ]69هود اآل�ة:[سورة 

 الطعام طیب.

ال یوجد إنسان, �قدم للضیف طعامًا درجة خامسة, أكلة منتزعة, أكلة قد�مة, سخنها وقدمها له, هذه ل�ست واردة 

 إطالقًا؛ إما أن تقدم أطیب الطعام, أو ال تقدم شیئًا: 

 ﴿َفَما َلِبَث َأْن َجاَء ِ�ِعْجٍل َحِنیٍذ﴾

 ]69[سورة هود اآل�ة:

 انظر: 

َ�ُه ِإَلْیِهْم﴾﴿َفقَ   رَّ

 ]27[سورة الذار�ات اآل�ة:

 قر�ه. 

 أح�انًا: �كون في العید صحن, الضیف �ستحي, یجب أن تقرب الطعام إلى عنده: 

 ﴿َقاَل َأَال َتْأُكُلوَن﴾

 ]27[سورة الذار�ات اآل�ة:
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 من خطأ اإلنسان :

ت لم �قل: تفضلوا, ممكن تأكل �الفواكه, والحلو�ات, ثالث ساعا -هكذا-مرة جلسنا عند شخص, �عني أتى 

 لوحدك؟ مستحیل, والناس مسافرون, قادمون من سفر, وجائعون, قل لهم: تفضلوا, یتكلم, والطعام موضوع. 

 تفاعل مع اآل�ات :

 أیها األخوة, كم أدب صاروا؟: 

 ﴿َفَراَغ ِإَلى َأْهِلِه﴾

 ]26[سورة الذار�ات اآل�ة:

 یٍذ﴾﴿َفَما َلِبَث َأْن َجاَء ِ�ِعْجٍل َحنِ 

 ]69[سورة هود اآل�ة:

َ�ُه ِإَلْیِهْم َقاَل َأَال َتْأُكُلوَن﴾  ﴿َفَقرَّ

 ]27[سورة الذار�ات اآل�ة:

 هذا كالم هللا :

 حسنًا: آ�ة ثان�ة: 

 ﴿َوَما ِمْن َدا�ٍَّة ِفي اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى للااَِّ ِرْزُقَها﴾

 ]6[سورة هود اآل�ة:

 هذا قرآن, انظر.

واالستثناء في قصر, �عني رزقها على هللا حصرًا, ل�س على غیر هللا عز وجل, هذه واحدة, ما؛ من, إال: النفي 

 في نفي.
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 لو قال هللا: الدواب على هللا رزقها: اختلف المعنى, هذا لم �عد قرآنًا, قال: الدواب على هللا رزقها: هذا ل�س قرآنًا: 

 ﴿َوَما ِمْن َدا�ٍَّة﴾

 ]6[سورة هود اآل�ة:

 ذا من؟ هذه من دق�قة جدًا, تفید استغراق أفراد النوع, كیف؟.هذه من, لما

لو إنسان سألك: أمعك مال, لننشىء شركة تجار�ة؟ تقول له: ال, تنفي المال الكافي, تحتاج الشركة خمسة 

 مالیین, أما إذا قلت له: ما معي من مال, ما معك وال لیرة, إذا تستخدم من, تفید استغراق النوع.

طالب لهم عندي مكافآت, عددهم ثالث وعشرون, لكن في اثنین غائبین, لم �أخذوا نصیبهم, لو قلت: إذا قلنا: ال

ما من طالب في هذا الصف, إال وله عندي مكافأة؛ دخلوا الغائبین, والمرضى, والمأذونین, فكلمة من: تفید 

 استغراق أفراد النوع.

 ى هللا رزقها. �عني: نملة سمراء, على صخرة صماء, في لیلة ظلماء, عل

 من إعجاز القرآن الكر�م :

َوعل �ع�ش �قمة من قمم ه�ماال�ا, في ن�ع ماء فوق, ما معنى ن�ع الماء بجبل؟ أخواننا الدارسون فیز�اء, ما معنى 

 وجود ن�ع ماء �قمة جبل؟.

الطرف  معنى: أنه في جبل أعلى, ومستودعه �الجبل األعلى؟ من المستحیل أن �صعد, إال و�كون في ضغط في

 الثاني. 

 ما معنى: أن أندون�س�ا فیها ثمان�ة آالف جز�رة؟ أندون�س�ا, كل جز�رة لها ن�ع ماء عذب, ثمان�ة آالف جز�رة.

 ما من جز�رة إال وفیها ن�ع ماء عذب, یتناسب مع مساحتها, ما معنى ذلك؟. 

 أمطار الجز�رة ال تكفي لهذا الن�ع؟ مستحیل.

طار أرواد تشكل ن�عًا؟ أبدًا, ال بد من مستودع في طرطوس, والتمدید تحت ال�حر, أرواد: فیها ن�ع ماء عذب, أم
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 مستحیل أن �كون غیر هكذا.

وعل �قمة من قمم ه�ماال�ا, في ن�ع ماء له خاص, معنى ذلك: هللا مهیىء له مستودع بجبل أعلى, وفي 

 تمدیدات.

 تمدیدات تحت �حر المنش: حسنًا: نهر التا�مز في بر�طان�ا, مستودعاته في أورو�ا, وال

 ﴿َوَما ِمْن َدا�ٍَّة﴾

 ]6[سورة هود اآل�ة:

 لو قلنا: إال هللا یرزقها: ل�س قرآنًا, ألنه ال على وجه اإللزام, أما كلمة على: تفید اإللزام: 

 ﴿َوَما ِمْن َدا�ٍَّة ِفي اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى للااَِّ ِرْزُقَها﴾

 ]6[سورة هود اآل�ة:

 ینا؛ من: الستغراق أفراد النوع, وعلى: تفید اإللزام الذاتي.نفینا, واستثن

هذا القرآن الكر�م؛ ص�اغة ما �عدها ص�اغة, �الغة ما �عدها �الغة, إعجاز ما �عده إعجاز, لذلك: هنیئًا لمن 

ندنا حل جعله كتا�ه المقرر, هنیئًا لمن أفنى ح�اته في قراءة القرآن, وفهم القرآن, والعمل �القرآن, وال یوجد ع

 -اآلن–لمشكالتنا 

 :-دققوا في هذه المقولة-إال القرآن؛ إال أن نعود إل�ه, وأن نط�قه, وال یوجد عندنا مشكلة 

ما من مشكلة على وجه األرض, إال �سبب خروج عن منهج هللا, ما من خروج عن منهج هللا, إال �سبب الجهل, 

 ما ال �ستط�ع عدوه أن �فعله �ه. والجهل أعدى أعداء اإلنسان, والجاهل �فعل في نفسه, 
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 أعدى أعدائنا الجهل :

فالح عنده بیتین �الست�كیین في درعا, �عني غلتهم حوالي مئتي ألف في الشتاء, مدفأین, أحب أن �أتي �سماد, 

أعطوه كیلو سماد, �حل ببرمیل, ذهب واشترى كیلیین, بتوهمه أنه أحسن, فوضع السماد, ثاني یوم كله أسود, 

 عل�مات كیلو, لما وضع كیلیین, حرق الن�ات كله, فهو من فعل ف�ه الشر؟ هو نفسه, جهله.والت

�عني: أكبر عدو لنا, ل�س إسرائیل, ال, وال أمر�كا, وال الدول الكبرى, وال الدول الطاغ�ة, ال, ال, أعدى أعدائنا 

ًا؛ إال أن الجهل: یجعلنا نرتكب أخطاء الجهل, إذا جهلنا هذا القانون اإللهي, هذا أكبر عدو لنا, هم أعدؤنا ط�ع

 فاحشة, وندفع الثمن �اهظًا. 

 ما المراد �الكتاب والحكمة في اآل�ة؟ :

 قال: 

 -عل�ه الصالة والسالم-كتاب هللا في كل�ات, م�ادىء عامة. فجاء النبي -((إن أحسن الحدیث كتاب هللا 
 و�ین, وفصل, ووضح, وجلَّ األمور, السنة, تفسیر القرآن: 

 ﴿َوُ�َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة﴾

 ]129[سورة ال�قرة اآل�ة: 

 الكتاب: هو القرآن, والحكمة: هي السنة: 

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا﴾  ﴿َوَما َآَتاُكُم الرَّ

 ]7[سورة الحشر اآل�ة: 

 والنبي معصوم, أوتي القرآن, ومثله معه: هي السنة.

 : إن أحسن الحدیث كتاب هللا, وأحسن الهدي. -لذلك
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 هذا الذي ال �قرأ القرآن :

قال لي شخص: وهللا ابني مر�ض, في أول الر��ع أكل عوجا كثیرًا, فصار معه مشكلة �الهضم عو�صة جدًا, -

 قلت له: لكن هللا عز وجل قال: 

 ﴿كلوا من َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمَر َوَ�ْنِعِه﴾

 كان �انعًا, �عني ناضج.كل من الثمر إذا 

 فتقرأ القرآن, تجد كل شيء ف�ه تقر��ًا, كل األمور األساس�ة ف�ه. 

 ین�غي أن تعلم :

 إنسان وهو یركض, وجد صنبور ماء �ارد, فشرب حتى ارتوى, وقع مغم�ًا عل�ه: 

ي َوَمْن لَ  َ ُمْبَتِل�ُكْم ِبَنَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه َفَلْ�َس ِمنِّ ي ِإالَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَیِدِه﴾﴿ِإنَّ للااَّ  ْم َ�ْطَعْمُه َفِإنَُّه ِمنِّ

 ]249[سورة ال�قرة اآل�ة:

إذا اإلنسان, �عني في جهد كبیر جدًا, وحرارته عال�ة, لو مسك قارورة م�اه �اردة من البراد, وضعها في جوفه, في 

 احتمال أن �موت فجأة. 

 الماء ال�ارد دفعة واحدة, مع الحر الشدید. یوجد اثنتا عشرة حالة وفاة, من شرب

بین المعدة والقلب, اسمه العصب المبهم, أو العصب الحائر, هذا العصب: قد  -األط�اء كشفوه-في عصب 

یتن�ه تنبهًا قاس�ًا, �عطي أمر للقلب: أن �قف, یوجد اثنتا عشرة حالة وفاة مفاجئة في العالم, من جراء شرب ماء 

 قال النبي؟. دفعة واحدة. ماذا 

 ((مصوا الماء مصًا, وال تعبوه ع�ًا))
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 الحیوان الذي ال یوجد عنده فكر, كیف �شرب؟ مصًا.

 . -انظر: الدواب تمص مصًا, فاهلل كرمنا �الفكر, ل�س معناها: الذي ال یوجد عنده فكر أفهم منا

 من حماقة اإلنسان :

 , وشر األمور محدثاتها.-ملسو هيلع هللا ىلص-إن أحسن الهدي كتاب هللا, وأحسن الهدي هدي دمحم 

شخص وجد كامیرة فیدیو, أعجبته, وهللا شيء جمیل, اشتراها, ارتكب حماقة كبیرة, صور نفسه مع زوجته, -

�أوضاع ال ترضي, زوجته ال یوجد مانع, الفیلم �الخطأ, وضعه في غالف شر�ط, مستعار من محل تجاري, هذا 

ًا, ل�س هذا الذي أعطاه إ�اه, أعج�ه الفیلم, ط�ع عنه, وزعه, وصل ألخ�ه, هذا استأجر فیلمین, رجعا, فحص واحد

 . -أخي, وهذه زوجة أخي, بلغه, اضطر أن یب�ع بیته في الشام, �اع بیته, وهجر إلى مدینة أخرى 

 طو�ى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة :

 وشر األمور محدثاتها.

في مصورة, أو مصور, في فیلم, كل امرأة �أبهى ز�نة, �أفضح ث�اب,  اآلن: معظم الناس: تجد في األعراس,-

تأتي, تري زوجها العرس؛ هذه من هي؟ هذه زوجة فالن, وهللا عنده معرفة في االخت�ار, هذه من هي؟ هذه من 

 هي؟ هذه أعراض المسلمین, �قیت �الفیلم, كلها موجودة, صح�ح لما خطأ؟.

 لذلك: 

 ولم تستهوه البدعة))((طو�ى لمن وسعته السنة, 

 كل متوقع آت وكل آت قر�ب :

 وٕانما توعدون آلت:

�عني كل متوقع آت, وكل آت قر�ب, بدأنا رمضان؛ الیوم عشرون, العید على األبواب , الحج على األبواب, -

 الصیف على األبواب, عام تسعة وتسعین على األبواب, عام ألفین على األبواب.
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 لك الموت, ُكتبت نعوته, أص�ح نز�ل قبره, هكذا الدن�ا, تمضي سراعًا. اإلنسان �فتح, �غمض, جاء م

((ما من یوم ینشق فجره إال و�نادي: �ا بن آدم! أنا خلق جدید, وعلى عملك شهید, فتزود مني, فإني ال أعود 
 إلى یوم الق�امة))

 من األش�اء المحدثة :

 ((وشر األمور محدثاتها))

 وفي حدیث آخر: 

 عة, وكل بدعة ضاللة, وكل ضاللة في النار))((كل محدثة بد

قال: في كندا طبیب جراح, أستاذ في الجامعة, �عني عمل عمل�ة تجمیل للسیدات �أثدائهن, ففي قطعة �الست�ك 

لینة جدًا, ُتوضع �شرطة خف�فة ضمن الثدي, الخبر الدقیق اآلن: في ملیون امرأة �كندا, مصا�ة �سرطان الثدي, 

 تعو�ضًا لكل امرأة, مبلغًا ضخمًا جدًا.  -ناآل–والدولة تعطي 

 �عني: من قال: إنه یجب أن نضع في الثدي قطعة �الست�ك؟ هذه من قالها؟ هذه أش�اء محدثة كلها.

ففي شركات تجار�ة, همها: الر�ح األول, والناس حقل تجارب, فأنت ابق مع المنهج اإللهي, هذا الشيء غیر 

 صح�ح.

ل في التلفاز, یذ�عون كل یوم: أن كل إنسانة وضعت العمل�ة أجرتها, وصار معها قال لي أخ: كان �مونتر�ا

سرطان, لها تعو�ض من الدولة, ط�عًا الدولة: تقاضي الشركة الصانعة لهذه القطع, تقر��ًا: ملیون امرأة معها 

 سرطان, �سبب أنهم وضعوا قطعة �الست�ك داخل الثدي, �عني من أجل التجمیل, ل�س أكثر. 

 فكل محدثة بدعة))((

 من البدع :

 في أش�اء كثیرة �ح�اتنا كلها بدع, ما أنزل هللا بها من سلطان. 
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اآلن: تجده یجب أن �شرب مع األكل, على طول م�اه غاز�ة, كلها مواد ك�ماو�ة, أص�حت جزءًا من ح�اته, مثًال: 

 أساسًا, شيء غیر طب�عي.�شر�ها من حین آلخر, أما �شكل كثیف جدًا, ال, هذه كلها مواد ك�ماو�ة 

ینشأ في �عض ال�الد, ب�الد النفط, أعلى نس�ة فشل كلوي هناك, أعلى نس�ة �العالم, �سبب الم�اه الغاز�ة الكثیرة 

 جدًا.

فاإلنسان ی�قى طب�ع�ًا, كیف صممه هللا على التمر واللبن؟ هما األطی�ان, كما قال عل�ه الصالة والسالم, اجعل 

 غذاءك طب�ع�ًا. 

 �ة اإلنسان :نها

 : وٕانما توعدون آلت, وما أنتم �معجز�ن))-قال

 مهما طال.

 كل مخلوق �موت, وال ی�قى إال ذو العزة والجبروت. 

 اللیل مهما طال فال بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فال بد من نزول القبر

 دعاء الختام :

 لصادق الوعد األمین.الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم ا

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 الذب�حة ذ�ح في النبي خصها التي الرحمة - : اإلحسان {119-77}الدرس 

 20-01-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -یث الشر�ف شرح الحد

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 أنت أیها اإلنسان حسنة من حسنات هللا, أنت مظهر إحسان هللا لك :

 أنه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-رام, في صح�ح مسلم, عن رسول هللا أیها األخوة الك

((ِإنَّ هللا كتَب اِإلحساَن على كل شيء؛ فِإذا َقَتلتم فَأحِسنوا الِقْتلة، وإِذا َذَ�ْحُتم فأحسنوا الذَّ�َح، ولُ�ِحدَّ أحُدكم 
 َشفرَته، ولُیِرْح َذب�حَتُه))

 مذي والنسائي في سننهم][أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والتر 

�عني: �مكن أن ُیوصف عمل اإلنسان كله, في كل ح�اته, �كلمة واحدة: اإلحسان؛ إذا كان زوجًا محسن, إذا كان 

 أ�ًا محسن, إذا قاض محسن, تاجر محسن, طبیب محسن, سافر في نزهة محسن, صار عنده تعز�ة محسن. 

 ((إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء))

 : حسنة من حسنات هللا, أنت مظهر إحسان هللا لك. -اإلنسان أیها-وأنت 

 ما هو رد فعلك لخالقك الذي أحسن إل�ك؟ :

 هللا عز وجل قال: 

ُ ِإَلْ�َك﴾  ﴿َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن للااَّ

 ]77[سورة القصص اآل�ة:
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 نعمة اإلمداد, أمدك �الهواء, تعر�فك, وجودك, إحسان من هللا. هللا هلالج لج منحك نعمة الوجود, لك وجود, ومنحك

�الماء, لو الهواء احتاج فواتیر, عمل عظ�م جدًا, قطعوا الماء, هل تستط�ع الع�ش بدون ماء؟ قطعوا الهواء,  

�موت رأسًا اإلنسان, الهواء في كل مكان, و�ال مقابل, في كل مكان؛ أمدك, تكرم عل�ك �الوجود, و�اإلمداد, ثم 

 سان هللا, رد فعلك اإلحسان. هداك إل�ه, فأنت مظهر إلح

 ما أ�عاد هذه اآل�ة؟ :

 أخواننا الكرام, آ�ة كر�مة: أناس كثیرون ال �قف عند أ�عادها, قال تعالى: 

ُ ِ�َعَذاِ�ُكْم ِإْن َشَكْرُتْم َوآَمْنُتْم﴾  ﴿َما َ�ْفَعُل للااَّ

 ]147[سورة النساء اآل�ة:

 حسنتم؟ لم قال: حسنًا: لم لم �قل: إن شكرتم وصبرتم, إن شكرتم وأ

 ﴿ِإْن َشَكْرُتْم َوآَمْنُتْم﴾

 ]147[سورة النساء اآل�ة:

 ألن الكون مسخر لك تسخیر�ن؛ تسخیر تعر�ف, تسخیر تكر�م. 

لو جاءتك هد�ة, �عني جهاز هاتف, مستواه عال جدًا, له خدمات كبیرة, ُقدم لك هد�ة من مخترعه, رد فعلك ما 

 هذا؟.

ن, ثم قدم لك في أعلى مستوى, أنت معجب, فإذا قدمت لك هد�ة ثمینة جدًا, ومعقدة أوًال: قدم لك هد�ة, أنت ممت

جدًا, وُتقدم خدمات عال�ة جدًا, رد فعلك ح�ال هذه الهد�ة: االمتنان واإلك�ار. حسنًا كل هذا الكون: مسخر لك, 

 وأنت ال تدري. 
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 ذلكم هللا رب العالمین :

م�ة, في األنف, في قرن األنف: یوجد عشرون ملیون عصب, كل ال�ارحة, بدرس من دروس الموضوعات العل

عصب له س�عة أهداب, كل هدب مغطى �مادة مخاط�ة, لزجة, مذی�ة, تأتي الرائحة, تتفاعل الرائحة مع المادة 

المخاط�ة, المذی�ة, یتشكل شكل, رائحة ال�اسمین مفتاح, رائحة الورد مستطیل, هذا الشكل: حینما یتشكل, ط�عًا: 

فاعل الرائحة مع المادة المخاط�ة, المذی�ة, تفاعًال ك�ماو�ًا, یتشكل شكل, الشكل ُیرسل برسالة كهر�ائ�ة للدماغ, تت

 �الدماغ: یوجد عشرة آالف ذاكرة شم�ة, ماذا �فعل الدماغ؟.

 �مرر هذا الشكل المفتاح على عشرة آالف ذاكرة شم�ة, تتطابق ال�اسمین وأنت ال تدري.

شمي, كل عصب ینتهي �س�عة أهداب, كل هدب مغطى �مادة مخاط�ة, لزجة, مذی�ة,  عشرون ملیون عصب

الرائحة تتفاعل مع المادة المخاط�ة, اللزجة, المذی�ة, یتشكل من تفاعلها الك�ماوي شكًال هندس�ًا؛ بین منحن, بین 

مركز الشم في الدماغ: مستطیل, بین مر�ع, بین شكل مفتاح, هذا الشكل: ُیرسل بإشارة كهر�ائ�ة إلى الدماغ, 

 یتسع لعشرة آالف رائحة, حتى تعرف ما الرائحة؟.

ر على عشرة آالف,  أح�انًا: �عطونك عطرًا, تقول: هذا أرام�س مثًال, هذا ورد, كیف عرفت؟ الشكل الهندسي: ُمرِّ

 بلمح ال�صر.

 ذلكم هللا رب العالمین. 

 أنت أیها اإلنسان مكرم عند ر�ك :

 الدق�قة: أنك أنت مكرم:  أیها األخوة, النقطة

ْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِو�ٍم﴾  ﴿َلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ

 ]4[سورة التین اآل�ة:

اآلن: هذه المثانة, لو لم یوجد فیها عضالت, كیف یر�د السائل الموجود في داخلها أن ینزل؟ ال بد من تنف�س, 

 الوقت, ألن الوقت ثمین. تر�د بوري, أما �العضالت: هذه تضغط, تفرغ محتواها �أقصى 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

965 

 انظر إلى هذه الحكمة الر�ان�ة في اإلنسان :

هللا عز وجل لم �ضع أعصاب حس في الشعر, لو وضع أعصاب حس في الشعر, ذهبت إلى الشامي, تعمل 

 عمل�ة حالقة, تر�د تخدیرًا كامًال, وٕاذا لم تعمل ....., سوف تص�ح كالوحش. 

ي أعصاب حس, تقصه عند الحالق وأنت مرتاح, واألظافر ال یوجد فیها ر�نا عز وجل لحكمة �الغة: شعرنا ف

عصب -أعصاب حس, مع أن في رأس اإلنسان ثالثمئة ألف شعرة, في كل شعرة ور�د, وشر�ان, وعصب, 

 , وعصب, وعضلة, وغدة دهن�ة, وغدة ص�غ�ة, في كل شعرة: -محرك, ل�س حس�اً 

ْنَساَن ِفي َأْحسَ   ِن َتْقِو�ٍم﴾﴿َلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ

 ]4[سورة التین اآل�ة:

 هذه قصة وقوفك على قدم�ك والسیر بهما ك�فما تشاء :

�ضعون في المحالت مجسمًا, محالت األل�سة, انظر إلى القاعدة: عرضها ثمانون سانتي, حتى �قف, حسنًا: 

 عدة صغیرة, �قع. أنت واقف على رجل صغیرة, لط�فة, كیف تقف؟ ال تستط�ع أن تضع تمثاًال إلنسان على قا

قال: ألن في األذن الداخل�ة في ثالث قنوات هكذا, كل قناة ل�س الستائر, القسم العلوي في أشعار, لما تمیل, 

 السائل �كون أفق�ًا, �مس األشعار, تعمل هكذا ........

اجة, هذا التوازن من لوال مركز التوازن �األذن, ال یوجد إنسان �مشي على رجل�ه إطالقًا, وال یوجد إنسان یركب در 

 نعم هللا الكبرى, فالتوازن دقیق.

تمشي في الطر�ق, سمعت صوت س�ارة, تأتي على ال�مین, ما معنى على ال�مین؟ �عني الصوت وصل إلى 

األذنین, �فارق واحد على ألف وستمئة وعشر�ن جزء من الثان�ة, یرفع الصوت ثالثمئة وثالثین مترًا �الثان�ة, 

ذنین: �صل الصوت إلى هنا قبل هنا, إذا الس�ارة من هذه الجهة, �صل إلى هنا قبل هنا, واحد فالمسافة بین األ

 على ألف وستمئة وعشر�ن من الثان�ة.
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قال: �الدماغ في جهاز, �حسب تفاضل الصوتین, و�عرف جهة الس�ارة, �عطي أمر للجهة المقابلة, لوال یوجد هذا 

 ي ألمامها �موت. الجهاز, �سمع اإلنسان بوق مرك�ة, �أت

وهللا مرة: قادم من حمص, �عني راكب س�ارتي, وجدت قط�ع غنم, أطلقت البوق, ذهبوا إلى ال�سار, قلت: ل�س 

 الجهاز عندنا موجود فقط, عند الغنم موجود الجهاز, �عرف الحیوان جهة الصوت عن طر�ق األذنین. 

 ماذا عن العین؟ :

 قال تعالى: 

 ْیَنْیِن﴾﴿َأَلْم َنْجَعْل َلُه عَ 

 ]8[سورة البلد اآل�ة:

 العین فیها لوحدها عشر ط�قات في الش�ك�ة, وفیها مئة وثالثون ملیون عص�ة ومخروط. 

 ما رد فعل التعر�ف, وما رد فعل التكر�م, ومتى یتوقف العالج اإللهي لإلنسان؟ :

من خالل الكون تعرف هللا,  أیها األخوة, فأنت حسنة من حسنات هللا, هذا الكون مسخر لك تسخیر تعر�ف, أنت

ومسخر لك تسخیر تكر�م, ما رد فعل التعر�ف؟ اإل�مان, ما رد فعل التكر�م؟ االمتنان؛ فإذا آمنت وامتننت, إذا 

 آمنت وشكرت, حققت المراد من وجودك, لماذا العالج یتوقف؟ اآل�ة دق�قة: 

ُ ِ�َعَذاِ�ُكْم ِإْن َشَكْرُتْم َوآَمْنتُ  ُ َشاِكرًا َعِل�مًا﴾﴿َما َ�ْفَعُل للااَّ  ْم َوَكاَن للااَّ

 ]147[سورة النساء اآل�ة:

 ﴿ِإْن َشَكْرُتْم َوآَمْنُتْم﴾

 ]147[سورة النساء اآل�ة:
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 لذلك: اإلنسان حینما یؤمن و�شكر, یتوقف كل أنواع التأدیب, ألنه حقق المراد من وجوده: 

ْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِو�ٍم﴾  ﴿َلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ

 ]4[سورة التین اآل�ة:

 ما هي البروستات عند اإلنسان؟ :

في بروستات, تسمعون عنها كثیرًا, ما هي البروستات؟ هي مثل شرط السیر, واقفة عند مفترق طر�قین؛ طر�ق 

الخصیتین, وطر�ق البول, یجتمعان في المستق�م, هو البروستات, اآلن: یدر ف�ه البول, البول مادة حامض�ة, 

 ز البروستات مادة قلو�ة معدلة, لی�قى مجرى البول سل�مًا.مخرشة, تفر 

اآلن: ماء الح�اة یر�د أن یخرج من الخصیتین, الطر�ق ف�ه بول, تفرز البروستات مادة مطهرة, ومادة معطرة, 

 ًا. ومادة مغذ�ة, وتفتح طر�قًا, وتغلق طر�قًا, خمسًا وثمانین سنة, ال تكل وال تمل, هذه البروستات, شيء خطیر جد

 من آ�ات هللا الدالة على عظمته :

البلعوم: أنت نائم, مرتاح, اللعاب كثر في فمك, إذا كثر اللعاب, تذهب إشارة إلى الدماغ وأنت ال تدري, الدماغ 

�عطي أمرًا للسان المزمار, �غلق طر�ق الرئتین, �فتح طر�ق المري, تبلع ر�قك وأنت نائم, أنت هل تعلم أنك بلعت 

ق الخمسمئة مرة في اللیلة؟ ل�س عندك علم, �التعبیر اآللي: فل أوتومات�ك كامل, تنام مرتاحًا. في ر�قك, من فو 

 نقطة أهم:

صار معه ث�ات, فورًا یر�د فرشة ثمنها ألوف, هزازة, وٕاال یتفسخ لحمه, كل إنسان  -ال سمح هللا-اآلن: إذا إنسان 

  عز وجل قال ..... قبل:مصاب �الث�ات, عدم الحركة, خالل أ�ام یتفسخ لحمه. هللا

اإلنسان نائم على الفرشة, له ه�كل عظمي, وفوق اله�كل العظمي عضالت, اله�كل العظمي + العضالت التي 

على فوقه, تضغط على العضالت التي تحته, اللحم یهرس, لما اللحم ینضغط, األوع�ة تضیق لمعتها, تنمل 

 , فصار في انضغاط.الرجل, التنمیل والخضران, �عني الترو�ة ضع�فة

یوجد في العضالت مراكز الضغط, هذه المراكز حینما ُتضغط األوع�ة, ُتعطي إشارة للدماغ, الدماغ �عطي األمر, 
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�قلب النائم, أنت نائم, ومستغرق في النوم, تقلب �عد ر�ع ساعة, انضغط القسم الثاني, �أتي أمر من الدماغ, تقلب 

 م, لو كان مع �عضهم, تقع من السر�ر. قال: قل�ة ثان�ة, لكن القل�ات عكس �عضه

َماِل﴾  ﴿َوُنَقلُِّبُهْم َذاَت اْلَ�ِمیِن َوَذاَت الشِّ

 ]18[سورة الكهف اآل�ة:

 لوال التقلیب, اإلنسان یتفسخ, تصوروا إنسانًا نائمًا, یتقلب في اللیلة من ثمان وثالثین ألر�عین قل�ة!!: 

َماِل﴾﴿َوُنَقلُِّبُهْم َذاَت اْلَ�ِمیِن َوذَ   اَت الشِّ

 ]18[سورة الكهف اآل�ة:

 هذه من آ�ات هللا الدالة على عظمته.

لذلك: هذا الكون مسخر تسخیر تكر�م, ومسخر تسخیر تعر�ف؛ فین�غي أن تعرف هللا من خالل الكون, و�ن�غي 

 أن تشكره وتح�ه من خالل هذا الكون, فإذا كان رد فعلك اإل�مان والشكر, حققت الهدف من وجودك. 

 إل�ك هذا المثال لتوض�ح معنى هذه اآل�ة :

 قال تعالى: 

ُ ِ�َعَذاِ�ُكْم﴾  ﴿َما َ�ْفَعُل للااَّ

 ]147[سورة النساء اآل�ة:

أنت أب, عندك ابن, جالؤه كله جیدات, وثناءات, وأحسنت �ا شاطر, أتمنى لك النجاح, وجائزة, وتقدیر, ومرحى, 

 یب, ألنه نظیف, ألنه مرتب؟ مستحیل. انظر اآل�ة ما أجملها: وهدا�ا, تضر�ه كف البنك؛ ألنه ناجح, ألنه أد

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

969 

ُ ِ�َعَذاِ�ُكْم ِإْن َشَكْرُتْم َوآَمْنُتْم﴾  ﴿َما َ�ْفَعُل للااَّ

 ]147[سورة النساء اآل�ة:

 أنتظر منكم: أن تؤمنوا بي وتشكروني, فإن فعلتم, أوقفت كل المعالجات.  -�ا ع�ادي-�عني: أنا 

, یرفع عنه كل الضیق, وكل التعب, وكل الهم, وكل الحزن, یؤمن و�شكر, إذا فعل هذا, إذا شخص منا, �حب هللا

 حقق المراد من وجوده: 

ُ ِ�َعَذاِ�ُكْم ِإْن َشَكْرُتْم َوآَمْنُتْم﴾  ﴿َما َ�ْفَعُل للااَّ

 ]147[سورة النساء اآل�ة:

 ما محور هذه اآل�ة؟ :

 نة: أیها األخوة, بل إن هناك آ�ة, تمأل القلب طمأنی

ُ�ُكْم ِبُذُنوِ�ُكْم َبْل َأنْ   ُتْم َ�َشٌر ِممَّْن َخَلَق﴾﴿َوَقاَلِت اْلَیُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن َأْبَناُء للااَِّ َوَأِح�َّاُؤُه ُقْل َفِلَم ُ�َعذِّ

 ]18[سورة المائدة اآل�ة:

 دمحم, شيء جمیل وهللا, حسنًا:  حسنًا: إذا قال المسلمون, على شاكلة هؤالء: نحن مسلمون �ا أخي, نحن أبناء أمة

ُ�ُكْم ِبُذُنوِ�ُكْم﴾  ﴿ُقْل َفِلَم ُ�َعذِّ

 ]18[سورة المائدة اآل�ة:

 لماذا هللا ینزل عقو�اته علینا؟ لماذا؟ معناها: عندنا أخطاء. 

 حسنًا: لو أن هللا أقرنا: على أننا أح�ا�ه, لما عذبنا. 

 اإلمام الشافعي �قول: إن هللا ال ُ�عذب أح�ا�ه.

 إذا أنت محب له, مط�ع, ال �عذ�ك. 
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 ما مغزى هذا الحوار الذي دار بین النبي و�ین معاذ بن جبل؟ :

 قال له:  -هذا حدیث مطمئن-سیدنا معاذ: ركب خلف النبي 

((�ا معاذ, ما حق هللا على ع�اده؟ قال: هللا ورسوله أعلم, سأله مرة ثان�ة: �ا معاذ, ما حق هللا على ع�اده؟ 
نط�عه, هذا –ورسوله أعلم, سأله الثالثة, فأجا�ه النبي, قال له: حق هللا على ع�اده: أن �عبدوه  قال: هللا

 .-حق
فلما أجاب هذه اإلجا�ة, سأله سؤاًال ثان�ًا, قال له: �ا معاذ, ما حق الع�اد على هللا, إذا هم عبدوه؟ قال: هللا 

 م))ورسوله أعلم, سأله الثان�ة, الثالثة, قال له: أال �عذبه

 فاهلل عز وجل: أنشأ لنا حق عل�ه, �مكن أن نطال�ه �ه, إذا عبدته ال �عذ�ك: 

 ﴿َوَما َأَصاَ�ُكْم ِمْن ُمِصیَ�ٍة َفِ�َما َكَسَبْت َأْیِد�ُكْم َوَ�ْعُفو َعْن َكِثیٍر﴾

 ]30[سورة الشورى اآل�ة:

منكم مسألته, ما نقص ذلك  ((لو أن أولكم وآخركم وٕانسكم وجنكم, وقفوا على صعید واحد, وسألني كل واحد
 -دققوا اآلن-في ملكي, إال كما ینقص المخ�ط إذا غمس في م�اه ال�حر؛ ذلك ألن عطائي كالم, وأخذي كالم 

 فمن وجد خیرًا فل�حمد هللا, ومن وجد غیر ذلك, فال یلومن إال نفسه))

 دعاء الختام :

 صادق الوعد األمین.الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم ال

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 والبر : الصدق {119-78}الدرس 

 22-01-1998كتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ: لفضیلة الد -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 كم نوع للصدق, وما هما؟ :

رضي -عود أیها األخوة الكرام, من األحادیث األساس�ة في أصول الدین, ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مس

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, أن النبي -هللا عنهما

, وإِن الِبرَّ یهدي ِإلى الجنِة, وما یزال الرجل �صُدُق و�تحرى الصدق, حتى ُ�كتب  ْدَق َیْهدي ِإلي الِبرِّ ((ِإنَّ الصِّ
�قًا, وإِن الكذَب یهدي ِإلى الُفُجوِر، َوإِنَّ الُفُجوَر یهدي ِإلى ال ُجَل ل�كذُب حتى �كتَب عنَد عند هللا صدِّ ناِر، َوإِنَّ الرَّ

 ِهللا كذَّا�ا))

 فما هو الصدق؟. 

الصدق نوعان كبیران: صدق األقوال, وصدق األفعال, وقد تقول شیئًا والواقع خالفه, قد تروي شیئًا ل�س صح�حًا, 

الصدق؛ ولكن الشيء  فهذا كذب األقوال, فإذا كان صح�حًا, فهذا صدق األقوال, هذا الذي ألفه الناس عن

الدقیق: هو أنك قد تعلن شیئًا, و�أتي فعلك خالفه, هذا كذب األفعال, فإن جاء الفعل مصداقًا لما تقول, هذا 

 صدق األفعال.

لذلك: الناس ال �مكن أن ُ�صغوا إل�ك, إال إذا رأوا أفعالك مطا�قة ألقوالك, فمن كان صادقًا في أقواله, وأفعاله, هذا 

 من أن یهد�ه إلى هذا الدین العظ�م, إلى البر. الصدق, ال بد

 ألنه یوجد في الكون حق�قة واحدة: هي هللا, هذه الحق�قة: إن كنت صادقًا في طلبها, وصلت إلیها:

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

972 

 ﴿َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلَنا﴾

 ]69[سورة العنكبوت اآل�ة:

 مكن أن �عذب إنسانًا من دون سبب؟ :ما الدلیل من الكتاب على أن هللا ال �

 هللا هلالج لج قال: 

ُ ِ�َعَذاِ�ُكْم ِإْن َشَكْرُتْم َوآَمْنُتْم﴾  ﴿َما َ�ْفَعُل للااَّ

 ]147[سورة النساء اآل�ة:

�عني: إذا ابنك أخذ بجالئه عشرات, كله جید, وأخالقه عال�ة, ومعاملة طی�ة ألخواته, و�ار �ك و�أمه, الضرب 

 مثل �س�ط منتزع من ح�اتنا الیوم�ة: ل�س له معنى. 

ال یوجد أب في األرض, �ضرب ابنه الناجح, المتفوق, األخالقي, المهذب, اللطیف, النظیف, مستحیل, �كون 

إنسانًا شر�رًا أساسًا. فإذا كان اإلنسان ال ُیوقع أذى �ابنه المستق�م, فالواحد الد�ان: �مكن أن �عذب إنسانًا �ال 

 سبب؟ قال تعالى:

 ﴿َوَما َأَصاَ�ُكْم ِمْن ُمِصیَ�ٍة َفِ�َما َكَسَبْت َأْیِد�ُكْم َوَ�ْعُفو َعْن َكِثیٍر﴾

 ]30[سورة الشورى اآل�ة: 

 یجب أن تعتقد :

یجب أن نعتقد: أن كل شيء وقع أراده هللا, وأن كل شيء أراده هللا وقع, وأن إرادة هللا متعلقة �الحكمة المطلقة, 

 لخیر المطلق.وحكمته المطلقة متعلقة �ا

�عني: عمل هلل �ال حكمة, مستحیل؛ فالمؤمن ال �عترض, والمؤمن ال ینتقد, والمؤمن ال ُ�سيء الظن �اهلل عز 

 وجل.

 لو اطلعتم على الغیب, الخترتم الواقع.
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 وهللا لو كشف الغطاء, ما ازددت �قینًا.

 وهللا لو علمت أن غدًا أجلي, ما قدرت أن أز�د في عملي.

 من أن تعرفها عند الموت : حق�قة ال بد

 في حق�قة ال بد من أن تعرفها عند الموت: 

 ﴿َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَ�َصُرَك اْلَیْوَم َحِدیٌد﴾

 ]22[سورة ق اآل�ة: 

الناس فرق, ومذاهب, واتجاهات, وأفكار, وكلٌّ �طعن �اآلخر, وكل یدعي العصمة, حسنًا: من �حكم بین هؤالء؛ 

قون, المتشرذمون, هؤالء المتعددون في مذاهبهم, واتجاهاتهم, وسلوكهم, واعتقادهم, من �حكم بینهم؟ هؤالء المتفر 

 هللا هلالج لج. عند الموت: ال بد من أن تعرف الحق�قة المطلقة عند الموت: 

 ﴿َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَ�َصُرَك اْلَیْوَم َحِدیٌد﴾

 ]22[سورة ق اآل�ة: 

 مطلقة: إن عرفتها وأنت حي, كنت أسعد الناس.هذه الحق�قة ال

 خ�ارك مع اإل�مان خ�ار وقت :

 أنا أعید وأكرر: خ�ارك مع اإل�مان خ�ار وقت, ما الخ�ار اآلخر؟ خ�ار قبول أو رفض.

قد ُتعرض عل�ك فتاة لتتزوجها, تقول: لم تعجبني رفضتها, قد ُ�قترح عل�ك شراء بیت, تقول: صغیر رفضته, قد 

وظ�فة, تقول: راتبها قلیل ترفضها. في أش�اء �ح�اتك كثیرة جدًا, موقفك منها قبول أو رفض, أما  تعرض عل�ك

 اإل�مان: أي إنسان .......

 من هو أكثر كفار األرض؟ الذي قال: 
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 ﴿َأَنا َر�ُُّكُم اْألَْعَلى﴾

 ]24[سورة النازعات اآل�ة: 

 فرعون, عندما أدركه الغرق, ماذا قال: 

 ُه َال ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِ�ِه َبُنو ِإْسَراِئیَل﴾﴿آَمْنُت َأنَّ 

 ]90[سورة یونس اآل�ة:

 إذًا: أكفر كافر: سوف یؤمن عند الموت, حسنًا .......

 إذًا: القض�ة, قض�ة: متى نؤمن؟ ال بد من أن تؤمن عند الموت, فالقض�ة إذًا: متى نؤمن؟.

ول أو رفض؛ فإما أن تؤمن قبل فوات األوان, وأنت من أسعد فخ�ارك مع اإل�مان خ�ار وقت, ل�س خ�ار قب

 الناس, وٕاما أن �أتي اإل�مان عند الموت, یوم: 

 ﴿َال َیْنَفُع َنْفسًا ِإ�َماُنَها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإ�َماِنَها َخْیرًا﴾

 ]158[سورة األنعام اآل�ة:

 ْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإ�َماِنَها َخْیرًا﴾﴿َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ 

 ]158[سورة األنعام اآل�ة:

فالحق�قة التي سوف تراها عند الموت؛ كن من شئت, لو سكنت في أقصى الدن�ا, لو جئت من أقصى الشمال, 

من أقصى الجنوب, من أقصى الغرب, لو سكنت في جز�رة, في قمة جبل, في عرض ال�حر, وكنت �حارًا, كن 

 إنسان, عندما �أتي الموت, ُتكشف لك الحق�قة.  أي
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 الحالة التي تصیب اإلنسان حینما �عرف حق�قة اإل�مان عند الموت فقط :

 أیها األخوة, �قع الندم: 

ْمُت ِلَحَ�اِتي﴾  ﴿َ�ا َلْیَتِني َقدَّ

 ]24[سورة الفجر اآل�ة:

ُب َعَذاَ�ُه َأَحٌد﴾  ﴿َفَیْوَمِئٍذ َال ُ�َعذِّ

 ]25اآل�ة:[سورة الفجر 

ُسوِل َسِب�ًال﴾  ﴿َ�ا َلْیَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ

 ]27[سورة الفرقان اآل�ة:

 هذا الندم الشدید سب�ه: أنك أثناء كنت في صحتك, وعافیتك, ما طلبت الحق�قة, طلبت الدن�ا, الدن�ا بین ید�ك. 

 مشكلة الناس الیوم :

ته طی�ة, وجی�ه ملیئة, و�یته عامر, انتهى األمر, ال مشكلة الناس اآلن: أنهم �ع�شون لحظتهم, ما دام صح

�حسب حسا�ًا للمغادرة؛ ساعة المغادرة, ساعة فراق الدن�ا, ساعة الخروج من البیت أفقي, یخرج اإلنسان كل یوم 

عامود�ًا, أل�س هكذا؟ یذهب و�رجع, یذهب ..... لكن في مرة یخرج هكذا ......, هذه هكذا �ال رجعة, هكذا, 

 تهى.خلص ان

 الساعة الثان�ة عشرة ال ُ�قال: أین فالن, تأخر, لماذا لم �أت؟.

هل سمعتم: إنسان مات واندفن, أهله في اللیل سألوا عنه: تأخر, لماذا لم �أت إلى اآلن؟ خیر, خیر إن شاء هللا, 

 ألم تدفنوه؟ لم �عد یرجع انتهى. فهذه الطلعة أفقي, مشكلة الطلعة أفقي, مشكلة كبیرة جدًا.

فهذه اللحظة: أصعب لحظة �ح�اة اإلنسان؛ فإذا كان ذك�ًا, وعاقًال, �ستعد لها من اآلن, �عني �كشف الحق�قة 

التي ال بد من أن ُتكشف له عند الموت, إن اكتشفها اآلن استثمرها, وانتفع بها, إن جاءت متأخرة ال ق�مة لها, 
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 تز�ده ندمًا. 

 أدرك نفسك من أن تقع في هذا المصاب :

 �ظن أنه فالح:  -أح�اناً –نسان في الدن�ا اإل

 ﴿ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِ�اْألَْخَسِر�َن َأْعَماًال﴾

 ]103[سورة الكهف اآل�ة:

ْنَ�ا َوُهْم َ�ْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُ�ْحِسُنوَن ُصْنعًا﴾  ﴿الَِّذیَن َضلَّ َسْعُیُهْم ِفي اْلَحَ�اِة الدُّ

 ]104[سورة الكهف اآل�ة:

حي: �ظن نفسه متفوقًا؛ جمع ثروة طائلة, وصل لمركز حساس, استطاع أن �قنع الناس �شيء هو اإلنسان وهو 

 غیر قانع ف�ه؛ لكن أقنعهم, واستفاد من إقناعهم, هذا في الدن�ا, أما حینما �كشف الغطاء: 

 ﴿َوَ�ُقوُل اْلَكاِفُر َ�ا َلْیَتِني ُكْنُت ُتَرا�ًا﴾

 ]40[سورة الن�أ اآل�ة:

 ي ُكْنُت ُتَرا�ًا﴾﴿َ�ا َلْیَتنِ 

 ]40[سورة الن�أ اآل�ة:

ُسوِل َسِب�ًال﴾  ﴿َ�ا َلْیَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ

 ]27[سورة الفرقان اآل�ة:

 ﴿َر�ََّنا َأْخِرْجَنا ِمْنَها َفِإْن ُعْدَنا َفِإنَّا َظاِلُموَن﴾

 ]107[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َقاَل اْخَسؤوا ِفیَها َوَال ُتَكلُِّموِن﴾
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 ]108ة المؤمنون اآل�ة:[سور 

 ﴿ِإنَُّه َكاَن َفِر�ٌق ِمْن ِعَ�اِدي َ�ُقوُلوَن َر�ََّنا آَمنَّا َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْیُر الرَّاِحِمیَن﴾

 ]109[سورة المؤمنون اآل�ة:

 َحُكوَن﴾﴿َفاتََّخْذُتُموُهْم ِسْخِرّ�ًا َحتَّى َأْنَسْوُكْم ِذْكِري َوُكْنُتْم ِمْنُهْم َتْض 

 ]110[سورة المؤمنون اآل�ة:

ي َجَزْ�ُتُهُم اْلَیْوَم ِ�َما َصَبُروا َأنَُّهْم ُهُم اْلَفاِئُزوَن﴾  ﴿ِإنِّ

 ]111[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوَأنَُّكْم ِإَلْیَنا َال ُتْرَجُعوَن﴾

 ]115[سورة المؤمنون اآل�ة: 

ْنَساُن َأْن ُیْتَرَك ُسًدى﴾﴿َأ�َ   ْحَسُب اإلِْ

 ]36[سورة الق�امة اآل�ة: 

 من غ�اء الكافر :

 یوجد آ�ة أخرى: 

اِر َ�ْضَحُكوَن﴾  ﴿َفاْلَیْوَم الَِّذیَن آَمُنوا ِمَن اْلُكفَّ

 ]34[سورة المطففین اآل�ة: 

ة, وصرح بهذه النظر�ة, مرة عرضوا فكرة: عالم جلیل من علماء العصور الوسطى, اعتقد: أن األرض كرو�

 فُعذب, وقتل, والناس �ضحكون عل�ه, ألنه اعتقدها كرو�ة.

الناس فرحوا, وهللوا,  -وقت إعدامه-نضحك على من؟ على من �ضحك عل�ه, أل�س كذلك؟ وقتها  -اآلن–نحن 

ى من �ضحك إذا شاهدنا هذا المشهد, نضحك عل -اآلن–وعدوا هذا مجنونًا, ألنه �عتقد األرض كرو�ة, أما نحن 
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 عل�ه: 

اِر َ�ْضَحُكوَن﴾  ﴿َفاْلَیْوَم الَِّذیَن آَمُنوا ِمَن اْلُكفَّ

 ]34[سورة المطففین اآل�ة: 

 ما معنى هذه اآل�ات من سورة الواقعة؟ :

 ما معنى: 

 ﴿ِإَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة﴾

 ]1[سورة الواقعة اآل�ة:

 ﴿َلْ�َس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَ�ٌة﴾

 ]2ة:[سورة الواقعة اآل�

 ﴿َخاِفَضٌة َراِفَعٌة﴾

 ]3[سورة الواقعة اآل�ة:

�عني: قد �كون اإلنسان حاج�ًا, مستخدمًا, مستق�مًا, مط�عًا هلل عز وجل, شأنه صغیر, حجمه صغیر, وفي إنسان 

كبیر, له حجم كبیر, له أموال طائلة, له أهل, له أت�اع, �أتي الموت, فیجعل هذا الصغیر المستق�م فوقه یوم 

 مة: الق�ا

 ﴿َلْ�َس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَ�ٌة﴾

 ]2[سورة الواقعة اآل�ة:

 ﴿َخاِفَضٌة َراِفَعٌة﴾

 ]3[سورة الواقعة اآل�ة:
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 األمور بخوات�مها :

 األمور بخوات�مها: 

 ﴿َواْلَعاِقَ�ُة ِلْلُمتَِّقیَن﴾

 ]128[سورة األعراف اآل�ة:

ن حار�وه, والذین هجوه, والذین كذبوه, �النها�ة: سیدنا قرأتم تار�خ الصحا�ة؛ هؤالء الذین وقفوا مع النبي, والذی

 الصدیق: تقف أمامه �أدب, تقرأ له الفاتحة, وفي دعاء خاص له, أما أبو جهل: تلعنه المالئكة, والناس أجمعون.

 ففي أشخاص عارضوا النبي, أص�حوا في مز�لة التار�خ, وفي أشخاص في أعلى علیین.

اننا, كلمة في النها�ة, �ع�ش ثمانین سنة؛ �أخذ شهادة, �عمل تجارة, �عمل صناعة, اإلنسان في النها�ة كلمة أخو 

�عمل زراعة, �عمل وظ�فة, یتزوج, ینجب أوالدًا, �شتري بیتًا, یزوج أوالده, إذا مات �عد كذا سنة, �حكى عنه كلمة 

ك كله إلى كلمة واحدة؛ فإما أن واحدة: فالن وفقه هللا, وٕاذا إنسان ابن حرام, �قول لك كلمة واحدة, و�نتهي عمل

 تكون محسنًا, أو غیر محسن. 

 قانون ر�اني :

 فإن الصدق في طلب الحق�قة, یهد�ك إلى سعادة الدن�ا واآلخرة.

 البر اإلحسان.

 أنت مخلوق لإلحسان, فإن كنت محسنًا دخلت الجنة.

إلى خلقه, فكان هذا اإلحسان ثمن �عني: إن صدقت في طلب الحق�قة؛ آمنت �اهلل, واستقمت على أمره, وأحسنت 

الجنة, سعادة إلى األبد, وٕان لم تكن صادقًا في طلب الحق�قة, كذبت على الناس, وأوهمتهم أنك على حق, ولم 

 تكن صادقًا, هداك هذا إلى الفجور, إلى الشهوات, والفجور تهد�ك إلى النار.

دقًا في طلب الحق�قة, قادتك الحق�قة إلى اإل�مان هذا مختصر مفید, هذا قانون, معادلة دق�قة جدًا: إن كنت صا

�اهلل, واالستقامة على أمره, اإلحسان إلى خلقه, وهذا اسمه بر, كله قادك إلى الجنة, وٕان لم تكن صادقًا في طلب 
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 الحق�قة, قادك هذا إلى التفلت من منهج هللا, واإلساءة إلى خلق هللا, وٕارواء الشهوات �الحرام, فكان هذا سب�اً 

لدخول النار, فأص�ح قض�ة سهلة؛ تعرفه, تنض�ط �منهجه, ُتحسن إلى خلقه, تسعد في الدن�ا واآلخرة, تغفل عنه, 

 تنقطع عنه, تتفلت من منهجه, ُتسيء لخلقه, تشقى في الدن�ا واآلخرة. 

 الناس رجالن هما؟ :

�ط ومتفلت, قبلهما الناس رجالن؛ شقي وسعید, قبل شقي وسعید, محسن ومسيء, قبل محسن ومسيء, منض

متصل ومنقطع, قبلهما �قظ وغافل؛ إنسان عرف, إنسان غفل, إنسان انض�ط, إنسان تفلت, إنسان أحسن, إنسان 

 أساء, إنسان صعب, إنسان فقه.

 یؤكد هذا قول النبي الكر�م: 

 ((الناس رجالن.

, وكم طائفة, وكم ملة, وكم في خمسة آالف ملیون إنسان, �قول لك: یوجد في مكان واحد مئتا لغة؛ كم فرقة-
 مذهب, وكم اتجاه, وكم اعتقاد؟ �األلفات.

 .-ال أدري قال: أر�عمئة د�انة في الهند, أر�عمئة د�انة, مئتا لغة؛ لغة, ود�انات, وطوائف, وأحزاب, واتجاهات

�ه, فطبق  فقط اثنان, هذا التقس�م �اطل؛ في رجل عرف هللا, فاتصل-النبي �قول: الناس في النها�ة رجالن  
منهجه, فأحسن إلى خلقه, فسعد في الدن�ا واآلخرة, وٕانسان غفل عنه, انقطع عنه, تفلت, أساء, شقي في الدن�ا 

 . -واآلخرة

 ؛ بر تقي كر�م على هللا عز وجل, وفاجر شقي هین على هللا عز وجل))-قال النبي الكر�م-الناس رجالن 

 [أخرجه الترمذي في سننه]
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 عذبین, قل هذه المقولة: هان أمر هللا علیهم, فهانوا على هللا إن وجدت الناس م

 أیها األخوة, إن وجدت الناس معذبین, قل هذه المقولة: هان أمر هللا علیهم, فهانوا على هللا. 

 هان أمر هللا علیهم, فهانوا على هللا.

أنافق؟ أرتكب المو�قات؟ ال أدقق, هذا اآلن: أكثر كالم الناس؛ ال تدقق, ال أدقق, �عني آكل ماًال حرامًا؟ أكذب؟ 

 كالم فارغ, ال تدقق, كلمات العوام خطیرة جدًا.

 من هون لیوم هللا �فرجها هللا.

 ضع رأسك بین الرؤوس, وقل: �ا قطاع الرؤوس.

 ابن أخذ أمي عني.

 كلمات النفاق, والكفر, والفجور, هذا كله كالم, یجب أن یركل �األقدام. 

 صة :التعلیق على هذه الق

في المحل  -مثالً -�عني إذا أنت عندك -جاءه ملك, جاءه مسلمًا  -دققوا في القصة-سیدنا عمر بن الخطاب, 

�طوف  -مكسب كبیر هذا الملك-, فجاءه ملك اسمه جبلة, أعلن إسالمه, -صانع, والتقیت �ملك, في فرق بینهما

, فهذا ملك, وله عظمة وصولجان, التفت حول الكع�ة, جاء بدوي �الخطأ, داس طرف إزاره, فانخلع عن كتفه

نحوه, وضر�ه على أنفه, هشم له أنفه, فهذا بدوي؛ فقیر, ضعیف, أكل ضر�ًا �ال سبب, من شخص �طوف حول 

 الكع�ة, ذهب إلى عمر, سیدنا عمر استدعاه. قال له:

 أصح�ح ما ادعى هذا الفزاري الجر�ح؟.

 فقال جبلة: 

 بت الفتـى أدركت حقي بید�اا أد لست ممن �كتم أو ینكر ش�ا أن
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 قال له: 

 ما زال ظـــــفرك عالقًا بدمائه  أرض الفتـى البد من إرضائه 
 وتنـال ما فعـــــلته كفـك  -یخاطب ملكاً –أو یهشمنَّ اآلن أنفــــك 

 .-هذا صعق–

 قال له: 

 . -هو سوقـــــة وأنا عرش وتاج ممكن -معقول-كیف ذاك �ا أمیـــــــر 
 ن یخر النجم أرضا!؟كیف ترضى أ

 قال له: 

 قد دفناها أقمـــنا فوقها صرحًا جدیدا نزوات الجاهل�ة ور�اح العنجه�ة 
 وتساوى الناس أحرارًا لدینا وعبیدا

 قال له : 

 دي أننــــــي عندك أقوى وأعز كان وهمًا ما جرى في خلـــــ 
 أنــا مـــــرتد إذا أكـرهتني

 قال له: 

 عالم نبنیــــــه كل صدع فیــه  سیف تحزعنق المرتــــــد �ال
 وأعز الناس �الصـــــعلوك تساوى  �شــ�ا السیف یـــــــداوى 

 تعلیق على القصة, ط�عًا هرب في اللیل, وانتكس, وارتد عن دینه, و�عد ذلك: ندم أشد الندم. 

 التعلیق: سیدنا عمر, ضحى �ملك, ولم �ضح �مبدأ. 

 لم �ضح �مبدأ.  في اإلسالم: ال یوجد حل وسط,
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 ملخص الدرس :

فملخص الدرس: یوجد في الكون حق�قة واحدة؛ إن طلبتها �صدق, وصلت إلى السعادة المطلقة في الدن�ا واآلخرة, 

 وٕان غفلت عنها, شقي اإلنسان في الدن�ا واآلخرة.

 أخواننا الكرام, �عني إن شاء هللا آخر درس في رمضان. 

 دعاء الختام :

 عالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.الحمد هلل رب ال

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم. 

 والحمد هلل رب العالمین 
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 الدن�ا مغادرة لساعة نفسه اإلنسان یئةته : ضرورة {119-79}الدرس 

 28-02-1998دمحم النابلسي بتار�خ: راتب لفضیلة الدكتور  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 ي طالب :انظر إلى هذه المقولة لعلي بن أب

 �قول: وهللا لو كشف الغطاء ما ازددت �قینًا. -كرم هللا وجهه-أیها األخوة الكرام, اإلمام علي 

�قینه قبل كشف الغطاء, ك�قینه �عد كشف الغطاء, أما أكثر الناس إذا جاءهم ملك الموت, ُكشفت لهم الحقائق 

 التي كانت غائ�ة عنهم.

 ف 

 ((الناس ن�ام, إذا ماتوا انتبهوا))

 خ�ارك مع اإل�مان خ�ار وقت :

 قال تعالى: 

 ﴿َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَ�َصُرَك اْلَیْوَم َحِدیٌد﴾

 ]22[سورة ق اآل�ة:

وخ�ارنا مع اإل�مان خ�ار وقت, خ�ار وقت, ال خ�ار قبول أو رفض, ألن كل بني ال�شر عند انتهاء أجلهم ُتكشف 

 إطالقًا: لهم الحقائق, لكن هذا اإل�مان ال ینفع 
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 ﴿َال َیْنَفُع َنْفسًا ِإ�َماُنَها َلْم َتُكْن َآَمَنْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإ�َماِنَها َخْیرًا﴾

 ]158[سورة األنعام اآل�ة:

 ما م�ادرة هذه المقدمة؟ :

لمت أن غدًا �قول: وهللا لو ع -كرم هللا وجهه-أیها األخوة, قدمت هذه المقدمة, ومعها حدیث آخر لإلمام علي 

 أجلي, ما قدرت أن أز�د في عملي.

 ینطلق �أعلى سرعة, ولو علم أن غدًا أجله, ال �ستط�ع أن یز�د في عمله.

هذان القوالن, قفزا إلى ذهني, �سبب أنني قبل أن أكون عندكم الیوم, جاءني اتصال هاتفي من ألمان�ا, أخ كر�م 

داخل إلى المستشفى إلجراء عمل�ة في القلب, وقد ال أخرج منها ح�ًا, �ق�م فترة هناك, وفترة في الشام, قال لي: أنا 

 فأرجو �عني أن أوص�ك �ابني خیرًا, و ...... إلى آخره, وص�ة طو�لة أمالها على الهاتف.

 وال�ارحة كنت في ز�ارة أخ كر�م, أ�ضًا: أصیب في قل�ه, رأیته في حالة, �عني دمعته غز�رة, وعبرته وفیرة.

أن اإلنسان حینما �أت�ه الشيء الخطر یتذكر؛ لیت اإلنسان یتذكر وهو في صحته, وهو في قوته, �عني: فكرت 

وهو في غناه, وهو في �حبوحة وقته المدید, ألن هذا حدث ینتظرنا جم�عًا, هل �ستط�ع واحد منا وأنا معكم, أن 

, ال بد من أن �فاجأ في أحد األ�ام, ینجو من هذا الموقف؟ �عني: كل یوم �ست�قظ كالذي س�قه إلى ما شاء هللا؟ ال

 أن هناك خلل في جسمه, هذا الخلل: إذا كان مرض الموت, یتفاقم إلى الموت.

 حسنًا: اإلنسان إذا رأى نفسه س�غادر, أال ین�غي أن �كون �قظًا وحذرًا؟. 

 حدیث خطیر :

 قال عل�ه الصالة والسالم في الحدیث الصح�ح: 

قد -هل تنتظرون إال فقرًا منس�ًا  -فماذا ینتظر أحدكم من الدن�ا؟ ماذا ینتظر؟-((�ادروا �األعمال الصالحة 
هل  -�أتي فقر ینس�ك كل شيء, دون أن تتأهب له, كما أن هللا س�حانه وتعالى �عطي فیدهش, �أخذ فیدهش

المصائب, الغنى الذي �حملك على معص�ة هللا, مصی�ة من أكبر -تنتظرون إال فقرًا منس�ًا, أو غنى مطغ�ًا 
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شیخوخة, سمیت في القرآن: -أو هرمًا مفّندًا  -مرض �فسد عل�ه ح�اته-أو مرضًا مفسدًا  -الغنى المطغي
 أرذل العمر:

 ﴿َوِمْنُكْم َمْن ُیَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْ�َال َ�ْعَلَم ِمْن َ�ْعِد ِعْلٍم َشْیئًا﴾

 ]5[سورة الحج اآل�ة:

 ال فشر غائب ینتظر, أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟))أو موتًا مجهزًا, أو الدج

 خطر ال ینت�ه إل�ه كثیر من الناس :

أیها األخوة, فكلنا جم�عًا وأنا معكم, ال بد من مغادرة الدن�ا, فبدل أن نندم أشد الندم, ونحرص على عمل صالح 

�غي أن نفكر في ساعة المغادرة, قبیل الوفاة؛ ونحن أصحاء, ونحن أشداء, ونحن أغن�اء, ونحن في �حبوحة, ین

وأكبر خطر یتهدد اإلنسان: هو أن �ع�ش لحظته, دون أن �فكر في المستقبل, المستقبل في لقاء مع هللا عز 

 وجل. 

ومن نعمة هللا على اإلنسان: أن األعراض التي تصیب جسمه من شیب, أو ضعف �صر, أو أسنان, أو 

آلالم في الجهاز الهضمي, أو في ...... هذه إشارات من هللا مفاصل, أو كول�سترول, أو شحوم, أو �عض ا

 لط�فة: أن �ا عبدي, قد قرب اللقاء, فهل أنت مستعد له؟. 

كیف نستعد لهذا اللقاء؟ �التو�ة النصوح, �العمل الصالح, �طلب العلم, بتعل�م العلم, بإطعام الفقراء والمساكین, 

 �األمر �المعروف, �النهي عن المنكر. 

 كرت في ساعة المغادرة من الدن�ا؟ :هل ف

أیها األخوة, فثالثة لقاءات في هذه اللیلة والیوم مع أخوان كرام, �عني أصیبوا �قلو�هم, و�كوا �عني دون أن یتمنوا 

أن ی�كوا, ألنهم شعروا أن األجل صار قر��ًا, صار في آفة �القلب, القلب أخطر عضو �اإلنسان, و�تمنى أن 

 �عمل صالحًا.

أتمنى وأنت صح�ح القلب, أن تفكر في ساعة المغادرة, وأن تنفق مالك في سبیل هللا, وأن تنفق وقتك في  أنا
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 سبیل هللا. 

هل تنتظرون  -�عني: تسابق إلیها, اجعلها م�ادرة, فماذا ینتظر أحدكم من الدن�ا؟-((�ادروا �األعمال الصالحة 
, أو هرمًا مفندًا, أو موتًا مجهزًا, أو الدجال فشر غائب ینتظر, إال فقرًا منس�ًا, أو غنى مطغ�ًا, أو مرضًا مفسداً 

 أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟))

 من هو اإلنسان الخاسر؟ :

أیها األخوة الكرام, من كرامة اإلنسان عند هللا عز وجل: أنه أعطاه عقًال, والعقل أداة معرفة الحقائق؛ فالذي �عطل 

 وأهوائه, إنسان خاسر, فهؤالء الذین أرادوا الدن�ا, واطمأنوا لها:  عقله, و�تحرك �منطلق من غرائزه

 ﴿َوالَِّذیَن ُهْم َعْن َآَ�اِتَنا َغاِفُلوَن﴾

 ]7[سورة یونس اآل�ة:

 هؤالء یندمون أشد الندم عند مغادرة الدن�ا. 

 رسالة تهنئة لكل مؤمن عرف هللا وسار وفق منهجه :

المؤمن, ألنه عرف هللا في الوقت المناسب, وعرف منهجه, وطبق منهجه, أیها األخوة, وهللا ما رأیت أعقل من 

فالذي �عد عند الناس أكبر المصائب, هو �عد عنده عرس, وأسعد لحظات ح�اته: الذي �موت على اإل�مان, هذه 

ض, سعادة كبرى, ال تدانیها أ�ة سعادة, ألن هللا عز وجل خلق اإلنسان ل�سعده في جنة عرضها السموات واألر 

وأرسل �ه إلى الدن�ا, لیهیىء نفسه بهذه السعادة, ل�عمل عمًال صالحًا, �صلح للعرض على هللا عز وجل, �صلح 

 له لیدخل �ه الجنة: 

 ﴿اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِ�َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾

 ]32[سورة النحل اآل�ة:
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 اسأل نفسك هذا السؤال :

ت الثالثة, التي �عني كانت في هذا الیوم واللیلة من أخوة كرام, �عني هذه فقرة من الدرس متعلقة بهذه االتصاال

 أصیبوا �أمراض. 

قال لي: قد ال أخرج من المستشفى و�كى, والثاني كذلك, واألول كذلك, معنى ذلك: ونحن جم�عًا على هذا 

 الطر�ق.

ما مضى؟ الذي تجاوز  لذلك اإلنسان: ل�سأل نفسه سؤاًال محرجًا, هل �قي �قدر ما مضى؟ هل �قي �قدر

 األر�عین.

 : -عل�ه الصالة والسالم-�عني: إذا قال النبي 

 ((معترف المنا�ا بین الستین والس�عین))

فالذي تجاوز األر�عین, یجب أن �علم أنه قد �قي أقل مما مضى, كیف مضى الذي مضى؟ مضى كلمح ال�صر, 

 ح ال�صر.كلم -أ�ضاً -وٕاذا كان الذي �قي أقل من الذي أمضى, �مضي 

 فــإذا اإلنسان تحت أط�اق الثرى  ال هي غمضة عین وانت�اهتها إوما هي 

 نظرة فیها عبرة :

مرة وقفت في هذا السوق؛ سوق الحمید�ة, ونظرت إلى محالته التجار�ة, قلت: س�حان هللا! كل خمسین سنة في 

 طقم جدید, أل�س كذلك؟ البیوت كذلك.

سنة في طقم جدید؛ �موت, ُی�اع البیت, �شتر�ه إنسان آخر, یجدده, �كبر  وقف أمام شارع في بنا�ات, كل خمسین

في السن, �موت, �أتي أوالده یب�عونه, وهكذا ....... فالبیوت, والمحالت التجار�ة, یتجدد أصحابها كل خمسین 

 عام تقر��ًا. هللا عز وجل جعلنا خالئف في األرض. 
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 موقف عصیب ین�غي أن ال تنساه :

ا طالب وصل للدرجة األولى على القطر في ال�كالور�ا, أجروا معه مقابلة الصح�فة, فأنا قرأت المقابلة, فمرة سألو 

�عني أعجبني شيء, ف�ه شيء رائع, �عني: ما سر نجاحك؟ ما سر التفوق الذي أنت ف�ه؟ قال: ألن لحظة 

 االمتحان لم تغادر ذهني إطالقًا.

�غي أال تغادر أذهاننا إطالقًا, إذا كانت أمامنا, إذًا: نحن ندخل حسا�ات وأنا أقول لكم: لحظة مغادرة الدن�ا, ین

اآلخرة في أعمالنا الیوم�ة؛ �كل موقف, �كل حركة, �كل نظرة, �كل سكنة, �العطاء, �المنع, بب�عك, �شرائك, ماذا 

لم أعطیت؟ لم منعت؟ سأجیب هللا عز وجل؟ ما موقفي من هللا عز وجل؟ لو أن هللا سألني ماذا أجی�ه؟ لم فعلت؟ 

 لم وصلت؟ لم قطعت؟ لم غضبت؟ لم رضیت؟.

 فاإلنسان لما یهیىء نفسه للقاء هللا عز وجل �أتي الموت, �عني �أتي �شكل مقبول. 

 من آ�ات هللا :

موتهم آ�ة من آ�ات هللا, الذي �قول الذي على فراش الموت ألوالده: �ا بني, قم سلم على  -دائماً –الصالحون 

یوجد, أین عمو؟ ال یوجد أحد, جاءه ملك الموت �صفة أحب الناس إل�ه, �أت�ه ملك الموت �صفة أحب عمك, ال 

 الناس إل�ه, فاإلنسان ین�غي أن �كون مستعدًا للقاء هللا عز وجل. قال تعالى: 

 ْنُتْم ُمْسِلُموَن﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا للااََّ َحقَّ ُتَقاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَ 

 ]102[سورة آل عمران اآل�ة:

 �عني: ال �أتینكم الموت إال وأنتم خاضعون هلل عز وجل. 

�عني: إذا كان س�أتي إنسان ل�أخذك إلى مكان جید, وأعطاك موعد بین الثان�ة والثان�ة , وأنت حر�ص جدًا على 

ك من الثان�ة األولى, في أ�ة ساعة طرق ال�اب, أنت أن تكون معه, وال ینتظرك وال ثان�ة, ماذا تفعل؟ تهیىء نفس

 جاهز. 
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 رأي شخصي :

أنا أرى: أن المؤمن ال �سعد إال إذا كان جاهزًا جاهز�ة تامة لمغادرة الدن�ا, ألن القض�ة سهلة؛ أد الذي عل�ك, 

ك, اض�ط ابتعد عن كل مشكلة, أد واج�اتك, أد ما عل�ك من حقوق, أد صلواتك, اض�ط جوارحك, اض�ط أعضاء

 بیتك, عملك, أنت عندئذ مستعد للقاء هللا عز وجل. 

 من مزا�ا الشام :

وفي أخ آخر, �عني سألني أن أعط�ه �عض االنط�اعات عن سفرتي الماض�ة, قلت له: هذا اإلسالم العظ�م, أوًال: 

ال �عرفها إال من  -اأدامها هللا لن-كل شخص �ع�ش في بلد فیها سلب�ات, وفیها إیجاب�ات؛ إیجاب�ات �الد الشام 

 ترك هذه ال�الد.

�عني: نحن نتمتع �أش�اء ثمینة جدًا, �فتقدها معظم الناس في ال�الد األخرى, نتمتع بهذا المنهج القو�م الذي, ال 

 أقول جم�ع الناس, لكن معظم الناس �سیرون عل�ه.

هج هللا, الحر�ة البه�م�ة, جعلت األسر �عني: أكثر األسر تستمر إلى نها�ة الح�اة, أما هناك التفلت الشدید من من

تنتهي �عد سنة أو سنتین, فالنساء �عشن وحدهن, والرجال �عشن وحدهن, واإلنسان حر إلى درجة تدعو إلى 

القرف والتقزز, �عني الشذوذ هناك كبیر جدًا, وعالي النسب, والمخدرات, وتفكك األسرة, �عني �العین الظاهرة �الد 

 دًا, واألمور م�سرة جدًا, أما النفوس شق�ة جدًا, ألن هللا عز وجل �قول: جمیلة جدًا, وغن�ة ج

 ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِع�َشًة َضْنكًا﴾

 ]124[سورة طه اآل�ة:

هذه آ�ة قرآن�ة, وهذا كالم خالق الكون, وال �مكن, وال �مكن إلنسان على وجه األرض في القارات الخمس, أن 

 وهو �عید عن هللا, مستحیل, لذلك: ما دام ذكر هللا منعدمًا, السعادة منعدمة.�سعد 

 ول�س للخبز وحده �ح�ا اإلنسان.

 هذا كالم السید المس�ح: ل�س للخبز وحده �ح�ا اإلنسان.
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كل شيء م�سر, لكن ال یوجد سعادة, وقد تجد في �الد أخرى كل شيء صعب, وفي سعادة؛ حینما تشعر أنك 

, وأنك مط�ع هلل, وأن هذا المنهج القو�م مطبق له, فهذه سعادة كبرى, ال �عرفها إال من فقدها, ألنه في طاعة هللا

 یوجد ثالثون حدیث صح�ح في الترغیب والترهیب, تحض على السكنى في الشام.

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

الشام, فعل�كم �الشام في آخر  ((رأیت عمود اإلسالم قد احتمل من تحت رأسي, فأت�عته �صري, فإذا هو في
 الزمان))

 تلك هي األمة الغر��ة :

الحق�قة الدق�قة: أن اإلنسان إذا كان حصل المال هناك, وفقد أثمن شيء �ملكه, وهو األوالد, االبن أغلب الظن ال 

لق�م غر��ة, ینتمي ال إلى هذه األمة, وال إلى هذا الدین, ألنه نشأ في �الد؛ التعل�م فیها على منهج غر�ب, ا

الم�ادىء غر��ة, العقل�ة غر��ة, األهداف غر��ة, اللغة غر��ة, فإذا ابنك نشأ على هذه النشأة, وانسلخ عن أمته, 

 وعن دینه, وعن لغته, وهو ابنك, وامتدادك, و�ضعة منك, وفلذة كبدك, ف�شقى األب �شقاء ابنه.

أوالدها, ط�عًا: ما فقدت وجودهم, هم عندها؛ لكن  وال یوجد أسرة أقامت هناك, إال وفقدت أثمن ما تملك وهو 

 فقدت انتماءهم, وفقدت اتصالهم, وفقدت دینهم, وفقدت �عني انتماءهم ألمتهم, فلذلك ...... 

 دعوة للمغترب المسلم �العودة إلى وطنه :

 �ش الحدیث.أح�انًا اإلنسان: �قرأ حدیثًا, �فهمه, یتلوه على الناس, �شرحه, لكن ال �ع�شه, أح�انًا �ع

 أنا حدیث أقرؤه في جامع الصغیر, أقرؤه مرارًا: 

 ((من أقام مع المشركین, برئت منه ذمة هللا))

في هذه السفرة, تذوقت هذا الحدیث, �عني أغلى شيء عل�ك ابنك, ابنك ل�س عر��ًا, وال مسلمًا, انسلخ من أمته, 

ل؟ لم �حصل شیئًا.  ومن إسالمه, ومن لغته, فاإلنسان حینما �فقد أوالده, �فقد  انتماءهم , ماذا حصَّ

لذلك: ما رأیت أعقل من الذین ذهبوا وعادوا, ولو عاشوا ح�اة دون التي كانوا �علمونها, لكن حصلوا شیئًا ثمینًا, 
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 وهو أنهم كسبوا أوالدهم. 

 اعرف ق�مة بلدك :

دك, ولو أن اآل�اء نجوا, نجوا من وقال لي أخ كر�م, قال لي: حینما تق�م هناك, تضحي �أثمن ما تملك وهم أوال

 فساد عر�ض, أما األبناء ال ینجون, ففي مشكلة, هذه المشكلة .....

�عني: أنا أدعوكم إلى أن تعرفوا ق�مة بلدكم؛ ق�مة مجلس علم, ق�مة أذان, ق�مة أن في البلدة یوجد أخوك, وأخوك 

ات, وفي شيء اسمه ح�اء, عیب, في شيء اسمه الثاني, وأختك, وابن عمك, وابن خالتك, وفي ز�ارات, وفي عالق

 عیب, في شيء اسمه مخجول, هناك حر�ة به�م�ة, هذه الحر�ة: تجعل اإلنسان ال �طاق وال �حتمل. 

 إحصائ�ات :

مرة كنت في درس من دروس األحد �النابلسي, فأما في إحصاء عن حاالت الطالق في أمر�كا, خمس وستون 

الطالق, �أقل من عامین, وفي بلد آخر �أورو�ا, س�عة وثالثون �المئة, وكان �حضر �المئة من الزواج ینتهي إلى 

الدرس أحد أخواننا قضاة الشرع, القاضي األول, فسألته أمام أخواني: كم النس�ة عندنا؟ قال لي: ثمان�ة �األلف 

 �فضل اإلسالم.

ن, خمسین سنة, له أوالد, له أصهار, وله �عني: أكثر الحاالت �ستمر الزواج, تجد اإلنسان �ع�ش مع زوجته أر�عی

 ...... وفي مودة, وفي مح�ة ..... 

فهذه نعم ال �عرفها إال من فقدها, والمؤمن �عني �عرف النعم بوجودها ال �فقدها, أشخاص كثر ال �عرفون النعمة 

 إال �فقدها, حینما ُتفقد �عرفونها, ال, ین�غي أن تعرفها وهي موجودة. 

 ركین برئت منه ذمة هللا :من أقام مع المش

فاإلنسان ال ینسى اإلیجاب�ات في بلده, ال ینسى أنها هذه �الد مسلمین؛ أكثر األكل حالل, هناك أكثر األكل 

حرام, و تحتار ماذا تأكل, هذه مذبوحة �شكل غیر ...... مصعوق صعق, وهذا لحم غیر مزكَّى, وهذه الحلو�ات 

حم الخنز�ر, كل العالقات ر�و�ة, وكل األكل فیها خنز�ر, ومشتقاته, فاإلنسان فیها دهون حیوان�ة, وهذه معجونة بل
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 �حتار. 

 ((من أقام مع المشركین برئت منه ذمة هللا))

�عني: أنا أعیذكم, وأعیذ أبناءكم: أن �عني �طمحوا إلى هذه التي �سمونها جنة الدن�ا, هي وهللا بهذه العین جنة, 

 هكذا قال:  -عل�ه الصالة والسالم-ست جنة, وهللا �الدنا جنة, ألن النبي أما �اإلدراك العمیق وهللا ل�

((رأیت عمود اإلسالم قد احتمل من تحت رأسي, فأت�عته �صري, فإذا هو في الشام, فعل�كم �الشام في آخر 
 الزمان))

 والدن�ا فان�ة. 

 لیت اإلنسان یدرك هذه الحق�قة :

كان هؤالء هنا, فماتوا ودفنوا, وانتهى نع�مهم المزعوم, و�قیت مسؤول�ة  مررت على مقبرة هناك, قلت: هذه مقبرة,

أعمالهم, والموت ینهي كل شيء؛ ینهي غنى الغني, وفقر الفقیر, وقوة القوي, وضعف الضعیف, و�نهي متعة 

 الذي استمتع �الدن�ا إلى أقصى درجة, و�نهي الذي یتعذب في الدن�ا حتى توفاه هللا عز وجل. 

ؤمن: حینما یلقى هللا عز وجل, یرى مقامه في الجنة, �قول: لم أر شرًا قط, وأهل الدن�ا حینما �أتیهم ملك لذلك الم

 الموت, یرون مكانهم في النار, ف�ص�حون ص�حة, لو سمعها أهل األرض لصعقوا, �قولون: لم نر خیرًا قط. 

 فاهلل عز وجل یجعلنا من المقبولین.

 . �عني: ال�طولة أن ترى الحق�قة

 ما الذي ین�غي أن نأخذه من �الد أعدائنا وما الذي ین�غي أن نتركه؟ :

أح�انًا: اإلنسان یبهر؛ یبهر �أبن�ة شامخة, �حدائق, �س�ارات رخ�صة جدًا كلها حدیثة, �محالت تجار�ة فیها شيء 

, هذه مفقودة هناك, �حار العقل ف�ه, هذا انبهار شكلي, أما حق�قة الدن�ا: هي السعادة التي تأتي من معرفة هللا

لذلك: هم �حتاجون إلى ألف عام مجازًا, كي �كونوا في مستوى ح�اتنا الروح�ة, وعالقاتنا الدین�ة, وأداء صلواتنا, 

وع�اداتنا, وهذه األلفة بیننا, ونحتاج إلى سنوات طو�لة كي نكون مثلهم في نظامهم, ودقتهم, وتنظ�م ح�اتهم, ما 
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ائنا مثًال: األش�اء الجیدة؛ التنظ�م, والدقة, وتوفیر الوقت, واإلنتاج القوي, وتطبیق الذي �منع أن نقت�س من أعد

 العمل, والكفا�ة, والقانون على الجم�ع؟. 

هذه األش�اء إیجاب�ة عندهم, ین�غي أن نأخذ بها, أما سلب�اتهم: انه�ار األسرة, واألسرة إذا انهارت, انهار كل شيء, 

 انهارت, انتهى المجتمع.  المجتمع أساس األسرة, فإذا

 أر�عة أخطار تهدد العالم الغر�ي :

وقد �قول �عضهم: أن هؤالء في هذه ال�الد, �ع�شون على أدمغة األمم األخرى, ال على أدمغة شعبهم, هم 

 ضاعوا. 

ز إلى وأنا سمعت تصر�حًا لر�ئس سا�قًا: �عني: ینتظر أمر�كا أر�عة أخطار, بینما قال المذ�ع هذه األخطار, قف

ذهني: ما األخطار؟ �عني الصین؟ �ا ترى أورو�ا؟ ال�ا�ان؟ ال, قال: تفكك األسرة, وشیوع الجر�مة, وانتشار 

 المخدرات, ومرض اإلیدز. 

هذه أر�عة أخطار تهدد العالم الغر�ي, والعالم اإلسالمي, سموه: الحزام األخضر, هو المنطقة الخضراء اآلمنة من 

لدین, �ق�ة الدین, الدین �قي منه �ق�ة فقط, �ق�ة قلیلة, في تفلت هنا, لكن �ق�ة الدین, هذه األخطار, �فضل ل�س ا

 هذه ال�الد حزامًا أخضر, فكیف لو كان الدین الحق�قي؟ لكنا في حال غیر هذه الحال.  -أ�ضاً -جعلت 

 دعاء الختام :

الحق حقًا و�رزقنا ات�اعه, وأن یر�نا ال�اطل  أرجو هللا س�حانه وتعالى أن یر�نا الحق حقًا وال�اطل �اطًال, أن یر�نا

 �اطًال و�رزقنا اجتنا�ه, اللهم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا �ما علمتنا, وزدنا علما, والحمد هلل رب العالمین الفاتحة.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 : التو�ة {119-80}الدرس 

 14-03-1998دمحم راتب النابلسي بتار�خ: لفضیلة الدكتور  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 ما معنى هذه اآل�ة؟ :

 أیها األخوة الكرام, ر�نا عز وجل, جعل التو�ة صمام أمان, كیف أن هذا الوعاء البخاري, له صمام أمان لئال

ینفجر, فاهلل هلالج لج لحكمته ال�الغة؛ علمه, وخبرته, جعل التو�ة لإلنسان منفذ اإلخالص, فإذا استحكمت عل�ه ذنو�ه, 

 إذا كثرت عل�ه سیئاته, فتح هللا لهذا العبد �اب التو�ة.

ر -رحمه هللا تعالى-لذلك اإلمام النووي  ه ب�عض , عقد في كتا�ه ر�اض الصالحین موضوعًا حول التو�ة, صدَّ

 اآل�ات الكر�مة.

 قال تعالى: 

 ﴿َوُتوُ�وا ِإَلى للااَِّ َجِم�عًا َأیَُّها اْلُمْؤِمُنوَن﴾

 ]31[سورة النور اآل�ة:

 ﴿َوُتوُ�وا ِإَلى للااَِّ َجِم�عًا َأیَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾

 ]31[سورة النور اآل�ة:

 ل أمر �قتضي الوجوب. فالتو�ة طر�ق الفالح, والفعل أمر, وك

 وجم�عًا: حینما یتوب الناس جم�عًا, نقطف ثمار اإلسالم.

كما لو أن عندك هاتف وحدك, ولك مئة صدیق, ل�س عندهم هاتف, هذا الهاتف ال ق�مة له, أما إذا كان عند كل 
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 األصدقاء هواتف, هذا الهاتف له معنى كبیر.

إخالص, في صدق, أنت إذا أمرت أن تكون صادقًا, ملیون  فأنت حینما تع�ش في مجتمع تائب؛ في أمانة, في

إنسان ُأمر أن �كون صادقًا لمصلحتك, إن أمرت أن تكون أمینًا, ملیون إنسان ُأمر أن �كون أمینًا لمصلحتك, 

 فالتركیز على كلمة جم�عًا:

 ﴿َوُتوُ�وا ِإَلى للااَِّ َجِم�عًا َأیَُّها اْلُمْؤِمُنوَن﴾

 ]31[سورة النور اآل�ة:

 هذه حالة اإلنسان في آخر الزمان :

في إنسان في آخر الزمان: �ع�ش في مجتمع متماسك؛ هو �ستق�م, �ض�ط لسانه, و�ض�ط �صره, وأمین, 

 وصادق, ولكن المجتمع من حوله فاسد, لذلك: هذه الفضائل ال تظهر كثیرًا.

 لذلك عل�ه الصالة والسالم قال: 

�ا�ك؟ قال: ال, أنتم أصحابي, أح�ابي: أناس �أتون في آخر الزمان, ((اشتقت ألح�ابي, قالوا: أو لسنا أح
القا�ض منهم على دینه كالقا�ض على الجمر, أجره كأجر س�عین, قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم, قالوا: 

 ولم؟ قال: ألنكم تجدون على الخیر معوانًا وال یجدون))

سالم؛ الناس كلهم صادقون, الناس كلهم ال �كذبون, الناس كلهم فإذا تاب الناس إلى هللا جم�عًا, قطفت ثمار اإل

 مخلصون, الناس كلهم ورعون, الناس كلهم عف�فون, لذلك تع�ش في �حبوحة كبیرة جدًا.

 ما العبرة من هذه القصة؟ :

أخته عند رسول هللا, , وقد ُأسرت -ملسو هيلع هللا ىلص-, كان ملكًا, وفر من رسول هللا -رضي هللا عنه-سیدنا عدي بن حاتم 

ولقیت منه أطیب معاملة, فوصفته ألخیها, الحق �ه؛ فإن كان ملكًا �ص�ك من خیره, وٕان كان نب�ًا أفلحت 

 -النبي عل�ه الصالة والسالم-ونجحت, فجاء إلى 

 قال: 
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 ((من الرجل؟ قال: عدي بن حاتم, قال: الفارُّ من هللا ورسوله؟

 استقبله.-
 حك�مًا, كان �قول:  -المعل�ه الصالة والس-وكان 

 ((أنزلوا الناس منازلهم))

 [أخرجه أبو داود في سننه]

دعاه إلى بیته, وقذف إل�ه وسادة واحدة في بیته من أدم, محشوة ل�فًا, قال: اجلس علیها, قلت:  -ألنه ملك سا�قاً 

دققوا –عدي بن حاتم, بل أنت, قال: بل أنت, قال: فجلست علیها, وجلس رسول هللا على األرض, قال: إ�ه �ا 

, وا�م -فقراء أصحابي–, لعله إنما �منعك من دخول في هذا الدین, ما ترى في حاجتهم, –في هذه الكلمات الثالث

هللا! لیوشكن أن �ف�ض المال فیهم, حتى ال یوجد من �أخذه, ولعله إنما �منعك من دخوٍل في هذا الدین, أنك ترى 

, وا�م هللا! لیوشكن أن تسمع �المرأة –أعطى القوة ألعداء المسلمین وقتها هللا–أن الملك والسلطان في غیره, 

, ولعله إنما �منعك من دخول في هذا الدین, -األمر �ستتب �المسلمین–ال�ابل�ة تحج البیت على �عیرها ال تخف, 

 ما ترى من كثرة عدوهم, وا�م هللا! لیوشكن أن تفتح �الدهم من قبل المسلمین))

 حاتم, حتى رأى هذه ال�شارات الثالث.  وعاش عدي بن

فالعبرة: أن یتوب اإلنسان إلى هللا, یتوب المؤمنون جم�عًا إلى هللا, إذا تابوا جم�عًا, قطفنا ثمار الدین, وٕاذا تفلتوا 

 جم�عًا ......:

ُكْم َمْن َضلَّ ِإَذا   اْهَتَدْیُتْم﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َعَلْ�ُكْم َأْنُفَسُكْم َال َ�ُضرُّ

 ]105[سورة المائدة اآل�ة:

: أن �كون الناس جم�عًا مؤمنین, أن �كونوا جم�عًا مستق�مین, أن �كونوا جم�عًا محبین, أن -وهللا–أنا أتمنى 

 �كونوا جم�عًا صادقین, فإن لم �كن كذلك .......

 قال: إن لم �كن ما تر�د, فأرد ما �كن.
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 نقول: حسبي هللا ونعم الوكیل.

 لم هذه الحق�قة :اع

 قال تعالى:

ُكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْیُتْم﴾  ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َعَلْ�ُكْم َأْنُفَسُكْم َال َ�ُضرُّ

 ]105[سورة المائدة اآل�ة:

 �عني: هللا عز وجل أجل وأكرم: أن �عامل المط�ع كما �عامل العاصي, لو أن العصاة كثروا, �عني: 

اِلَحاِت﴾﴿َأْم حَ  َئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم َكالَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ یِّ  ِسَب الَِّذیَن اْجَتَرُحوا السَّ

 ]21[سورة الجاث�ة اآل�ة:

مستحیل؛ لو كنا في زمن الفساد, لو كنا في زمن الكذب, لو كنا في زمن التفلت, لو كنا في زمن شیوع المله�ات 

 س�حانه وتعالى أن �حفظنا.في البیوت, نحن نرجو هللا 

 مراحل التو�ة إلى هللا :

 و�قول هللا عز وجل:

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُتوُ�وا ِإَلى للااَِّ َتْوَ�ًة َنُصوحًا﴾

 ]8[سورة التحر�م اآل�ة:

 �عني: تو�ة ال عودة منها. 

ا التو�ة الثان�ة: أصعب, إذا اإلنسان تاب, : أول تو�ة؛ بلمحة, بلحظة, الصلحة بلمحة, أم-أیها األخوة-�المناس�ة 

 ثم لقن تو�ته, من الصعب أن یتوب ثان�ة, فإذا تاب ثان�ة, وقبله هللا عز وجل, التو�ة الثالثة: أصعب وأصعب.

فكلما اجترأ العبد على ر�ه في ذنب, وأعاده مرة ثان�ة, وثالثة, ضعفت معنو�اته, وضعفت همته للتو�ة؛ ولكن  

لمرة األولى: تبت إلى هللا, المرة الثان�ة: �مكن أن تضیف إلى التو�ة عمًال صالحًا, كي یرمم نقض الحل: أنه في ا
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 التو�ة األولى, المرة الثالثة: عمل صالح, وص�ام؛ فكلما صار في خطأ, یجب أن یرمم.

 نحن في �حبوحتین هما؟ :

 فاآل�ة:

 َن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾﴿َوُتوُ�وا ِإَلى للااَِّ َجِم�عًا َأیَُّها اْلُمْؤِمُنو

 ]31[سورة النور اآل�ة:

 و:

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُتوُ�وا ِإَلى للااَِّ َتْوَ�ًة َنُصوحًا﴾

 ]8[سورة التحر�م اآل�ة:

 وقال تعالى:

 ﴿اْسَتْغِفُروا َر�َُّكْم ُثمَّ ُتوُ�وا ِإَلْ�ِه﴾

 ]3[سورة هود اآل�ة:

 : أننا جم�عًا في �حبوحتین؛ �حبوحة االستقامة, و�حبوحة االستغفار:-قلت من قبلأیها األخوة, كما -وتعلمون 

َبُهْم َوُهْم َ�ْسَتْغِفُروَن﴾ ُ ُمَعذِّ َبُهْم َوَأْنَت ِفیِهْم َوَما َكاَن للااَّ ُ ِلُ�َعذِّ  ﴿َوَما َكاَن للااَّ

 ]33[سورة األنفال اآل�ة:

 وجل, فأنت في �حبوحة من عذاب هللا.فعود نفسك أن تستغفر؛ ألنك إن استغفرت هللا عز 
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 نقطة هامة :

 �قول:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, قال: سمعت رسول هللا -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة 

 ((وهللا ِإني ألستغفُر هللا وَأتوُب إل�ه في الیوِم َس�عیَن َمرة))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح]

معصوم, وقد عصمه هللا  -عل�ه الصالة والسالم-ج إلى شرح؛ ألن النبي إال أن هذا االستغفار, وهذه التو�ة, تحتا

 من أن یخطىء في أقواله, وفي أفعاله, وفي أحواله, هو مشرع, ألن هللا عز وجل �قول:

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا﴾  ﴿َوَما َآَتاُكُم الرَّ

 ]7[سورة الحشر اآل�ة:

ُسوُل َفُخُذوُه﴾﴿َوَما َآَتاُكُم ال  رَّ

 ]7[سورة الحشر اآل�ة:

لو أنه غیر معصوم, لكنا قد ُأمرنا �المعص�ة, لو أن النبي غیر معصوم, وأمرنا هللا عز وجل أن نأخذ عنه دائمًا, 

 فكان في أمر حكمي �غیر الكمال؛ لكن ألنه معصوم, وهللا عز وجل عصمه, إذًا: نأخذ عنه كل شيء.

 ر�ه :هذا هو استغفار النبي ل

 وهللا عز وجل �قول: 

 ﴿َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوى﴾

 ]3[سورة النجم اآل�ة:

 ﴿ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى﴾

 ]3[سورة النجم اآل�ة:

من نوع آخر؛ �عني كلما عرف هللا عز وجل, كلما وصلت معرفته إلى  -عل�ه الصالة والسالم-أما استغفار النبي 
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 عرف هللا �مستوى أعلى, استح�ا من هللا �المستوى األدنى. درجة, ثم في الیوم التالي

�عني إنسان له حجم مالي كبیر, قلت له أنت: �عني معك ملیون؟ قال لك: ال, ملیون!! قلت له: �عني مئة 

 ملیون؟ قال لك: ال, مئة ملیون فقط!!.

ق المعرفة, األنب�اء أعلى من عرف فأنت كلما توقعت رقمًا, هذا أكبر �كثیر, فالمفروض اإلنسان: أن �عرف هللا ح

 هللا, إال أنهم لم �عرفوه كما �عرف هللا نفسه.

لذلك: ال �عرف هللا إال هللا, أما أعلى إنسان على وجه األرض, من آدم إلى یوم الق�امة, عرف هللا هو رسول هللا, 

امحني, أنت أعظم من ذلك, ومع ذلك معرفته ل�ست مطلقة, فكان �ستغفر, كلما ارتقت معرفته �ستغفر؛ �ا رب س

 أنت أرحم, أنت أعلم, أنت أكمل, أنت أقوى.

 فكلما عرف هللا في درجة, �ستغفر ر�ه على هذا المستوى, الذي هو دون ما یلیق �كمال هللا, هذا المعنى.

 من فصاحة النبي العر�ي عل�ه الصالة والسالم :

 كان بل�غًا. -عل�ه الصالة والسالم-كان 

 قال: 

 جوامع الكلم))((أوتیت 

 قال: 

 ((أنا أفصح العرب بید أني من قر�ش))

 ما معنى بید أني؟ �عني إال أنني, هذا أسلوب تأكید الذم.

أنا أقول: فالن, فالن �عني كر�م, إال أنه مفرط في ماله, فأنا ذممته, أما أنا إذا قلت: فالن كر�م, إال أنه رح�م, أنا 

 من الفصاحة.  استخدمت المد�ح �أسلوب الذم, هذا نوع
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 قال: 

 بهن فــلول من قراع الكتائب وال عیب فیهم غیر أن سیوفهم 

 �عني سیوفهم مسلولة من قراع الكتائب, هذا مدح, هذا .... 

 فالنبي استخدم هذا األسلوب, قال: 

 ((أنا أفصح العرب إال أنني من قر�ش))

 ا �ش�ه الذم.هذه قر�ش أفصح قبیلة على اإلطالق, هذا اسمه: تأكید المدح �م

في أسلوب عكسي: تأكید الذم �ما �ش�ه المد�ح؛ فالن لئ�م, لكنه ح�اب, أكدت الذم �ما �ش�ه المد�ح, ألن 

 االستثناء من صفة الذم, معناها مد�ح.

 هذا األسلوب: العرب �عرفونه في جاهلیتهم.

 ماذا بین لنا النبي في هذا الحدیث؟ :

, روى قصة, والقصة مؤثرة, والقصة حادة, صارخة, لیبین -تي جوامع الكلمعل�ه الصالة والسالم, وقد أو -فالنبي 

 لنا كم فرح هللا عز وجل بتو�ة عبده المؤمن. 

وال �عرف الصحراء إال من –رجل یركب ناقة, �قطع بها مفازة, تعب, جلس ل�ستر�ح, على ناقته طعامه وشرا�ه, 

فتعب, جلس ل�ستر�ح, لم یر الناقة,  -اقته, مات قطعاً دخل إلى الصحراء, إذا دخل إلى الصحراء, وغابت عنه ن

أ�قن �الهالك, أ�قن �الموت القطعي, فجلس ی�كي, ثم ی�كي, حتى أدركه النعاس ثان�ة, فنام فاست�قظ, فرأى الناقة, 

 فمن شدة فرحه, اختل توازنه, قال: �ا ر�ي أنا ر�ك, وأنت عبدي.

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 �ة عبده من ذلك البدوي بناقته))((هلل أفرح في تو

فإذًا: إذا أنت تبت إلى هللا, هللا �فرح �ك؛ ألنه ینتظرك, وألنه خلقك لیرحمك, وألن هللا س�حانه وتعالى خلق الخلق 
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 لیرحمهم, ل�سعدهم, والدلیل:

 ِإالَّ َمْن َرِحَم َر�َُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم﴾

 ]119[سورة هود اآل�ة:

 َر�َُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم﴾ ﴿ِإالَّ َمْن َرِحمَ 

 ]119[سورة هود اآل�ة:

 خلقهم لیرحمهم.

 إذًا: 

ُ أشدُّ ْفَرحًا بتو�ِة عبده  من أحِدكم, كان على راحلته �أرٍض فالٍة َفاْنَفَلتْت منه، وعلیها  -حین َیُتوُب إل�ه-((هللَّ
د أ�َس من راحلته فبینا هو كذلك، إذا هو بها طعاُمه وشرا�ُه َفَأ�َس منها، فأَتى َشجرة فاضَطَجع في ِظلِّها وق

ة الفرح: اللهم أنت َعْبدي وأنا ر�َك، أخطأ من شدة الفرح))  قائمٌة عنده، فأخذ بِخطاِمها، ثم قال من ِشدَّ

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح]

 إما أن تتوب إلى هللا من ذات نفسك وٕاما أن �حملك على التو�ة :

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, عن النبي -رضي هللا عنه- وعن أبي موسى األشعري 

یْ�ُسُط یَدُه �اللَّْیٍل لَیتوَب ُمسيُء النهار، و��ُسُط یَده �النَّهار لیُتوَب ُمسيء اللیِل ، حتى  -عزَّ وجلَّ -((إنَّ للاِاَ 
 تْطُلَع الشمُس من مغِرِ�ها))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

جم�عًا, وكلنا مطلو�ون إل�ه, وهو �عالجنا؛ فإما أن نتوب من ذوات أنفسنا, وٕاما أن �عني: هللا عز وجل ینتظرنا 

 �حملنا على التو�ة, وهذا المعنى الدقیق, قال تعالى:
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 ﴿َتاَب َعَلْیِهْم ِلَیُتوُ�وا﴾

 ]118[سورة التو�ة اآل�ة:

 ﴿َتاَب َعَلْیِهْم ِلَیُتوُ�وا﴾

 ]118[سورة التو�ة اآل�ة:

الشدائد ما حملهم على التو�ة؛ فإما أن تتوب من ذاتك, وٕانا أن �سوق هللا لهذا اإلنسان �عني: ساق لهم من 

 شدائد, ومصائب, �حمله بها على التو�ة, هذه قض�ة دق�قة جدًا.

 �عني �التعبیر العامي: إما أن تأته مسرعًا, أو أن یجی�ك إل�ه مسرعًا.

 ((إن هللا ی�سط یده �اللیل لیتوب مسيء النهار))

ذا كان ثلث اللیل األخیر, نزل ر�كم إلى السماء الدن�ا, ف�قول: هل من تائب فأتوب عل�ه؟ هل من طالب ((إ
 حاجة فأقضیها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ینفجر الفجر))

 متى �غلق �اب التو�ة؟ :

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, عن النبي -رضي هللا عنهما-وعن أبي عبد الرحمن, عبد هللا بن عمر بن الخطاب 

 ((إنَّ للاّاَ �قبُل تو�ة العبِد ما لم ُ�َغرِغْر))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 �عني: إذا وصلت روحه إلى حلقومه, أُغلق �اب التو�ة. ول�ست التو�ة:

ي ُتْبُت اْآلََن﴾  ﴿َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل ِإنِّ

 ]18[سورة النساء اآل�ة: 
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 ثان�ة: آ�ة

 ﴿َال َیْنَفُع َنْفسًا ِإ�َماُنَها َلْم َتُكْن َآَمَنْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإ�َماِنَها َخْیرًا﴾

 ]158[سورة األنعام اآل�ة:

 ﴿َال َیْنَفُع َنْفسًا ِإ�َماُنَها َلْم َتُكْن َآَمَنْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإ�َماِنَها َخْیرًا﴾

 ]158ام اآل�ة:[سورة األنع

 وفرعون عندما أدركه الغرق:

 ﴿َقاَل َآَمْنُت َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي َآَمَنْت ِ�ِه َبُنو ِإْسَراِئیَل﴾

 ]90[سورة یونس اآل�ة:

 قال:

 ﴿َآْآلََن َوَقْد َعَصْیَت َقْبُل﴾

 ]91[سورة یونس اآل�ة:

 افهم بدقة :

 مر معي بیت شعر حیرني. قال: 

 والنبیین جمیـعًا في سقر هامان معًا إن فرعـون و 

 معقول!!

 والنبیین جمیـعًا في سقر إن فرعـون وهامان معًا 

 قسم؟ �ارك هللا �ك: -قسم–األنب�اء, 
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 جمیـعًا في سقر  -وحق النبیین–إن فرعـون وهامان معًا والنبیین 

, وهامان: معطوفة على فرعون, �عني فرعون وهامان؛ لكن هنا أتى واو؛ إن: حرف مش�ه �الفعل, فرعون: اسمها

والنبیین: معطوفة علیهم �حسب الظاهر, أما هي قسم, لو كان غیر قسم, المعنى في فساد كبیر, معقول األنب�اء 

 في سقر!!.

 والنبیین جمیـعًا في سقر إن فرعـون وهامان معًا 

 �عني: وحق النبیین.

 من ألغاز اللغة :

 ز, األلغاز �عني: أب�اتًا ملغزة: في اللغة العر��ة �ا�ًا اسمه: األلغا

 :-إن هنداً –إن هنُد 

 من أضمرت لخلٍّ وفاء  إن هنُد الملیـحُة الحسناء وهي

 هذا من األب�ات الملغزة؛ �عني ِا: فعل أمر, وَأ یئي ِإ همزة, وعد �عد عد, وقى �قي ِق, وفى �في ِف.

 لوحدها فعل أمر.  ف: الفاء لوحدها فعل أمر, والقاف: لوحدها فعل أمر, والهمزة:

 ف: إن: فعل أمر مع نون التوكید الثقیلة.

 �عني: عدیني �ا هند, وعد من أضمرت لخلٍّ وفاء.

 هذا بیت ملغز.

 إذًا: 

 ((إنَّ للاّاَ �قبُل تو�ة العبِد ما لم ُ�َغرِغْر))

 [أخرجه الترمذي في سننه]
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 قصة تو�ة كعب بن مالك :

 من بن�ه حین عمي, قال:  -رضي هللا عنه-د كعب عن عبد هللا بن سعد بن مالك, وكان قائ

 في غزوة تبوك.  -ملسو هيلع هللا ىلص-((سمعت كعب بن مالك �حدث �حدیثه, حین تخلف عن رسول هللا 
في هذه الغزوة تخلف هذا -في غزوة غزاها قط, إال في غزوة تبوك  -ملسو هيلع هللا ىلص-قال كعب: لم أتخلف عن رسول هللا 

واستقبل المنافقین, اعتذروا له جم�عًا, كلٌّ ادعى شیئا وعذرًا, قبله  -ملسو هيلع هللا ىلص-فلما عاد النبي  -لیلالصحابي الج
 أراد أن �صدق النبي. -رضي هللا عنه-النبي لحكمة �الغة؛ إال أن كعب بن مالك 

ولكنني خفت أن  -عهأقن-لو جلست عند أحد غیرك, فأنا أوتیت لسانًا بردا  -�ا رسول هللا!-قال: وهللا 
 أسترض�ك, ف�سخطك هللا علي, فأجمعت أن أكون صادقًا عنك.

رأیت -؛ ولكنني تخلفت عنك, -أبدًا, لم �كن في أي عذر–وهللا حینما تخلفت عنك, ل�س لعذر إطالقًا 
 .-الصادق

ع أهل األرض , ثم تاب هللا علیهم تو�ة, تس-قاطعوهم–فالنبي أمر �مقاطعته خمسین یومًا مع اثنین آخر�ن, 
 كلهم.

 لما صدقه قال: أما هذا فقد صدق)) -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

 قبل, قبل قلیل: سمع لثمانین رجًال منافقًا, وقبل أعذارهم, أما حینما سمع سیدنا كعب, قال: 

 ((أما هذا فقد صدق))

ة؛ لو أنه أرضى هللا, لو أنه سیدنا سعد قصته فیها شيء دقیق: هو أنه أخلص هلل, وأنه وحد, �عني عنده قناع

أرضى النبي �الكذب, لیوشكن هللا أن �سخطه علي, ولو أنه أرضى هللا �الصدق, لیوشكن هللا أن یرضي عنه 

 النبي, هكذا .....

 فأنت حینما ......

 اجعل الهموم همًا واحدًا, �كفك الهموم كلها.

 من جعل الهموم همًا واحدًا, كفاه هللا الهموم كلها.
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 تكون التو�ة؟ :متى 

 �قول:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, أن رسول هللا-رضي هللا عنهما-وعن ابن ع�اس 

((لو أن البن آدم واد�ًا من ذهب, أحب أن �كون له واد�ان, ولن �مأل فاه بني آدم إال التراب, و�توب هللا على 
 من تاب))

دق�قًا في ح�اتنا؛ فأي مخالفة, أي تقصیر: یجب  �عني �ا أیها األخوة, یجب أن نستغل أعمارنا, وأن نجري حسا�اً 

 أن تغطى �التو�ة, واإلنسان إذا تاب, تاب هللا عل�ه.

 ((والتائب من الذنب, كمن ال ذنب له))

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

 ((وٕاذا تاب العبد تو�ة نصوحة, أنسى هللا حافظ�ه, والمالئكة, و�قاع األرض, خطا�اه وذنو�ه))

 ذا رجع العبد العاصي إلى هللا, ناد مناد في السموات واألرض: أن هنئوا فالنًا فقد اصطلح مع هللا))((وإ 

 وكلمة تهانینا: وهللا ال تقال حق�قة: إال لمن اصطلح مع هللا, ألن الصلح مع هللا أكبر غن�مة.

 إذا كان هللا معك فمن عل�ك؟ وٕاذا كان هللا عل�ك فمن معك؟.

 �غي أن تكون �عد الذنب م�اشرة, وهذا تؤكده اآل�ة الكر�مة:إال أن التو�ة, ین

 ﴿ُثمَّ َیُتوُ�وَن ِمْن َقِر�ٍب﴾

 ]17[سورة النساء اآل�ة:
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 التو�ة علم وحال وعمل إل�ك ب�ان ذلك :

 : علم, وحال, وعمل, كیف هي علم؟.-أیها األخوة-والتو�ة 

ه مرتفع, إذا قاسه, ول�س له أعراض الضغط, أعراض إذا إنسان معه ارتفاع ضغط, متى ُ�عالجه؟ حینما �علم أن

 ل�س له أبدًا, لكن هذا الضغط: ال ُ�عالج إال إذا علم.

فاإلنسان متى یتوب؟ إذا كان ل�س له مجلس علم, ول�س له مرجع�ة دین�ة, ال یتعلم, یرتكب كل المعاصي, �قول 

 لك: ماذا عملنا؟ لم نعمل شیئًا, هذه حرام, هذه؟.

: ما طلب علمًا, ال یتوب, ألنه واقع في المعاصي و�ظنها طاعات, یرتكب المو�قات و�ظنها حسنات, فإذا اإلنسان

أما اإلنسان إذا طلب العلم؛ �عرف موقعه من الدین, �عرف أخطاءه, انحرافاته, تقصیراته, مخالفاته, عندئذ یتوب. 

 فالتو�ة علم.

 دم شدیدة, فإذا ال یوجد حالة ندم, التو�ة ل�س لها معنى.وفعًال: إذا كان العلم صح�حًا, ینشأ مع الذنب حالة ن

و�عد الندم في ثالثة أش�اء؛ إقالع في الحاضر, وعز�مة على المستقبل, وندم في الماضي؛ یندم و�عزم, و�قلع, 

صار في علم, وحال, وندم, وٕاقالع, وعز�مة, هذه التو�ة الصح�حة: إن كانت بینك و�ین هللا, أما إن كانت بینك 

 �ین الع�اد: فال بد من أن �ضاف إلى هذه الشروط, شرط اإلصالح. و 

 �عني: حقوق الع�اد ال تسقط إال �األداء والمسامحة.

ونحن على مشارف الحج, في وهم عند المسلمین: أن الذي �حج, �غفر هللا كل ذنو�ه, نعم صح�ح, �غفر لك 

 ال تغفر إال �األداء أو المسامحة. الذنوب التي بینك و�ینه, أما التي بینك و�ین الع�اد: هذه

إذًا: التو�ة علم, وحال, وعمل؛ العلم: أن تعرف منهج هللا عز وجل, حتى تعرف أخطاءك, وحجم انحرافاتك, 

والحال: إن كنت صادقًا في طلب مرضاة هللا عز وجل, ورأیت أنك غیر مطبق لمنهج هللا تتألم, األلم یدفعك إلى 

 وندم على ما مضى, والعز�مة في المستقبل: على أال تعود إل�ه.اإلقالع الفوري عن الذنب, 

 فعلم, وحال, وعمل؛ أما إذا كان الذنب بینك و�ین الع�اد, فال بد من أن تؤدي الحقوق, أو أن تستسمح منهم.
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 دعاء الختام :

 الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق 

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1011 

 : الصبر {119-81}الدرس 

 21-03-1998تور دمحم راتب النابلسي بتار�خ: لفضیلة الدك -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 أنت مكلف �الصبر :

ن, فكما في كتا�ه الم�ارك ر�اض الصالحی -رحمه هللا تعالى-أیها األخوة الكرام, �اب الصبر عقده اإلمام النووي 

 تعلمون یبدأ ال�اب ب�عض اآل�ات, ثم یثني ب�عض األحادیث الصح�حة.

 �قول هللا عز وجل:

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْصِبُروا﴾

 ]200[سورة آل عمران اآل�ة:

أنت �ادىء ذي بدء, مكلف أن تصبر, ما معنى أن تصبر لشيء, أو على شيء, أو عن شيء؟ عن, أو على, 

بر عن شهوة, وتصبر على طاعة, وتصبر لقضاء وقدر, تصبر لقضاء وقدر قدره هللا عز وجل, أو ِل؛ تص

 وتصبر عن شهوة محب�ة ال ترضي هللا, وتصبر على طاعة متع�ة, فأنت مكلف أن تصبر, والصبر ر�ع النجاة. 

 إل�كم األدلة من الكتاب على تكلیف اإلنسان �الصبر :

 قال تعالى: 

 یَن َآَمُنوا﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَّذِ 

 ]200[سورة آل عمران اآل�ة:
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 قال تعالى: 

 ﴿َواْلَعْصِر﴾

 ]1[سورة العصر اآل�ة:

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]2[سورة العصر اآل�ة:

﴾  ﴿ِإالَّ

 ]3[سورة العصر اآل�ة:

 : -خاسر, إال-

اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِ�اْلَحقِّ  ْبِر﴾ ﴿الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  َوَتَواَصْوا ِ�الصَّ

 ]3[سورة العصر اآل�ة:

 فأنت مكلف أن تصبر, وأن تصبِّر: 

 ﴿اْصِبُروا َوَصاِبُروا﴾

 ]200[سورة آل عمران اآل�ة:

مكلف أن تصبر, وأن تحمل أخاك على الصبر؛ أن تذكره �حكمة هللا, و�رحمة هللا, و�فضل هللا, و�أن الدن�ا فان�ة, 

وأن المط�ع هو الفائز, وأن الذي �صبر هو الفائز, مكلف أن تصبر, وأن تحمل أخاك  وأن اآلخرة هي ال�اق�ة,

 على أن �صبر. 
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 من لوازم االبتالء واالمتحان في الدن�ا :

 قال تعالى: 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا﴾

 ]200[سورة آل عمران اآل�ة:

في دار ابتالء, وفي دار امتحان, وأن من لوازم االبتالء واالمتحان: أن تأتي الشيء الثاني: یجب أن تعلم أنك 

 األمور على غیر ما �حب. 

 ما وراء هذه اآل�ات؟ :

 قال تعالى یخاطب المؤمنین حصرًا: 

 ﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم﴾

 ]155[سورة ال�قرة اآل�ة:

 : -نبلونكم أیها المؤمنون -

 ﴿ِ�َشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف﴾

 ]155ل�قرة اآل�ة:[سورة ا

 : -ل�س خوف دائمًا, تخاف أح�اناً -

 ﴿َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنُفِس﴾

 ]155[سورة ال�قرة اآل�ة:
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 : -أح�انًا: �موت ابنه-

 ﴿َوالثََّمَراِت﴾

 ]155[سورة ال�قرة اآل�ة:

 : -�أتي سق�ع قاس, ذهب المحصول كله-

اِبِر�َن﴾ ِر الصَّ  ﴿َوَ�شِّ

 ]155سورة ال�قرة اآل�ة:[

إذًا: ر�نا عز وجل شاءت حكمته: أن �متحننا, وأن �عالجنا, وأن یرقى بنا عن طر�ق الصبر, إال أن الصابر له 

 جزاء عجیب. 

أح�انًا: تعطي ش�كًا مفتوحًا, توقع, والرقم فارغ؛ تضع مئة ألف, تضع مئتي ألف, س�عمئة ألف, ثالثة مالیین, 

 لیون, الش�ك مفتوح. قال: ثمان�ة مالیین, مئة م

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِ�َغْیِر ِحَساٍب﴾  ﴿ِإنََّما ُیَوفَّى الصَّ

 ]10[سورة الزمر اآل�ة:

 فقط الصابر؛ الذي صبر على طاعة, وصبر عن شهوة, وصبر على قضاء هللا, لقضاء هللا وقدره.

 و�قول هللا عز وجل: 

 َعْزِم اْألُُموِر﴾ ﴿َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمنْ 

 ]43[سورة الشورى اآل�ة:
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 ما الفرق بین هاتین اآلیتین؟ :

 اآل�ة الكر�مة في نص�حة سیدنا لقمان البنه: 

َالَة َوْأُمْر ِ�اْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَ�َك ِإنَّ َذِلَك ِمنْ   ُموِر﴾ َعْزِم اْألُ ﴿�ا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ

 ]17[سورة لقمان اآل�ة:

 أما هنا: 

 ﴿َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْألُُموِر﴾

 ]43[سورة الشورى اآل�ة:

الفرق بین اآلیتین؛ حینما �أتي الفعل من هللا م�اشرة: عل�ك أن تصبر, والصابر له أجر كبیر, أما حینما �أتي 

ن تصبر, وأن تغفر, أن تصبر ألن هللا شاءت حكمته أن ی�عث لك هذا الشيء؛ من الفعل من اإلنسان: عل�ك أ

 سلطه عل�ك؟ من سمح له أن �صل إل�ك؟ من قواه على أن �صل إل�ه؟ هللا هلالج لج.

 فأنت عالقتك مع هللا, ولئال ینشأ حقد على هذا اإلنسان الذي هو عصا, قال لك: اصبر: 

 َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْألُُموِر﴾ ﴿َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ 

 ]43[سورة الشورى اآل�ة:

 هذا توكید. 

 كیف نفسر هذه الحادثة وفق مقتض�ات الشر�عة اإلسالم�ة؟ :

, لو وقع ابنه من الشرفة فنزل میتًا, ال یوجد إنسان -مثًال: ال سمح هللا وال قدر, ال أفجعنا هللا جم�عًا بهذا–إنسان 

جد إنسان یخاصمه, وقع ابنه, هذا قضاء من هللا وقدر, أما لو سائق دهسه, أنت أمامك �ق�م دعوى عل�ه, ال یو 

 إنسان؛ ممكن تقاض�ه, ممكن تحقد عل�ه, ممكن تقتله.

سمح هللا �ه, ال �حقد, لكن ُ�عالج, إذا إنسان مستهتر,  -ولو عن طر�ق ال�شر-فالمؤمن: �عتقد أن الذي أصا�ه 
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 یوجد سذاجة في الدین:  نوقفه, ندفعه غرامة, نردعه, ال

َئٌة ِمْثُلَها﴾ َئٍة َسیِّ  ﴿َوَجَزاُء َسیِّ

 ]40[سورة الشورى اآل�ة:

 أما إذا غلب على ظنك, أن عفوك عنه ُ�صلحه. قال: 

 ﴿َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى للااَِّ﴾

 ]40[سورة الشورى اآل�ة:

 وقال تعالى: 

َال  ْبِر َوالصَّ اِبِر�َن﴾﴿اْسَتِعیُنوا ِ�الصَّ  ِة ِإنَّ للااََّ َمَع الصَّ

 ]153[سورة ال�قرة اآل�ة: 

 مع الصابر�ن �التوفیق, ومع الصابر�ن �النصر, ومع الصابر�ن �الحفظ, وال یوجد أجمل من إنسان صادق. 

 الرضا �مكروه القضاء, أرفع درجات ال�قین :

 درجات ال�قین.  : الرضا �مكروه القضاء, أرفع-كرم هللا وجهه-�قول سیدنا علي 

 �عني أعلى درجة �ال�قین: أن ترضى �قضاء هللا وقدره.

 الرضا �مكروه القضاء, أرفع درجات ال�قین. 
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 عند الشدائد تتفاوت الناس مع هللا :

 وفي آ�ة أخرى: 

اِبِر�َن َوَنْبُلَو َأْخَ�ا  َرُكْم﴾﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم اْلُمَجاِهِدیَن ِمْنُكْم َوالصَّ

 ]31[سورة دمحم اآل�ة:

دائمًا الس�ارة ُتمتحن في الصعود ال في النزول, �الرخاء: كلنا نحب هللا, لكن نتفاوت, نحن مع هللا في الشدة, �عني 

 على الشدائد تتفاوت الناس. قال: 

ُ ِلَیَذَر اْلُمْؤِمِنیَن َعَلى َما َأْنُتْم َعَلْ�ِه َحتَّى َ�ِمیَز   اْلَخِبیَث ِمَن الطَّیِِّب﴾﴿َما َكاَن للااَّ

 ]179[سورة آل عمران اآل�ة:

أح�انًا: تطبخ طبخة إسمنت, �ضعونها مكع�ات, �ضعونها على آلة, من طرف ممسوكة, من طرف ثان سائدة, 

�ضعونها أوزانًا, على أي وزن تقطع, هذا قوة تماسك اإلسمنت, كل طبخة لها ترتیب, وكل واحد منا له قوة 

 ن �صبر, أما على مصی�ة واحدة ال �صبر, في إنسان �صبر أح�انًا. تماسك, في إنسا

 واقعة اعتراض على قضاء هللا وقدره :

أعرف إنسانًا كان �حضر دروس علم كثیرًا, مات ابنه, فترك الصالة, �عني لم �قبل, لم یرض �قضاء هللا وقدره, 

 مع أن النبي مات ابنه. قال: 

 لمحزونون)) -�ا إبراه�م-زن, وال نقول ما �سخط الرب, وٕانا عل�ك ((إن العین لتدمع, وٕان القلب ل�ح
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 مضامین هذه اآل�ات :

 هذه اآل�ات إذًا: 

 ﴿اْصِبُروا َوَصاِبُروا﴾

 ]200[سورة آل عمران اآل�ة:

اِبِر�َن﴾﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِ�َشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنُفِس َوالثَّ  ِر الصَّ  َمَراِت َوَ�شِّ

 ]155[سورة ال�قرة اآل�ة:

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِ�َغْیِر ِحَساٍب﴾  ﴿ِإنََّما ُیَوفَّى الصَّ

 ]10[سورة الزمر اآل�ة:

 ﴿َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْألُُموِر﴾

 ]43[سورة الشورى اآل�ة:

ْبِر وَ  َالِة﴾﴿اْسَتِعیُنوا ِ�الصَّ  الصَّ

 ]153[سورة ال�قرة اآل�ة: 

اِبِر�َن َوَنْبُلَو َأْخَ�اَرُكْم﴾  ﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم اْلُمَجاِهِدیَن ِمْنُكْم َوالصَّ

 ]31[سورة دمحم اآل�ة:

 الصبر ض�اء :

 أیها األخوة الكرام, هذه اآل�ات, أما األحادیث: 

 قال عل�ه الصالة والسالم: 
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هور َشْطُر اإل�مان، والحمُد هلل تمُأل المیزان، وس�حاَن هللا والحمد هلل تمآلان ما بین السموات واألرض، ((الطُّ 
 والصالُة نور، والصدقُة ُبْرَهان، والصبُر ِض�اء.

ق.-  التعبیر الحدیث: الحزن خالَّ

, لن تتألق, ولن �عني: إنسان مر�ض, وهو راض عن هللا, إنسان معه مال ضیق ذات الید, وهو راض عن هللا
 تشعر أنك مؤمن ورب الكع�ة, إال إذا جاءك شيء تكرهه, وأنت راض �ه.

 . -فالصبر یجعل لك صلة �اهلل, هذه الصلة من ثمراتها الض�اء, والقرآن حجة لك أو عل�ك

 أنت مخیر :

 ((كلُّ الناس �غدو، ف�ائع َنْفَسُه فمعتُقها، أو ُموِ�قها))

 الترمذي والنسائي في سننهما][أخرجه مسلم في الصح�ح, و 

انظر حركة سوق الحمید�ة, الساعة الثامنة ص�احًا, الساعة الثان�ة ظهرًا؛ ازدحام, وس�ارات, كل شخص في �اله 

 شيء. 

 ((كلُّ الناس �غدو، ف�ائع َنْفَسُه فمعتُقها، أو ُموِ�قها))

لجة والده المر�ض, �سعى لخدمة إنسان �سعى لدرس علم, �سعى لكسب رزق, �سعى لطلب الحالل, �سعى لمعا

شخص لهفان, �سعى لخدمة الناس, وفي إنسان �سعى للزنا, ی�حث عن بیوت دعارة, �سعى لإل�قاع بین الناس, 

 إنسان �سعى إلیذاء الناس, فأنت مخیر تخرج من بیتك؛ إما إلى الجنة, إما إلى النار. 

َل هللاُ    لُه طر�قًا إلى الجنة))((َمن سلَك طر�قًا َیْلَتِمُس ف�ه ِعْلمًا, َسهَّ

 [أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما]
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 من الذي �ملك الدن�ا �حذافیرها؟ :

 : -رضي هللا عنه-وعن أبي سعید الخدري 

حین -فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم, حتى نفذ ما عنده, فقال لهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-((أن ناسًا من األنصار سألوا النبي 
: ما �كن عندي من خیر, فلن أدخره عنكم؛ وَمْن َ�ْسَتِعفف ُ�ِعفُّه هللا, وَمن �سَتْغِن ُ�ْغنِه -شيء بیدهأنفق كل 

 هللا، ومن یتصبَّر ُ�َصبِّره هللا، وما ُأْعِطي أحد عطاء خیرًا وأوسع من الصبر))

 الصابر ملك الدن�ا, صغیرة أمامه, أما الطمع: أذل رقاب الرجال. 

 كن نظیره :استغن عن المرء ت

 قال: استغن عن المرء تكن نظیره, احتج إل�ه تكن أسیره, أحسن إل�ه تكن أمیره.

أنت ممكن أن تكون ندًا ألكبر غني في العالم, متى؟ إذا استغنیت عن ماله فقط, �مكن أن تكون ندًا ألقوى رجل 

لنفس, �ساوي أغنى إنسان, �ساوي في العالم, إذا استغنیت عن أن تستعین �قوته, أنت غني �اهلل, المؤمن عز�ز ا

 أقوى إنسان, ألنه مستغن عنهما, انتهى. 

 ((من جلس إلى غني فتضعضع له, ذهب ثلثا دینه))

 قد �كون دخلك في الشهر خمسة آالف, ال �كف�ك عشرة أ�ام, تكون من أغنى الناس.  -أیها األخوة-وهللا 

 ما موطن الشاهد من هذه القصة؟ :

, �عني ی�حث عن أرض لبناء -�مكن القصة سمعتموها مني سا�قاً -مهندس, له قر�ب أنا مرة قال لي شخص 

مسجد, وجد أرضًا مناس�ة في �عض األح�اء, تفاوض مع صاحبها ثالثة ونصف ملیون, صاحبها مستخدم 

ر, مدرسة, عنده ثمان�ة أوالد, أو خمسة أوالد, دخله أقل من أر�عة آالف, فقیر فقر مدقع, األرض ورثها من شه

 شهر�ن, فاألرض مناس�ة للجامع.

الذي یر�د إنشاء المسجد, �عني شخص حجمه المالي كبیر جدًا, �مئتي ملیون السعر مناسب, ووافق الطلب, 
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 فساومه, وكت�ا العقد, وحرر له ش�كًا �ملیونین, قال له: ال�اقي �عد التنازل لألوقاف, أدفعهم لك الملیون ونصف.

لمستخدم الذي عنده خمسة أوالد, الذي معاشه أر�عة آالف, ما األوقاف؟ قال له: هذه قال له: ما األوقاف؟ هذا ا

 نر�د أن نعملها مسجد, لما تتنازل لألوقاف عن ملك�ة األرض واألمر یتم, أعط�ك الرصید. 

ى قال له: مسجد؟ قال له: نعم, قال له: أعطني الش�ك, أخذه, ومزقه, ما هذا؟ ماذا حصل لك؟ قال له: أنا أول

 منك تقدمها هلل, هذه لبیت هللا.

 واآلن: مسجد مبني في نهر ع�شة, من أرقى المساجد. قال له: أنا أولى منك. 

: في ح�اتي ما صغرت, صغرت أمام إنسان, كما صغرت أمام هذا -أبو المئتي ملیون -�قول الرجل الغني 

 المستخدم, رأیته أعظم مني كثیرًا.

الدن�ا إال هذه األرض, وأر�عة آالف لیرة, ال �كف�ه خمسة أ�ام, وعنده خمسة هذا غني, هذا إنسان ال �ملك من 

 أوالد, قال له: أنا أولى منك أقدمها للمسجد, لست أفضل مني أنت.

 فقد تكون فقیرًا, لكن أنت غني عند هللا عز وجل.

 إن الغنى غنى النفس. 

 ((من جلس إلى غني فتضعضع له, ذهب ثلثا دینه))

 وب یوم أن فقد ابنه :هذه مقولة �عق

 ماذا قال سیدنا �عقوب؟: 

 ﴿ِإنََّما َأْشُكو َبثِّي َوُحْزِني ِإَلى للااَِّ﴾

 ]86[سورة یوسف اآل�ة:
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فكأنما اشتكى إلى هللا, ومن اشتكى إلى كافر, فكأنما اشتكى على  -وضع ثان, قال-ط�عًا: من شكا إلى مؤمن 

 هللا.

ك لكافر, �شمت �ك, و�لومك على تدینك, أما المؤمن یتألم, واألكمل إ�اك, ثم إ�اك, ثم إ�اك, أن تعرض هم

 منهما: أن تشكو إلى هللا وحده. 

 من العیب :

 قال: وُ�عاب من �شكو الرح�م إلى الذي ال یرحم.

 ألن هللا یرى, �عرف وضعك.

 قال له: 

 ((ابن آدم! كن لي كما أر�د, وال تعلمني �ما ُ�صلحك))

 قول لي ماذا تر�د؟ أعرف ما الذي تر�د, لكن كن لي كما أر�د, وال تعلمني �ما �صلحك. �عني: ال تكلف خاطرك, ت

 دعوة رجاء :

أنا كل رجائي: أن تنعقد مع هللا صلة, أن تتعامل مع هللا م�اشرة, أن تخلص له, أن ترجوه, أن تخافه, أن تخدم 

 مته.ع�اده, وال تع�أ �أحد, وهللا وحده أهل أن تتق�ه, وأهل أن ترجو رح

 لذلك قال عل�ه الصالة والسالم: 

ِخَرُه عنكم؛ وَمْن َ�ْسَتِعفف ُ�ِعفُّه هللا, وَمن �سَتْغِن ُ�ْغنِه هللا، ومن یتصبَّر ُ�َصبِّره  ((ما �كن عندي من خیر فَلْن أدَّ
 هللا، وما أعطي أحد عطاء خیرًا وأوسع من الصبر))
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 هذا حال المؤمن مع هللا :

 , �قول: -ملسو هيلع هللا ىلص-وعن رسول هللا 

((َعَج�ًا ألمر المؤمن! إنَّ أْمَره ُكلَّه له خیر، ول�س ذلك ألحد إال للمؤمن؛ إن أصابْتُه َسرَّاُء شكر، فكان خیرًا له، 
 وٕان أصابْتُه ضرَّاُء َصَبر، فكان خیرًا له))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

 اء والضراء. على الحالتین راض, على الحالتین �سعد �اهلل في السر 

 كلمات یتأسى لها القلب ألمًا لكنها معبرة عن رضى �قضاء هللا وقدره :

 قال:  -رضي هللا عنه-وعن أنس 

رضي هللا -, فقالت فاطمة -�عني سكرات الموت–جعل یتغشاه الكرب  -عل�ه الصالة والسالم-((لما ثقل النبي 
الیوم, فلما مات, قالت: �ا أبتاه أجاب ر�ًا دعاه, �ا : واكرب أبتاه! فقال لها: ل�س على أب�ك كرب �عد -عنها

أبتاه جنة الفردوس مأواه, �ا أبتاه إلى جبر�ل ننعاه, فلما دفن قالت: �ا أنس, أطابت أنفسكم أن تحثو على 
 التراب؟)) -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, والنسائي في سننه]

 وأحب الخلق إل�ه.  كانت أقرب الناس إل�ه,

 قصة حصلت في عهد أتاتورك :

قرأت مقالة, قصة �كتاب, في عهد أتاتورك, هذا كان طاغ�ة, ج�ار, كان إذا إنسان صلى �قتله, في عالم جلیل 

في ترك�ا, عالم جلیل, ألف رسالة حول تقلید األجانب, الرسالة حوالي خمسین صفحة, وأخذ موافقة مس�قة من 

 أخذ موافقة من الجهات المسؤولة وط�عها.وزارة المعاهد, و 

, منع اللغة, وأمر -إلى اآلن ممنوع-أتاتورك منع أي مظهر دیني, منع الحروف العر��ة, منع الل�اس الدیني, 
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 الناس بوضع ق�عة كاألجانب تمامًا. 

لیها سا�قًا, موافق علیها, فوجدوا رسالة, أو كتی�ًا صغیرًا, �عني ُیهاجم تقلید األجانب, حسنًا: هذه الرسالة موافق ع

 وأخذت موافقة, والرجل ...... ُأخذ هذا الشیخ الجلیل إلى السجن, وال یوجد محام, عمل مرافعة.

�قول صد�قه: �قي یومین, ثالثة, �كتب مرافعة, أنا لم أعمل شیئًا, أنا شخص ألفت رسالة, وعملت مرافعة قبل 

 اسب قانونًا.صدور قرار أتاتورك �سنة ونصف, ال یجوز أن یتح

: �عد ما عمل یومین, ثالثة �المرافعة, مرة نام, است�قظ مست�شرًا, مزق كل شيء كت�ه, -زمیله–�قول هذا الرجل 

 لماذا فعلت هذا؟ قال له: رأیت رسول هللا, ماذا قال لك؟ قال له: غدًا ض�فنا.

 �قول النز�ل في السجن: ما رأیت إنسانًا أسعد في ح�اتي من هذا الشیخ. 

 ي الیوم الثاني حكموه �اإلعدام, وشنقوه.ف

 یبدو أن هللا دعاه فل�اه, ل�س كل موتة موتة, في موتة إلى الجنة رأسًا.

شيء عجیب! إنسان مست�شر, ضاحك, سعید, رأى النبي �المنام, قال له: أنت ض�فنا  -أنا تأثرت �القصة-�قول: 

 المرافعة., وقال له: ال تكمل -�شره, لم �عد یر�د أن �كمل-غدًا 

 ال تكملها, مزقها, وفي الیوم الثاني كان مع الرفیق األعلى.

 فلذلك قالت له: 

((واكرب أبتاه! قال: ل�س على أب�ك كرب �عد الیوم, فلما مات, قالت: �ا أبتاه أجبت ر�ا دعاك, �ا أبتاه جنة 
: أطابت أنفسكم أن تحثو -عنهارضي هللا –الفردوس مأواك, �ا أبتاه إلى جبر�ل ننعاك. فلما دفن, قالت فاطمة 

 على رسول هللا التراب!؟))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, والنسائي في سننه]

 أجمل ما �قال في التعز�ة ......  
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 هذه رحمة جعلها هللا تعالى في قلوب ع�اده :

 قالت:  -رضي هللا عنهما-عن أبي ز�د, أسامة بن ز�د بن الحارثة, مولى رسول هللا, وح�ه, وابن ح�ه 

فأرسل ُ�قرىء السالم و�قول: إن هلل ما  -تعال إلینا–: إن ابني قد احتضر فاشهدنا -ملسو هيلع هللا ىلص-((أرسلت بنت النبي 
إن هلل ما أخذ وله ما أعطى, وكل شيء عنده في أجل  -الذي أخذه في األساس له–أخذ وله ما أعطى 

ل�أتینها, فقام معه؛ سعد بن ع�ادة, ومعاذ بن جبل, مسمى, فلتصبر, ولتحتسب, فأرسلت إل�ه تقسم عل�ه 
فرفع إلى النبي الكر�م الصبي, فأقعده في حجره,  -رضي هللا عنهم-وأبي بن كعب, وز�د بن ثابت, ورجال 

ونفسه تقعقع, ففاضت عیناه, فقال سعد: �ا رسول هللا, ما هذا!؟ قال: هذه رحمة جعلها هللا تعالى في قلوب 
 ع�اده))

 ة: وفي روا�

 ((في قلوب من شاء من ع�اده, وٕانما یرحم هللا من ع�اده الرحماء))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والنسائي في سننه]

 في شخص رح�م, وقد تبدو رحمته �أش�اء كثیرة. 

 متى �كون الصبر؟ :

 , قال: -رضي هللا عنه-آخر حدیث: عن أنس 

�كي عند قبر, فقال: اتقي هللا واصبري, قالت: إل�ك عني, فإنك لم تصب �مصیبتي, �امرأة ت -ملسو هيلع هللا ىلص-((مر النبي 
فأتت �اب النبي, فلم تجد عنده بوابین, قالت: لم أعرفك, فقال عل�ه  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولم تعرفه, فقیل لها: إنه النبي 

 الصالة والسالم: إنما الصبر عند الصدمة األولى))

ساعتین �صبر, ال بد من أن �صبر, أما ال�طولة عند سماع الن�أ, عند أول خبر, أن  كل أصحاب المصائب �عد

 تقول: �ا ر�ي لك الحمد, هذا فعلك, وأنا راض عن فعلك. 
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 �شرى لك �ا مسلم :

 : �قول عل�ه الصالة والسالم: -كما قلت قبل قلیل-آخر حدیث 

 -شوكة–أذى, وال غم, حتى الشوكة �شاكُّها  ((ما �صیب المسلم من نصب, وال وصب, وال هم, وال حزن, وال
 إال كفر هللا بها من خطا�ا))

((ما لك �ا بنیتي؟ قالت: حمى لعنها هللا, قال: ال تلعنیها, فو الذي نفس دمحم بیده, ال تدع المؤمن وعل�ه من 
 ذنب))

ون في مسمار, ال شكة دبوس, أح�انًا: �ك-است�شروا �ا أخوان؛ كل شيء متعب, كل شيء مزعج, حتى الشوكة 

 قال:  -تنت�ه, �عمل خطًا أحمر, حتى هذا الشطب

 ((إال كفر هللا عنك �ه �عض الخطا�ا))

((وعزتي وجاللي, ال أق�ض عبدي المؤمن, وأنا أحب أن أرحمه, إال ابتلیته �كل سیئة كان عملها سقمًا في 
مثل الدر, فإذا �قي عل�ه شيء, شددت  جسده, أو إقتارًا في رزقه, أو مصی�ة في ماله أو ولده, حتى أبلغ منه

 عل�ه سكرات الموت, حتى یلقاني كیوم ولدته أمه))

 المؤمن جم�ع أنواع المصائب الماد�ة, والمعنو�ة, والصغیرة, والكبیرة, حتى الهم:

 الهم: مكفر للمؤمن, أما غیر المؤمن: المصائب عقو�ات. تى ح  ابتاله هللا �الهم قصر �العمل, من

 ام :دعاء الخت

 سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 لعالمین والحمد هلل رب ا
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 : المجاهدة {119-82}الدرس 

 28-03-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  –جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 مفتاح الدرس :

في كتا�ه ر�اض الصالحین, �ا�ًا عنونه �المجاهدة, وقد  -رحمه هللا تعالى-عقد اإلمام النووي  أیها األخوة الكرام,

 بدأه ب�عض اآل�ات الكر�مة, وهي قوله تعالى: 

َ َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن﴾  ﴿َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلَنا َوإِنَّ للااَّ

 ]69[سورة العنكبوت اآل�ة:

 �ة الكر�مة: واآل

 ﴿َواْعُبْد َر�ََّك َحتَّى َ�ْأِتَ�َك اْلَ�ِقیُن﴾

 ]99[سورة الحجر اآل�ة:

 واآل�ة الثالثة: 

 ﴿َواْذُكِر اْسَم َر�َِّك َوَتَبتَّْل ِإَلْ�ِه َتْبِت�ًال﴾

 ]8[سورة المزمل اآل�ة:
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 والرا�عة: 

 ﴿َفَمْن َ�ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیرًا َیَرُه﴾

 ]7زلة اآل�ة:[سورة الزل

 والخامسة: 

ُموا ِألَْنُفِسُكْم ِمْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعْنَد للااَِّ﴾  ﴿َوَما ُتَقدِّ

 ]110[سورة ال�قرة اآل�ة:

 والسادسة: 

َ ِ�ِه َعِل�ٌم﴾  ﴿َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ للااَّ

 ]273[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ماذا تعني المجاهدة؟ :

المجاهدة بذل الجهد, ألن سلعة هللا غال�ة, ألنك إن خطبت ود هللا عز وجل, ال بد من أن تؤكد  أیها األخوة الكرام,

 صدقك ف�ما تفعل. 

 : جهاد النفس والهوى.-ملسو هيلع هللا ىلص-فالمجاهدة كما قال العلماء: أنواع كثیرة؛ أعالها بنص كالم رسول هللا 

ن �قاتل عدوه, الذي ال �ض�ط نفسه أمام الشهوات والمغر�ات, ألن الذي ال �ستط�ع أن �ض�ط نفسه, لن �ستط�ع أ

 ال �صمد أمام أعداء هللا وال ثان�ة. 

 فأصل الجهاد: أن تجاهد نفسك وهواك, والمجاهدة تقتضي: حمل النفس على أمر هللا ونه�ه. 
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 ما معنى هذه اآل�ة: 

 ﴿والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا﴾

 ؟ :

 فر�نا عز وجل �قول: 

 ﴿َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلَنا﴾

 ]69[سورة العنكبوت اآل�ة:

أي نوصلهم إلى الطرق التي تؤدي إلى مرضاة هللا عز وجل, عل�ك أن تنوي لتعرف هللا, وأن تستق�م على أمره, 

 هي الطرق المؤد�ة إلى هللا.وأن تملك إرادة قو�ة, �حمل النفس على طاعته, عندئذ یهد�ك هللا سبله, السبل: 

 �عني: ما من إنسان طلب الحق�قة, وملك إرادة قو�ة, لحمل نفسه على تطبیق أمر هللا, إال وأبلغه هللا منه: 

 ﴿َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا﴾

 ]69[سورة العنكبوت اآل�ة:

 ما حق الجهاد في هذه اآل�ة؟ :

 هللا عز وجل قال: 

 قَّ ِجَهاِدِه﴾﴿َوَجاِهُدوا ِفي للااَِّ حَ 

 ]78[سورة الحج اآل�ة:

 حق الجهاد؛ أن تط�عه فال تعص�ه, أن تشكره فال تكفره, أن تذكره فال تنساه. 
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 , ولم جاءت في موضع هذه اآل�ة؟:-ن هللا لمع المحسنینإو-ما إعراب حرف الالم في قوله تعالى: 

 قال تعالى: 

 ﴿َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلَنا﴾

 ]69اآل�ة:[سورة العنكبوت 

 : -لیناإالطرق التي توصل -

َ َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن﴾  ﴿َوإِنَّ للااَّ

 ]69[سورة العنكبوت اآل�ة:

تصور مدینة من المدن الساحرة؛ بجمالها, وقصورها, وحدائقها, ومناخها, وفرة الطعام والشراب فیها, كل ما 

خارج األسوار, وتصف ما فیها, لم تستفد شیئًا,  تشته�ه األنفس بهذه المدینة, العبرة: أن تدخلها, أما أن تقف

 العبرة: أن تدخلها, كي تنعم �كل ما فیها.

 فالذین جاهدوا في هللا حق جهاده, ووصلوا إل�ه, دخلوا في جنة القرب من هللا عز وجل: 

َ َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن﴾  ﴿َوإِنَّ للااَّ

 ]69[سورة العنكبوت اآل�ة:

 إن هللا لمع.هذه الالم: الم المزحلقة: 

الالم التي تأتي في خبر إن: الم المزحلقة, أصلها الم االبتداء, والم االبتداء: الم التوكید, أصل الكالم: هلل مع 

المحسنین, فلما دخل على هذه الجملة إن المؤكدة, زحلقت الم االبتداء, أي الم التوكید إلى خبر إن, فإن هللا لمع 

معهم �التأیید, معهم �النصر, معهم �الحفظ, معهم في كل شيء, معهم  المحسنین على سبیل التوكید؛ هو

 �التوفیق: 
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َ َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن﴾  ﴿َوإِنَّ للااَّ

 ]69[سورة العنكبوت اآل�ة:

�عني: إذا جاهدت نفسك وهواك, وكنت محسنًا, وصلت إلى هللا عز وجل, وٕاذا وصلت إل�ه, وصلت إلى كل 

 ل, فاتك كل شيء, وهللا هلالج لج أحب إل�ك من كل شيء. شيء, وٕاذا فاتك هللا عز وج

 ماذا �عني ال�قین في هذه اآل�ة؟ :

 اآل�ة الثان�ة: 

 ﴿َواْعُبْد َر�ََّك َحتَّى َ�ْأِتَ�َك اْلَ�ِقیُن﴾

 ]99[سورة الحجر اآل�ة:

 ال�قین هو الموت, لماذا سمي الموت �قینًا؟ قال: ألن الموت محقق وقوعه.

 ع ال محالة, هذا معنى.مت�قن وقوعه, واق

 المعنى الثاني: عند الموت تكشف الحقائق, فتبلغ درجة ال�قین: 

 ﴿َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:

 ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِح�َم﴾

 ]6[سورة التكاثر اآل�ة:

ن, هؤالء یتوهمون أنهم أذك�اء, لو �علمون علم اآلن: الناس المتفلتون, المنحرفون, الشاردون, العصاة, المنافقو 

 ال�قین, لكانوا في جح�م: 
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 ﴿َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:

 ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِح�َم﴾

 ]6[سورة التكاثر اآل�ة:

 إل�كم هذا المثل الذي طرح في الطاووس�ة :

سان یركب مرك�ة مر�حة جدًا, في طر�ق شدیدة االنحدار, تنتهي ضر�ت مثًال الیوم في الطاووس�ة, قلت: إن

�منعطف حاد عن �مینه وعن شماله؛ �ساتین غنَّاء, والنس�م علیل, والمناظر جمیلة, والسرعة عال�ة, وهو في 

 أجمل نشواته, دقق اآلن:

ح معطل, تنقلب فرحته إذا اكتشف هذا السائق الذي �عود هذه الس�ارة وهو صاحبها, إذا اكتشف فجأة أن المك�

صراخًا وعو�ًال, �قول لك: رحنا, الطر�ق شدید االنحدار, ینتهي �منعطف حاد, المناظر جمیلة جدًا, أما اكتشف 

 أن المك�ح معطل, أ�قن �الهالك: 

 ﴿َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:

 ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِح�َم﴾

 ]6:[سورة التكاثر اآل�ة

كل إنسان �علم علم ال�قین؛ یرى العصاة في جح�م, یرى آكلي المال الحرام في جح�م, یرى الكذابین في جح�م, 

یرى المنافقین في جح�م, یرى الذین یبتزون أموال الناس �ال�اطل في جح�م, یرى الذین یرعبون الناس في جح�م, 

لذین ینغمسون في الملذات المحرمة إلى قمة یرى الذین یبنون مجدهم على أنقاض الناس في جح�م, یرى ا

 رؤوسهم في جح�م: 
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 ﴿َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:

 ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِح�َم﴾

 ]6[سورة التكاثر اآل�ة:

 اعبد ر�ك من المهد إلى اللحد :

 أیها األخوة, أما قوله تعالى: 

 ِتَ�َك اْلَ�ِقیُن﴾﴿َواْعُبْد َر�ََّك َحتَّى َ�أْ 

 ]99[سورة الحجر اآل�ة:

�عني: عل�ك أن تعبده إلى الموت, ال توجد سن معینة, إذا عبدته الع�ادة انتهت, ال یوجد إنسان ُیرفع عنه 

 التكلیف, ما دام ح�ًا, أنني أنا بلغت درجة ال�قین, ال تكلیف علي, ال�قین معناه الموت. 

 . �عني: اعبد ر�ك من المهد إلى اللحد

 منذ أن تبلغ إلى ساعة الموت, إذًا: تحتاج إلى مجاهدة مستمرة. 

 ما معنى التبتل في هذه اآل�ة؟ :

 وقال تعالى: 

 ﴿َواْذُكِر اْسَم َر�َِّك َوَتَبتَّْل ِإَلْ�ِه َتْبِت�ًال﴾

 ]8[سورة المزمل اآل�ة:
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 التبتل: االنقطاع, االنقطاع هلل عز وجل: 

 �ًال﴾﴿َوَتَبتَّْل ِإَلْ�ِه َتْبتِ 

 ]8[سورة المزمل اآل�ة:

هناك مغر�ات كثیرة, عل�ك أن تتبتل إلى هللا, أي أن تنقطع له, فكل شيء �صرفك عن هللا؛ كل شهرة, كل لقاء, 

كل سهرة, كل أمس�ة, كل مشاهدة لعمل فني ال یرضي هللا عز وجل , هذا ُی�عدك عن هللا عز وجل, وأنت مكلف 

 أن تنقطع هلل عز وجل: 

 ْل ِإَلْ�ِه َتْبِت�ًال﴾﴿َوَتَبتَّ 

 ]8[سورة المزمل اآل�ة:

 أعرابي كفته هذه اآل�ة :

 قال تعالى: 

 ﴿َفَمْن َ�ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیرًا َیَرُه﴾

 ]7[سورة الزلزلة اآل�ة:

 ﴿َوَمْن َ�ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرًا َیَرُه﴾

 ]8[سورة الزلزلة اآل�ة:

 قال: 

وال تطل, فتال عل�ه هذه اآل�ة, فقال هذا األعرابي: قد كفیت, فلما قال: قد كفیت, قال  ((�ا رسول هللا! عظن
 عل�ه الصالة والسالم: فقه الرجل))

�عني: أكثر المسلمین �سمعون مئات الخطب, �قرؤون عشرات الكتب, �سمعون أشرطة, ومع ذلك: ل�سوا كما أراد 

 هللا عز وجل, إذًا: هذا السماع ال �كفي.
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 ألعرابي, آ�ة واحدة كفته. هذا ا

 ما موضع الشاهد في هذه اآل�ة؟ :

 وقال تعالى: 

ُموا ِألَْنُفِسُكْم ِمْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعْنَد للااَِّ ُهَو َخْیرًا َوَأْعَظَم َأْجرًا﴾  ﴿َوَما ُتَقدِّ

 ]20[سورة المزمل اآل�ة:

 نعم, �عني كل شيء تفعله لك. 

وق, �ضع ف�ه لیرة ذهب كانت في جی�ه, وضعها في الصندوق, كأنه فقدها, ح�انًا إنسان: �قتني مكمورة, صند

لكن مفتاح الصندوق معه ولم �فقدها, لو تصورنا أن هذه اللیرة في الصندوق, تص�ح ألف لیرة, فهذا الذي �ضع 

م �ضعها في هذه اللیرة في الصندوق, لتكون ألف لیرة, والصندوق له, والمفتاح معه, فهل �عد أقل ذكاء من الذي ل

 الصندوق؟ ال؛ هو الذكي, هو العاقل:

ُموا ِألَْنُفِسُكْم ِمْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعْنَد للااَِّ﴾  ﴿َوَما ُتَقدِّ

 ]20[سورة المزمل اآل�ة:

 تطبیق عملي لهذه اآل�ة :

أن �أكلها, هكذا ُیروى, أن سیدنا عمر أمسك تفاحة, �عني یبدو أنها زاه�ة اللون, كبیرة الحجم, اإلنسان یتمنى 

 نظر إلیها, وقال: أكلتها ذهبت, أطعمتها �قیت.

 , حینما كان یوزع شاة, فقالت له السیدة عائشة: -عل�ه الصالة والسالم-یؤكد هذا النبي 

, وقال: بل �قیت -عل�ه الصالة والسالم-, فت�سم النبي -ما �قي لنا شیئاً –((�ا رسول هللا! لم یبق إال كتفها, 
 كلها إال كتفها))

 الذي سنأكله, هذا الذي لم یبق, أما كل الشاة قد �قیت, ألننا أعطیناه: 
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ُموا ِألَْنُفِسُكْم ِمْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعْنَد للااَِّ ُهَو َخْیرًا َوَأْعَظَم َأْجرًا﴾  ﴿َوَما ُتَقدِّ

 ]20[سورة المزمل اآل�ة:

 مما لو تقدموه: 

 ﴿َوَأْعَظَم َأْجرًا﴾

 ]20[سورة المزمل اآل�ة:

 كم معنى لهذه اآل�ة, وما هما؟ :

 آخر آ�ة في هذا ال�اب: 

َ ِ�ِه َعِل�ٌم﴾  ﴿َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ للااَّ

 ]273[سورة ال�قرة اآل�ة:

 �عني: الشيء اللطیف في اإلنفاق, اإلنسان لما ینفق.

عرس, أو عقد قران, وفي ازدحام,  أح�انًا: �قدم هد�ة, �ضع كرت, �طاقة, حسنًا: ما السبب؟ لعلهم لم �عرفوا,

والناس �عني غیر متأن�ة, فقد �شتري �اقة ورد �ألفي لیرة, ولم �علم أهل الحفل هذه ال�اقة ممن جاءت, �ضع شر�ط 

عر�ض: مبروك من فالن, واآلن �صوره أ�ضًا, ما السبب؟ من أجل أن �علم هذا الشخص, الذي قدمت له الهد�ة 

 أنها منك.

 یبذل شيء, یوجد عنده رغ�ة أن �كون هذا في علم الذي قدمه إل�ه, ر�نا عز وجل ر�حك, قال لك: إذًا: كل إنسان 

َ ِ�ِه َعِل�ٌم﴾  ﴿َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ للااَّ

 ]273[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ل�م, هذه واحدة.ال تحتاج لوصل, وال لشهادة, وال لب�ان, وال لحلف �مین, الذي تقدمه هلل عز وجل, هللا �ه ع

 الشيء الثاني: حینما ُینفق ماله, یتمنى أن �عود عل�ه. قال: 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1037 

 ﴿َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو ُیْخِلُفُه﴾

 ]39[سورة س�ا اآل�ة:

فأهم شيء �اإلنفاق: أن هللا �علم, وس�عوض عل�ك, لم یبق شيء, لم �عد في عذر للبخیل, هللا عز وجل س�عوض 

 نك أنفقته. عل�ك, و�علم أ

 نعمتان مغبون فیهما كثیر من الناس؛ الصحة والفراغ :

 , أنه قال: -رضي هللا عنهما-عن ابن ع�اس 

 ((قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: نعمتان مغبون فیهما كثیر من الناس؛ الصحة والفراغ))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, والترمذي في سننه]

نعمة الفراغ ال تعدله نعمة؛ فمن أوتي صحة وفراغًا, ما عل�ه إال أن یجاهد نفسه نعمة الصحة ال تعدلها نعمة, و 

 وهواه, وأن یجاهد في هللا حق جهاده. 

 ((إذا أص�ح أحدكم آمنًا في سر�ه, معافى في جسمه, عنده قوت یومه, فكأنما حیزت له الدن�ا �حذافیرها))

 ف؟ :لم المؤمن القوي خیر وأحب إلى هللا من المؤمن الضعی

 قال:  -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة 

 ((قال عل�ه الصالة والسالم: المؤمن القوي خیر وأحب إلى هللا من المؤمن الضعیف))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

ما السبب؟ المؤمن القوي, ما معنى قوي؟ �عني مصارع ل�س شرط, الغنى قوي, والذي �حتل منصب رف�ع قوي, 

 تصاص نادر قوي؛ فالقوة قوة العلم , والقوة قوة المال, والقوة قوة المنصب.والذي �حمل دكتوراه �اخ
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 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((المؤمن القوي خیر وأحب إلى هللا من المؤمن الضعیف))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

ضعیف, لكن القوي الضعیف على العین والرأس مؤمن, لكن �حتاج أن تحمله, أما القوي �حملك, اإلسالم �حمل ال

�حمل اإلسالم, لذلك: هللا رب النوا�ا؛ الذي ینوي أن یجمع المال ل�كون اإلسالم قو�ًا �ماله, الذي ینوي أن ینال 

 شهادة عال�ة ل�كون اإلسالم قو�ًا �اختصاصه. 

أم المر�ض, اآلن أح�انًا: �أتي طبیب �اختصاص نادر جدًا, �ق�م في سور�ة, �عني حل مشكلة كبیرة, كان الفقیر, 

مضطر أن �سافر إلى أقصى الدن�ا, و�دفع مئات األلوف, ل�عالج عند هذا الطبیب, جاء إلى بلده, وأقام, فهذا 

مؤمن, لكنه قوي, عنده اختصاص نادر؛ فاالختصاص النادر, والمال الوفیر, والقوة في المنصب, هذه كلها قوة, 

 إلسالم. وأصحابها أحب إلى هللا تعالى, ألنهم �حملون بها ا

 قصة :

أنا مرة ذكرت لكم: معنا أحد من علماء دمشق كان في ترك�ا, و�لغه أن أحد ك�ار التجار في ترك�ا, دفع لنشر هذا 

الدین ألناس یثق بهم ثالثمئة ملیون دوالر, هذا العالم الذي في دمشق, كان في هذه ال�الد یزورها, فلما سمع �ه, 

 فع ...اشرأبت عقوله إلى أن یراه, إنسان د

یدفع خمسین ألف, یر�د رخامة, یر�د رخامة, و�ر�د المحسن الكبیر, وتجده �مشي مثل  -الحمد هلل-نحن عندنا -

 .-الطاووس, دفع خمسین ألف لجامع مثًال, هذا دفع ثالثمئة ملیون دوالر

لفطور, جاء العالم أراد هذا العالم الجلیل من دمشق: أن یرى هذا المحسن, طلب أن یلتقي �ه, ُدع�ا إلى طعام ا

الدمشقي جلس ر�ع ساعة, نصف ساعة, لم �أت, قال: أین هذا الذي دعوتموني من أجل أن أراه؟ قال: هذا, هو 

 جاء قبلك, جاء قبلك بر�ع ساعة, دهش!! من تواضعه, ومن أد�ه.
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 قال:  -عل�ه الصالة والسالم-فهذا الذي ینفق ماله, ینافس أكبر عالم, ألن النبي 

إال في اثنتین؛ رجل آتاه هللا علمًا, فهو ینفق من علمه آناء اللیل وأطراف النهار, ورجل آتاه هللا  ((ال حسد
 ماًال, فهو ینفق من ماله آناء اللیل وأطراف النهار))

معنى: أنت �علمك ترقى, وهللا �ح�ك, خیر وأحب إلى هللا, و�إنفاق مالك ترقى, إذا كان وصل لمنصب رف�ع, 

 , وال تأخذك في هللا لومة الئم, أ�ضًا: هللا �ح�ك. وتق�م ف�ه الحق

 هل �حرم المؤمن الضعیف من الخیر؟ :

 ((المؤمن القوي خیر وأحب إلى هللا تعالى من المؤمن الضعیف.
 : وفي كل خیر))-: ج�ار الخواطر. قال-عل�ه الصالة والسالم-لكن النبي -

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

 أس, أما القوي أحسن.حتى الضعیف على العین والر 

 �عني: شخص بإمكانه �حل مشاكل ال�ائسین, شخص معذب, �حتاج إلى مأوى, أمن له مأوى.

شخص �حتاج إلى عمل�ة جراح�ة خطیرة جدًا, قال له: هذه العمل�ة علي, شخص �حتاج �عني لیبني غرفة لبناته, 

نا أعملها؛ فالغني قوي, والعالم قوي, وذو هم مع أوالده في غرفة واحدة, في مخالفة شرع�ة, قال له: الغرفة أ

 السلطان قوي.

 وفي كلٍّ خیر.)) -لكن-((المؤمن القوي خیر وأحب إلى هللا من المؤمن الضعیف؛ 

 كیف تكون االستعانة �اهلل؟ :

 احرص على ما ینفعك واستعن �اهلل وال تعجز. 

 احرص على ما ینفعك: �عني: خذ �األس�اب, واألس�اب ال تكفي.-

تعن �اهلل: االستعانة �اهلل من دون أخذ أس�اب ال تكفي, واألخذ �األس�اب من دون استعانة ال تكفي, فهما واس
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 .-شرطان, شرطان لكل نجاح: أن تأخذ �األس�اب, وأن تتوكل على هللا

 احرص على ما ینفعك, واستعن �اهلل وال تعجز, وان أصا�ك شيء فال تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا, ولكن

 قل: قدر هللا وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الش�طان))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

 ال زلنا في األحادیث المتعلقة �المجاهدة.

 �عني: 

 ((احرص على ما ینفعك واستعن �اهلل وال تعجز))

 ال تقل: ال أستط�ع, ال تقل: شيء ل�س �الید, ال تقل: قض�ة میئوس منها.

 استعن �اهلل وال تعجز. 

 احرص على ما ینفعك, واستعن �اهلل وال تعجز :

أنا لي صدیق مدرس في التعل�م الثانوي, اختصاص فیز�اء وك�م�اء, أصیب �مرض خبیث في رئته, الطبیب 

المعالج صد�قي, �ال�قین القطعي سرطان في الرئة, القطعي, ُأخذت عینات, خزعات من رئته, وحللت في دمشق 

لى بر�طان�ا النتیجة واحدة: سرطان خبیث, زرته في البیت, وهللا �كیت, �سكن في �أشهر مخبر, ُأخذت عینات إ

بیت, �ساوي ثمنه ثمن عمل�ة جراح�ة, تجرى له في أمر�كا, نجاحها �المئة ثالثین, وقد وقع أهله في صراع شدید, 

 عل�ه بهذه العمل�ة؟.  أ�ضحون �البیت وقد ال تنجح العمل�ة, أم �شعرون تجاه رب األسرة �الذنب دائمًا, بخلوا

ال یوجد بیت ثان, ال بد من ب�ع البیت, ثم تراجع هذا المرض شیئًا فشیئًا, إلى أن تالشى, والقصة مضى علیها 

 أكثر من اثنتي عشرة سنة, واآلن حي یرزق. 

 ((احرص على ما ینفعك, واستعن �اهلل وال تعجز))
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 من الوقائع :

 ا سنوات وسنوات.كثیرون قیل لهم: انتهى أجلكم, وعاشو 

یوجد لنا أخ من أخواننا في الحر�قة, �قول لي هذه القصة, قال لي: أنا ولدت في بیت عر�ي, في غرفة, في ساعة 

الوالدة, لي مرت عم, الغرفة الثان�ة, بینهما طبلة, هذه امرأة العم مر�ضة مرض خطیر, جاؤوا �الطبیب, قال: 

, قال: اكتبوا النعوة وانتهت, وكتبت نعوتها, ثم أكرمها -له �عني أمه هكذا تروي -میئوس من شفائها, أقسم �اهلل, 

 هللا �الشفاء شیئًا فشیئًا.

في أیلول, �عد خمس, ست سنوات دخلت المدرسة, �عد عشر سنوات نزلت إلى عند  -مثالً -قال لي: أنا ولدت 

متواضع, قال لي:  -مثالً -یتًا أبي على المحل, �الخمسة عشر توفي أبي, حلیت محله, �الخمس وعشر�ن اشترى ب

�األر�عین أخذت بیت �العدوي فخم جدًا, قال لي: �الخمس وأر�عین زارتني امرأة عمي, �عد خمسة وأر�عین عامًا, 

 وقد قیل لهم: اكتبوا النعوة, وانتهى أجلها؛ لذلك: 

علت كذا وكذا, ولكن ((احرص على ما ینفعك, واستعن �اهلل وال تعجز, وٕان أصا�ك شيء, فال تقل: لو أني ف
 قدر هللا ما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الش�طان))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

 وهذا الحدیث: یدخل في �اب الجهاد؛ ال تخنع, ال ت�أس, ال تقل: انتهینا. 

 إذا كنت جند�ًا هلل حقًا, فأنت الغالب :

ضد المسلمین, كله, وهللا الذي ال إله إال هو: لو أنهم اآلن: كم یبدو لكم أن المسلمین انتهوا في العالم؟ العالم كله 

 صدقوا هللا, واصطلحوا معه, وتابوا إل�ه, وهللا لترون المعجزات.

في أمثلة, أنا ال أحب أذكرها كثیرًا, لئال �قال كذا وكذا, لكن معقول مئتا ألف ش�شاني, مئتا ألف �الج�ال؛ ال معهم 

من أعدائهم فقط, �مرغون رأس ثاني أقوى دولة في العالم �الوحل؟ معقول!؟  مدرعات, وال طیران, بوار�د �أخذونها

و�قف رئ�سهم ندًا بند أمام مقاتل ش�شاني, معنى ذلك: أن اإلنسان إذا اصطلح مع هللا, هللا عز وجل معهم, ونحن 
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 مدعوون للصلح مع هللا.

 ل!!. هل �عقل الیهود الذي ال یتجاوز عددهم ملیون یتحدونا مثًال!؟ معقو 

فط�عًا: إذا هان أمر هللا علینا, هنا على هللا, أما إذا عظمنا أمر هللا عز وجل, دافع هللا عنا, ألن هللا عز وجل 

 �قول: 

َ ُیَداِفُع َعِن الَِّذیَن َآَمُنوا﴾  ﴿ِإنَّ للااَّ

 ]38[سورة الحج اآل�ة:

ْنَ�ا﴾ ﴿ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذیَن َآَمُنوا ِفي اْلَحَ�اةِ   الدُّ

 ]51[سورة غافر اآل�ة:

 في الدن�ا مستحیل, إذا كنت مؤمنًا حقًا, فأنت منصور حقًا: 

 ﴿َوإِنَّ ُجْنَدَنا َلُهُم اْلَغاِلُبوَن﴾

 ]173[سورة الصافات اآل�ة:

 ﴿َوإِنَّ ُجْنَدَنا َلُهُم اْلَغاِلُبوَن﴾

 ]173[سورة الصافات اآل�ة:

 غالب. فإذا كنت جند�ًا هلل حقًا, فأنت ال

 هذا المطلوب منا :

�ا أیها األخوة, هللا عز وجل لم �طالبنا �أن نعد ألعدائنا قوة مكافئة, هذا الشيء مستحیل, هم أقوى منا �كثیر, 

 ولكنه طالبنا �القوة المتاحة, ل�ست المكافئة, بل المتاحة. قال تعالى: 
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وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة﴾  ﴿َوَأِعدُّ

 ]60األنفال اآل�ة:  [سورة

 وال�اقي على هللا.

 أنا ذكرت مرات عدیدة, كیف لو هللا یتدخل م�اشرة؟ تحسم المرع لصالح المؤمنین, لو أن هؤالء أهل للنصر. 

 نها�ة المطاف :

 أنه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-وعن رسول هللا 

 ((حجبت النار �الشهوات, وحجبت الجنة �المكاره))

 ثمن الجنة: 

 َأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َر�ِِّه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى﴾﴿وَ 

 ]40[سورة النازعات اآل�ة:

 ﴿َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى﴾

 ]41[سورة النازعات اآل�ة:

فالجنة محفوفة �المكارم, ثمن الجنة؛ غض ال�صر, والصالة, الذكر, الص�ام, الحج, ض�ط اللسان, ض�ط النظر, 

 الید, الدخل الحالل, هذا ثمن الجنة.  ض�ط

 ((حفت الجنة �المكاره, وحفت النار �الشهوات))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 الحدیث األخیر .....

 والحمد هلل رب العالمین 
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 الخیرات إلى الم�ادرة : �اب {119-83}الدرس 

  02-05-1998ر دمحم راتب النابلسي بتار�خ: لفضیلة الدكتو  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 عالم تحضنا هذه اآل�ة؟ :

الم�ادرة إلى  , عقد �ا�ًا في كتا�ه ر�اض الصالحین سماه:-رحمه هللا تعالى-أیها األخوة الكرام, اإلمام النووي 

 الخیرات, وقد بدأه ب�عض اآل�ات, فقال في مفتتح هذا ال�اب, أورده قوله تعالى: 

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

هل سمعت في ح�اتك كلها: أن إنسانًا دخل في مسا�قة وحده؟ وحده ال یوجد مسا�قة, المسا�قة تقتضي: أن تكون 

 في جماعة. 

  إذًا: قوله تعالى:

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا اْلَخْیَراِت﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

�عني: أن تكون مع المؤمنین, ال أن تكون وحدك, فالذي �ع�ش وحده, منعزًال عن مجموع المؤمنین, �قع في أوهام 

 كثیرة؛ قد �فتي لنفسه فتاوى ما أنزل هللا بها من سلطان, قد �ع�ش ق�م الناس التائهین, قد یبتعد عن منهج هللا

 القو�م, قد ینحرف؛ ل�س له مرجع, ل�س له منهل, ل�س له مبدأ, أما إذا كنت مع المؤمنین, فأنت في حال آخر. 
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 عالم ترشدنا هاتین اآلیتین؟ :

 قال تعالى: 

 ﴿َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َر�َُّهْم ِ�اْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُیِر�ُدوَن َوْجَهُه﴾

 ]28كهف اآل�ة:[سورة ال

 ﴿َواْصِبْر َنْفَسَك﴾

 ]28[سورة الكهف اآل�ة:

على األرض جالس, وال یوجد ض�افة, أما في أماكن أخرى؛ في مقاعد وفیرة جدًا, وفي ض�افة ثمینة جدًا, في 

 مناظر تبهج العین: 

ِر�ُدوَن َوْجَهُه َوَال َتْعُد َعْیَناَك َعْنُهْم ُتِر�ُد ِز�َنَة اْلَحَ�اِة ﴿َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َر�َُّهْم ِ�اْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ یُ 
ْنَ�ا﴾  الدُّ

 ]28[سورة الكهف اآل�ة:

 : -دقق في هذه اآل�ة-

 ﴿َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَ�ُه َعْن ِذْكِرَنا﴾

 ]28[سورة الكهف اآل�ة:

 ه, إ�اك أن تعرض له مشكلتك, لن �عط�ك إال الشر: إ�اك أن تط�عه, إ�اك أن تستنصحه, إ�اك أن تسترشد

 ﴿َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَ�ُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّ�َع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا﴾

 ]28[سورة الكهف اآل�ة:
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 �المقابل: 

﴾  ﴿َواتَِّ�ْع َسِبیَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ

 ]15[سورة لقمان اآل�ة:

لذي أناب إلى هللا, الذي استقام على أمر هللا, الذي عرف هللا, الذي اتصل �اهلل؛ استرشد بإرشاده, استهد المستق�م ا

 بهداه, استشره, اسأله. 

 ما المطلوب منك من هذه اآل�ة؟ :

 اآل�ة الثان�ة: 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا للااََّ﴾

 ]119[سورة التو�ة اآل�ة:

 : -قول: لن تستط�عواكأن اآل�ة ت-

اِدِقیَن﴾  ﴿َوُكوُنوا َمَع الصَّ

 ]119[سورة التو�ة اآل�ة:

�عني: لن تط�عوا هللا إال إذا كنتم مع الصادقین, أما أن تكون محاط �أناس متفلتین, محاط �أناس شاردین, محاط 

, هؤالء �ضعفون همتك, �أناس یؤثرون الح�اة الدن�ا على اآلخرة؛ هؤالء �شدونك إلیهم, هؤالء یث�طون عز�متك

هؤالء یرغبونك في الدن�ا, فأخطر شيء في ح�اتك: البیئة؛ من تصاحب؟ مع من تسهر؟ تذهب إلى النزهات مع 

 من؛ مع أهل الدن�ا, یلعبون الطاولة إلى ساعة متأخرة من اللیل, أم یذكرون هللا عز وجل؟.

 نت صالحة صلحت, وٕان كانت فاسدة فسدت. �عني: أخطر شيء �عد عقیدتك: البیئة التي تحتضنك, هذه إن كا
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 إل�كم هذه اآل�ات التي تأمرنا أن نكون مع الصادقین :

 قال تعالى: 

اِدِقیَن﴾  ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا للااََّ َوُكوُنوا َمَع الصَّ

 ]119[سورة التو�ة اآل�ة:

ُ َعَلْیِهْم﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َال َتَتَولَّْوا قَ   ْومًا َغِضَب للااَّ

 ]13[سورة الممتحنة اآل�ة: 

 ﴿َوَمْن َیَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم﴾

 ]51[سورة المائدة اآل�ة:

وَن َمْن َحادَّ للااََّ َوَرُسوَلُه﴾  ﴿َال َتِجُد َقْومًا ُیْؤِمُنوَن ِ�اهللَِّ َواْلَیْوِم اْآلَِخِر ُیَوادُّ

 ]22لة اآل�ة:[سورة المجاد

 ال تصاحب إال مؤمنًا وال �أكل طعامك إال تقي :

�ح�اتك في عالقتین: في عالقة حم�مة, في عالقة عمل؛ عالقة العمل: لك أن تلتقي مع أي إنسان ضمن 

عملك؛ مسلم, غیر مسلم, كافر, منحرف, عاصي, عالقة عمل محدودة, أما العالقة الحم�مة, السهرات الطو�لة, 

مدیدة, والمشاركة الكاملة االندماج�ة, هذه ین�غي أن تكون مع المؤمنین حصرًا, ألن النبي عل�ه الصالة والنزهات ال

 والسالم �قول: 

 ((ال ُتَصاِحْب ِإال ُمْؤِمنًا، وال �أُكْل َطَعاَمَك ِإال َتِقّي))

 [أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما]
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 كل هذه المعاني مستن�طة من قوله تعالى: 

 اْسَتِ�ُقوا﴾﴿فَ 

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 �عني: أنت في مجموع, أنت مع المؤمنین, وٕاال أي س�اق هذا؟ إذا كنت وحدك التغى الس�اق. 

 نقطة مهمة :

 یوجد نقطة مهمة: القرآن الكر�م كالم هللا, وأي أمر في القرآن الكر�م �قتضي الوجوب. �قول هللا لك: 

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا﴾

 ]148اآل�ة: [سورة ال�قرة

 یجب أن تستبق.

 وما ال یتم الشيء إال �ه فهو منه.

 الصالة فرض, والوضوء فرض, ألن الصالة ال تتم إال �الوضوء.

 ما ال یتم الفرض إال �ه, ما ال یتم الواجب إال �ه فهو واجب.

 �قول هللا لك: 

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 مؤمنین, من أجل أن تستبق معهم, فاالست�اق �قتضي أن تكون مع المؤمنین.معنى فاست�قوا: �عني كن مع ال

 و: 
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((الجماعة رحمة, والفرقة عذاب, وٕان الش�طان مع الواحد وهو من االثنین أ�عد, وٕانما �أكل الذئب من الغنم 
 القاص�ة))

 ال�عیدة. 

 ((و�د هللا على الجماعة, ومن شذ شذ إلى النار))

 ننه][أخرجه الترمذي في س

لذلك: أن تكون مع المؤمنین الصادقین نعمة كبیرة؛ تأنس بهم, ینصحونك, �أخذون بیدك, �سددون خطاك, 

�قدمون لك خبراتهم, فال بد من أن �كون لك مرجع, مرجع دیني, ال بد من أن �كون لك منهج تسیر عل�ه, 

 منظومة ق�م, تأتمر بها, وتنتهي بها.

 اآل�ة األولى: 

 ْلَخْیَراِت﴾﴿َفاْسَتِ�ُقوا ا

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 عالم تشیر هاتان اآلیتان؟ :

 واآل�ة الثان�ة: 

ْت ِلْلُمتَِّقیَن﴾ َمَواُت َواْألَْرُض ُأِعدَّ  ﴿َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َر�ُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

 ]133[سورة آل عمران اآل�ة:

 قلب طمأنینة, طالع إلى ماذا؟ سارع, ألن الوقت محدود. اآل�ة الكر�مة: : تمأل ال-أیها األخوة-وهذه اآل�ة 
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ُ َجِم�عًا﴾  ﴿َأْیَن َما َتُكوُنوا َ�ْأِت ِ�ُكُم للااَّ

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ﴿َأْیَن َما َتُكوُنوا﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

َمَواُت َواْألَْرُض﴾﴿َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َر�ُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضهَ   ا السَّ

 ]133[سورة آل عمران اآل�ة:

 �عني: في أي مكان أنت, أو في أ�ة مكانة أنت: 

ُ َجِم�عًا﴾  ﴿َ�ْأِت ِ�ُكُم للااَّ

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا اْلَخْیَراِت﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة: 

ُ َجمِ   �عًا﴾﴿َأْیَن َما َتُكوُنوا َ�ْأِت ِ�ُكُم للااَّ

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

�عني: أنت اآلن تتمتع �ما �سمى حر�ة االخت�ار, وحر�ة االخت�ار أحد أس�اب سعادتك األبد�ة, أما هذه الحر�ة 

 ل�ست لك دائمًا, هذه لك إلى أن �أتي األجل: 

ُ َجِم�عًا﴾  ﴿َفاْسَتِ�ُقوا اْلَخْیَراِت َأْیَن َما َتُكوُنوا َ�ْأِت ِ�ُكُم للااَّ

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة: 

 االست�اق محدود.
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�عني أح�انًا: تفتح مسا�قة من واحد لخمسة, �عد هذا التار�خ الطل�ات مرفوضة, فأنت تتمتع �حر�ة االخت�ار ما 

 دمت ح�ًا ترزق, فإذا جاء األجل, انتهى االخت�ار, وختم العمل, وسیق اإلنسان إلى مصیره شاء أم أبى.

اآلیتان تشیران إلى ق�مة الوقت, أنت �ضعة أ�ام, كلما انقضى یوم, انقضى �ضع منك, أنت  أیها األخوة, هاتان

 وقت, وقت, وقت. 

 هل یوجد فرق كبیر بین هاتین الصورتین, وكیف ترد على فعلهما؟ :

انظر إلى صورتك قبل عشر�ن عام, غیرها اآلن, والتي �عد عشر سنوات غیر الصورة الحال�ة, معنى اللیل 

�عمالن ف�ك, انظر إلى صورتك, حینما كنت صغیرًا في الصف السادس, ال یوجد نس�ة, شيء  -انظر–ار والنه

 آخر.

فالفرق الكبیر بین الصورتین من فعل من؟ من فعل الزمن, اللیل والنهار �فعالن ف�ك, �عمالن ف�ك, كیف ترد على 

 فعلهما؟

 قال: تعمل فیهما.

زمن, الزمن �مضي, ومضي الزمن: �عني استهالك اإلنسان, كائن اعمل فیهما الخیرات, حتى تلغي مضي ال

 متحرك إلى هدف ثابت, معنى كل لحظة تمضي, تقر�ه من هدفه الثابت. 

 هذا اإلنسان �الق�اس الزمني :

ف�قولون: إذا كان نقطة حركناها ترسم خط, إذا خط حركناه, یرسم سطح, إذا كان سطح حركناه, یرسم حجم؛ 

ع, إذا الحجم حركناه �شكل زمن, الزمن هو ال�عد الرا�ع؛ في طول, وعرض, ارتفاع, وٕاذا طول, عرض, ارتفا

 تحرك هذا الشيء الحجمي �شكل زمنًا. 

فنحن أحد أ�عادنا, الواحد منا: له وزن, له طول, له عرض, أال �قولون: أرنا عرض أكتافك!؟ �عني له عرض, وله 

د الرا�ع, ال�عد الرا�ع هو الزمن, والزمن وعاء العمل, والزمن محدود, طول, وله وزن, أما حینما یتحرك, �شكل ال�ع

 والزمن یتناقص, وأولى �اإلنسان أن �عد عمره عدًا تنازل�ًا.
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, حمص ترحب �كم, أل�س 5-10-20-40-60-80-100-120-140-160اآلن: اركب, اذهب إلى حمص؛

 قل: كم �قي؟ �عني: كذلك؟ على اللوحات, واألولى أن �عد اإلنسان عمره هكذا, ل�

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا اْلَخْیَراِت﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

ْت ِلْلُمتَِّقیَن﴾ َمَواُت َواْألَْرُض ُأِعدَّ  ﴿َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َر�ُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

 ]133[سورة آل عمران اآل�ة:

وهناك المستقبل, الماضي مغطى �المغفرة, انتهى األمر,  ما أجمل اآل�ة!! أنت اآلن هنا؛ هناك الماضي,

 والمستقبل �الجنة, إالم یدعوك هللا عز وجل؟: 

ْت ِلْلُمتَِّقیَن﴾ َمَواُت َواْألَْرُض ُأِعدَّ  ﴿ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َر�ُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

 ]133[سورة آل عمران اآل�ة:

 ماذا �فعل هؤالء؟: 

ُ ُ�ِحبُّ اْلُمْحِسنِ ﴿الَِّذیَن  رَّاِء َواْلَكاِظِمیَن اْلَغْ�َظ َواْلَعاِفیَن َعِن النَّاِس َوللااَّ رَّاِء َوالضَّ  یَن﴾ُیْنِفُقوَن ِفي السَّ

 ]134[سورة آل عمران اآل�ة:

 هذه صفة هؤالء: الذین �سارعون في الخیرات.

 الفصل.  هذا -رحمه هللا تعالى-هاتان اآلیتان, بدأ بهما اإلمام النووي 

 �ادر إلى األعمال الصالحة قبل أن تقع في هذا المنزلق :

 أیها األخوة, وأما األحادیث:

 �قول عل�ه الصالة والسالم, ف�ما رواه اإلمام مسلم في صح�حه, �قول عل�ه الصالة والسالم: 
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ي مؤمنًا أو �ص�ح كافرًا, ((�ادروا �األعمال فتنًا كقطع اللیل المظلم, �ص�ح الرجل مؤمنًا و�مسي كافرًا, أو �مس
 یب�ع دینه �عرض من الدن�ا قلیل))

اإل�مان التقلیدي هش, ال �صمد أمام الفتن, ال �صمد أمام الضغوط, ال �صمد أمام اإلغراءات, واإلغراءات ما 

 أكثرها الیوم.

ف�ه,  �عني: �كفي أن تجلس إلى جهاز, وأن ترى كل شيء, وأن ترى الشيء الذي �ستحي أن �فكر اإلنسان

�ستحي من التفكیر ف�ه, یراه ك�سة زر, لذلك: أشخاص كثیرون, �الخامسة والستین تركوا الصالة, وسهروا, عملوا 

 ق�ام لیل على الصحون, �عني: 

 ((�مسي مؤمنًا و�ص�ح كافرًا, �ص�ح كافرًا و�مسي مؤمنًا, یب�ع دینه �عرض من الدن�ا قلیل))

ًا, والمغر�ات كثیرة جدًا, والدن�ا �أبهى ز�نة, والنساء كاس�ات عار�ات, كالمي في آخر الزمان, الفتن كثیرة جد

وسائل التسل�ة كثیرة جدًا, وسائل تمض�ة الوقت كثیرة جدًا, ممكن �غرق اإلنسان �احتفاالت, وأمس�ات, وسهرات, 

 لى ملك الموت: وندوات, ونوادي, ولقاءات, و ...... دون أن �شعر, إلى أن �أت�ه األجل, تفضل, فجأة: �صحو ع

 ﴿َفَذْرُهْم َیُخوُضوا َوَ�ْلَعُبوا َحتَّى ُ�َالُقوا َیْوَمُهُم الَِّذي ُیوَعُدوَن﴾

 ]83[سورة الزخرف اآل�ة:

 إذًا: 

((�ادروا �األعمال فتنًا كقطع اللیل المظلم, �ص�ح الرجل مؤمنًا و�مسي كافرًا, أو �مسي مؤمنًا و�ص�ح كافرًا, 
 قلیل)) یب�ع دینه �عرض من الدن�ا

 ع�ادة في الهرج كهجرة إلي, والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه :

نحن في آخر الزمان, ونحن في زمن الفتن, وفي زمن التفلت, وفي زمن الكسب الحرام, وفي زمن االختالط, وفي 

 زمن أن اإلنسان عل�ه أن �أخذ المال من أي طر�ق, و�أ�ة طر�قة, و�أي أسلوب, في هذا الوقت: 
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 ادة في الهرج كهجرة إلي, والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه))((ع�

 أتر�د مأوى تحفظ ف�ه دینك؟ إل�ك هذا :

 قال: 

َ َفْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف َیْنُشْر َلُكْم َر�ُُّكْم ِمْن َرْحَمِتهِ   ِرُكْم ِمرَفقًا﴾ َوُ�َهیِّْئ َلُكْم ِمْن َأمْ ﴿َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َ�ْعُبُدوَن ِإالَّ للااَّ

 ]16[سورة الكهف اآل�ة:

أي كهف هذا؟ بیتك الكهف, و�یت هللا هو الكهف, بیتك ال یوجد ف�ه فتنة, و�الجامع ال یوجد فتنة, أما الطر�ق في 

فتنة, والمقاصف فیها فتنة؛ نساء �أبهى ز�نة, وغناء, و ..... مكانك ل�س في المقصف, هذا المكان ل�س لك, هذا 

 اكن العامة إذا فیها اختالط, وفیها معاص, وفیها فجور, هذا ل�س المكان مكانك: لغیرك, األم

 ﴿َفْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف َیْنُشْر َلُكْم َر�ُُّكْم ِمْن َرْحَمِتِه َوُ�َهیِّْئ َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمرَفقًا﴾

 ]16[سورة الكهف اآل�ة:

 سؤال وجه للنبي عل�ه الصالة والسالم :

 فقال: �ا رسول هللا! أي الصدقة أعظم أجرًا؟. -ملسو هيلع هللا ىلص-إلى النبي وجاء رجل 

اآلن أشخاص كثیرون, هم على فراش الموت؛ ملیون لفالن, ملیون للجمع�ة الفالن�ة, ملیون للمیتم الفالني, ملیون 

ت صح�ح شح�ح, خمسمئات للمعهد الفالني, ما شاء هللا جید, لكن ال�طولة أن تقول: ملیون للمعهد الفالني, وأن

 وأنت صح�ح شح�ح, لها معنى, أما الخمسمئات على فراش الموت, ل�س لها معنى, أعطوا.

 أن تصدق وأنت صح�ح شح�ح, أنت في أمس الحاجة إلى المال. 

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1055 

 تطبیق عملي للحدیث :

ف, ألفان �الشهر, أنا ذكرت لكم من قبل: عن رجل مستخدم في التر��ة والتعل�م, �عني مستخدم, دخله ثالثة آال

عنده خمسة أوالد, �سكن في بیت عر�ي متداعي, ورث أرضًا, األرض �عني �حي من أح�اء دمشق المتواضعة, 

جاء من �شتر�ها منه, تساوما على ثالثة ونصف ملیون, والسعر مناسب, ال یوجد عنده غیر األرض, أول شي 

حب, الشاري وقع له ش�ك اثنین ملیون, قال له: ال�اقي �عد �عني �أت�ه غیر رات�ه المحدود الذي ال �كف�ه أ�ام, صا

التنازل لألوقاف, قال له: ما عالقة األوقاف؟ قال له: هذه أر�د أن أجعلها جامعًا, قال له: جامع! جامع! قال له: 

علیها  نعم, قال له: هات الش�ك, أخذه ومزقه, قال له: أنا أولى �ك أن أقدمها هلل عز وجل, وقدمها هلل, وأنشىء

 مسجد, واآلن مسجد بنهر ع�شة. 

: �ح�اته ما شعر حاله صغیر أمام إنسان, -ذو الحجم الكبیر؛ مئتان, ثالثمئة ملیون, قال-�قول هذا الغني 

�ح�اته كلها ما شعر حاله صغیر, صغیر أمام إنسان, كما شعر أمام هذا المستخدم, الذي قال له: أنا أولى منك 

دمها, المهندس أحد أخواننا الذي أنشأ هذه األرض, عینه ناطور, ألن بیته جانب بتقد�مها هلل عز وجل, وق

األرض, عمل له أر�عة آالف �الشهر, لم یرض أن �أخذ, قال له: أر�عة آالف كثیر, قال له: �ا أخي, وهللا هذا 

 سعر النواطیر كلها, �ساومه على أقل, أر�عة كثیر. 

 ((أن تصدق وأنت صح�ح شح�ح))

أخواننا: حكى لي من یومین, ثالثة, �عني شخص توفي, وحجمه المالي كبیر, �عني كان سخ�ًا جدًا,  �عني أحد

ملیونین, ملیون, ثالثة مالیین, كله وزعه, لكن متى؟ وهو على فراش الموت, أما المستخدم: هو في أشد الحاجة 

 إلى هذا المال, قال له: أنا أولى منك أن أقدم هذه األرض هلل عز وجل: 

 ﴿َفَال َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُیٍن َجَزاًء ِ�َما َكاُنوا َ�ْعَمُلوَن﴾

 ]17[سورة السجدة اآل�ة:
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 لذلك: 

 ((�ادروا �األعمال الصالحة))

 قف هنا :

�تسابق مع في نقطة دق�قة: أن اإلنسان جمع أموال طائلة, واشترى بیوت فخمة, وسكن, وركب مرك�ات فارهة, و 

أقرانه, أنا عامودین لحقت السنة, أنت عامود واحد, العامود �عني ملیون, �عبرون عن الملیون �العامود, مسا�قة 

 مضحكة.

تصور طر�ق عر�ض, وفي س�ارات سبق, ینتهي هكذا ..... كله �قع في اآلخر, السابق نازل, والمتأخر نازل, 

قوي, ینهي ضعف الضعیف, ینهي فقر الفقیر, ینهي غنى الغني, ألن الموت ینهي كل شيء, الموت؛ ینهي قوة ال

 ینهي صحة الصح�ح, مرض المر�ض, كله ینزل هكذا ...... 

 المسا�قة �اآلخرة, �اآلخرة في جوائز, في جنة, أما �الدن�ا: �النها�ة ال یوجد غیر موت.

 ر في القبر, ال یوجد شيء ...... هل سمعتم عن قبر خمس نجوم؟ أنا لم أر قبر نجوم, ال یوجد غیر نجوم الظه

�عني شخص خبرني, قلت له: وهللا أنا كنت في أمر�كا, ووجدت مقبرة هناك, أنا كنت أظن ال یوجد موت هناك, 

 طلع في موت مثل هنا, على القبر, �النها�ة كله على القبر.

 وأحبب ما شئت فإنك مفارق  عش ما شئت فإنك میت 

 رات و�تسا�قون.فالمسا�قة �الدن�ا مضحكة, س�ا

تصور طر�ق هكذا ...... قطع قطع, وحوالي مئة متر لتحت, حفرة ما لها من قرار, األولي نزل فقط, الثاني نزل, 

 الثالث نزل, الخامس نزل, آخر واحد نزل, هذا ...... 

 المسا�قة �اآلخرة ل�س في الدن�ا: �العمل الصالح, قال: 
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 َناِفُسوَن﴾﴿َوِفي َذِلَك َفْلَیَتَناَفِس اْلُمتَ 

 ]26[سورة المطففین اآل�ة:

 ﴿ِلِمْثِل َهَذا َفْلَ�ْعَمِل اْلَعاِمُلوَن﴾

 ]61[سورة الصافات اآل�ة:

 أما في الدن�ا ...... 

 هكذا عامل أبو عبیدة الجراح الدن�ا :

مغطى برغیف دخلوا على سیدنا أبي عبیدة الجراح, قائد الجیوش اإلسالم�ة إلى غرفته, فرأوا جلد غزال, وقدر ماء 

 خبز وسیف, معلق على الحائط, قال له: ما هذا؟ قال له: هو للدن�ا, وعلى الدن�ا كثیر, أال ینغصنا ال�عیر؟. 

 هذه الدن�ا :

عندنا أخ من أخواننا الكرام, معمر بناء في أحد مصایف دمشق, أجمل بیت, وهللا أطلعني عل�ه, صاحب البیت 

لمنیوم البرونز, والج�صین �المصیف, والبرندات, هنا العصر, هنا ص�احًا مزوق, سنتین, ثالثة؛ السیرام�ك, واأل

نجلس هناك, هنا �عد الظهر, المطبخ, المطبخ �قدر ر�ع الجامع, كله خزن, مطل على إطاللة جمیلة, البللور كله 

�قي النقلة الثالثة, قال له: �طالي, فأتى �أول نقلة ل�ستقر, أتى �النقلة الثان�ة, إله مرا�ا, ترى وال ُیرى, الرخام كله 

ركب المنظم, الخم�س مساء توفاه هللا, فقط, وال  -كان غدًا الخم�س-أرجوك ینقصني منظم, ركب لي منظم, غدًا 

 داسها الفلة, وال داسها, هذه الدن�ا. 

 نظرة وعبرة :

قای�س, في مهندس, �عني خطب حوالي خمس سنوات, عشر سنوات, عنده شروط معقدة جدًا؛ أطوال, وم

ومح�طات, وألوان ..... لحتى اختار الزوجة التي تروق له, ووالده من ك�ار مهندسي البلد, عرسه مثًال الخم�س, 

الثالثاء كان في بناء, مد رأسه من أحد النوافذ, البناء على العظم, وقعت بلوكة من فوق �الخطأ, جاءت فوق رأسه 

ز�ة, أل�سوا العروس بدلة العرس, وزعوا حلو�ات العرس في مات, مات الثالثاء, عرسه الخم�س, فعملوا التع
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 التعز�ة.

 هذه الدن�ا, كله ماض, والموت �أتي �غتة, والقبر صندوق العمل. 

 درسنا الیوم :

 درسنا الیوم: 

 ﴿َوَساِرُعوا﴾

 ]133[سورة آل عمران اآل�ة:

 و: 

 ﴿َساِ�ُقوا﴾

 ]21[سورة الحدید اآل�ة:

السا�قة تقتضي: أن تكون في جماعة, وأي جماعة؟ مع جماعة المؤمنین الصادقین, سارعوا وسا�قوا, والمسارعة و 

 وأن تحتاط, رأس مالك العمل الصالح, والعمل الصالح هو العملة المتداولة یوم الق�امة, والحمد هلل رب العالمین. 

 دعاء الختام :

 لى سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم ع

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 الصالح العمل - الدن�ا كرب من كر�ة مؤمن عن نفس : من {119-84}الدرس 

 16-05-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم وعلى آله وصح�ه أجمعین. 

 لماذا العقیدة مهمة في ح�اة المؤمن؟ :

 الم: �قول عل�ه الصالة والس

 ((من نفس عن مؤمن كر�ة من كرب الدن�ا, نفس هللا عنه كر�ة من كرب یوم الق�امة))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما]

أیها األخوة, لماذا العقیدة مهمة جدًا في ح�اة المؤمن؟ ولماذا هي خطیرة؟ ألن اإلنسان ینطلق في حركته الیوم�ة 

تصوراته, أي من قناعاته, أي من رؤ�ته؛ له رؤ�ة, أو له تصور, أو له قناعة, أو له عقیدة,  من عقیدته؛ أي من

أسماء لمسمى واحد, فإذا صحت عقیدة اإلنسان؛ �معنى أنه عرف سر وجوده, عرف حق�قة الح�اة الدن�ا, عرف 

ل الصالح, إذا آمن هذا أنه مخلوق للجنة, وأنه جيء �ه إلى الدن�ا, لیدفع ثمن الجنة, وثمن الجنة هو العم

اإل�مان, بنى ح�اته على العطاء, فإن غفل عن هذه الحق�قة, بنى ح�اته على األخذ, وشتان في الح�اة الدن�ا بین 

 األخذ والعطاء؛ الر�ح في العطاء, والخسارة في األخذ.

یر المؤمن, أما المؤمن یبدو لإلنسان القاصر: أن األخذ ر�ح, والعطاء خسارة؛ هذا لألعمى, هذا للغافل, هذا لغ

�علم علم ال�قین: أن هذه الجنة التي عرضها السموات واألرض, ذات النع�م المق�م, والتي خلق لها, هذه الجنة 

 ثمنها: العمل الصالح. 
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 ما الذي یندم عل�ه اإلنسان حینما �أت�ه الموت؟ :

ان �أت�ه الموت: إال العمل الصالح, وقوله أیها األخوة, ال شيء یندم عل�ه المؤمن, أو غیر المؤمن, أو أي إنس

 تعالى یؤكد ذلك: 

 ﴿َربِّ اْرِجُعوِن﴾

 ]99[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلحًا ِف�َما َتَرْكُت﴾

 ]100[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َربِّ اْرِجُعوِن﴾

 ]99[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ُت﴾﴿َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلحًا ِف�َما َتَركْ 

 ]100[سورة المؤمنون اآل�ة:

 هذه هي الخسارة التي یجهلها كثیر من الناس :

 ورد في �عض األدع�ة: 

((ال بورك لي في طلوع شمس یوم لم أزدد ف�ه من هللا قر�ًا, وال بورك لي في طلوع شمس یوم لم أزدد ف�ه من 
 هللا علمًا))

�اع في الیوم مئة ألف, �ملیون, ولم یزدد من هللا علمًا �عني: أحدكم یوجد عنده محل تجاري, وفي درج غلة, لو 

 في هذا الیوم, ولم یزدد منه قر�ًا, فهذا الیوم خسارة, ألن الحسن ال�صري ُروي عنه, أنه قال:

ما من یوم ینشق فجره, إال و�نادي �ا بن آدم: أنا خلق جدید, وعلى عملك شهید, فتزود مني, فإني ال أعود إلى  

 یوم الق�امة. 
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 أنت مخیر :

اإلنسان حینما �فتح عین�ه ص�احًا, یجب أن �علم علم ال�قین: أن هللا سمح له أن �ع�ش یومًا جدیدًا, حسنًا: ماذا 

 �فعل في هذا الیوم؟ فرصة ال تعوض. قال تعالى: 

 ﴿َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّیَها﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

تجه إلى الملهى, لك أن تتجه لعمل صالح, ولك أن تتجه لعمل سيء, لك أن لك أن تتجه إلى المسجد, ولك أن ت

 تستغرق في شهوة محرمة, ولك أن تستغرق في طاعة محب�ة: 

 ﴿َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّیَها﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 هو: تعود على اإلنسان, هو مخیر, ألنك مخیر: سعادتك بیدك أص�حت: 

 ا َلْلُهَدى﴾﴿ِإنَّ َعَلْینَ 

 ]12[سورة اللیل اآل�ة:

 عل�ك أن تختار, وعلى هللا أن یهد�ك, هللا عز وجل تكفل الهدا�ة: 

 ﴿ِإنَّ َعَلْیَنا َلْلُهَدى﴾

 ]12[سورة اللیل اآل�ة:

 واالخت�ار منك, فهذا االخت�ار هو سر سعادتك, أو سبب سعادتك. قال: 

 ﴿َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّیَها﴾

 ]148ال�قرة اآل�ة:[سورة 
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 :-انظر-

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا اْلَخْیَراِت﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

فاست�قوا؛ �عني أنت �عمر محدد, وأ�ام معدودة, ساعات معدودة, وأنفاس معدودة, وأماكن محدودة, وأوقات 

وتمتلك سعادة إلى أبد  محدودة, وٕامكانات محدودة, فبإمكانك أن تستغل هذا العمر المحدود بهذا االخت�ار المطلق,

 اآلبدین. 

 اخت�ارك محدود :

قلنا لك: ادخل لهذا المحل, محل حلي, ذهب, ألماس, لك أن تمكث ف�ه عشر دقائق, ولك أن تأخذ من هذه 

الدقائق العشر ما تشاء, لما خیرناك تأخذ ما تشاء �عشر دقائق, فین�غي أال تض�ع وال ثان�ة, كلما اخترت األلماس 

 ذهب األعلى ع�اره, تكون ذك�ًا. فقال: األغلى, وال

 ﴿َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّیَها َفاْسَتِ�ُقوا اْلَخْیَراِت﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 لكن هذا االخت�ار ل�س دائمًا, محدود. قال: 

ُ َجِم�عًا﴾  ﴿َأْیَن َما َتُكوُنوا َ�ْأِت ِ�ُكُم للااَّ

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 استحق النار:  -ال سمح هللا–األجل, انتهى االخت�ار, انتهى العمل, تحدد مقامك في الجنة, أو إذا انتهى 

ُ َجِم�عًا﴾  ﴿َأْیَن َما َتُكوُنوا َ�ْأِت ِ�ُكُم للااَّ

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:
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 هذا الفرق بین أهل الدن�ا و�ین من عرف حق�قة هذه الح�اة :

أن تأخذ, أم أن تعطي؟ إن كان �عج�ك أن تأخذ: فأنت من أهل الدن�ا,  �صراحة: راقب نفسك, ما الذي �عج�ك؛

ولم تعرف سر وجودك, ولم تعرف حق�قة الح�اة الدن�ا, ولم تعرف أن هذه الدار دار تمهید في دار القرار, أما 

برته, الذي عرف حق�قة الح�اة الدن�ا: یبني ح�اته على العطاء؛ �عطي وقته, �عطي ماله, �عطي جهده, �عطي خ

�عطي ذكاءه, �عطي عضالته, �عطي حرصه, �عطي حرفة هلل عز وجل, یبتغي وجه هللا, فلماذا العقیدة مهمة 

 جدًا؟.

�قول لك: ال�شر �شر, تجد شخصًا ل�س له مجلس علم, �ظن نفسه كلما حصل ماًال أكثر , كلما خلص الناس 

كلما استطاع �قنع الناس بخطأ, �ستغل جهلهم  مالهم, وكلما كان عنده ذكاء, �حیث جمع أكبر ثروة ممكنة, أو

ل�أخذ أموالهم, �عد نفسه تاجرًا مرًا, وكاسدًا ذك�ًا, أما إذا عرف هللا, وعرف سر وجوده, وعرف غا�ة وجوده, وعرف 

حق�قة الح�اة الدن�ا, وعرف أن اآلخرة دار القرار, وأنها إلى أبد اآلبدین, وأن مكانك في اآلخرة متعلق �عملك في 

لدن�ا, اختلف مئة وثمانین درجة؛ صار �حب العطاء ال األخذ, �حب البذل, �حب أن �كون في خدمة اآلخر�ن, ال ا

 أن �ستهلك جهود اآلخر�ن.

 ماذا فعل األنب�اء؟ أعطوا ولم �أخذوا. 

 اسأل نفسك هذا السؤال :

ل, هذه ال آ�ة, وال حدیث أنت اسأل نفسك هذا السؤال الحرج: ماذا قدمت هلل عز وجل؟ �قول لك: ماشي الحا

 هذه. 

�عني: الح�اة ل�س لها معنى, الح�اة ال معنى لها, الح�اة تافهة, تع�ش ألنه ال یوجد موت, تع�ش لحكم وجودك, 

هذا مقامك عند هللا, هذا الكون العظ�م, الذي سخره هللا لك, من أجل أن تع�ش ح�اة بهائم؛ أكل, وشرب, ونوم, 

 وعمل ل�س غیر.

الم الغر�ي, إنسان �ال هدف, آلة, ثماني ساعات عمل شاق؛ طعام, تلفز�ون, نوم, وكل یوم مثل الثاني, إنسان �الع

إلى أن �أتي األجل؛ ال یوجد هدف, ال توجد رسالة, أما المؤمن إذا عرف هللا, إذا له مجلس علم, عرفت من أنت؛ 

السموات واألرض, أنت الذي خصك  أنت إنسان عظ�م, أنت المخلوق األول, أنت الذي سخر هللا لك ما في
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�عطاء لم �عطه ألحد, أنت الذي جعلك فوق المالئكة إذا آمنت �ه, وأنت الذي وضعك تحت أحقر حیوان إذا لم 

 تعرفه:

 اْلَبِر�َِّة﴾ ﴿ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكیَن ِفي َناِر َجَهنََّم َخاِلِدیَن ِفیَها ُأوَلِئَك ُهْم َشرُّ 

 ]6[سورة البینة اآل�ة:

اِلَحاِت ُأوَلِئَك ُهْم َخْیُر اْلَبِر�َِّة﴾  ﴿ِإنَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ]6[سورة البینة اآل�ة:

�عني: إما خیر ما برىء هللا, أو شر ما برىء هللا؛ فال شيء �علو على طلب العلم, وال شيء �علو على معرفة 

 شيء �علو على منهج هللا, وال شيء �علو على سنة رسول هللا, وال شيء �علو على معرفة كالم هللا.  هللا, وال

 كلما ازداد علمك اتسع أفقك

�عني: �عض األخوة األكارم, یتلقى العلم عن صدفة, �عني وجد نفسه فارغًا حضر درسًا, األساس عمله, فإذا وجد 

 مة �عقد قران, سمع كلمة بتعز�ة, هذه معلوماته. فراغًا طارئًا, حضر درسًا, �عني سمع كل

بر�كم, لو هكذا شاب معه �كالور�ا, من حین آلخر �شتري مجلة طبی�ك, �قرأ كم مقالة �الطب, هذا �ص�ح طبی�ًا؟ 

لو ی�قى ملیون سنة, �قرأ طبی�ك, و�جلس مع طبیب, �سمع القلیل من النهفات منه, ال �ص�ح طبی�ًا؛ الطب منهج, 

 عة, الطب كل�ة, الطب منهج دقیق جدًا, مدروس, مبرمج. الطب جام

فأنا أتمنى أن �كون لألخ الكر�م منهًال علم�ًا صادقًا, مرجعًا دین�ًا؛ �عني طلب علم مركز, طلب علم دوري, طلب 

 علم یلقى �ه �استمرار.

 مك, صح سلوكك. �عني: كلما ازداد علمك, اتسع أفقك, كلما ازداد علمك, عرفت سر وجودك, كلما اتسع عل
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 الحظ معنا :

أنت الحظ طبیب مثًال, درس ثالثًا وثالثین سنة, ال �مكن أن �أكل فاكهة من دون غسیل ؛ اعتاد على الجراث�م, 

 وعلى العدوى, واألمراض السار�ة, وال�كتر�ا, واإلنتانات المعو�ة, و�رى �عینه.

مستوى, فیها قشطة, اعتذر , قال: أنا أرى كل یوم مرة كنا �سهرة, في طبیب قدموا له �عني حلو�ات من أعلى 

 الشرایین مسدودة في هذه الدسم, فإني أر�أ لنفسي أن آكل هذا الدسم.

العلم �عط�ك أفقًا واسعًا, العلم �عط�ك سلوكًا قو�مًا, العلم �عط�ك رؤ�ة عم�قة و�عیدة, فاإلنسان ال ی�قى من دون 

 علم.

 له إال هللا؟ قال لك: إهللا لم �قل لك: قل ال �عني: إن هللا عالم, �حب كل عالم, 

 ﴿َفاْعَلْم َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ للااَُّ﴾

 ]19[سورة دمحم اآل�ة:

 یجب أن تعلم. 

 رسالة تهنئة :

فأنا أهنىء كل أخ كر�م, �عني �ستقي العلم من المسجد, هذا مكانه الطب�عي, ومن فضل هللا: أي مكان في 

طاقة رسم دخول, إال المساجد؛ ال فیها رسم دخول, وال اشتراك سنوي, وال أتعاب, وال األرض في �طاقات, في �

 تعو�ض, وال في شيء لوجه هللا, التدر�س لوجه هللا تعالى.

�عني: ال �ستط�ع إنسان یدخل إلى عند الطبیب, إال و�كون معه خمسمئة أقل شيء, ال �ستط�ع أن �قابل محام�ًا 

لقاء األول, حتى اللقاء األول له ثمن, إال في أمور الدین, س�حان هللا! كله مبذول, �ال دون مبلغ في جی�ه, حتى ال

مقابل, والدین أخطر علم, كل علم ممتع, أما في علم ممتع نافع, في علم ممتع نافع مسعد, العلم الدیني: علم 

 ممتع, نافع, مسعد. 
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 هذا سر المؤمن :

 : -لصالة والسالمعل�ه ا-فأنا انطلقت من حدیث لرسول هللا 

 ((من نفس عن مؤمن كر�ة من كرب الدن�ا, نفس هللا عنه كر�ة من كرب یوم الق�امة))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما]

المؤمن إذا عرف هللا, وعرف أن هؤالء جم�عًا ع�ال هللا, وأنه كلما أكرمهم, وكلما نصحهم, وكلما خفف عنهم 

ة, وكلما بث فیهم الطمأنینة, كلما بث فیهم السلم, بث فیهم الفضیلة, رضي هللا عنه, لذلك ینطلق متاعب الح�ا

 �شكل مخیف. 

�اإل�مان في سر, س�حان هللا! ما إن تستقر حق�قة اإل�مان في قلب المؤمن, حتى تعبر هذه الحق�قة عن نفسها 

 �حركة نحو الخلق.

یته, متقوقع, ل�س لي عالقة �الناس, ل�س لي دخل, الناس هلكى, �عني مؤمن ساكن, ال یوجد مؤمن خاضع في ب

 ال یوجد فیهم خیر.

 من قال: هلك الناس فهو أهلكهم.

 من كفر مسلمًا فقد كفر.

 هذا الذي ی�أس من نشر الحق, إنسان �عید عن جوهر الدین. 

 نص�حة :

جه هللا؟ ال تر�د سمعة, وال كتاب, وال شكر, لي عندكم هذه النص�حة: قبل أن تناموا, ما العمل الذي فعلته ابتغاء و 

وال مدح, وال ثناء, وال تنو�ه, وال سمعة, وال مكانة, عمل لوجه هللا, تبتغي �ه الدار اآلخرة, هذا الذي ینفعك, هذا 

 الذي تدخره لساعة الفراق. 

 صحة, قد �كون حادث.و�ا أیها األخوة, ساعة الفراق تأتي فجأة, الحد األدنى, قد �كون إنسان یتمتع �أعلى 
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سؤالنا الدقیق: هل نحن مستعدون لمالقاة هللا عز وجل؟ في أش�اء معلقة, في تقصیرات, یوجد في البیت 

مخالفات, في الزوجة, والبنات, واألوالد, انحراف ال یرضي هللا, في الب�ع والشراء عالقة مشبوهة, في �ضاعة 

 تاج إلى مراجعة, نحن ال نر�د أن نسمع, نر�د أن نتحرك: محرمة, في طر�قة �الب�ع ال ترضي هللا, وهذه تح

 ﴿َوالَِّذیَن َآَمُنوا َوَلْم ُیَهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َوَالَیِتِهْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى ُیَهاِجُروا﴾

 ]72[سورة األنفال اآل�ة:

 یجب أن تأخذ موقفًا, فال یوجد أجمل من إنسان جلس مع نفسه جلسة ......: 

ُروا َما ِ�َصاِحِ�ُكْم ِمْن ِجنٍَّة﴾﴿ُقْل إِ  ِ َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ  نََّما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا هللَِّ

 ]46[سورة س�أ اآل�ة:

ال بد من جلسة؛ راجع حسا�اتك, اعمل جردًا, افتح دفاترك, ماذا عل�ك من دیون؟ ماذا لك من أموال؟ اعمل 

 تقاص.

أقوله لكم هو جوهر الدین, ال بد من أن نصل إلى هللا �طاعتنا له, هل تعرف أمره ونه�ه؟ كم من إنسان هذا الذي 

 یرتكب أكبر مخالفات �الب�ع والشراء؟ ألنه یجهل أحكام الفقه.

تجد إنسان مسلم, صائم, �صلي, مرتاح, �قول لك: الحمد هلل, أنا واضع أموالي مع فالن, وهللا أخالقه حسنة, �عد 

لك ل�س لي شأن �الحسا�ات أبدًا, وجع رأس, �عطیني ر�ح ثابت على األلف, �ظن نفسه أنه قضى أمرًا, ومتدین, ذ

 وهذا الشخص أخالقه حسنة, هذه ر�ا أص�حت, كل ر�ح ثابت ر�ا.

 كیف تط�ع هللا عز وجل إن لم تعرف أمره ونه�ه؟ عرفت هللا, ین�غي أن تعرف أمره ونه�ه, من أجل أن تط�عه. 
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 كلمة :

له إال هو, ال �شغل المؤمن شيء في ح�اته, كأن یهتم �أمر هللا ونه�ه, ما إأنا أقول لكم هذه الكلمة, وهللا الذي ال 

 حكم الشرع في هذا: یجوز أو ال یجوز؟.

 أح�انًا اإلنسان: �عني �كون دخله في معص�ة, في دخله معص�ة صر�حة, �قول لك: أنا أب�ع طاوالت زهر. 

 : النبي قال

 ((من لعب النرد, فكأنما غمس ید�ه في لحم خنز�ر ودمه))

 فهذه الطاولة محرم ب�عها, یختارون مهنًا رائجة, فیها معص�ة.

شارع �أكمله من �عد �اب الجاب�ة حتى شیخ حسن, صار كله �صنع صحون, �قول لك: أر�ح, الحمد هلل, هللا 

 موفقنا, هللا معرفته �المعص�ة. 

 ص, تقول: هللا موفقها �الرقصة, نفس الشيء, أو الشيء نفسه. �عني: هذه التي ترق

�عني: اإلنسان ال �كون جاهًال؛ في دخول مشبوهة, في عالقات مشبوهة, في طر�قة �الب�ع مشبوهة, فتفقهوا قبل 

لدخل أن تدخلوا السوق, من تفقه قبل أن یتاجر سلم, أما من دخل السوق ولم یتفقه, أكل الر�ا شاء أم أبى, إذا �ا

 في حرمة, صار في مشكلة. 

 أمن�ة :

فهذا الذي أتمناه عل�كم: أن تدققوا في ح�اتكم, أن تدققوا في بیوتكم, الذي ُ�طلب منا شيء واحد: أن نق�م اإلسالم 

في بیتنا, وفي عملنا, انتهى األمر, وال تكلف فوق هذا �شيء, دعك من كل األخ�ار, دعك من كل مشكالت 

 المسلمین في العالم.

 هللا عز وجل �قول: 
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ُكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْیُتْم﴾  ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َعَلْ�ُكْم َأْنُفَسُكْم َال َ�ُضرُّ

 ]105[سورة المائدة اآل�ة:

 ﴿َعَلْ�ُكْم َأْنُفَسُكْم﴾

 ]105[سورة المائدة اآل�ة:

 قبل كل شيء: أنا علي أن أستق�م. 

 مرة من الوهم المر�ح :الحق�قة المرة خیر ألف 

 دائمًا خذ هذه القاعدة: الحق�قة المرة, خیر ألف مرة من الوهم المر�ح.

 تجد شخصًا مق�مًا .....

وهللا, وهللا التقیت مع شخص, قال لي: الحمد هلل, وهللا هللا م�ح�حة علینا, عندنا مطعم الحمد هلل, ودخل كبیر, 

 اء هللا في رقبته: قال لي. یب�ع خمرًا, إن ش -هللا �صلحه-لكن الشیف 

وهللا �صلي أول صف �المسجد, أول صف �صلي, الخمس أوقات في المسجد, الحمد هلل, هللا مفضلها, هللا 

�صلحه, إن شاء هللا برقبته: قال لي, ل�س لي عالقة أنا, قال لي: وهللا نصحته, لكن لم یرض, مرتاح, هذا الجهل 

 �عینه, أنا أر�أ �المسلم. 

 ز�ارة :

مرة زرت بلدًا غر��ًا, زرت المغرب مرة, وجدت ال یوجد جنس الدین في البلد كله, ال یوجد ف�ه غیر مساجد, 

 مظاهر إسالم�ة, أما سلوك .....

, هو �ضع أمامه لحم -ط�عًا: تشب�ه-فسألني أخ: ماذا رأیت في المغرب؟ قلت له: رأیت اإلنسان �ضع أمامه, 

 ول: ﷽����.خنز�ر, وكأس خمر, وألنه مسلم, �ق
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�عني سمى, ولما انتهى, قال: الحمد هلل على نعم هللا, عالقته �اإلسالم: سمى, وحمد هللا على لحم الخنز�ر, وكأس 

 الخمر.

 المعاصي كلها في هذه ال�الد, لم یبق غیر الصالة, في مساجد, في صالة؛ أما التعامل, االنحراف, تفلت النساء. 

  هذا االبتالء للمسلمین؟ :متى �سوق هللا

 هللا عز وجل قال: 

ًة َ�ْأِتیَها ِرْزُقَها َرَغدًا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت  ُ َمَثًال َقْرَ�ًة َكاَنْت َآِمَنًة ُمْطَمِئنَّ ُ ِلَ�اَس ﴿َوَضَرَب للااَّ ِ�َأْنُعِم للااَِّ َفَأَذاَقَها للااَّ
 َنُعوَن﴾اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِ�َما َكاُنوا َ�ْص 

 ]112[سورة النحل اآل�ة:

 الجوع و الخوف. وقال هللا عز وجل: 

ِشَ�عًا َوُ�ِذیَق َ�ْعَضُكْم َ�ْأَس  ﴿ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن َیْ�َعَث َعَلْ�ُكْم َعَذا�ًا ِمْن َفْوِقُكْم َأْو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلُكْم َأْو َیْلِ�َسُكمْ 
 َ�ْعٍض﴾

 ]65:[سورة األنعام اآل�ة

 وقال: 

 ﴿َوإِْن ِمْن َقْرَ�ٍة﴾

 ]58[سورة اإلسراء اآل�ة:

 : -�عني: ما من قر�ة-

ُبوَها َعَذا�ًا َشِدیدًا َكاَن َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب َمْسطُ   ورًا﴾﴿ِإالَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَها َقْبَل َیْوِم اْلِقَ�اَمِة َأْو ُمَعذِّ

 ]58[سورة اإلسراء اآل�ة:
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اختالط, والمال الحرام, وعدوان, وانتهاك أعراض, وكسب مال حرام, وفي مساجد, وفي  تجد مسلمین متفلتین؛

 دروس, وفي خطب, وفي .......

 هللا عز وجل: �عني �سوق لهؤالء ال�الء, ما یجعل الحل�م حیران. 

 ماذا فسر العلماء هذا الخیر؟ :

 هللا عز وجل قال: 

ي َأَراُكْم ِبَخْیٍر﴾  ﴿ِإنِّ

 ]84:[سورة هود اآل�ة

 سیدنا شعیب یخاطب قومه: 

ي َأَراُكْم ِبَخْیٍر﴾  ﴿ِإنِّ

 ]84[سورة هود اآل�ة:

 ماذا فسر العلماء هذا الخیر؟ قال: رخص األسعار, وفرة المواد.

المواد موفورة, واألسعار رخ�صة, أما إذا األسعار غال�ة جدًا, یجوز في وقت لم �كن یوجد مواد, شيء صعب, 

 ال�ة, ال تتناسب مع دخل اإلنسان المتوسط, هذه مشكلة إذًا.یوجد مواد اآلن لكنها غ

 كان سیدنا عمر: أول ما �سأل, �قول: كیف األسعار عندكم؟. 

 یجوز هذا الدرس ...... 
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 حدیث الیوم :

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((من نفس عن مؤمن كر�ة من كرب الدن�ا, نفس هللا عنه كر�ة من كرب یوم الق�امة))

 رجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما][أخ

المؤمن بنى ح�اته على العطاء, وغیر المؤمن بنى ح�اته على األخذ, وٕاذا أردت أن تأخذ أم أن تعطي, والذي 

 �عطي هو الذي �فوز یوم الق�امة, والحمد هلل رب العالمین. 

 دعاء الختام :

 لعالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب ا

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 اإلصالح بین الناس -من میزان المؤ :  {119-85}الدرس 

  23-05-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 أكبر نشاط لإلنسان هو الكالم :

 كرام:أیها األخوة ال

 عقد �ا�ًا في كتا�ه ر�اض الصالحین, سماه: اإلصالح بین الناس. -رحمه هللا تعالى-اإلمام النووي 

 وكعادته: یبدأ �ا�ه ب�عض اآل�ات الكر�مة المتعلقة �محور نفسه؛ فاآل�ة األولى: �قول هللا عز وجل: 

 ﴿َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُهْم﴾

 ]114[سورة النساء اآل�ة:

أكبر نشاط لإلنسان: هو الكالم؛ الفقیر یتكلم, والغني یتكلم, والعاقل یتكلم, والذي �عمل یتكلم, والصغیر یتكلم, 

 والكبیر یتكلم, واألخالقي یتكلم, والفاسق یتكلم, أوسع نشاط لإلنسان هو الكالم. 

 لسان. عد في إح�ائه أنواعًا كثیرة من معاصي ال -رحمه هللا تعالى-واإلمام الغزالي 

 ما هو اللغو؟ :

 هللا هلالج لج �قول: 

 ﴿َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُهْم﴾

 ]114[سورة النساء اآل�ة:
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 كالم فارغ, هذا إن لم تغتب؛ إن لم تكن مغتا�ًا, وال مؤتفكًا, وال ساخرًا, وال طاعنًا, وال محتقرًا, إن تالفیت كل

 اللسان, قد تقول كالمًا لغوًا ال معنى له. قال تعالى: إن تالفیت كل معاصي  -دقق-معاصي اللسان 

 ﴿َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن﴾

 ]1[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿الَِّذیَن ُهْم ِفي َصَالِتِهْم َخاِشُعوَن﴾

 ]2[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن﴾

 ]3[سورة المؤمنون اآل�ة:

سوى هللا, وحینما ُ�كشف لإلنسان, ُتكشف له الحقائق عند الموت, ال یندم إال على ساعة واحدة مضت, واللغو ما 

 لم یذكر هللا فیها, ال یندم إال على ساعة مضت, لم یذكر هللا فیها. 

 إل�كم هذه األحادیث واآل�ات التي وردت في فضل ذكر هللا :

 قال: 

 ه, إال قاموا عن أنتن من ج�فة حمار))((وما جلس قوم مجلسًا لم یذكروا هللا ف�

ونزلت علیهم السكینة, وحفتهم  -رحمة هللا مسعدة–: غشیتهم الرحمة -دقق–أما إذا جلسوا مجلسًا ذكروا هللا ف�ه, 

 المالئكة, وذكرهم هللا ف�من عنده.

عماله, صار ملهم, الرحمة هي السعادة, والسكینة هي الطمأنینة, والمالئكة تحفهم؛ أي تسدد خطاهم, یوفق في أ 

 مشدد ف�ه.

 وذكرهم هللا ف�من عنده: رفع ذكره, إذا ذكرت هللا ذكرك, لكن ذكره لك, أعظم ألف مرة من ذكرك له, والدلیل: 
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َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر للااَِّ َأْكَبُر﴾ َالَة ِإنَّ الصَّ  ﴿َوَأِقِم الصَّ

 ]45[سورة العنكبوت اآل�ة:

�عني: ذكر هللا لك حینما تذكره, أكبر �كثیر من ذكرك له, أنت إذا ذكرته, قمت بواجب لك, أما إذا ذكرك, أسعدك 

 في الدن�ا واآلخرة. لذلك: 

 ﴿َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم﴾

 ]152[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ال ذكرته في مأل من مالئكتي))((ما ذكرني عبد في مأل, إال ذكرته في مأل خیر منهم, وال ذكرني في نفسه, إ

 وأجمل آ�ة في هذا المعنى: 

 ﴿َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك﴾

 ]4[سورة الشرح اآل�ة:

 أنت حینما تكون جند�ًا هلل عز وجل, تستحي أوًال, وتحتقر نفسك ثان�ًا: أن تصرف كالمك ألمور ...... 

 �حكم ف�ه ملك عادل)) ((الدن�ا عرض حاضر �أكل منه البر والفاجر, واآلخرة وعد صادق

 متى ینجو العبد من عذاب هللا؟ :

 ر�نا عز وجل �قول: 

 ﴿َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُهْم﴾

 ]114[سورة النساء اآل�ة:

ما الذي �قال؟ كالم فارغ أح�انًا, أح�انًا: في غی�ة, في نم�مة, في  -دقق-�عني: أنت جالس في البیت مع أهلك, 

, في تقلید, في طعن, في سخر�ة, هذه كلها معاص, لن تنجو من عذاب هللا, إال إذا عددت بهتان, في محاكاة
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 كالمك من عملك, كالمك من عملك, جزء من عملك, ال تقل لي كالمًا �كالم. 

 ((إن الرجل لیتكلم �الكلمة ال یلقي لها �اًال, یهوي بها في جهنم س�عین خر�فًا))

 موقف شن�ع :

قالت لها: أزورك, سألت أمها, قالت لها: أین  -عمرها أر�ع سنوات-قة, قالت لها: زور�ني بنت �الروضة لها صد�

 بیتها؟ قالت لها: �المهاجر�ن, عال, قالت لها: ال, نحن ال نصعد على الجبل.

ًا أنت ماذا فعلت أیتها المرأة؟ هذا الذي �حتقر مساكن الناس, �حتقر إمكاناتهم, هذا قد ُیبتلى �عذاب أل�م, دائم

 اإلنسان: یتكلم كلمة �طیب فیها القلوب, �طیب القلوب. 

 موقف سل�م :

مرة زرت, أخ دعاني, صدقوني, الفراغ بین الدیوانین ال یتجاوز ثالثین سانتي, أو أر�عین سانتي, غرفة صغیرة 

 جدًا, فاستحى بهذه الغرفة, قلت: من أنت أمام رسول هللا؟.

 تتسع غرفته لصالته ونوم زوجته, فال بد من أن تنحي نفسها حتى �صلي كان إذا أراد أن �صلي ق�ام اللیل, ال

 النبي, وهو سید الخلق, وحبیب الحق. 

 التفر�ق من فعل الش�طان والجمع من فعل الرحمن :

 أیها األخوة, تكلم كالمًا یجبر الخاطر, تكلم كالمًا �طیب القلوب, یوجد شخص �شمئز منك وتشمئز منه.

عك؟ هو راض ف�ه, أنت ما شأنك؟ راض ف�ه هو, مسرور ف�ه, مأوى, الدن�ا موقفة؛ إال ما یزهد كیف هذا البیت �س

 الناس ف�ما عندهم, إال ما �صغرهم.

 ماذا �عط�ك معلمك؟ �كبر الرقم, �قول له: س�عة آالف, س�عة!! وكیف تع�ش فیهم!؟. 

 ش�طان یتكلم, یزهدك بدخلك, یزهدك بزوجتك, إذا تدخل .....

تقول الجارة للزوجة: وهللا زوجي أحسن منه, ماذا قدم لك على العید؟ وهللا .... ألم �قدم لك شيء!؟ ماذا  أح�انًا:
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 یر�د أن �قدم لي زوجي؟ ألم �قدم لك سوارة؟ وهللا زوجي أفضل منه. 

 مزقت؛ دائمًا التفر�ق من فعل الش�طان, دائمًا التفر�ق من فعل الش�طان, والجمع من فعل الرحمن. 

 خصائص المؤمن :من 

یجمع القلوب, یرضي ابنته بزوجها, یرضي أخته بزوجها, یذكرها �أخالقه, �استقامته, �عفته,  -دائماً -فالمؤمن 

مستق�م, طاهر, ل�س له غیرك, ال �عرف غیرك, تنسي الزوجة, أما ماذا قدم لك على العید؟ وهللا لم �قدم لي 

معه غیره, �قدم طعامًا, وشرا�ًا, وفي ضیق عام, یجب أن �صغرها,  شيء, لماذا لم تغیروا البیت؟ حسنًا: ال یوجد

ش�طان یتكلم؛ الش�طان كالمه �فرق دائمًا, الش�طان كالمه ی�عد, الش�طان كالمه یورث األحقاد, الضغائن, 

الخالفات, فاض�ط لسانك, ماذا تتكلم؟ في كلمات تطیب القلوب, في كلمات تجمع النفوس, في كلمات تطمئن, 

 كلمات تشرح الصدر. في 

 ما موطن الشاهد في هذه اآل�ة؟ :

 قال تعالى: 

 ﴿َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُهْم﴾

 ]114[سورة النساء اآل�ة:

كالم فارغ, �عني تحدثه �أمور الدن�ا, ماذا یوجد في الدن�ا؛ �األسعار, �العمالت, �الدیون, �الس�ارات, �الحفالت, 

 عات, تحدثه �الدین, یتتاوب رأسًا, �قول لك: عندي موعد, اسمح لي: �السفر�ات, �قظ س�ع سا

 ﴿َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِ�َصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْیَن النَّاِس﴾

 ]114[سورة النساء اآل�ة:
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 انظر الكالم الدقیق: 

 ٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْیَن النَّاِس﴾﴿ِإالَّ َمْن َأَمَر ِ�َصَدقَ 

 ]114[سورة النساء اآل�ة:

 هذه مهمة المؤمن :

رجل من علماء دمشق, مق�م خارج سور�ا, حدث مرة �حدیث إذاعي, قال: لي صد�قان عز�زان علي؛ واحد شاعر 

وقلت له: وهللا فالن متألم جدًا من كبیر, والثاني أحد أكبر علماء اللغة, وقعت بینهما جفوة, فاتصلت �أحدهما, 

هذه الجفوة, وفي نیته أن یزورك, لكن الشيء لم �قع, وقلت لآلخر الكالم نفسه: فالن متألم لهذه الجفوة, وفي نیته 

أن یزورك, هذا الكالم طیب القلبین, فالتق�ا, واصطلحا, فأنت كمؤمن: مهمتك الجمع, مهمتك التوفیق, مهمتك 

 اإلصالح: 

 َر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِ�َصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْیَن النَّاِس﴾﴿َال َخیْ 

 ]114[سورة النساء اآل�ة:

 هذه القنوات الثابتة, القنوات النظ�فة, القنوات التي ترضي هللا, ودائمًا وأبدًا: فكر �ما تقول. 

یهوي بها  -�قول لك: ماذا عملنا؟ خر�ت الدن�ا, كیف ماذا عملنا؟-یلقي لها �اًال ((إن الرجل لیتكلم �الكلمة ال 
 في جهنم س�عین خر�فًا))

 قالت له: 

قال لها: �ا عائشة, لقد قلت كلمة لو مزجت �م�اه ال�حر  -فقط لم تتكلم شیئًا, والسیدة عائشة–((قصیرة 
 ألفسدته))
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 لك أیتها المعلمة :

 دها بنت حی�ة, مستق�مة, عالمتها قلیلة, تقول لها: أنت غب�ة.عن -مثالً –تجد معلمة 

هل تعلم أن هذه الكلمة تورثها عقدة, تستمر معها سنوات طو�لة؟ ل�ست غب�ة, المعلم الراقي, الطالب الضعیف: 

 �عطي سؤاًال سهًال, یجیب عنه: جید �ا بني! جید, ممتاز أنت, یرفعه, �عط�ه ثقة �النفس.

تحطم الناس, بین أن ترفعه, أح�انًا: كلمة تحطم, وكلمة تنعش, كلمة تجعل اإلنسان �عط�ك  فرق كبیر: بین أن

 كل جهده, وكلمة تث�ط له كل طاقته. 

 الحاالت التي أجازها الشرع في الكذب :

 ﴿ِإالَّ َمْن َأَمَر ِ�َصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْیَن النَّاِس﴾

 ]114[سورة النساء اآل�ة:

فاإلصالح بین الناس قناة نظ�فة للكالم, اإلنسان لو كذب, ال �عد كاذ�ًا, ألنه یوجد رخص كثیرة في الكذب؛ أن 

تصلح بین الناس, وفي الحرب, ألن الحرب خدعة, واإلنسان �كذب على زوجته, لكن أكثر األخوان الكرام: فهموا 

 ه.هذا التوج�ه فهمًا غیر صح�ح, مغلوط, كل شيء �كذب علیها ف�

�كم اشتر�ته؟ �قول لها: بثمان�ة آالف, هو ثمنه ثالثة آالف في السوق, تقص الحدیث ألختها: أین عقلك أنت؟  

 هذا ثمنه ثالثة آالف هذا, �كون زوجها كذا�ًا, مسموح تكذب علیها �موضوع واحد.

 أح�ك, ال یوجد مشكلة, لو قالت لك: أتحبني؟ أنت تحبها, لكن ل�س كما تر�د, أقل مما تر�د, فأنت قلت لها: وهللا

�عني طیبت قلبها, ولو هي سألتك, أو لو أنت سألتها: أتحبینني؟ قالت لك: نعم, من لي غیرك؟ كالم طیب, أما 

 ال توجد زوجة ما فیها عیب, لو یر�د أن یذكر لها العیب, و�كبر لها العیب, حطمها, ل�س لها أحدًا غیره, حطمها.

ی�ك, وهذه هللا عز وجل كتبها لك, وال یوجد أمامك غیرها, وارض بها هد�ة من فالمؤمن ال �حطم, �عني هذه نص

 هللا عز وجل, فإذا أنت أغفلت عیو�ها, وذكرت محاسنها, أنت ترفع مستواها, تنشطها, تص�ح متألقة. 
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 المؤمن �طیب القلوب وال �سيء :

طمأنتها, وما صغرتها ب�عض عیو�ها, صدقوني: المرأة النش�طة �أتیها جمال إضافي؛ إذا أنت أثنیت علیها, و 

 تسعد, تتألق, جزء من الجمال هو الطمأنینة.

أح�انًا اإلنسان: یتورد وجهه, أو �صفر وجهه, �الحاالت المسعدة یتورد, و�الحاالت المؤلمة �صفر, فقد تجد فتاة 

ا إلى درجة أعلى؛ جمیلة جدًا إذا حطمتها, تجد فقدت نصف جمالها, وفتاة وسط إذا أنعشتها, یرتفع جماله

 فالمؤمن �طیب القلوب, المؤمن ال �سيء: 

 ﴿َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِ�َصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْیَن النَّاِس﴾

 ]114[سورة النساء اآل�ة:

 �كلمة ینفرد: الصلح قناة أساس�ة للكالم, اإلنسان �صفن, كل كلمة �فكر فیها, 

 ال یلدغــــنك إنه ثع�ان  احفظ لســانك أیها اإلنسان
 كانت تهاب لقاءه الشجـعان؟  كم في المقابر من قتیل لسانه

 احفظ هذا الشعر وخذ العبرة منه :

دخل شخص من حماة إلى عند ملك, قال له: من أین أنت؟ قال له: من حماة حماك هللا, فأعطاه جائزة, رآه 

مص, قال له: ما قلت له؟ هكذا قلت له ...... أعطاني, دخل, قال له: من أین؟ قال له: من شخصًا من ح

 حمص حمَّصك هللا, قال لهم: اقطعوا رأسه.

 كلمة, �عني كلمة تض�ع: 

 ال یلدغــــنك إنه ثع�ان احفظ لســانك أیها اإلنسان 
 كانت تهاب لقاءه الشجـعان؟ كم في المقابر من قتیل لسانه 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1081 

 تنه�ك؛ فكلما كان عقلك كبیرًا, تض�ط لسانك, تخزن لسانك, هذه الكلمة ....... كلمة 

 لماذا؟؟؟ :

أیها األخوة, جالس في جلسة كلها تجار, شخص موظف, وهللا إذا اإلنسان لم �كن دخله في الشهر ثمانین ال 

الخمسین؟ لماذا الكالم الفراغ؟ �كفي, ماذا فعلت بهذا الموظف؟ أنت حرقته حرقًا, یدبر شأنه بثمان�ة, ماذا تعني 

 قل: هللا ساترها, هللا �طرح البركة, هللا یتوب علینا؛ یتبجح بدخله, یتبجح بإنفاقه, بنزهاته, برحالته, ینت�ه. 

 التعم�م من العمى :

في شخص, أح�انًا: �كون شخص مثًال: �عمل �مهنة, أنت مهنة لم تعج�ك, و�وجد محامون كذابون كثر, ال 

ر صح�ح, لعل �كون شخص أبوه محام, حطمته أنت, وفي محامین صادقین وهللا, المهنة �األساس الكالم غی

صح�حة, أنت تدافع عن مظلوم, إذا في ناس انحرفوا, في ناس طیبین, مستق�مین, ال تعمم, إ�اك أن تعمم, 

یخافون هللا عز  التعم�م من العمى, دائمًا: استثن, �كل حرفة؛ في ناس صادقین, في ناس مخلصین, في ناس

 وجل, ال یوجد ....., هذا شيء طب�عي. 

 مشاهد من الواقع :

الیوم كنت في مكتبي التجاري, دخل شخص, في مشكلة, یجب أن �شهد شاهد: أن التسعیرة صح�حة, قال له: 

 تشهد؟ قال له: أشهد, لكن أر�د عشر�ن ألف, ل�قسم هذا القسم, ثمنه عشرون ألفًا, تدفعهم, أضع یدي على

هذه المسلمون, هذه -حكاها, لكن عمل صدمة,  -ط�عاً –المصحف, وأقول: شاهدت؟ أنا لم أشاهد, لكن هو 

 .-صدمة

�قول لي أخ مؤمن: قدمت عشر�ن  -وأحتفظ بها إلى اآلن-أنا قلت له �العكس, قلت له: وهللا جاءتني ورقة, 

ال �علمون عنها شیئًا؛ وال في وصل, وال ثمن, وال ملیونًا ألسرة, ال �علمون عنها شیئًا, هي لوالدهم, توفي �حادث, 

 عقد, وال في شيء إطالقًا.

 غیر, إنسان ثان .....
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 هذا الذي حصل في واشنطن :

أنا ذكرت لكم, أو ال أعرف, في جامع ثان, جاء أخ من أمر�كا, من واشنطن, قال لي: سائق تكسي مسلم, ركبت 

الف دوالر, فیها أساور وألماس, �عني شيء ثمین جدًا, هذا المسلم معه سیدة أمر�ك�ة, نسیت محفظة, فیها عشرة آ

اتجه للشرطة, وقدمها للشرطة, هذا صعق, شيء غیر معقول إطالقًا!! نوع من الجنان أن ترجع شیئًا وجدته, 

: إذا فاتصل �حاكم الوال�ة, فجمعوا طالب التعل�م الثانوي, وجمعوا �عض المدرسین, وألقى فیهم الحاكم كلمة بنفسه

أحدكم وجد �س�ارة المحفظة, وفیها المبلغ, وفیها ....... ماذا تفعلون؟ قال لي: وهللا �ال تردد, �ال تفكیر, �عفو�ة 

رائعة: نأخذهم, نأخذهم, قال لهم: في رجل مسلم لم �أخذهم, قدمهم للشرطة, وعملوا له احتفاًال, ورعى االحتفال 

 حاكم وال�ة واشنطن. 

 م :هذه هي أمانة المسل

أنا أتكلم القصة من مدة, قال لي شخص: وهللا أنا عندي موظف, أخ عنده موظف, وجد ثمانمئة ألف, رجعهم 

لصاحبهم ثمانمئة ألف, وجدهم في محفظة �األدم, الس�ارة مفتوحة, الحقی�ة وقعت, فیها ثمانمئة ألف, �حث عن 

 صاحبهم عن طر�ق الشرطة ورجعهم.

قصة ترفع المعنو�ات, ال تقل: كل الملتزمین كذابین, ال, كلهم صادقون, وأنت ال تتكلم قصة تهز الق�م, تكلم 

لوحدك كذاب, ال تعمل قصة تث�ط العز�مة, تیئس الناس من هذا الدین العظ�م, ال, تكلم قصة تعطي العكس, ترفع 

 المعنو�ات. 

 كن مصدر طمأنینة للناس :

 قال تعالى: 

 ْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِ�َصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْیَن النَّاِس﴾﴿َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواهُ 

 ]114[سورة النساء اآل�ة:
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تجلس مع أهلك �سهرة, بنزهة, بلقاء, �عقد قران, �أمس�ة, �ع�ادة مر�ض, اض�ط لسانك, ألم تسمع أي حدیث, آ�ة, 

أشرقت, الناس اطمأنوا؛ كن مصدر طمأنینة للناس,  قصة عن صحابي؟ احفظهم هؤالء, إذا تكلمت, تجد الوجوه

ألق فیهم الطمأنینة, السكینة, ألق فیهم مح�ة هللا عز وجل, ألق فیهم مح�ة هذا الدین العظ�م؛ بین شرف المؤمن, 

 بین عفة المؤمن, بین استقامة المؤمن, بین تضح�ة المؤمن, ال تأتي �صور نادرة وتعممها على المؤمنین كلها. 

 مة النفاق :من عال

 في آ�ة قرآن�ة وحیدة, وهللا لو تعرفوا مؤداها, النخلع القلب منها. قال:  -أخواننا الكرام: وهللا-�المناس�ة 

ْنَ�ا َواْآلَِخرَ   ِة﴾﴿ِإنَّ الَِّذیَن ُ�ِحبُّوَن َأْن َتِش�َع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذیَن َآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِل�ٌم ِفي الدُّ

 ]19ور اآل�ة:[سورة الن

ماذا فعل؟ ال تكلم, وال تكلم كلمة أبدًا, فقط من الداخل ارتاح, إذا الفاحشة انتشرت ینسر, سرورك �شیوع الفاحشة 

 بین المؤمنین, هذا وضعك في الخندق المعاكس, معنى منافق, ألن هللا عز وجل �قول: 

 َئٌة َ�ْفَرُحوا ِبَها﴾﴿ِإْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوإِْن ُتِصْ�ُكْم َسیِّ 

 ]120[سورة آل عمران اآل�ة:

المنافق إذا كان �أت�ه الخیر ینزعج, �أت�ه الشر یرتاح, فكل إنسان �فرح: أن تش�ع الفاحشة في الذین آمنوا, هذا 

 عالمة النفاق, والع�اذ �اهلل!. 

 محور هذا اللقاء :

ى في سهرة, في ول�مة, في سیران, في نزهة, في تعز�ة, أنا أردت أن أركز في هذا اللقاء, على الكالم الذي یلق

�مناس�ة فرح, في حفلة, في خطو�ة, في لقاء, في ندوة, اض�ط لسانك, دائمًا: هیىء نفسك, هیىء تفسیر آ�ة, 

 تفسیر حدیث,

 قصة عن صحابي, هكذا شيء مشرق , حادثة طی�ة. 
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 أال تسر بهذا العمل؟ :

�عني: مستخدم, عنده خمسة, ستة أوالد, معاشه ثالثة  -ها لكم عدة مراتذكرت-ال�ارحة ذكرت �الدرس حادثة, 

آالف, ورث أرضًا, وٕانسان أحب أن �عمر مسجدًا �منطقة من مناطق دمشق التي ال یوجد فیها مساجد, وجد 

عط�ك األرض مناس�ة جدًا, واشتراها من صاحبها بثالثة مالیین ونصف, وعملوا ش�كًا �ملیونین, وقال له: ال�اقي أ 

, قال له: هذه نر�د أن نعمرها جامعًا, قال -لم �فهم ما القصة؟-إ�اه عند التنازل لألوقاف, قال له: لماذا األوقاف؟ 

له: جامع!! هات الش�ك, مزقه, قال له: أنا أولى أن أقدمها هلل منك, هذه أرضي ألنها, وقدمها, وتعمرت, وجامع 

 خله ثالثة آالف, ثالثة آالف دخله.رائع جدًا بنهر ع�شة, قدم أرضه, مستخدم, د

: �ح�اتي لم أصغر أمام إنسان, كما صغرت أمام اإلنسان؛ -الذي معه مئات المالیین-�قول الرجل الم�سور 

ثالثة آالف دخله, خمسة, ستة أوالد, مستخدم مدرسة ابتدائي, �قدم أرضًا ورثها من فترة, ثمنها ثالثة مالیین 

 جه هللا.ونصف, ال �أخذ قرشًا منها لو 

 تكلم قصة تنعشنا, ترفع معنو�اتنا. 

 ال خیر في كثیر من نجواهم :

في مسلمین ممتاز�ن, في شخص, تعرفون الز�ال ما مهمته؟ یجمع القمامة من كل البیوت, في  -وهللا–تجد 

شخص أین في قصة سیئة, أین في قصة مزعجة, أین في إنسان سقط, أین في إنسان نافق, أین في إنسان عمل 

عمًال خالف دینه, إذا یجمعهم, �حفظهم غی�ًا, فالن عمل هكذا ...., أنت هل تعلم ماذا تفعل؟ أنت تلقي قنابل, 

ألن كل قصة تهزها للق�م, كل قصة تعمل مشكلة, هذا سموه الز�ال, �أمور الفكر یختار من كل بیت, من كل 

ا, مع تكلم هذه القصة: هز الق�م, ث�ط معمل, من كل حي, من كل سوء, قصة ممتعة, ومؤثرة, ومثیرة یتكلمه

 العزائم: 

 ﴿َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر﴾

 ]114[سورة النساء اآل�ة:
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 انت�ه :

�المناس�ة أخواننا الكرام: إذا قصة تعرف آخر فصل فیها, وال تعرف الفصول السا�قة, ال تذكرها, تخلق مشكلة 

أین هللا عز وجل؟ أنت أحرجتنا, تكلمت قصة, تكلمت  منها, إذا قصة فیها ظلم صارخ, حسنًا: أین هللا عز وجل؟

 آخر فصل, حسنًا: هذه لها فصول كثیرة. 

 هذه هي عدالة هللا :

مرة كنت �العید عند أحد أقر�ائي, رأیت هذا البناء, قال لي: هذا لشخص, تزوج واحدة على كبر, شا�ة صغیرة, 

بت المخالعة, وتركته, تحب شصًا غیره, وتركته من دون ضحكت عل�ه, كتبها لها كلها, �عد أن كتبها لها كلها, طل

بیت, وهللا شيء صعب, إنسان تعمل معه زوجته العمل, أنا �شكل عفوي, قلت له: لكن القصة لها فصول سا�قة, 

تعرفها أنت, قال لي: ال, قلت له: تذكر جیدًا, ألنه هو جاره, قال لي: نعم, هذا كان أكبر أخوته, لما توفي والده, 

ذ كل المال له, أقسم �اهلل, قال لي: حرم أر�ع أخوات, أخذ المال كله له, جاءت المرأة, ضحكت عل�ه, وكتبت أخ

 البناء كله لها, وتركته �ال بیت.

 اآلن توازن, معقول!! معنى في عدالة �الكون.

, ال ال تقبل تسمع قصة من آخر فصل, ال تعرف من أول فصل آلخر فصل وتتكلم, �ا اعمل معروف اسكت

 تعمل مشكلة. 

 اسمع هذه القصة بتفاصیلها :

, خرج شخص من محل یب�ع قمصان, -�مكن القصة من عشر�ن سنة-له إال هو, أمشي �الحر�قة, إوهللا الذي ال 

قال لي: أنت تخطب؟ قلت له: نعم أخطب, قال لي: تفضل انظر القصة ما أصلها؟ ما القصة؟ قال لي: شخص 

حتى �سترزق, حتى یؤمن قوت أوالده, قال لي: في عمل أشرف من العمل؟ قلت جاء على محله �مدحت �اشا 

له: ال وهللا, العمل ع�ادة, ع�ادة فعًال, قال لي: سمع إطالق رصاص, اثنان یتشاجران, قال لي: مد رأسه, تأتي 

, ال أعرف, ال رصاصة بنعرته, ینشل فورًا, قال لي: ماذا فعل هذا؟ فهمني ماذا فعل؟ وهللا علمي علمك: قلت له

 أعرف ماذا فعل؟. 
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القصة مزعجة جدًا, شخص بريء, ل�س له عالقة, قادم ل�فتح محله, یب�ع قماشًا للناس؛ ال�ضاعة مشروعة, 

والعمل مشروع, والتجارة مشروعة, والرجل �عني مسلم, �صلي, ولم �عمل شیئًا, وسمع إطالق رصاص, مد رأسه, 

 فقري, انشل فورًا, ال أعرف أجاو�ه.من ...... جاءت الرصاصة �العامود ال

, قال لي: أستاذ, نحن عندنا جار, كان �سكن -وكان طالبي-�عد عشر�ن یوم, أخ من أخواننا,  -�ا أخوان-وهللا 

�المیدان, و�المصط�ة, قال لي: و�وجد عندنا جار �سكن فوقنا, اغتصب أموال أوالد أخ�ه األیتام, مبلغ كبیر, 

, جمعهم: -رحمه هللا-ثة, �طلبوا المال, لم یرد علیهم, فشكوه للشیخ حسین خطاب فحاولوا خالل سنتین, ثال

أعطهم, قال له: ال أعطیهم, هذا الحاضر, قال لهم: �ا بني! هذا عمكم؛ ال تشكوه إلى القضاء, ال یلیق ف�كم أن 

 تشكوه, اشكوه إلى هللا.

ل �مدحت �اشا, نزل في الیوم الثاني الساعة الكالم الساعة الثامنة مساء, هو نفسه طلع, قال لي: عنده مح

 التاسعة, فتح المحل, سمع إطالق الرصاص, مد رأسه, جاءت الرصاصة في عاموده الفقري, انشل فورًا.

اآلن توازنا, أل�س كذلك؟ توازنا, األحداث كلها هكذا, إذا عرفت أنت من الجمل أذنه فقط, لو تعرف كل قصة 

 أس�ابها, تجد في عدل مطلق. 

 المطلوب منك :

حدثني أخ قاضي تحقیق, قلت له: حدث معك عمل ما؟ قال لي: وهللا في إنسان قاتل قتیل, وحكموه �اإلعدام, ال 

هو -هو محام, قال لي: القاضي بلغه الحكم, جاء لعنده, قال له: �عني الحكم �اإلعدام, لعل هللا هكذا �طلع عفو 

 ؟ قال له: ال, قال له: أنا لست قاتله, أنا قاتل غیره قال له. هللا كبیر.قال له: أنت قاتل هذا القتیل -المجرم ثخین

فدائمًا: وثاق من حكمة هللا, ومن عدالته, إذا تكلمت, ال تتكلم قصة خاطئة, ال تتكلم قصة تزلزل الق�م فیها, تكلم 

 قصة ترفع المعنو�ات: 

 ِ�َصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْیَن النَّاِس﴾ ﴿َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمرَ 

 ]114[سورة النساء اآل�ة:

 والحمد هلل رب العالمین. 
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 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي  اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 التو�ة:  {119-86}الدرس 

 20-06-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

����﷽  

 دعاء االستفتاح :

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العل�م الحك�م, اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا �ما علمتنا وزدنا علما, وأرنا 
ال�اطل �اطًال وارزقنا اجتنا�ه, واجعلنا ممن �ستمعون القول فیت�عون أحسنه, وأدخلنا  الحق حقًا وارزقنا ات�اعه, وأرنا

 برحمتك في ع�ادك الصالحین. 

 من نعم هللا على اإلنسان :

أیها األخوة الكرام, من أقرب أسماء هللا تعالى إلى المؤمن اسم التواب؛ فالتو�ة نعمة كبرى أنعم هللا بها علینا؛ 

 تذل قدمه, �قع في مطب, تغل�ه نفسه, ما الحل؟ لوال التو�ة, ما هو حال اإلنسان؟ یزداد فجورا. فاإلنسان یخطىء,

حینما یوقن اإلنسان: أنه ال تو�ة, ینطلق من ذنب صغیر إلى أكبر ذنب, من أقل ذنب ینطلق منه إلى أكبر 

 �غفر الذنوب جم�عًا: ذنب, ألنه ال یوجد تو�ة, أما حینما �علم أن هللا س�حانه وتعالى تواب رح�م, 

َ َ�ْغِفُر الذُّ   ُنوَب َجِم�عًا﴾﴿ُقْل َ�ا ِعَ�اِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة للااَِّ ِإنَّ للااَّ

 ]53[سورة الزمر اآل�ة:

 أال تعجب من هذا اإلنسان!!!؟:

یوجد عل�ه ذنوب, وآثام, وهللا س�حانه وتعالى فتح له �اب  أشد ما أعجب, من إنسان له ماض سيء؛ في تقصیر,

التو�ة على مصراع�ه, وقال: �ا عبدي تب أتب عل�ك, استغفر أغفر لك, وقد �غیب عن الناس معنى الحدیث 

 : -عل�ه الصالة والسالم-الصح�ح, الذي �قول النبي 
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ل: هل من تائب فأتوب عل�ه؟ هل من مستغفر ((إذا كان ثلث اللیل األخیر, نزل ر�كم إلى السماء الدن�ا, ف�قو
 فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضیها له؟ هل من سائل فأعط�ه؟ حتى ینفجر الفجر))

, لو لم �كن في السنة إال هذا الحدیث لكفى, مهما �كن الهم عظ�مًا؛ مرض مستعص, فقر -أیها األخوة-وهللا 

 مدقع, طرق مغلقة, أمور معسرة, إنسان مقهور.

من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعط�ه؟ هل من طالب حاجة فأقضیها له؟ هل من تائب فأتوب  هل

 عل�ه؟. 

 إل�كم هذا المثال لتوض�ح معنى العفو اإللهي لذنوب اإلنسان :

فاإلنسان �التو�ة ُیلغى الماضي كله, �عضكم تجار, بل أكثركم تجار, عل�ه دفع ثالثة مالیین لشركة, ومعها 

و�إمكانها أن تق�م الدعوى, وأن تضع السندات في التنفیذ, وأن تحجز عل�ه, ذهبت إلیها معتذرًا, فقال لك سندات, 

مدیر الشركة: كل هذا المبلغ مسامح �ه, ولنفتح صفحة جدیدة, �ماذا تشعر؟ ثالثة مالیین ونصف. كل إنسان 

 یدة, هكذا هللا عز وجل: �حسب حجمه المالي, إذا عل�ه ثالثون ملیون, قال لك: مسامح, صفحة جد

َ َ�ْغِفُر الذُّ  ُنوَب َجِم�عًا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر ﴿ُقْل َ�ا ِعَ�اِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة للااَِّ ِإنَّ للااَّ
ِح�ُم﴾  الرَّ

 ]53[سورة الزمر اآل�ة:

ي َأَنا الْ  ِح�ُم﴾﴿َنبِّْئ ِعَ�اِدي َأنِّ  َغُفوُر الرَّ

 ]49[سورة الحجر اآل�ة:

 ﴿َوَأنَّ َعَذاِبي ُهَو اْلَعَذاُب اْألَِل�ُم﴾

 ]50[سورة الحجر اآل�ة:
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 هل تصدق هذا؟ :

((إذا قال العبد: �ا رب وهو راكع, قال هللا له: لب�ك �ا عبدي, إذا قال العبد: �ا رب وهو ساجد, قال هللا له: 
 عبد: �ا رب وهو عاص, قال هللا: لب�ك, ثم لب�ك, ثم لب�ك))لب�ك �ا عبدي, فإذا قال ال

ینتظرك, من منا �صدق أن هللا �فرح؟ أن هللا �فرح بتو�ة عبده, كما �فرح الظمآن الذي كاد �موت عطشًا إذا وجد 

 الماء؟.

أموال ال  إنسان منقطع في ال�اد�ة, وتاه وضل الطر�ق, وأوشك على الموت, ثم رأى ن�ع ماء, إنسان عق�م, ومعه

تأكلها النیران, وهو یتمنى ولدًا یرثه, إذا زوجته حامل, كم �فرح؟ إنسان, لك مع إنسان ملیونین �سند, ضاع منك 

 السند, قال لك: هات السند وخذ ملیونین, لم تكن تجد السند, ثم وجدته فجأة. 

 ارد))((ال هللا أفرح بتو�ة عبده من الضال الواجد, والعق�م الوالد, والظمآن الو 

 قف عند هذه المحطة :

ال تكلفك التو�ة إال أن تقول: �ا رب لقد تبت إل�ك, سامحني �ا رب, لوجدوا هللا توا�ًا رح�مًا, لوجدوا هللا توا�ًا 

رح�مًا؛ وما أمرك أن تتوب إال لیتوب عل�ك, ما أمرنا أن نتوب إل�ه وٕاال ل�س �كالمه معنى, وهللا هلالج لج منزه عن أن 

 �ال معنى. �قول كالماً 

�عني: أنت لما تعمل مسا�قة, وتعلنها �الجرائد, وتستقبل ثالثمئة طالب تعیین, تفحصهم كلهم, و�ذهنك واحد من 

قبل إعالن المسا�قة سوف تعینه, كل هذه المسا�قة أص�حت كذ�ًا, ما دام في شخص سوف تعینه في هذا المكان, 

هذا االمتحان, واالمتحان الكتابي, والمقابلة, والتسلسل, والذي  قبل أن تعلن عن المسا�قة؛ فكل هذا اإلعالن, وكل

 في ذهنك عینته, معنى المسا�قة ل�س لها معنى.

هللا هلالج لج: منزه عن أن �قول كالمًا ال معنى له؛ ما أمرنا أن نتوب إل�ه إال لیتوب علینا, وما أمرنا أن نستعین �ه إال 

 له �قول لك: إغفر لنا, وما أمرنا أن ندعوه إال لیجیبنا, ل�عیذنا, وما أمرنا أن نستغفره إال ل�
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 ﴿اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم﴾

 ]60[سورة غافر اآل�ة:

ارًا﴾  ﴿َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َر�َُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّ

 ]10[سورة نوح اآل�ة:

ُ ُیِر�ُد َأْن َیُتوَب َعَلْ�ُكْم َوُ�ِر�ُد الَِّذیَن َیتَّ�ِ  َهَواِت َأْن َتِمیُلوا َمْ�ًال َعِظ�مًا﴾﴿َوللااَّ  ُعوَن الشَّ

 ]27[سورة النساء اآل�ة:

 من كرم هللا علینا :

: لو أنك تحمل ذنو�ًا كالج�ال, هذه الذنوب كالج�ال, �مكن أن تلقیها �كلمة -أیها األخوة-�اب التو�ة, صدقوني 

 واحدة: �ا رب تبت إل�ك, �قول لك: عبدي وأنا قد قبلت.

هللا عز وجل: أنه فضًال عن أنه �قبلك؛ یلقي في روعك أنه قبلك, یلقي في روعك أنه تاب عل�ك, یلقي  ومن كرم

في روعك أن الماضي قد ُألغي, فأنت �كلمة واحدة, �كلمة: �ا رب تبت إل�ك, ُألغي الماضي كله, �شرط أن تكون 

 التو�ة تو�ة نصوحة, ال مكث فیها وال عودة. 

 شروط التو�ة :

 : العلم-1

 العلماء قالوا: التو�ة لها ثالثة شروط: علم, وحال, وعمل.

العلم: كیف تتوب من الذنب, وال تعلم أنه ذنب؟ ما من مجلس بدروس العلم, بدروس العلم, تعلم أین أنت من 
 الدین؛ في المؤخرة, خارج المنهج اإللهي, في الوسط, في المقدمة؟.

ثل: متى تعالج نفسك من الضغط العالي؟ من ضغط الدم المرتفع؟ إذا وأنا أقول هذا المثل كثیرًا, ألنه أوضح م
عرفت أنه معك ضغط دم, متى تعرف؟ إذا جئت بجهاز, إن أحضرت الجهاز, وقست ضغط دمك, وجدته 

 مرتفعًا, عندئذ تعالجه.
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شتر�ها وأنت إن لم تحضر درس علم, قد �كون كس�ك حرامًا وأنت ال تدري, قد تكون ال�ضاعة التي تب�عها وت
محرمة وأنت ال تدري, قد تؤجر هذا البیت للزنا وأنت ال تشعر, أنا ل�س لي عالقة, برقبتهم إن شاء هللا, ال برقبتك 
ول�س برقبتهم, أنت تعلم علم ال�قین: أن هذا البیت الذي ُیؤجر �عشرة آالف لیرة في الیوم الواحد, وأفخر فندق 

 نوم, لشيء غیر النوم, السعر �عرفك, ل�س لي عالقة, ال لك عالقة. بدمشق ثالثة آالف وخمسمئة, معناها ل�س لل

 متى تعلم هذا الذنب أنه ذنب؟ :

 فكیف تتوب من الذنب إن لم تعلم أنه ذنب؟ متى تعلم أنه ذنب؟ �طلب العلم.

اذا �قول اآلن أوضح مثل: �عني ال �قرأ, وال �كتب, ألقینا على مسامعه نصًا, قرأنا أمامه نصًا, ف�ه ألف خطأ, م

لك؟ ممتاز, رائع, ما شاء هللا على هذا الصوت, ألف خطأ ف�ه, هذا المستمع: متى �علم أن هناك أخطاء؟ إذا 

كان درس العر��ة؛ رآك الفاعل نصبته, والمفعول �ه رفعته, وحرف الجر, نصبت على حرف الجر, والخبر جعلته 

 لشيء: حینما تتعرف إلى منهج هللا, تعرف خطأك. مجرورًا, لو تعلم العر��ة, لكشف لك أخطاءك, وأنت نفس ا

 العلم �كشف لك أخطاءك :

القرض ر�وي, أخي أنا ل�س لي عالقة, أنا واضع مالي مع فالن, جزاه هللا خیرًا, �عطیني على المئة ألف, ثالثة 

غرضًا, �ظن  آالف �الشهر, ل�س لي عالقة �حسا�اته؛ یر�ح, یخسر, �ال جرد, هكذا أفضل لي, �ظن نفسه قاض�اً 

نفسه واع�ًا, هو ارتاح من الحسا�ات والجرد, هذا ر�ا هذا, كل ر�ح ثابت ل�س له عالقة �الجرد والر�ح فهو ر�ا, 

متى تعلم أنك مذنب؟ إن طلبت العلم, فال بد من طلب العلم, أول شيء طلب العلم: �كشف لك أخطاءك؛ في 

 ة.كسب المال, في إنفاق المال, في العالقات االجتماع�

أر�ع أخماس بیوتات الشام, �كاد �كون �المئة تسع وتسعین, �العرس مئة امرأة؛ في أبهى ز�نة, كاس�ات عار�ات, 

یدخل العر�س یجلس إلى جانب العروس, وكلهم دینون, وأسر عر�قة في الشام, هكذا العادة, وٕاال معنى العر�س 

ة جدًا, معص�ة كبیرة جدًا: أن الرجل یجلس أمام عیب إذا لم یجلس إلى جانب العروس, حسنًا: هذه معص�ة كبیر 

مئة امرأة؛ في أبهى ز�نة, كاس�ات عار�ات, نحن مسلمون, كیف تعرف أن هذا ممنوع؟ كم عرس ف�ه تصو�ر 

 فیدیو؟ كم عرس في؟ ما قصة الفیدیو؟.

ن! �عرف یختار, هذه �عني: أنت تأخذ شر�طًا, وترى نساء الناس كلها �أبهى ز�نة؛ هذه امرأة فالن, من؟ امرأة فال
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 من هذه؟ هذه من هذه؟ هذه من هذه؟ هذه بیوت المسلمین هكذا ...

كیف یتوب اإلنسان من الذنب, إن لم �علن أنه ذنب؟ ال یتوب منه, متى �علم؟ إذا كان طلب العلم, لذلك: طلب 

تأكل, كیف أنك العلم حتم واجب على كل مسلم, طلب العلم فرض على كل مسلم, كیف أنك تتنفس, كیف أنك 

تشرب؛ النفس, والطعام, والشراب: فرض عین على كل إنسان كي تستمر ح�اته, وطلب العلم فرض عین على 

 كل إنسان كي �سلم و�سعد في الدن�ا واآلخرة. 

 هذه �ضاعة اإلنسان من دون علم :

 ففي آالف آالف المكاسب المحرمة, آالف أنواع ال�ضاعة المحرمة.

ون علم مجرم, �عني: صناعة غذائ�ة فیها مواد ال تصلح لالستعمال ال�شري, المعمل أغلق, �عني: اإلنسان من د

 ختم �الشمع األحمر, وله دعا�ات تمأل الدن�ا, هذا صاحب المعمل: لو عرف هللا, لما غش المسلمین في صحتهم.

ه سرطان, أنا بدرس �عني شيء �سوق إلى شيء, عشنا العمر, تسمع �الشهر�ن, ثالثة, �ستة أشهر, إنسان مع

الجمعة �النابلسي, كل جمعة یوجد عندي أوراق كثیرة, س�ع حاالت سرطان, كل جمعة, كل جمعة, األورام الخبیثة 

عددها مرتفع إلى عشر�ن ضعف, السبب: یوجد عندنا أخطاء في طعامنا, عندنا أخطاء في شرابنا, أخطاء في 

, في أص�غة ك�ماو�ة, في مواد مسرطنة, في مواد حافظة, في بیئتنا, أخطاء �كل ما نع�ش ف�ه, في تلوث �الجو

استعمال �الست�ك مع الحار والحامض, فال یوجد دین, ال یهمه اإلنسان صحة المسلمین, یهمه ر�حه فقط, �ضع 

 مادة مب�ضة, مسرطنة, ترفع سعر الطحین, �ضع مادة مثبتة.

ین كلو�ات النحاس مادة سامة, هذه ما فائدتها؟ �علف الدجاج, یوضع �كل طن كیلو, كیلی -هكذا سمعت–یوجد 

 هذه فیها بودرة, من أجل أال �فسد العلف, ما فسد, أما الذي أكلوا الفروج ماتوا �السرطان. 

 لفتة نظر :

 أنا أقول لكم كالمًا دق�قًا: إذا ألغیت الدین من الح�اة, الح�اة تص�ح صع�ة جدًا, كلها مط�ات. 

ظري في هذه الجمعة: ارتفاع نسب األورام الخبیثة إلى عشر�ن ضعف كلها, حتى �عني: أنا أكثر شيء لفت ن

الفروج ینمو �أر�عین یوم, نعط�ه هرمونات, هرمونات, من أجل تسرع نمو الخال�ا, هذه آخرتها �أجسامنا, حتى 
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بنزوات  العلف ما �فسد, نضع ف�ه مواد سامة, حافظة, حتى العل�ة الكبرى, أو السردین ما تفسد, نضع ف�ه

 الصودیوم ثالثة �األلف, مادة مسرطنة.

�عني: ال یهمنا صحة الناس, یهمنا سالمة ال�ضاعة, والب�ع, والر�ح, ال یوجد دین ألنه, لو یوجد دین, تعد للملیون 

 قبل أن تؤذي مسلمًا في صحته, تعد للملیون.

ص�غة الملونة, �االبتعاد عن كل شيء أنصحكم أیها األخوة, أنصحكم: �االبتعاد عن كل األ -وهللا اآلن-وأنا 

ك�ماوي, �االبتعاد عن كل شيء یثیر الشبهة, ارجعوا إلى أصل الطعام والشراب, ارجعوا إلى أصل كل شيء من 

 من�عه. 

 ماذا تقول الدراسات حول األورام الخبیثة؟ :

واد الحارة, أو الحامض�ة, أو في دراسات حول األورام الخبیثة, �عضهم �قول: ال�الست�ك, أك�اس النایلون مع الم

 الدفین, تتفاعل فورًا.

یوجد دكتور �الجامعة, عمل ب�عض المحاضرات المطولة شيء مخیف, لما تصب الحلیب في ك�س النایلون, 

من ال�الست�ك  -نحن–یتفاعل معه فورًا, و�صیر في مادة من الك�س ذابت مع الحلیب أول شيء, هذه نشر�ها 

د هذه كلها تترسب �أجسامنا, فمن دون دین: یهمنا الر�ح فقط؛ الذي عنده معمل, الذي عنده إلى المعدة, هذه الموا

 صناعة غذائ�ة, الذي عنده .... 

 ماذا �صنع المؤمن �عد أن �عرف هللا؟ :

 فمتى تتوب من الذنب؟ إذا علمت أنه ذنب, كیف یرحمك هللا, إن لم تنصح المسلمین؟.

هو الملك؟ هو الذي ینام مساء مرتاح الضمیر؛ ما كان سب�ًا في إیذاء إنسان,  لذلك: التو�ة تحتاج إلى علم, من

ما كان سب�ًا في إمراض إنسان, ما كان سب�ًا في إفقار إنسان؛ ال أفقر, وال آذى, وال أمرض, فهذه التو�ة: هي 

علم, أنت تقوم �أخطر التي تحتاج إلى علم, التو�ة علم, لذلك: ال �علو على طلب العلم شيء, أنت حینما تطلب ال

 مهمة أوكلت إل�ك �الح�اة, أوكل هللا إل�ك أن تعبده, كیف تعبده؟ تعبده إذا عرفت منهجه, افعل وال تفعل.
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المؤمن �عد أن عرف هللا, وعرف أن لهذا الكون إلهًا عظ�مًا, وسوف �حاسب, ال شيء �علو على معرفة الحكم 

وز أن أصنع هذه المادة؟ هل یجوز أن أؤجر هذا البیت؟ هل الشرعي, هل یجوز أن أب�ع هذه المادة؟ هل یج

یجوز أن أفعل كذا وكذا؟ المؤمن الصادق �سأل عن الحكم الشرعي دائمًا, كي یتوب من الذنب, و�ستق�م على 

 أمر هللا, والتو�ة أساسها العلم.

 الندم :-2

قع في سخط هللا, یجب أن یندم, یجب أن الشيء الثاني: التو�ة من خصائصها الندم؛ إنسان اقترف ذن�ًا, إنسان و 
یتألم, وٕاال ما صحت تو�ته, من عالمة الندم الصح�ح ثالث حاالت؛ حالة اسمها اإلقالع الفوري, وحالة اسمها 
العجلة المطلقة, وحالة الثالثة: إذا كانت التو�ة متعلقة بذنب مقترف مع إنسان اإلصالح؛ اإلصالح في الماضي, 

والعزم في المستقبل على أال یرد لهذا الذنب؛ فإذا صح العلم, وصح الندم, وأقلع, وعزم,  واإلقالع في الحاضر,
وأصلح, صحت التو�ة, واإلنسان إذا تاب, التائب من الذنب كمن ال ذنب له, كیوم ولدته أمه, هذا معنى قوله 

 تعالى: 

 وحًا﴾﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُتوُ�وا ِإَلى للااَِّ َتْوَ�ًة َنصُ 

 ]8[سورة التحر�م اآل�ة:

 ﴿َتْوَ�ًة َنُصوحًا﴾

 ]8[سورة التحر�م اآل�ة:

َئاِتُكْم َوُ�ْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َیْوَم َال  ُ النَِّبيَّ َوالَِّذیَن ﴿َعَسى َر�ُُّكْم َأْن ُ�َكفَِّر َعْنُكْم َسیِّ  ُیْخِزي للااَّ
 ى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر﴾وُرُهْم َ�ْسَعى َبْیَن َأْیِدیِهْم َوِ�َأْ�َماِنِهْم َ�ُقوُلوَن َر�ََّنا َأْتِمْم َلَنا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلَنا ِإنََّك َعلَ َآَمُنوا َمَعُه نُ 

 ]8[سورة التحر�م اآل�ة:

 ما معنى (جم�عًا) في هذه اآل�ة؟ :

 جل �قول: ف�ا أیها األخوة الكرام, في موضوع التو�ة: هللا عز و 
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 ﴿َوُتوُ�وا ِإَلى للااَِّ َجِم�عًا َأیَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾

 ]31[سورة النور اآل�ة:

أر�د معنى كلمة جم�عًا, ما معنى جم�عًا؟ تو�وا إلى هللا؛ لكن جم�عًا, لو إنسان تاب مقبول, لكن ال ینتفع من تو�ة 

 أخوانه, كیف؟.

از هاتف, ممتاز, لكن أنت حولك مئة صدیق, ال یوجد عندهم هواتف, هذا لم �عد له أنت تمكنت تشتري جه

طعمة, أما لو كان في مئة جهاز هاتف عند مئة صدیق لك, صار لهذا الجهاز معنى, تتصل مع الجم�ع في أي 

 .لحظة, إذًا: كلما اتسع نطاق التو�ة, عم الخیر, إذا كل الناس یخافون هللا عز وجل, وأنت مرتاح

: أن تع�ش في مجتمع مؤمن, وهللا قطعة من الجنة, جنة؛ الكل ینصح, الكل �صدق, الكل -أیها األخوة-لذلك 

ُیخلص, أما أنت �مجتمع االنحراف, �مجتمع المعص�ة والفجور, أنت مع ألغام, كل إنسان لغم, متى ینفجر؟ 

عت التسعیرة شهر�ن حكم عرفي, ألنه والساعة قصص, ألس�اب تافهة دخل السجن؛ هذا صودر ماله, هذا ألنه وق

من دون معرفة �اهلل عز وجل ح�اة صع�ة جدًا, أما إذا في معرفة �اهلل الح�اة جنة, فأنت كلما اتسع نطاق 

 التائبین, اتسع الخیر العم�م, لهذا قال هللا تعالى: 

 ُحوَن﴾﴿َوُتوُ�وا ِإَلى للااَِّ َجِم�عًا َأیَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفلِ 

 ]31[سورة النور اآل�ة:

جم�عًا, حتى �عم الخیر؛ مع الدهان في مطب, مع المواد في مطب, مع الط�ان في مطب, مع المساح في 

مطب, عمرت بناء, في مشكلة مع الذي أنشأ البناء؛ مشكلة مع البنَّاء, مشكلة مع الذي مدد الكهر�اء, كل واحد 

جل, لم �عد یوجد وال مشكلة, كل واحد �أخذ ماله, و�دع ما ل�س له, أما غیر مشكلة, أما إذا كلهم تائبون هلل عز و 

المؤمن: یر�د أن �ع�ش وحده, أن �غتني وحده, أن �غش وحده, أن �أخذ كل شيء دون أن �عطي شیئًا, هذه 

 صفات الشاردین عن هللا عز وجل, هذا معنى قوله تعالى: 

 ا اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾﴿َوُتوُ�وا ِإَلى للااَِّ َجِم�عًا َأیُّهَ 

 ]31[سورة النور اآل�ة:
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 اآل�ة الثان�ة: 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُتوُ�وا ِإَلى للااَِّ َتْوَ�ًة َنُصوحًا﴾

 ]8[سورة التحر�م اآل�ة:

 ما معنى هذا القول للنبي عل�ه الصالة والسالم؟ :

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 أیها الناس تو�وا إلى هللا واستغفروه, فإني أتوب في الیوم مئة مرة)) ((�ا

لها معنى خاص, �عني كلما أقبل على هللا, ورأى من كماالته, ثم أقبل  -عل�ه الصالة والسالم-لكن تو�ة النبي 

 ثان�ة ورأى رؤ�ة أوسع, استغفر هللا لرؤ�ته السا�قة.

ثم فوجئت أنه �حمل شهادة ثانو�ة, فاستحییت من ظنك األول, ثم  �عني: أنت أمام إنسان, تظنه �قرأ و�كتب,

فوجئت أنه �حمل دكتوراه, فاستحییت من رؤ�تك الثان�ة, ثم فوجئت أن عنده حوالي ثالثمئة مؤلف, ثم فوجئت أنه 

�حتل أعلى منصب تدر�سي في الجامعة, فكلما ظننته في مستوى, ثم فوجئت أنه هو مستواه أرقى, تستغفر من 

 ؤ�تك السا�قة.ر 

؛ كلما أقبل على هللا, ورأى جان�ًا من كمال هللا, ثم أقبل ثان�ة, ورأى -عل�ه الصالة والسالم-هذا �عني تو�ة النبي 

جان�ًا أوسع, استح�ا من رؤ�ته السا�قة, واستغفر هللا عز وجل, وهذا معنى قول هللا عز وجل, أو معنى التكبیر: 

 هللا أكبر.

كلمة الرائعة: هللا أكبر مما عرفت؛ فمهما عرفت عن هللا فهو أكبر, مهما عرفت عن رحمته من أدق معاني هذه ال

 فهو أرحم, مهما عرفت عن قدرته فهو أقدر, مهما عرفت عن محبته فهو أشد ح�ًا. 

 قصة شهیرة لها هدف من طرحها :

بتو�ة عبده, �قصة مختصرة عن  أراد أن �صور فرح هللا عز وجل -عل�ه الصالة والسالم-والقصة الشهیرة: النبي 

وهذا ال -أعرابي, كان یجتاز الصحراء على ناقته, وعلیها طعامه وشرا�ه, جلس ل�ستر�ح, أفاق فلم یجد الناقة, 
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 �عرفه إال من عاش في الصحراء.

ال�اد�ة  مرة حدثنا أستاذ في الجامعة, قال: كل شعر الجاهل�ة, ال �مكن أن تتذوقوه إال �حالة واحدة: أن تسكنوا في

 أسبوعًا واحدًا تحت الخ�ام.

إذا اإلنسان سكن في ال�اد�ة تحت الخ�ام, ورأى ق�ة السماء, واستمتع �النس�م العلیل, وسار في اللیل, هذه 

المشاعر تنتا�ه, بإمكانه عندئذ أن یتذوق الشعر الجاهلي؛ وصف الناقة, وصف الطر�ق, وصف الوحش, وصف 

 حد یتذوق هذا المثل, إال إذا عاش في الصحراء.السماء, والشيء الثاني: وال أ

إنسان راكب ناقة, علیها طعامه وشرا�ه, فإذا شردت عنه, الموت �المئة ملیون, الموت محقق, ال یوجد ....., 

 ساعات �موت عطشًا, اإلنسان في ال�اد�ة, في الصحراء.

�الهالك ف�كى, حتى �عني كاد �موت من فهذا األعرابي جلس في ظل نخلة ل�ستر�ح, أفاق فلم یر الناقة, أ�قن 

 ال�كاء, أدركته سنة من لنوم, أفاق فرأى الناقة أمامه, اختل توازنه, قال: 

 ((�ا ر�ي أنا ر�ك وأنت عبدي. 

 من شدة فرحه اختل توازنه, تكلم كالمًا معكوسًا, كالم كفر, قال له: �ا ر�ي أنا ر�ك وأنت عبدي. -

 : -اآلن دققوا

 ة والسالم: ال هللا أفرح بتو�ة عبده من هذا البدوي بناقته))�قول عل�ه الصال

هل عرفتم ما معنى التو�ة؟ أنت إذا قلت: �ا رب لقد تبت إل�ك, �عني هللا عز وجل وهو خالق الكون: �فرح بهذه 

 التو�ة. 

 حدیث لمسلم: 
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ُ أشدُّ ْفَرحًا بتو�ِة عبده  احلته �أرٍض فالٍة َفاْنَفَلتْت منه، وعلیها من أحِدكم كان على ر  -حین َیُتوُب إل�ه-((هللَّ
طعاُمه وشرا�ُه َفَأ�َس منها، فأَتى َشجرة فاضَطَجع في ِظلِّها قد أ�َس من راحلته فبینا هو كذلك، إذا هو بها 

ة الفرح: اللهم أنت َعْبدي وأنا ر�َك، أخطأ من شدة الفرح))  قائمٌة عنده، فأخذ بِخطاِمها، ثم قال من ِشدَّ

 البخاري ومسلم في صح�حهما][أخرجه 

 الروا�ة: 

 ((ال هللا أشد فرحًا بتو�ة عبده من ذلك البدوي بناقته))

 نص�حة :

 والنص�حة األخیرة: تب �عد الذنب م�اشرة: 

 ﴿ُثمَّ َیُتوُ�وَن ِمْن َقِر�ٍب﴾

 ]17[سورة النساء اآل�ة:

 والحمد هلل رب العالمین. 

 دعاء الختام :

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, 

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 لصبرا:  {119-87}الدرس 

 27-06-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 ما حق�قة الصبر؟ :

عقد في كتا�ه ر�اض الصالحین, �ا�ًا عن الصبر ُسمي  -تعالىرحمه هللا -أیها األخوة الكرام, اإلمام النووي 

 ال�اب: �اب الصبر, بدأه ب�عض اآل�ات الكر�مة, وهي قوله تعالى: 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا﴾

 ]200[سورة آل عمران اآل�ة:

 هذه الحق�قة: حق�قة الصبر, تعني: اإل�مان. 

 قبلت حمل األمانة؟ من الذي قبلها, وما هي األمانة؟هل كل المخلوقات 

هللا عز وجل عرض األمانة على السموات, واألرض, والج�ال, أي على كل المخلوقات في عالم الذر, وعالم الذر 

 قبل عالم الصور: 

ْنَساُن﴾  ﴿َفَأَبْیَن َأْن َ�ْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اإلِْ

 ]72اآل�ة: [سورة األحزاب

 �عني: جزء من هذه المخلوقات: قبلت حمل األمانة؛ األمانة عطاء متمیز, سعادة أبد�ة, لكن لها ثمن, في تكلیف.

�عني: كل إنسان له دخل, أما إن أردت دخًال غیر محدود, هذا �حتاج إلى جهد كبیر, إلى شهادة عال�ة جدًا, 

 : لى مغامرة, فأكثر المخلوقات: أبت حمل األمانةإو
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 ﴿َوَأْشَفْقَن ِمْنَها﴾

 ]72[سورة األحزاب اآل�ة:

 لكن اإلنسان حملها, فألنك إنسان, معنى ذلك: أنك قبلت حمل األمانة, ما األمانة؟ نفسك التي بین جنب�ك. 

 : الدلیل من الكتاب على أن النفس ال�شر�ة هي األمانة التي أوكلها هللا لإلنسان 

 الدلیل: 

اَها﴾﴿َقْد َأْفَلَح َمْن زَ   كَّ

 ]9[سورة الشمس اآل�ة:

اَها﴾  ﴿َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

 ]10[سورة الشمس اآل�ة:

نفسك أمانة بین ید�ك أوكلت لك, ُأطلقت یدك في نفسك؛ فإما أن تعرفها �اهلل, وٕاما إن ت�قیها جاهلة, إما أن 

لخلق, وٕاما أن تنطلق من اإلساءة تحملها على طاعة هللا, وٕاما أن تسمح لها �التفلت, إما أن تنطلق من اإلحسان ل

إلیهم, إما أن تجعلها صادقة أو كاذ�ة, مخلصة أو خائنة, محسنة أو مسیئة, فنفسك بین ید�ك؛ إما أن تقودها, 

وٕاما أن تقودك هي, إما أنك تحابیها, أو هي تحاب�ك, ونفس اإلنسان ذاته, وهذه النفس ال تموت, لكنها تذوق 

 الموت. 

 حة: هل تموت النفس ال�شر�ة أم تذوق الموت؟ :اختر اإلجا�ة الصح�

 قال تعالى: 

 ﴿ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت﴾

 ]185[سورة آل عمران اآل�ة:
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 ال تموت.

 : نفخة من روح هللا: -كما قال العلماء, استن�اطًا من قوله تعالى-النفس 

 ُكْم َماِكُثوَن﴾﴿َوَناَدْوا َ�ا َماِلُك ِلَ�ْقِض َعَلْیَنا َر�َُّك َقاَل ِإنَّ 

 ]77[سورة الزخرف اآل�ة:

 النفس ال تموت, لكنها تذوق الموت, في النها�ة: 

((فو الذي نفس دمحم بیده, ما �عد الدن�ا من دار إال الجنة أو النار؛ إما في جنة یدوم نع�مها, أو في نار ال 
 ینفد عذابها))

 هذا مق�اس الفالح عند هللا :

كي؟ من هو الموفق؟ من هو الفالح؟ من هو الفائز؟ الذي زكى نفسه �مقای�س الناس, فمن هو العاقل؟ من هو الذ

 في مق�اس آخر:

اشترى أرضًا بثالثین ألف حر, صار ثمنها ثالثون ملیون, الناس �عدونه ذك�ًا جدًا, وفالحًا جدًا, عنده أوالد, وكلهم 

�مشي �العرض, عنده بیت, أخذوه بثالثین ألف,  أط�اء, ومهندسون, لكن ال یوجد فیهم دین, لكن قمم في المجتمع,

 صار ثمنه ثالثون ملیون, عنده وكالة حصر�ة, ر�حه الیومي نصف ملیون.

هذا مق�اس الناس؛ �عني تزوج امرأة جمیلة, عنده أوالد نج�اء, بیته فخم, مركبته رائعة, له شركة اتصاالت مع 

, هذا مق�اس الفالح عند الناس, لكن مق�اس الفالح الناس, رجل �ع�ش عصره, �سافر, یجلس في أماكن جمیلة

 عند هللا: 

اَها﴾  ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ

 ]9[سورة الشمس اآل�ة:
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اَها﴾  ﴿َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

 ]10[سورة الشمس اآل�ة:

 ألن الح�اة ....... 

العالم الخارجي, الموت الذي عنده خط هاتف في البیت, وُقطع هذا الخط �ض�ع, �قول لك: كنت مقطوعًا عن 

 ل�س �سحبون خط الهاتف منك, �سحبون منك كل شيء, هو خط هاتف لو سحب منك ال تحتمل. 

إنسان �سكن في بیت, �عني في موقع ممتاز, ونظیف, لكن أجرة, یوجد عل�ه دعوة إخالء, الدعوة نجحت 

یرة جدًا, الموت أبلغ من ذلك؛ الموت ال و�التنفیذ, وجاء المسؤولون ل�ضعوا أغراضه في الطر�ق, �عني المصی�ة كب

بیت, وال س�ارة, وال تجارة, وال زوجة, وال ولد, وال مال, وال شيء, كل شيء جمعته في الح�اة الدن�ا, تخسره في 

 ثان�ة واحدة إلى القبر, تحت األرض, ماذا في القبر؟ في القبر عمل اإلنسان. 

 من مقومات األمانة :

: دقیق جدًا؛ ألنك إنسان, أنت قبلت حمل األمانة, واألمانة نفسك التي بین جنب�ك, أنت فلذلك: درس الصبر الیوم

 حینما قبلت حمل األمانة, أعطاك هللا مقوماتها, أعطاك كونًا سخره لك: 

َمَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َجِم�عًا ِمْنُه﴾ َر َلُكْم َما ِفي السَّ  ﴿َوَسخَّ

 ]13[سورة الجاث�ة اآل�ة:

ت حمل األمانة, أعطاك قوة إدراك�ة العقل, م�ادىء العقل تنطبق على م�ادىء الكون, ألنك قبلت حمل ألنك قبل

 األمانة, أعطاك حر�ة االخت�ار: 

 ﴿َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْیَها َما اْكَتَسَبْت﴾

 ]286[سورة ال�قرة اآل�ة: 

 ﴿َفَمْن َشاَء َفْلُیْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَ�ْكُفْر﴾

 ]29الكهف اآل�ة:[سورة 
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 ألنك قبلت حمل األمانة, أودع هللا ف�ك الشهوات قوى محركة: 

ةِ  َساِء َواْلَبِنیَن َواْلَقَناِطیِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ َهَواِت ِمَن النِّ َمِة َواْألَْنَعاِم ﴿ُز�َِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ  َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ
 َواْلَحْرِث﴾

 ]14سورة آل عمران اآل�ة:[

أعطاك الكون, أعطاك عقًال, أعطاك شهوة, أعطاك اخت�ارًا, أعطاك إرادة, أعطاك قوة ف�ما یبدو, شيء كثیر؛ 

 تقف, تتحرك, تنام, تؤسس مشروعًا, تتزوج, أعطاك قوة, ثم أعطاك منهج شر�عة. 

 ز�دة القول :

لجنة لها ثمن, الثمن: ض�ط الشهوات, ض�ط فاآلن ملخص ملخص الملخص: ألنك إنسان مخلوق للجنة, ا

 الشهوات هو الصبر, اإل�مان هو الصبر. 

 �عني: هللا عز وجل أودع لكل إنسان حب النساء, حتى األنب�اء.

قال لك: تزوج, مسموح لك أن ترى زوجتك, أن تستمتع بها, وأن ترى أمك, وأختك, وابنتك, وخالتك, وعمتك, وابنة 

المحارم, وما سوى ذلك: عل�ك أن تغض ال�صر, شيء جمیل, هذا الصبر؛ الصبر: أخ�ك, وابنة أختك, هذه 

 غض ال�صر. 

أعطاك ماًال, والمال محبب, قال لك: أنفق منه ابتغاء وجه هللا, إنفاق المال �حتاج إلى جهد, �حتاج إلى صبر, 

ن �حتاج إلى صبر, غض ال�صر �حتاج إلى صبر, أن تصلي الفجر في وقته �حتاج إلى صبر, أن تض�ط اللسا

 أن تخوض معركة في سبیل احتمال الموت كبیر جدًا �حتاج إلى صبر, فالصبر هو اإل�مان. 
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 الدلیل من الكتاب على أن الصبر هو اإل�مان :

 الدلیل: 

 ﴿َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َر�ِِّه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى﴾

 ]40[سورة النازعات اآل�ة:

 اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى﴾﴿َفِإنَّ 

 ]41[سورة النازعات اآل�ة:

 الجنة ثمنها: أن تنهى النفس عن الهوى. 

 من روائع هذا الدین :

الشيء اللطیف جدًا بهذا الموضوع: هو أن هللا عز وجل, ما من شهوة أودعها في اإلنسان, إال وجعل لها قناة 

 ن في تنظ�م, لذلك قال تعالى: نظ�فة تسري خاللها, ال یوجد في الدین حرمان, لك

 ﴿َوَمْن َأَضلُّ ِممََّن اتََّ�َع َهَواُه ِ�َغْیِر ُهًدى ِمَن للااَِّ﴾

 ]50[سورة القصص اآل�ة:

 المعنى المخالف: لو أنك ات�عت الهوى وفق هدى هللا عز وجل, ال شيء عل�ك. 

 أنت مخلوق للجنة والجنة ثمنها أن تصبر :

 شيء عل�ه, �قارب امرأته, و�صلي ق�ام اللیل, أما لو نظرت إلى امرأة ال تحل لك, ال إنسان اشتهى المرأة تزوج, ال

تستط�ع أن تصلي صالة متقنة, تشعر �حجاب, هناك صار في اتصال كامل, وصار في �كاء �ق�ام اللیل, هنا 

 بر في الكالم.صار نظرة فقط, تلك مسموح بها, أما هذه محرمة, هذا الفرق؛ فاإل�مان صبر, اإل�مان صبر, ص

تعرف قصة ممتعة جدًا, وأنت تجلس في جلسة بنزهة, وٕان حكیت عن إنسان, ضحكوا, وانقلبوا على نصفهم, لكن 

هذه فیها غی�ة, فعاكست هوى نفسك وسكت؛ ض�ط اللسان �حتاج إلى صبر, ض�ط العین �حتاج إلى صبر, أن 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1106 

حتاج إلى صبر, هو الدین كله صبر, هو تصلي الصلوات الخمس بإتقان تحتاج إلى صبر, أن تكظم غ�ظك ت

 الصبر ثمن الجنة, أنت في األصل مخلوق للجنة, والجنة ثمنها أن تصبر: 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْصِبُروا﴾

 ]200[سورة آل عمران اآل�ة:

 ﴿َواْصِبْر ِلُحْكِم َر�َِّك﴾

 ]48[سورة الطور اآل�ة:

 كم موضوع للصبر؟ :

ة موضوعات, یجب أن تصبر على الطاعة, طاعات, تكالیف, إنفاق؛ المال �حتاج إلى جهد, موضوع الصبر ثالث

المال محبب, أداء الصلوات �حتاج إلى جهد, ص�ام رمضان �حتاج إلى جهد, أداء الحج �حتاج إلى جهد, ض�ط 

 مل مكلف. اللسان, غض ال�صر, تر��ة األوالد, معاملة ...... كله �حتاج إلى جهد, تكلیف, ذو كلفة, ع

 ((إن عمل الجنة حزم بر�وة, وٕان عمل النار سهل بر�وة))

 فلذلك: أنت مخلوق للجنة, والجنة ثمنها ل�س الحرمان, ولكن االنتظام, ل�س الحرمان, ولكن الض�ط. 

 ما هو الشرع؟ :

 �ة: قلت ال�ارحة في خط�ة: أن اإل�مان درجة أخالق�ة, ألن المؤمن محكوم �منظومة ق�م, یوجد عنده حر 

 ((اإل�مان قید الفتك))

 حركتك وفق برنامج, في شيء مسموح, شيء غیر مسموح, ما هو الشرع؟.

كل شيء �ح�اتك له حكم شرعي, ال یوجد شيء م�اح, تحب أن تأكل فاصول�اء الیوم, ال �ام�ة, ال �اذنجان, ال 

اجب, في فرض, وفي كوسا, هذا م�اح؛ في شيء مستحب, في شيء سنة غیر مؤكدة, في سنة مؤكدة, في و 

 مكروه كراهة تنز�ه�ة, مكروه كراهة تحر�م�ة, وحرام. 
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فأنت منذ أن تست�قظ, حتى تنام, كل شيء �ح�اتك له حكم شرعي, واإلنسان �عد أن یؤمن �اهلل عز وجل, وال 

ة, شيء �علو في ح�اته على معرفة الحكم الشرعي, ألنك �عد أن عرفت هللا, ین�غي أن تعبده, القض�ة منطق�

 عرفت هللا, اآلن في طور التقرب إل�ه, ال یوجد شيء �قر�ك من هللا كطاعته, كیف تط�عه؟ �معرفة أمره ونه�ه.

 لذلك: معرفة األحكام الشرع�ة: فرض واجب على كل مسلم, ألنه بهذه األحكام تتقرب إلى هللا. 

 اإل�مان منظومة ق�م :

ف, هذه حرام, هذه من الشرك, یوجد أناس �ضعون حبلة الیوم كنا بز�ارة مر�ض, موضوع على ال�اب حبلة طر 

�طرف, أناس �ضعون عینًا وفیها سهم, أناس �ضعون خرزة زرقاء, هذا كله شرك, ل�س إال هللا؛ هو وحده النافع, 

هو الضار, هو المعطي, هو المانع, هو الرافع, هو الخافض, نوع من أنواع الشرك, حتى أن تقرأ حظك هذا 

 جلة حرام, محرم. األسبوع في الم

((من أتى كاهنًا فصدقه فقد كفر, من أتى ساحرًا فلم �صدقه, لم تقبل له صالة أر�عین ص�احًا, وال دعاء 
 أر�عین لیلة))

أح�انًا �السیران: تأتي النجمة یلهون, �قول لك: لهو, منزعجون, نعطیها قرشین, فقیرة, تكلم لنا: حرام؟ فقیرة: 

 أعطها ماًال فقط.

 �الجلسات, �البیت: فنجان القهوة, أ�ضًا حرام, فالمؤمن یوجد عنده أش�اء محرمة, اإل�مان منظومة ق�م. أح�انًا:

 : اإل�مان �عني الصبر, الصبر فقط, الصبر: ض�ط الشهوات �منهج هللا: -�ا أیها األخوة-فلذلك 

 ﴿َوَمْن َأَضلُّ ِممََّن اتََّ�َع َهَواُه ِ�َغْیِر ُهًدى ِمَن للااَِّ﴾

 ]50رة القصص اآل�ة:[سو 

أما الذي یت�ع هواه وفق هدى هللا, ال شيء عل�ه, ألنه ما من شهوة أودعها هللا في اإلنسان, إال وجعل لها قناة 

 نظ�فة تجري خاللها. 
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 تعلیق :

 فاآل�ة األولى: 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْصِبُروا﴾

 ]200[سورة آل عمران اآل�ة:

�ة: ما الذي جعل المسلمون متفلتین؟ لماذا المسلمون الیوم مل�ار ومئتا ملیون ل�ست لي تعلیق على هذه اآل

 كلمتهم هي العل�ا؟ أمرهم ل�س بیدهم؟ للكفار علیهم ألف سبیل وسبیل؟ مع أن هللا عز وجل �قول: 

ُ ِلْلَكاِفِر�َن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِب�ًال﴾  ﴿َوَلْن َیْجَعَل للااَّ

 ]141ة:[سورة النساء اآل�

 لماذا ال یدافع هللا عنا؟: 

َ ُیَداِفُع َعِن الَِّذیَن َآَمُنوا﴾  ﴿ِإنَّ للااَّ

 ]38[سورة الحج اآل�ة:

َ َیْنُصْرُكْم﴾  ﴿ِإْن َتْنُصُروا للااَّ

 ]7[سورة دمحم اآل�ة:

اِلَحاِت َلَ�ْسَتْخِلَفنَُّهْم فِ  ُ الَِّذیَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ  ي اْألَْرِض﴾﴿َوَعَد للااَّ

 ]55[سورة النور اآل�ة:

 : -أین االستخالف؟-

 ﴿َوَلُ�َمكَِّننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم﴾

 ]55[سورة النور اآل�ة:
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 : -أین التمكین؟-

َلنَُّهْم ِمْن َ�ْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا﴾  ﴿َوَلُیَبدِّ

 ]55[سورة النور اآل�ة:

 , جوا�ه صغیر.أین التطمین؟ هذا سؤال كبیر

فاإلسالم منهج كامل, �عني تجاوزًا مئة ألف بند؛ صلى, صام, حج, زكى, كم بند قدم؟ أر�عة بنود, �قي عل�ه 

تسعمئة وأر�عة وتسعین ألف بند, معنى ذلك: الذي �صلي, �صوم فقط, ولم تكن تجارته إسالم�ة, و�یته إسالمي, 

 وحزنه إسالمي, وفرحه إسالمي, هذا ل�س مسلم.  وطعامه إسالمي, وكالمه إسالمي, ونزهته إسالم�ة,

أساس تخلف المسلمین: أن هذا المنهج العظ�م, الذي هو مئة ألف بند, ضغطوه, ضغطوه, صغروه, عملوه خمسة 

 بنود, أر�عة بنود, أضافوا له األناشید انطرب, أضافوا له الرقص حضرات, فشيء مضحك المیلو�ة ..... 

 سالم منهج الح�اة, اإلسالم هو الح�اة, اإلسالم منهج كامل.اإلسالم أعظم من هذا؛ اإل

 لذلك العلماء قالوا: أي أمر في القرآن الكر�م �قتضي الوجوب. 

 یجب أن تصبر وتعین اآلخر�ن على الصبر :

 اآلن: أول آ�ة: 

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْصِبُروا﴾

 ]200[سورة آل عمران اآل�ة:

 یجب أن تصبر: 

 َصاِبُروا﴾﴿وَ 

 ]200[سورة آل عمران اآل�ة:

 یجب أن تعین اآلخر�ن على الصبر؛ تصبر وُتصبِّر اآلخر�ن, ذكرهم �اآلخرة, �اإل�مان ....
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 سیدنا عمر قال: كان إذا أصابته مصی�ة قال: الحمد هلل ثالثًا, أول حمد هلل: إذ لم تكن في دیني.

في حرام, أهلك مستورون, بناتك صالحات, أوالدك أطهار, ذهب  ما دام بیتك سل�مًا؛ لم تخرق االستقامة, لم تقع

 المال, �أتي المال مرة ثان�ة, عل�ك أن تصبِّر اآلخر�ن. 

 االبتالء من خصائص المؤمن :

 اآل�ة الثان�ة: یبدو أن االبتالء من خصائص المؤمن. قال تعالى: 

اِبِر�َن﴾﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِ�َشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع وَ  ِر الصَّ  َنْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَ�شِّ

 ]155[سورة ال�قرة اآل�ة:

ِ َوإِنَّا ِإَلْ�ِه َراِجُعوَن﴾  ﴿الَِّذیَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصیَ�ٌة َقاُلوا ِإنَّا هللَِّ

 ]156[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ء. معنى من خصائص الح�اة الدن�ا: االبتال

 ((أشد الناس �الء األنب�اء, وأشدهم �الء أنا, ثم األمثل فاألمثل))

 حدیث �كشف لنا حق�قة الح�اة الدن�ا :

 فقال:  -عل�ه الصالة والسالم-من هنا خطب النبي 

 ((إن هذه الدن�ا دار التواء

ة صح�حة, األوالد یوجد ل�س من الممكن أن تأتي الدن�ا كاملة, صحة, الزوجة یوجد فیها مرضین, ثالثة, الزوج-
عندهم �عض المشكالت, األوالد جیدون, والزوجة جیدة, أنت معك مشكلة, الصحة كلها طی�ة, الدخل قلیل, الدخل 

 . -كثیر ال یوجد أوالد, الزوجة عق�مة, �عني دائمًا في مشكلة
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�فرح لرخاء, ولم �حزن إن هذه الدن�ا دار التواء ال دار استواء, ومنزل ترح ال منزل فرح, فمن عرفها لم 
لشقاء, قد جعلها هللا دار بلوى, وجعل اآلخرة دار عقبى, فجعل �الء الدن�ا لعطاء اآلخرة سب�ًا, وجعل عطاء 

 اآلخرة من بلوى الدن�ا عوضا, ف�أخذ ل�عطي, و�بتلي لیجزي))

 الصبر أجره مفتوح :

 قال:  أیها األخوة, أما هذا الذي صبر, ل�س له أجر محدود, أجره مفتوح.

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِ�َغْیِر ِحَساٍب﴾  ﴿ِإنََّما ُیَوفَّى الصَّ

 ]10[سورة الزمر اآل�ة:

اآلن: كل وظ�فة في الدن�ا لها معاش, إال في بر�طان�ا, القاضي ل�س له معاش, معه ش�ك مفتوح, أحب أن �أخذ 

ل�س له  -أ�ضاً -محدود, والصابر خمسین ألف جن�ه, ملیون, �عني هذا القاضي ل�س له دخل محدود, دخله غیر 

 أجر محدود: 

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِ�َغْیِر ِحَساٍب﴾  ﴿ِإنََّما ُیَوفَّى الصَّ

 ]10[سورة الزمر اآل�ة:

 هنیئًا لمن كان مؤمنًا, وساق هللا له مصی�ة, وصبر علیها, وقال: حسبي هللا ونعم الوكیل, �ا ر�ي لك الحمد. 

 قف هنا :

 اآل�ة التي �عدها: 

 ﴿َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْألُُموِر﴾

 ]43[سورة الشورى اآل�ة:

 وأح�انًا اإلنسان: �أت�ه قضاء وقدر على ید إنسان.
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 �قع من الشرفة, �موت, ال یوجد خصم أمامه, �قول لك: حادث قضاء وقدر. -ال سمح هللا-أح�انًا: ابنه 

أنت أمامك شخص, هو متسبب �القتل, هنا اإلنسان �حتاج إلى صبر أشد؛ یجب أن أح�انًا: سائق یدهس ابنًا, 

 یرى أن هذا فعل هللا, وأن �عفو عن هذا الذي أجرى هللا على یده هذا القضاء, إن كان العفو �قر�ه إلى هللا: 

َئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى للااَِّ  َئٍة َسیِّ  ﴾﴿َوَجَزاُء َسیِّ

 ]40[سورة الشورى اآل�ة:

 هذا حال المؤمن :

 واآل�ة التي �عدها: 

اِبِر�َن َوَنْبُلَو َأْخَ�اَرُكْم﴾  ﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم اْلُمَجاِهِدیَن ِمْنُكْم َوالصَّ

 ]31[سورة دمحم اآل�ة:

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

لَّه له خیر، ول�س ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابْتُه َسرَّاُء شكر فكان خیرًا له، ((َعَج�ًا ألمر المؤمن! إنَّ أْمَره كُ 
 وٕان أصابْتُه ضرَّاُء َصَبر فكان خیرًا له, ول�س ذلك لغیر المؤمن))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

ر, في الرخاء هذا المؤمن, المؤمن مثل المنشار؛ �السراء یرقى, و�الضراء یرقى, �الخیر یرقى, وفي المصی�ة �صب

 شكور, وفي ال�الء صبور.

 في مناس�ات الوفاة:  -عل�ه الصالة والسالم-ومن أقوال النبي 

 ((إن هلل ما أخذ, وله ما أعطى))
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 دعوة رجاء :

 وأرجو هللا س�حانه وتعالى: أن تنقلب هذه اآل�ات, وهذه األحادیث واقعًا نع�شه, المؤمن صابر؛ لكن �صبر هلل: 

 اْصِبْر﴾﴿َوِلَر�َِّك فَ 

 ]7[سورة المدثر اآل�ة:

 �صبر, و�ستعین على الصبر �اهلل: 

 ﴿َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِ�اهللَِّ﴾

 ]127[سورة النحل اآل�ة:

�صبر و�صابر؛ �صبر, و�صابر, و�ستعین �الصبر �اهلل, و�صبر هلل عز وجل, والجزاء �غیر حساب, والحمد هلل 

 رب العالمین.

 دعاء الختام :

 ���, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽�

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

  والحمد هلل رب العالمین
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 المراق�ة:  {119-88}الدرس 

 11-07-1998فضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 مقدمة الدرس :

 أیها األخوة الكرام: 

في كتا�ه  -رحمه هللا تعالى-قد اإلمام النووي ع

ر�اض الصالحین: �اب المراق�ة, و�دأ ب�عض اآل�ات 

اآل�ة -الكر�مة, ثم األحادیث الصح�حة. فقال تعالى 

 : -الكر�مة

 ﴿َفَال َتْدُع َمَع للااَِّ ِإَلهًا َآَخَر َفَتُكوَن ِمَن اْلُمَعذَِّبیَن﴾

 ]213[سورة الشعراء اآل�ة:

 ْر َعِشیَرَتَك اْألَْقَرِ�یَن﴾﴿َوَأْنذِ 

 ]214[سورة الشعراء اآل�ة:

 ﴿َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّ�َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]215[سورة الشعراء اآل�ة:

ي َبِريٌء ِممَّا َتْعَمُلوَن﴾  ﴿َفِإْن َعَصْوَك َفُقْل ِإنِّ

 ]216[سورة الشعراء اآل�ة:
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ْل َعَلى اْلَعِز�زِ  ِح�ِم﴾ ﴿َوَتَوكَّ  الرَّ

 ]217[سورة الشعراء اآل�ة:

 ﴿الَِّذي َیَراَك ِحیَن َتُقوُم﴾

 ]218[سورة الشعراء اآل�ة:

اِجِدیَن﴾  ﴿َوَتَقلَُّ�َك ِفي السَّ

 ]219[سورة الشعراء اآل�ة:

حركاتك, وسكناتك, وذها�ك, وٕا�ا�ك, ومنعك, وعطاؤك, وز�ارتك, وقط�عتك, وابتسامتك, وعبوسك, وكل تصرفاتك 

 م هللا عز وجل: في عل

 ﴿الَِّذي َیَراَك ِحیَن َتُقوُم﴾

 ]218[سورة الشعراء اآل�ة:

 أفضل إ�مان المرء: أن �علم أن هللا معه حیث كان :

حینما تشعر أن هللا یراق�ك, استحییت منه, وهذا شأن اإلنسان, اإلنسان �ستحي من أحد أقر�ائه الوجهاء, إذا كان 

یرتدي أمامه ث�ا�ًا محتشمة, یختار الكلمات اللط�فة, یختار االبتسامة الرائعة, إذا یراق�ه, یجلس أمامه جلسة أدی�ة, 

 كان �حضرة إنسان �حترمه, فكیف إذا شعرت أن هللا هلالج لج یراق�ك؟.

 لذلك: أفضل إ�مان المرء: أن �علم أن هللا معه حیث كان.

أساسي عند المؤمنین, وأحد أس�اب استقامتهم:  فإذا علمت أن هللا �علم, انتهى كل شيء, فهذا حال المراق�ة, حال

شعورهم أن هللا معهم, وهذا الحال سماه النبي: مرت�ة اإلحسان, أعلى من اإل�مان, اإلحسان: أن تعبد هللا كأنك 

 تراه, فإن لم تكن تراه فإنه یراك. 

 متى یرتاح العبد؟ :
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ى قل�ه, مطلع على سر�رته, عل�م �ما �قول؛ نوا�اه, تصور إنسانًا �مشي, وهو �علم أن هللا معه, وأن هللا مطلع عل

سراعاته, بواعثه, أهدافه كله في علم هللا عز وجل, حینما تعلم أن هللا �علم, قطعت أر�عة أخماس الطر�ق إلى هللا, 

 حینما تعلم أن هللا �علم.

لذلك: اإلنسان حینما یجتهد, و�رقى في درجة إ�مان�ة 

لصراع, واألخذ, والرد, عال�ة یرتاح, الصراع صعب؛ ا

�ا ترى أفعل, ال أفعل, ال, هذا الصراع ینتهي: عندما 

تشعر أن هللا معك, أما قبل أن تعلم أن هللا معك, 

النفس أمارة �السوء, تنشد مرة إلى سلوك أهل اإل�مان, 

ومرة إلى سلوك أهل العص�ان, صار في صراع, أما 

 إذا شعرت أن هللا �علم ......

إنسان في محل, و�حاجة إلى مال, هو �عني إذا كان 

صانع, المعلم غیر موجود, فتح الدرج, آخذ, أم ال آخذ, لن یدري, لن �عد األموال, لكن لما آخذ, أقع في مشكلة, 

الصراع متى ینتهي؟ إذا كان صاحب المحل واقفًا, انتهى األمر, صاحب المحل أمامك واقف؛ انتهى الصراع كله, 

 تهى ضغط النفس, انتهت الوسوسة.انتهت كل المشكالت, ان

 حینما تعلم أن هللا �علم, هذا حال مر�ح, �عینك على أن تستق�م على أمر هللا: 

 ﴿الَِّذي َیَراَك ِحیَن َتُقوُم﴾

 ]218[سورة الشعراء اآل�ة:

اِجِدیَن﴾  ﴿َوَتَقلَُّ�َك ِفي السَّ

 ]219[سورة الشعراء اآل�ة:

 هذه هي اآل�ة األولى. 
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 مقولة وردت :

لذلك �قولون: أحد الشیوخ عنده أحد التالمیذ, كان �حب أحدهم ح�ًا جمًا, فاآلخرون حسدوه, فاعترضوا على الشیخ 

في تقر��ه لهذا الصغیر, فامتحنهم, قال: اذ�حوا لي دجاجة, في مكان ال یراكم ف�ه أحد, فكل واحد وراء جدار, في 

ال یوجد مكان, إال ورأیت أن هللا  -�ا سیدي-, قال له: وهللا غرفة, ذ�حوا, وأتوا �الجاجة, إال هذا الغالم الصغیر

 معي فلم أفعل, قال: هذا هو الذي میزه عل�كم, هو مع هللا, و�شعر أن هللا معه.

 فأن تعبد هللا كأنك تراه, فإن لم تكن تراه, فإنه یراك, هذا شيء جمیل جدًا. 

 من صفات المؤمن :

 , وهللا یراه. �عني: المؤمن �ستحیي أن یرتكب معص�ة

 : طرد أجیرًا اغتسل عر�انًا أمام الناس, قال له: -عل�ه الصالة والسالم-والنبي 

 ((إنك ال تستحي من هللا, خذ أجارتك, ال حاجة لنا �ك, فإني أراك ال تستحي من هللا))

فاضحة, متبذلة,  -هكذا-واإلنسان كلما ازداد ح�اؤه ازدادت حشمته, تجد البیت المسلم بیتًا منض�طًا, في ث�اب 

الفت�ات, الش�اب, كثیرون جدًا هم الذین �قومون في البیت �الث�اب الداخل�ة, كثیرون جدًا, بوقاحة, وأخواته شا�ات, 

, ما رأى األب في كل ح�اته ابنته إال -وهللا الذي ال إله إال هو-وهو شاب, أمام والدته, أمام والده, وفي بیوت 

�ستأذن؛ ال یوجد أب یخلع أمام أوالده إال في غرفة خاصة, وال توجد أم تخلع  بث�اب محشمة, إذا دخل علیها

 ث�ابها أمام أوالدها إال في غرفة خاصة. هذا المؤمن: 

 ﴿الَِّذي َیَراَك ِحیَن َتُقوُم﴾

 ]218[سورة الشعراء اآل�ة:

لخواطر, ألن كل الخواطر �علم هو اإلنسان إذا ت�قن من أن هللا معه دائمًا, صار إنسانًا آخر, �حاسب نفسه على ا

 هللا عز وجل, أنت مكسوف, صفحة مفتوحة أمام هللا عز وجل. 
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 هذه مع�ة عامة :

 اآل�ة الثان�ة: 

 ﴿َوُهَو َمَعُكْم َأْیَن َما ُكْنُتْم﴾

 ]4[سورة الحدید اآل�ة: 

قالوا: هذه مع�ة عامة؛ أي أن هللا س�حانه وتعالى مع كل 

إذا قلت: إن هللا مع المؤمنین, الناس, في كل أموالهم, أما 

 مع�ة خاصة, مع�ة التوفیق: 

 ﴿َوُهَو َمَعُكْم َأْیَن َما ُكْنُتْم﴾

 ]4[سورة الحدید اآل�ة: 

 مع�ة عامة. 

 اآل�ة الثالثة: 

َماِء﴾  ﴿ِإنَّ للااََّ َال َیْخَفى َعَلْ�ِه َشْيٌء ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي السَّ

 ]5[سورة آل عمران اآل�ة: 

 طرفة :

�عني أح�انًا من �اب الطرفة: تأتي صد�قة زوجتك إلى عندك في الشتاء, غرفة الضیوف ال یوجد فیها مدفأة, أنت 

عندك مدفأة في غرفة الجلوس, تقول للزوجة: ائت �الض�فة إلى عندنا, المكان دافىء, �ا ترى أنت الن�ة المكان 

مكشوف عند هللا عز وجل, الكالم منطقي, أدفأ لكما, �ا  دافىء, لكن لما في شيء ثان, من �علم ذلك؟ هللا هلالج لج,

 ترى هنا أدفأ لكما, لما في شيء ثان؛ لترى من هي صد�قتها؟ ما شكلها مثًال؟ هللا عز وجل: 
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َماِء﴾  ﴿َال َیْخَفى َعَلْ�ِه َشْيٌء ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي السَّ

 ]5[سورة آل عمران اآل�ة: 

هكذا, -انتهى ...... تستق�م على أمره, وتستحیي منه. �قولون: سیدنا علي  إذا عندك شعور أن هللا كاشفك,

: أنه وصل إلى درجة أنه �قتل كافر, وضع السیف على عنقه ل�قطع رأسه, ف�صق الكافر بوجهه, قال: -قصة

 لماذا أحجبت عن قتله؟ قال: كنت أقتله في سبیل هللا, فلما �صق في وجهي, الن�ة ترددت, وهللا یرى.

 ني في مراق�ة دق�قة جدًا, المؤمن مطلوب منه أن �كون كذلك. �ع

 قصة لها داللة مخ�فة :

قالها: غر�ب! مع -: صدیق لي, له عمة أو خالة توفیت, -وهللا سمعتها, ال أعرف, لها داللة مخ�فة-�عني قصة 

خالته, قال لي: رأیتها في , له قر��ة توفیت, لعلها عمته أو -أنني أنا من طب�عتي ال أستخدم المنامات إطالقاً 

, �عد حین رآها في منام -خیر إن شاء هللا, منام مزعج جداً -الرؤ�ا في المنام, النار تأكل ث�ابها, وهي تستغیث, 

مشا�ه, أقسم لي �اهلل: أنه لثماني سنوات من حین آلخر یراها بهذه الحالة, النار تأكل ث�ابها, �عد ثماني سنوات 

 وجهها مشرق, ترتدي ث�ا�ًا ب�ضاء, وعلیها ابتسامة, فرح لها فرحًا شدیدًا. رآها �حالة طی�ة, هكذا

قال لها: ما القصة؟ ماذا حدث لك؟ قالت له: 

 الحلی�ات �ا بني, الحلی�ات. ما الحلی�ات؟.

كان لها أوالد زوج, ولها أوالد, فالحلیب؛ كأس ولدها 

ممتلىء حلی�ًا, كأس ابن زوجها نصفه حلیب ونصفه 

�علم ذلك؟ هللا, هي في المطبخ, أول كأسین  ماء, من

لولدیها, ثاني كأسین ألوالد زوجها, أول كأسین حلیب 

كامل الدسم, ثاني كأسین؛ نصف الكأس حلیب 

ونصفها ماء, �عد ما أضیف الماء, مثل �عضهم, خذ هذه ماما, خذ هذه, خذ هذه, خذ هذه, لم یدر أحد, ال زوجها 

ًا, لكن هللا �علم ظلم هذا. فإذا اإلنسان �علم أن هللا �علم, �عني اختلف حاله من األرض علم, وال أوالدها علموا, أبد
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 للسماء.

�عني اآلن إذا إنسان قلنا له: خطك الهاتفي مراقب, كیف ینض�ط في كالمه على الهاتف, وال كلمة, ال �قول: فرد 

ثان�ًا, هذه أفضل, هذا إذا كان اإلنسان أ�قن:  الخاص �التثقیب, �قول: مثقب, فرد ال �قولها, یخاف �فهمونها فهماً 

 أنه مراقب, خطه مراقب: 

َماِء﴾  ﴿ِإنَّ للااََّ َال َیْخَفى َعَلْ�ِه َشْيٌء ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي السَّ

 ]5[سورة آل عمران اآل�ة: 

 ﴿ِإنَّ َر�ََّك َلِ�اْلِمْرَصاِد﴾

 ]14[سورة الفجر اآل�ة: 

 یرصد ع�اده, واحدًا, واحدًا: 

 ﴿َیْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن َال َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَ�ٌة﴾

 ]18[سورة الحاقة اآل�ة: 

 اإلنسان ُیدهش: 

 ِلُم َر�َُّك َأَحدًا﴾﴿َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال ُ�َغاِدُر َصِغیَرًة َوَال َكِبیَرًة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوَال َ�ظْ 

 ]49اآل�ة: [سورة الكهف 

 كل شيء مسجل. 
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 هذا معنى المراق�ة :

مسكتة, كنت في هذا الطر�ق, هذه الصورة, قال لي: الصورة ة قال لي صدیق جاءته مخالفة, �عني قال: أنا ما ر م

 المعینة, المخالفة �المكان المعین, انتهى األمر.�السرعة مسكتة, صورة س�ارته �التار�خ المعین, 

ف حدیثة جدًا, ال �سألونك, اآلن في طرق �التخفی

�عرضون عل�ك الفیلم الذي صوروه لك فقط, تفضل 

تكلم, قطعوا أر�عة أخماس الطر�ق �التحقیق, الصورة 

 مسكتة: 

﴿َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال ُ�َغاِدُر َصِغیَرًة َوَال َكِبیَرًة ِإالَّ 
 �َُّك َأَحدًا﴾َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوَال َ�ْظِلُم رَ 

 ]49[سورة الكهف اآل�ة: 

كل شيء مكتوب, �العكس الكتاب مرقوم, والكتاب مرقوم, مرقوم �عني ُمَرقم, كل صفحة لها رقم, مثل دفتر 

حساب المال�ة, ُمَرقم ومختوم, ال تستط�ع الصفحة ثالثة عشرة, هل تستط�ع أن تب�ع الشقة �ملیون؟ ال تستط�ع, 

شر, خمسة عشر, �حاسبونك, دفتر المال�ة مرقم, وفي آخره صفحة, بلغت صفحات هذا هذه ألغها, تظهر أحد ع

 الدفتر مئة وعشر�ن ختم توق�ع.

َقم الصورة, كل مخالفة مع صورتها,  َقم العدد, الرَّ ْقم, الرَّ فالكتاب مرقوم, كل صفحة لها رقم, والكتاب مرقوم من الرَّ

 لم أكن, تفضل.

, التقوا مع سائق؛ أنك كنت في المطار, ومشیت �سرعة عال�ة, ماذا -أصلحهم هللا-أول ما أتوا بجهاز الرادار 

قال السائق؟ بدیني, �دمحمي, �الكع�ة, أنا لم أكن في المطار, فأروه الصورة, وأمسكها, جعلوه �حلف �كل مقدساته, 

قَ ،  أروه الصورة, سكت, الصورة مسكتة أنه لم �كن في المطار, ْقم, فالكتاب مرقوم من الرَّ م, والكتاب مرقوم من الرَّ

كتاب أعمالك, صفحاته مرقمة, وكل مخالفة مع صورتها ملونة أ�عاد ثالثة, أرقى شيء ثالثة أ�عاد, انتهى كل 

 شيء, هذا معنى المراق�ة. 
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 هذه هي خائنة األعین :

 اآل�ة التي �عدها: 

ُدوُر﴾  ﴿َ�ْعَلُم َخاِئَنَة اْألَْعُیِن َوَما ُتْخِفي الصُّ

 ]19ة غافر اآل�ة: [سور 

 خائنة األعین؛ ال �مكن لجهة في األرض أن تكشفها, لجهة في األرض.

جالس في غرفتك, والدن�ا لیل, وقبل أن تنام أطفأت المص�اح, النافذة مفتوحة, أنت في ظالم, أنت ال ُترى, ولكنك 

عینك من محاسنها, من الذي َترى, خرجت جارتك على الشرفة, تظن ال یوجد أحد, بث�اب متبذلة, لو أنك مألت 

 �كشفك في األرض؟ وال جهة في األرض, لكن هللا یراك, هذه خائنة األعین.

عندك مر�ضة, في مكان یؤلمها, نظرت إل�ه, وهذا من حقك, أما اختلست النظر إلى مكان آخر ال  -حسناً –أنت 

 یؤلمها, من الذي �كشف هذه النظرة؟ هللا هلالج لج: 

ُدوُر﴾ ﴿َ�ْعَلُم َخاِئَنةَ   اْألَْعُیِن َوَما ُتْخِفي الصُّ

 ]19[سورة غافر اآل�ة: 

 ما ثمن دخول الجنة؟ :

هذا الدین �ا أخوان, دین انض�اط, �عني: جنة عرضها 

 السموات واألرض, جنة إلى أبد اآلبدین, ثمنها �االنض�اط: 

 ْلَهَوى﴾﴿َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َر�ِِّه َوَنَهى النَّْفَس َعِن ا

 ]40[سورة النازعات اآل�ة: 

 ﴿َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى﴾

 ]41[سورة النازعات اآل�ة: 
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 ﴿َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى﴾

 ]41[سورة النازعات اآل�ة: 

 من �علم خائنة األعین؟ :

أبدًا, ال یرى الصورة, حسنًا: شخص أعطاك جواز سفره, من أجل أن تجدده ط�عًا, هو وزوجته, المؤمن ال �فتحه 

لو فتحته في الطر�ق, رأیت من هي, ما شكل زوجته, زوجته في الصورة, من �علم هذه النظرة؟ هللا عز وجل, 

صاحب الجواز: هل بإمكانه أن �كشف هذه النظرة؟ ال, أعطاك إ�اه, وقال لك: إذا ممكن جدده لي, یوجد على 

 تح الجواز, ونظر إلى صورة الزوجة, هذه نظرة خائنة: الجواز صورتك, وصورة زوجتك, لو أنه ف

ُدوُر﴾  ﴿َ�ْعَلُم َخاِئَنَة اْألَْعُیِن َوَما ُتْخِفي الصُّ

 ]19[سورة غافر اآل�ة: 

 أح�انًا: إنسان في بیت, �عني بیت ل�س له؛ في خزن, في دروج, في طاوالت, یرى أن هللا معه, ال �فتح شیئًا. 

 هذا المؤمن :

سكنت في بیت أسبوع, قلت له: وهللا ال  -هكذا– وهللا مرة

أعرف شیئًا فتح في البیت كله إطالقًا, ال درج, وال ...... 

 أبدًا. 

أح�انًا إنسان: موضوع دفتر على الطاولة, یجب أن ال 

تنظر في كتاب أخ�ك إال بإذنه, قد �كون في حسا�ات 

تنظر معینة, یجب أال تقتحم أسراره إطالقًا, هذا المؤمن, ال 

�كتاب أخ�ك إال بإذنه, حتى لو على جهاز كمبیوتر, عنده 

برامج معینة, عنده برنامج محاس�ة, ترى ما هي حسا�اته, تفتح له, ال یجوز؛ ال تقتحم برامج ألخ�ك إال بإذنه, ال 

 تقتحم دفتر أخ�ك إال بإذنه, ال تقتحم حاجات أخ�ك في بیته إال بإذنه, فهذه كلها خائنة األعین: 
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ُدوُر﴾﴿�َ   ْعَلُم َخاِئَنَة اْألَْعُیِن َوَما ُتْخِفي الصُّ

 ]19[سورة غافر اآل�ة: 

 في أشخاص �حب �عرف كل قض�ة ما أصلها, أي نعم. 

 

 ما محور هذا الحدیث؟ :

 الحدیث الشر�ف: 

َئَة الحَسَنَة َتْمُحَها, وخاِلِق الناَس بخُلق حسن)) یِّ  ((اتَِّق هللا حیثما كنَت، وأْتِ�ِع السَّ

 [أخرجه الترمذي في سننه]

اتق هللا حیثما كنت: إذا في فرق �التقوى �حسب المكان, فهذا دلیل النفاق, أمام الناس منض�ط, وحدك غیر 

منض�ط, وأنت �المملكة تصلي الصالة في وقتها, ألنه في مطاوعة, خارج المملكة ال تصلي أبدًا, المرأة �الممكلة 

–طائرة, تخلع كل شيء, ترجع كأنها ممثلة, هذه معناها منافقة, النفاق �قابله منض�طة انض�اطًا شدیدًا, تركب ال

 ما �سمى ب(انفصام شخص�ة), له شخصیتان؛ شخص�ة مع المؤمنین, شخص�ة مع المنافقین:  -اآلن

 ا َمَعُكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْهِزئوَن﴾﴿َوإَِذا َلُقوا الَِّذیَن َآَمُنوا َقاُلوا َآَمنَّا َوإَِذا َخَلْوا ِإَلى َشَ�اِطیِنِهْم َقاُلوا ِإنَّ 

 ]14[سورة ال�قرة اآل�ة: 

ُهْم ِفي ُطْغَ�اِنِهْم َ�ْعَمُهوَن﴾ ُ َ�ْسَتْهِزُئ ِبِهْم َوَ�ُمدُّ  ﴿للااَّ

 ]15[سورة ال�قرة اآل�ة: 

ار اإلنسان لما ینحرف, �ص�ح له شخصیتان؛ شخص�ة لتحقیق مصالحه مع المؤمنین, وشخص�ة یتملق بها الكف

 والمنحرفین, هذا اسمه نفاق, أو انفصام شخص�ة, أو ازدواء شخص�ة. 

 الحدیث: 
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وأت�ع السیئة الحسنة تمحها, وخالق الناس بخلق  -في أي مكان عل�ك أن تتقي هللا-((اتق هللا حیثما كنت 
 حسن))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

 ما معنى: (احفظ هللا �حفظك)؟ :

 الحدیث األخیر: 

 إني أعلمك كلمات: احفظ هللا �حفظك)) ((�ا غالم

احفظ هللا �حفظك: �عني أنت یجب أن تخاف من هللا ف�ما 

بینك و�ینه, فإذا خفت من هللا ف�ما بینك و�ینه, ما أخافك من 

 أحد, �حفظك من أن تخاف من غیره.

احفظ هللا �حفظك؛ احفظ هللا في عینك, �متعك هللا بها إلى 

أذنك, اسمع الحق, �متعك هللا بها نها�ة عمرك, احفظ هللا في 

إلى نها�ة عمرك, احفظ هللا في لسانك, �متعك هللا �ه إلى نها�ة عمرك, احفظ هللا في أعضائك, احفظ هللا في 

یدك, احفظ هللا في رجلك, احفظ هللا في كس�ك, احفظ هللا في إنفاقك, احفظ هللا في زوجتك, احفظ هللا في أوالدك, 

 هذه النقاط, متعك هللا �صحتك, و�أهلك إلى یوم موتك.  إن أقمت أمر هللا في

 احفظ هللا �حفظك: احفظ أمر هللا من أن تض�عه, �حفظك من أن تخسر شیئًا في الح�اة الدن�ا.

 هذا حدیث جامع مانع: 

 ((احفظ هللا �حفظك))

 �عني أن تخاف من هللا وحده, مستحیل أن یخ�فك من غیره, أن تخاف منه وحده. 

 من هللا لن یخ�فك من غیره : إذا خفت

 �عني مثًال: �ائع, یخاف هللا: أن �ظلم أي مشتر ......
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�عني فرضًا: وجد فأرة في تنكة الز�ت, خاف من هللا, لم �عد ی�عها, عملها صابون, وثمنها ألفان وخمسمئة التنكة, 

, هذا اإلنسان ال �مكن أن یخاف من �ستط�ع یب�عها, وال أحد یدري ما فعل, لكنه خاف من هللا, ف�ما بینه و�ین هللا

 موظف تمو�ن, ألنه خاف من هللا, انتهى, ما دام خاف منه, لن یخ�فك من غیره.

احفظوها �ا أخواننا هذه: إذا خفت منه, لن یخ�فك من غیره, صرت غال�ًا عل�ه أنت, أما إذا لم تخف منه, تص�ح 

ي, مثل الطفل تص�ح أمامه, ألنك لم تخف ف�ما بینك مثل الطفل الصغیر أمام إنسان عادي جدًا, أقل من عاد

و�ین هللا, لم تخف من هللا, أخافك من �عض ع�اده, �عني إما أن تكون عبدًا هلل, وٕاما أن تكون عبدًا لعبد لئ�م, 

 ترجوه, تص�ح أمامه مثل الطفل, ألنه ال یرحمك, أنت من هللا لم تخف.

هم, �عتهم �ضاعة فاسدة, �أسعار غیر معقولة, جاء موظف أظهر أثناء تعامل الز�ائن ما خفت من هللا؛ جرمت

 الفرق, أما إذا أنت خفت من هللا عز وجل, لن یخ�فك من أحد غیره. 

((ال أجمع على عبدي أمنین وخوفین؛ إن خافني في الدن�ا أمنته یوم الق�امة, وٕان أمنني في الدن�ا أخفته یوم 
 الق�امة))

 دعاء الختام :

 , الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 ال�قین والتوكل:  {119-89}الدرس 

 25-07-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 دعاء االستفتاح :

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

إال ما علمتنا إنك أنت العل�م الحك�م, اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا �ما علمتنا وزدنا علمًا, وأرنا  اللهم ال علم لنا
الحق حقًا وارزقنا ات�اعه, وأرنا ال�اطل �اطًال وارزقنا اجتنا�ه, واجعلنا ممن �ستمعون القول فیت�عون أحسنه, وأدخلنا 

 برحمتك في ع�ادك الصالحین. 

 اإلنسان : من اآلفات التي تهلك

 أیها األخوة الكرام:

 في كتا�ه ر�اض الصالحین, �ا�ًا سماه: �اب ال�قین والتوكل.  -رحمه هللا تعالى-عقد اإلمام النووي 

مشكلة اإلنسان: في عدم ال�قین, وفي طول األمل, آفتان خطیرتان ُتهلكان اإلنسان؛ صعف ال�قین, وطول األمل, 

الثًا خطیرًا: ضعف التوحید, ضعف ال�قین, وضعف التوحید, وطول األمل, هذه وٕان أردنا أن نضیف إلیهما شیئًا ث

 ثالثٌة مهلكات؛ ضعف ال�قین: ل�س متأكدًا, اإلنسان ال یتحرك إال إذا أ�قن.

 ما الحل الذي نصل إل�ه من جراء هذه األمثلة؟ :

قلب, في مرض الغرغر�ن, إنسان یدخن, �قرأ في سرطان رئة, في سرطان شفتین, في جلطة, في احتشاء عضلة 

�عني ل�س متأكدًا أن هذه األمراض تنتظر المدخن, متى �قلع عن التدخین حتمًا؟ إذا أصیب بجلطة, وتأكد أنها 

 من الدخان, اآلن دخل �ال�قین؛ ال�قین: �حملك على العمل, ضعف ال�قین: یجعلك مترددًا.

ها, ألنك رأیت مسودة مرسوم تشر�عي لمنع استیراد اآلن: إذا أنت أ�قنت كتاجر, یوجد �ضاعة سوف ترتفع أسعار 
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هذه المادة, هناك من یب�ع بیته, و�شتري هذه ال�ضاعة, دخل �ال�قین, أما كإشاعة, �قول لك: اعمل نصف عاقل, 

 نصف مجنون. متى تتحرك؟ إذا أ�قنت المشكلة في ضعف ال�قین.

في نار في نار, حسنًا: لماذا تقترف المعاصي؟  هؤالء الناس؛ مؤمن مؤمن, في آخرة في آخرة, في جنة في جنة,

 �قول لك: هللا یتوب علینا, ال یوجد عنده �قین�ات.

إنسان من بني ال�شر قوي, إذا قال له: تعال ألسألك یوم الخم�س الساعة العاشرة, تعال إلینا, واصطحب معك 

 اء السؤال في مشكلة, وقد یدخل وال یخرج.الهو�ة, ثالثة أ�ام ال ینام اللیل, إنسان من بني ال�شر: ألنه موقن ور 

حینما تتعامل �ال�قین, ُتحل كل مشكالتك, �قین�ات الدین وصلت إلیها, أما كل المسلمین؛ في آخرة, وفي جنة, 

وفي نار, وفي حوض, وفي صراط, وفي موت, وفي قبر, وفي الحنش األقرع �القبر, كله كالم؛ لكن ال یوجد 

 نام اللیل.�قین, لو یوجد �قین: ال ت

((وهللا لو تعلمون ما أعلم ما أنتم عل�ه �عد الموت؛ ما أكلتم طعامًا عن شهوة, وال دخلتم بیتًا تستظلون ف�ه, 
 ولذهبتم إلى الصعدات ت�كون على أنفسكم))

تري قض�ة ال�قین, إذا أنت ذهبت إلى بیروت, ورأیت تفت�شًا �فوق حد الخ�ال, وُتفتش الس�ارة مكانًا مكانًا, هل تش
 أغراضًا من بیروت؟ مستحیل, صار الغرض عبئًا, لم �عد مكس�ًا, صار مغرمًا.

 أنت الحظ نفسك؛ حینما تصل في ح�اتك الدن�ا إلى �قین�ات, ال�قین�ات تحملك على الحركة. 

 متى یدخل اإلنسان في ال�قین؟ :

مل له شرفات, �عمل له ألمنیوم قلت في درس سابق: إنسان �سكن بیتًا في الطابق الرا�ع؛ �عمل له ج�صین, �ع

برونز, �عمل �حراته رخام في األرض, یز�نه تز�ینًا مذهًال, �قول لك: كل �الطة تصورت أین مكانها, إذا صار 

معه مشكلة في قل�ه, وقال له الطبیب: هذا الدرج كالمنشار لك, ثاني یوم �ضعه في الدالل, دخل �ال�قین. أنا 

 أقصد ما أقول: 
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 َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾ ﴿َكالَّ َلوْ 

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:

 ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِح�َم﴾

 ]6[سورة التكاثر اآل�ة:

إنسان راكب س�ارة في طر�ق ها�ط؛ جنائن على الطرفین, نس�م علیل, وس�ارة فخمة, مرتاح, معه أهله, �مزح, 

والمنعطف حاد, في النها�ة یولول, كان �ضحك, و�ضحك, فإذا أ�قن فجأة: أن المك�ح معطل, واالنحدار شدید, 

 �قول لك: متنا, دخل في ال�قین. 

 هل أنت موقن �مصداق�ة هذه اآل�ات؟ :

 أنا ألح على ال�قین, اآل�ات القرآن�ة: هل أنت موقن من مصداقیتها؟.

 لما ر�نا عز وجل قال: 

 ﴿َفَوَر�َِّك َلَنْسَأَلنَُّهْم َأْجَمِعیَن﴾

 ]92[سورة الحجر اآل�ة:

 ﴿َعمَّا َكاُنوا َ�ْعَمُلوَن﴾

 ]93[سورة الحجر اآل�ة:

تغتصب بیتًا تعود؟ تضع شر�كًا في الطر�ق؟ تضحك عل�ه؟ تطلق زوجتك طالقًا تعسف�ًا وأنت ظالم لها؟ تدلس 

في الب�ع والشراء؟ تغش؟ توهم الشاري أن هذه ال�ضاعة من مصدر معین وهي ل�س كذلك؟ ادخل �ال�قین وانظر, 

 سانًا مستق�مًا, ال�قین �حملك على االستقامة: تص�ح إن

 ﴿َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:
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 ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِح�َم﴾

 ]6[سورة التكاثر اآل�ة:

 من أمثلة ال�قین :

قطعة منها, ُكْل: أنا أرى  مرة كنا مع طبیب قلب جراح في سهرة, قدموا طعامًا طی�ًا؛ حلو�ات في القشطة, ما ذاق

 كل یوم الشر�ان التاجي مسدود من هذه األكالت, أحبها؛ ولكن ال أتناولها. یوجد عنده �قین.

مرة قادم من حلب في الشتاء, أمطار غز�رة كأفواه الكرب, وجدت إنسانًا في العدوي, یجري ر�اضة, قلت: خمسة 

�أكلون, و�شر�ون, كم في ذهنه من ال�قین: أن الجري مفید مالیین في دمشق, كلهم في بیوتهم وراء المدافىء؛ 

 تحت المطر؟: 

 ﴿َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:

 هل تر�د أن تحرر هذه المفاه�م الخاطئة؟ إل�ك ذلك :

ن العمل لها؟ �قول لك: هللا أخطر آفة ُتهلك الناس: ضعف ال�قین, ل�س متأكدًا؛ في آخرة؟ في آخرة, حسنًا: أی

 یتوب علینا, في جنة؟ في جنة, حسنًا: أین الطاعات؟ أین اإلنفاق؟. 

یدفع مالیین على عرس, و�ضن �مئة لیرة على فقیر, األولى ظاهرة؛ ألنه في تصو�ر, وفي �طاقات, وفي أخ�ار, 

 أنفق, ل�س متأكدًا.  وأمام الناس, أما هذه الهد�ة ل�ست ظاهرة, ل�س موقنًا: أن هللا �علم أنه

 نر�د أن نحرر هذه المفاه�م الخاطئة, هذا التصور المر�ض:  

 ﴿َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:
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 ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِح�َم﴾

 ]6[سورة التكاثر اآل�ة:

 اإل�مان ل�س في الع�ادات الشعائر�ة وٕانما في االستقامة :

 : إذا ظلمت إنسانًا سوف تدفع الثمن �اهظًا؟ لست موقنًا, تظن نفسك مجتهدًا.أنت موقن

تجد محام�ًا, �أت�ه موكل غش�م, �قول له: اعتبرها في جی�ك, الدعوى منته�ة, و�علم علم ال�قین أمل النجاح صفر, 

 فسه؟ .�عمله �قرة حلوب لثماني سنوات, �عد ذلك یتهم القاضي: أنه ارتشى من خصمه, ماذا �ظن ن

ذك�ًا, مجتهدًا, �عني �علمه استطاع أن �حصل دخًال كبیرًا, أخذ عشر�ن ألفًا, وراء عشر�ن, وراء ثالثین: انت�ه, 

القاضي �طنه كبیر, وخصمك ل�س �قلیل, مثل ما تر�د؛ یخوفه, یر�د خمسین, هذه خمسون, وهو موقن أن الدعوى 

ط�ه معلومات كلها خاطئة, �عد ذلك �فاجئه: أن القاضي خاسرة, �سحب منه مئة, مئتین, على ثماني سنوات, �ع

ق�ض الخصم, أنا نصحتك, لم تقبل معي, الخمسون ال تكفي كان, �قول له, هذا البلد كله هكذا �مشي؛ تجد 

 سرطان, حادث, مشكلة, مرض خبیث: 

 ﴿َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:

 ْلَجِح�َم﴾﴿َلَتَرُونَّ ا

 ]6[سورة التكاثر اآل�ة:

اإل�مان ل�س �الصالة, الصالة سهلة, أنشط في الصیف, والص�ام سهل, �عمل اإلنسان ر�ج�م, والحج س�احة, أما 

اإل�مان في الدرهم والدینار, في االستقامة التامة؛ الصالة فرض, والص�ام فرض, والحج فرض, من دون استقامة: 

 مضمونها. ُتفرغ هذه الع�ادات من 
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 هل یجرؤ صیدلي إذا كان �علم علم ال�قین أن یب�ع الدواء �عد انتهاء مدة صالحیته؟ :

 قال تعالى: 

 ﴿َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:

 ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِح�َم﴾

 ]6[سورة التكاثر اآل�ة:

ینفي الصالح�ة؟ الدواء منته من جمعة, ثمنه ثمانمئة لیرة, ش�فرة,  هل یجرؤ صیدلي إذا كان �علم علم ال�قین:

 الصالح�ة �حكها, انتهى, یب�عه.

أنا كنت أظن سا�قًا, كنت أظن: أن الدواء الذي انتهت صالحیته ال �فید, لیته ال �فید, في دراسات دق�قة جدًا, 

, هو أمن ب�ع الدواء بثمانمئة لیرة, وصالحیتها ُ�ضر ضررًا كبیرًا, هذه المواد حینما تتفكك, تص�ح سامة أح�اناً 

 منته�ة: 

 ﴿َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:

 ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِح�َم﴾

 ]6[سورة التكاثر اآل�ة:

 في أكثر الحرف ........ 

 واقعة :

�عد ما حضر خط�ة الجمعة, وجلس في غرفتي �عد  زارني طبیب, قال لي: أنا معي ثالثة بوردات, أهًال وسهًال,

الخط�ة, قال لي: أنا خرجت عشر�ن ج�ًال من األط�اء, طبیب مشهور جدًا, و�عني عمره من فوق الثمانین سنة, 
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لكن ما شاء هللا كأنه شاب, قال لي: أنا أحب المرضى, كأنهم أوالده, حكى كالمًا طی�ًا, وأنا صدقته, �عني 

 مخلص.

ءتني امرأة معها سرطان في الثدي, ممتد للكتف, منته�ة, فانفرد بزوجها, قال له: أنت في حقها مجرم, قال لي: جا

قال له: لماذا؟ قال له: هذا المرض یجب أن تكشفه أنت, أو �كشفه طبیب قبل سنتین, على قدر الحمصة, على 

ما اآلن: ال یوجد أمل, قال له: ال, نحن قدر الجوزة, ُ�ستأصل, ُ�عالج �األشعة, واحتمال النجاح مئة في المئة, أ

كنا عند طبیب فالن, لم �قل لنا: سرطان, �قینا عنده سنتین, �قینا عنده سنتین, لم �قل: سرطان, أعطانا كورتزون, 

 وأعطانا مضادات التهاب, ومسكنات, فماذا قال لي الطبیب؟.

یب؛ لكن لو قال: سرطان, تحولوا عنه إلى قال لي: وهللا طالب طب صف ثالث, �علم أنه سرطان, لكن هذا الطب

 غیره, فأوهمهم أنه غیر سرطان, بدأ یبتز أموالهم خالل سنتین.

قال لي: لما الزوج عرف الحق�قة, قال له: نحن عند فالن, لم �قل سرطان, قال له: هذا, لم �عرف هذا سرطان, 

لل على األرض, ودعا, قال له: �ا قال له: طالب طب �عرفه, طالب طب صف ثالث, قال لي: الزوج فجأة تذ

 .-ر�ط االنتقام منه بوجود هللا-رب, إذا كنت موجودًا تنتقم منه 

قال لي: �عد ستة أ�ام ماتت المرأة, أنا الموضوع نسیته, �عد أحد عشر شهرًا, جاءه شاب أنیق, قال لي: جلس 

أنا زمیلك, االسم الكر�م؟ قال له: فالن, مكان زوج المر�ضة على المقعد, وجلس متهالكًا, قال له: خیر؟ قال له: 

نفسه, سرطان في الصدر, قال لي: وهللا �ا أستاذ, وهللا �حسب خبرتي, عمر السرطان أحد عشر شهرًا, من وقت 

 ما تذلل الزوج, قال له: �ا رب, إذا كنت موجودًا انتقم منه.

وجتك مرض خبیث, اذهب إلى طبیب أشعة, هذا لو كان الطبیب, �علم علم ال�قین: ما فعلها, قال له: أخي مع ز 

 أنا انتهت عندي؛ لكن ما كان �علم علم ال�قین, ظن نفسه ذك�ًا, �عمل المر�ض �قرة حلوب: 
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 ﴿َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:

 ما فحوى هذه النقطة؟ :

ة یب�عها؟ لو كان �علم علم ال�قین: ال یجرؤ أن یب�عها, هل یجرؤ سمان عنده تنكة ز�ت بلدي, وقعت فیها فأر 

�ستخدمها للصابون, أما للب�ع مستحیل, یخاف من هللا, أما إذا ال یوجد عنده علم �قیني, �قول لك: ال تدقق, من 

, یراك؟ قل: هللا وال تخاف, هكذا, هذه اسمها تل�سة, یب�عها, �أتي ر�نا ی�عث له موظف تمو�ن, بركه شهر�ن سجن

 وهللا لست فاعًال شیئًا, وتنكة الز�ت!؟ كیف لست فاعًال شیئًا!؟: 

 ﴿َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:

 ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِح�َم﴾

 ]6[سورة التكاثر اآل�ة:

عة له, وازددت خوفًا منه, أخواننا الكرام, شيء مخیف, ر�نا عدل, عدله مطلق؛ كلما ازددت علمًا �ه, ازددت طا

 سالمة اإلنسان ...... 

 ما رأ�ك؟ :

زرت شخصًا, قال لي: أنا عمري ست وتسعون سنة, التحلیل مئة في المئة, صح�ح, كله طب�عي, قال لي: ما 

 تناولت قرشًا حرامًا في ح�اتي, ولست فاعًال حرامًا في ح�اتي, الحرام ال �علمه: 

 َم اْلَ�ِقیِن﴾﴿َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعلْ 

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:
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 ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِح�َم﴾

 ]6[سورة التكاثر اآل�ة:

هذا دین, إله؛ مطلع عل�ك, على نوا�اك, على البواعث النفس�ة, على األهداف, على السلوك, كله هللا مطلع عل�ه, 

 أنت مكشوف عنده: 

 َ�ٌة﴾﴿َیْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن َال َتْخَفى ِمْنُكْم َخافِ 

 ]18[سورة الحاقة اآل�ة:

َ َ�ُحوُل َبْیَن اْلَمْرِء َوَقْلِ�ِه﴾  ﴿َواْعَلُموا َأنَّ للااَّ

 ]24[سورة األنفال اآل�ة:

 علم ما كان, وعلم ما �كون, وعلم ما س�كون, وعلم ما لم �كن لو كان كیف كان �كون. 

 قف عند هذه المحطة :

 ت الناس ناتجة عن ضعف ال�قین, ل�س متأكدًا , ال یخاف.أیها األخوة الكرام, وال أ�الغ: أكثر مشكال

�عني تصور إنسانًا على كتفه عقرب, قلنا له: یوجد على كتفك عقرب, �قي هادئًا, مرتاحًا, ابتسامة على شفت�ه, 

ذا قال لك: وهللا أنا شاكر لهذه المالحظة, وأرجو هللا س�حانه وتعالى أن �مكنني من أن أكافئك علیها, أرأیت ما

قلت له؟ ما دام �قي هادئًا, وأعطاك كالمًا معسوًال, ما سمع ماذا قلت له, لو سمع ماذا قلت له, لخرج من جلده 

 خوفًا, لكن لم ینت�ه.

 هللا عز وجل قال: 

 ﴿َوَما َأْنَت ِ�ُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبوِر﴾

 ]22[سورة فاطر اآل�ة: 
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 َنا َوُهْم َال َ�ْسَمُعوَن﴾﴿َوَال َتُكوُنوا َكالَِّذیَن َقاُلوا َسِمعْ 

 ]21[سورة األنفال اآل�ة:

مُّ اْلُ�ْكُم الَِّذیَن َال َ�ْعِقُلوَن﴾ َوابِّ ِعْنَد للااَِّ الصُّ  ﴿ِإنَّ َشرَّ الدَّ

 ]22[سورة األنفال اآل�ة:

ُ َوَرُسوُلُه﴾  ﴿َوَلمَّا َرَأى اْلُمْؤِمُنوَن اْألَْحَزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا للااَّ

 ]22سورة األحزاب اآل�ة:[

 هكذا قال هذا الشخص :

أخ من أخواننا, اشترى س�ارة, لكن فخمة جدًا, �ا�ان�ة من أحدث مودیل, ب�ضة, بثالثة ونصف, من خوفه علیها 

تأمین كامل, سألني, قلت له: التأمین كامل حرام, أما اإلج�اري ضر��ة, هذا ل�س ..... له ثقة بي, رفع التأمین, 

أ�ام حادث, كلفه مئة وثمانون ألفًا, أنا شعرت �الحرج, قال لي: أستاذ, كنا ما رفعنا التأمین, ما صار  �عد ثالثة

طبیب, وهللا طبیب أسنان, لكن -معنا هكذا, سألناك: حرام؟ قلت لنا: التأمین, تفضل ..... ماذا أر�د أن أقول له؟ 

حها, و�اعها, كره الس�ارة, �اعها بوقت كان أسعارها قلت له: وهللا هذا الشرع, وهللا لن �ض�عك, صل -المع جداً 

في صعود, �اعها �ملیون وأر�عمئة ألف, �عد أر�عة أشهر, السوق كر للملیون ونیف, ملیون إال, ر�ح أر�عمئة ألف, 

 اشترى بیتًا بدمر, �اعه, ر�ح أر�عمئة ألف.

صعب, رفعنا التأمین مئة وثمانین ألفًا, قال �فضل الفتوى, ر�حنا ثمانمئة ألف, أولها  -�ا أستاذ-قال لي: وهللا 

 لي: ثمانمئة ألف جاءني لما ضر�ت, و�عتها �سعر غال, وأخذت بیتًا و�عته �سعر غال: 

 ﴿َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:
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 قصة زائر من السعود�ة :

ي, �عني حضر درس الجمعة, ودرس السبت, ودرس األحد, زارني رجل, �عني استأجر بیتًا جانب الجامع, سعود

ودرس االثنین, والخط�ة, والفجر, والظهر, أحب الدروس جدًا, لزمها جم�عها, وهللا أنا أحببت ..... تعال زورنا, 

في السعود�ة؟ قال لي: عندي ستون س�ارة, مئة وعشرون؛ ستون مارسیدس,  -حضرتك–زارني, ماذا تعمل 

لتأجیر, قلت له: مؤمن علیهم؟ قال: ال وهللا, قال لي: وهللا ثماني سنوات وال حادث, أ�قن �حفظ وستون ل�موز�ن ل

 هللا: أنا أؤدي الزكاة, وأستق�م على أمر هللا. 

 ما سبب مشكالتنا؟ :

ه التزم في أخ كان یؤمن �أن ال إله, ل�س ال إله إال هللا, ال إله فقط, وقف, ال �كمل, ال إله, �عني ملحد, أحد أخوان

واألخ الذي یلتزم في الجامع, و�ستق�م في الجامع, و�تمنى الهدا�ة ألصدقائه القدامى, أنا أقدسه, -في الجامع, 

 .-أكثرهم ملحدین

فهذا ...... النتیجة استجاب �عد جلسات طو�لة جدًا, استجاب, وصلى, أما مؤمن على الس�ارة تأمین كامل, قال 

ل سنة أر�عین, خمسین ز�ادة, خالفي مع شركة التأمین, قال له: ارفع التأمین لي: وهللا تأمین كامل, وأدفع ك

االخت�اري, وابق على اإلج�اري, فط�قها, مضى سنة, اثنا عشر شهرًا ال یوجد فیها وال عیب, عمل لنا عشاء على 

 ن�ة ...... 

ألف, السنة وال حادث, أنت  قال لي: غیر معقول! كل عمري أؤمن تأمینًا كامًال, وأدفع فوقه أر�عین, خمسین

 تعامل هللا عز وجل, تعامل خالق الكون: 

 ﴿َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:

 ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِح�َم﴾

 ]6[سورة التكاثر اآل�ة:
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 ضعف ال�قین �ا أیها األخوة, ضعف ال�قین وراء كل مشكالتنا.

 الدن�ا .......  أنت الحظ نفسك في أمور

 الدین استقامة :

 مرة من �اب الطرفة �عني .......

واإلنسان موظف,  -هللا أكرمنا اآلن, كل شيء مؤمن-قد�مًا كان في أزمات تمو�ن�ة, من حوالي عشر سنوات, 

وخرج  دخل إلى بیته الساعة الثالثة, من تع�ه میت, خلع, ول�س بجامته, وجلس, فقال له ابنه خمس كلمات, ل�س,

من البیت, قال له: المؤسسة اآلن جاءها ز�ت بلدي, والتنكة ثمنها ثمانمئة, في الخارج ثمنها ألف وثمانمئة, وأنت 

قا�ض معاشك, وال یوجد عندنا ز�ت, وال یوجد ازدحام, انظر كم شرط؟ ال یوجد ازدحام, والوج�ة اآلن جاءت, 

اشك اآلن, �سرع, �صعد یجلب األموال و�رجع, هذا ال�قین, وتوفر ألف لیرة, ونحن ال یوجد عندنا ز�ت, وقا�ض مع

في توفیر ألف بهذه العمل�ة, وجانب البیت المؤسسة, وال یوجد عندهم ز�ت, ومعه ثمن التنكة, وتوفیر ألف, وال 

تأكل یوجد ازدحام, والوج�ة اآلن جاءت, �أتي بها رأسًا, هو دخل �ال�قین, ادخل �ال�قین وانظر, ال تنام اللیل, ال 

 قرشًا حرامًا.

یلف محركات, أما محرك محروق, شرط خمسة آالف, فتحه, وجده محروقًا, في إطار خارجي مقطوع, لحمه 

خمس دقائق �الكاوي, �عد جمعة: �ا ولد شغل, شغل, خمسة آالف أخذهم, عرف هللا, علم علم ال�قین, جاءته 

�ه, قال له: خمس وعشرون لیرة, قال له: عجیب!! حالة مشابهة, فتحه, ل�س محروقًا, لحمه �الكاوي, جاء صاح

 قلت: خمسة آالف! ما ف�ه شيء.

 قبل أن �علم علم ال�قین: أكل المال الحرام, �عد أن علم علم ال�قین ..... 

 تشعی�ات, وخالف�ات, الدین استقامة.  -هكذا–هذا الدین أخواننا, الدین ال �حتاج لع�ًا كثیرًا, ال �حتاج إلى 
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 ین :هذا هو الد

قال له: �عني هذه الشاة وخذ ثمنها, قال له: ل�ست لي, قال له: قل لصاحبها: ماتت أو أكلها الذئب, قال له: 

ل�ست لي, قال له: خذ ثمنها, قال له: وهللا إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها, ولو قلت لصاحبها: إنها ماتت, أو 

 ن هللا؟.أكلها الذئب لصدقني, فإني عنده صادق أمین؛ ولكن أی

 هذه ال یوجد لها حل, هذا الدین, الدین: أن تقول: أین هللا؟ فقط. 

 إن هللا یدافع عن الذین آمنوا :

قال لي: عندي موظف من خمس وعشر�ن سنة, أمین, قال لي:  -�مكن اآلن حاضر معنا-أخ كر�م من أخوانكم 

ئة لیرة, قال لي: انقلب وجهه مثل من یومین, أحسب الصندوق, ینقص خمسمئة لیرة: �ا فالن في نقص خمسم

التوت, قال لي: وهللا ال أعرف, لعل شخص طلب أصرف له خمسمئة, أخذتهم من الصندوق, وضعت خمسمئة 

في جیبي, لعل هكذا, قال لي: أخذتها, وضعتها .... �عد ر�ع ساعة, ز�ائن لبنان�ة أتوا, اشتروا من عنده, أخذوا 

 خمسمئة ثان�ة.

 ر�ع ساعة, ألنه أمین, هو أمین, ال �أكل شیئًا ل�س له: هللا دافع عنه �عد 

 ﴿َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَ�ِقیِن﴾

 ]5[سورة التكاثر اآل�ة:

 ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِح�َم﴾

 ]6[سورة التكاثر اآل�ة:

 دعوة رجاء :

د, والب�ان الجمركي نسخة منه أنا أرجو هللا س�حانه وتعالى: أن نصل إلى ال�قین, �ال�قین: مثل إذا إنسان مستور 

للمال�ة, یخفي الب�ان في حسا�ات المال�ة, وٕاال تهدر كل حسا�اته, هذا العمل ال یوجد معه لع�ة, �فرض عل�ه 

 ضرائب كبیرة,
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 ألنه موقن الب�ان نسخة منه للمال�ة, �كتب الحسا�ات. 

أمر هللا عز وجل, فإذا استقمت نجوت, هذا الموضوع: أن تعلم علم ال�قین؛ إن علمت علم ال�قین, استقمت على 

 وهذا كل الدین أساسًا. 

 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 التفكر في عظ�م مخلوقات هللا تعالى:  {119-90}الدرس 

 08-08-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 د هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. الحم

 ما وراء هذا المثل :

 أیها األخوة الكرام:

معنون ب�اب: التفكر في عظ�م  -رحمه هللا تعالى-ال�اب التاسع من كتاب ر�اض الصالحین لإلمام النووي 

 مخلوقات هللا تعالى.

 ثلة ......أیها األخوة, أضرب لكم �عض األم

تدخل إلى بیت صد�قك في العید, تجد إنسانًا؛ تتأمل ث�ا�ه, شكله, أناقته, هندامه, حدیثه, ال تعرف عنه إال �ضعة 

كلمات, �قول لك: صد�قي �ا ترى؛ موظف, تاجر, ثقافته عال�ة, متدن�ة, ملتزم, غیر ملتزم, فأنت ال تعرفه, لو 

م معرفتك, تعاملت معه تعامل أكمل قاعدة؛ لو ظننته جاهًال, حدثوك عنه ساعة, حجم معرفتك كبر, ازداد حج

طلع معه دكتواره مثًال, تستحي �حاله, لو ظننته فقیرًا, طلع غني كبیر, لو ظننته متفلتًا, طلع ملتزم مثًال. فقض�ة 

 أن تعرفه: قض�ة مهمة جدًا. هذا المثل سوف نتوسع ف�ه:

ت واألرض كلمة, �عني �میزان معرفة هللا خمسة غرامات, هللا عز وهلل المثل األعلى, هللا عز وجل خلق السموا

وجل رح�م خمسة ثان�ات, أما الشهوات حجمها عشرة كیلو, فالشهوات ال �حرك المیزان خمسة غرامات, إذا في 

كفة عشرة كیلو, ال �حرك الشهوات خمسة غرامات, وال عشرة, وال مئة, لحتى تتجمع المعرفة �عشرة كیلو, لحتى 

 حرك المیزان.یت

فاهلل عز وجل أودع في اإلنسان شهوات, الشهوات قو�ة جدًا, ال ُیلجمها إال إ�مان قوي, تجد المؤمن مضحي 

 �الغالي والرخ�ص, والنفس والنف�س, وال �عصي هللا لو قطعته إر�ًا إر�ًا, و�وجد إنسان ألتفه سبب �عصي هللا.
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 تعرفه. فأول نقطة: أنت حینما تعص�ه, معنى ذلك: أنك ال

 ال بد من أن تعرف هللا من خالل خلقه :

یجوز إنسان �عرف جهة قو�ة, لو قالت له: تعال إلینا الخم�س الساعة الثان�ة عشرة, ثالثة أ�ام ال ینام اللیل, ما 

 األمر!؟ وهللا لست فاعًال شیئًا مثًال, �عرف ما معنى الذهاب إلى هناك؛ قد یرجع, وقد ال یرجع.

ف ماذا عند الجهة القو�ة من عقاب, وماذا عندها من ثواب, فصار حینما تعرف هللا تط�عه, لما اإلنسان �عر 

 وحینما تعص�ه تأكد أنك ال تعرفه.

فلذلك: هللا عز وجل, ال �كفي أن تقول: خلق السموات واألرض؛ هللا خالق, عظ�م, ال بد من أن تعرفه من خالل 

 خلقه.

جامعة, في دكتور بروف�سور, مستواه عال جدًا, كلما دخل �قف له: مثل ثان, لكن الثاني أوضح: مستخدم في 

أهًال دكتور, غادر, وقف له, ممتاز, هذا المستخدم له ثالثون سنة في الجامعة, معرفته �األستاذ العالي تزداد 

شعرة ثالثین سنة, أما لو كان طالب عنده, سمع محاضرة , ثاني محاضرة, كلما سمع محاضرة �كبر حجم 

ته, وكلما ازداد حجم معرفته احترمه أكثر, �قول لك: أسـتاذ, هذه فیها استهزاء, من نبرة كلمة أستاذ فیها معرف

 استهزاء, إذا كان ......

 متى �ط�ع العبد هللا ومتى �قصر في طاعته؟ :

, قصیر القامة, منحني الظهر, یرتدي ع�اءة ب�ضاء, كنت أنا وصد�قي -هكذا–أنا مرة كنت في جامع, شخص 

فلما لمحته ذهبت إلى عنده �سرعة, وسلمت عل�ه سالمًا �منتهى األدب, هو افتكره سمان, كان عمید كل�ة اآلداب, 

, أنا عشت معه أر�ع سنوات, سمعت محاضراته, -توفي رحمه هللا-كان عمیدنا, وكان أعلم العلماء في النحو, 

ات �عني رائعة جدًا, وقرأت كت�ه كلها, فلما أعرف دقة علمه, امت�ازه العالي في فهم النصوص, سمعت محاضر 

 لمحته في المسجد, سارعت للسالم عل�ه �احترام �الغ. 

أح�انًا: �أتي طبیب قلب من أمر�كا, من فرنسا, تجد في المطار في ألف رجل, لكن في خمسة أط�اء قدموا 

ما هذا القادم �ستقبله, �عرف حجمه ل�ستقبلونه, �عرفون ق�مته, تجد الشخص العادي ینظر إل�ه, �ق�سه من شكله, أ
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 العلمي, �عرف أنه أحد ثالثة أط�اء في العالم, تجد �حترمه احترامًا غیر معقول, هذا تمهید.

أنت ال تط�ع هللا إال إذا عرفته, وال تخشى عذا�ه إال إذا عرفته, وال ترجو ما عنده إال إذا عرفته, وال تؤثر رضاه 

نما تتفلت من منهج هللا أنت ال تعرفه, وحینما تقصر في طاعته أنت ال تعرفه, على الدن�ا إال إذا عرفته؛ فحی

وحینما تفكر في معص�ة أنت ال تعرفه, فالناس یتفاوتون في معرفة هللا, فیتفاوتون في طاعتهم له. فالتفكر في 

 خلق السموات واألرض: أحد طرق معرفته, أبدًا. 

 كیف نعرف هللا؟ :

توب شركة إنشاءات عامة, لو أعطوك �عني كتیب عن إنجازاتها؛ البناء الفالني, الوزارة شركة, شركة إنشاءات, مك

 الفالن�ة, والجامعة الفالن�ة, المعمل الفالني, كلما رأیت بناء تكبر الشركة. 

�قول لك: ثالثة وثمانون بناء, وكل بناء عشرون طابق مرافق, ومساحات شاسعة, وتجهیزات, فأنت لو قرأت 

 اءات عامة, ل�س كما لو تقرأ كتا�ًا عن إنجازات هذه الشركة مثًال, فكیف ین�غي أن نعرف هللا؟. شركة إنش

هللا عز وجل جعل كل هذا الكون, جعل الكون مظهرًا ألسمائه الحسنى, وصفاته الفضلى, أو جعل هذا الكون 

 تجسیدًا.

ك؟ كم هؤالء المهندسون أذك�اء, كم هم اآلن: �عني أنت إذا كان ركبت س�ارة فارهة جدًا, ماذا یخطر في �ال

متقنون, كم هم عندهم أذواق عال�ة جدًا في اخت�ار األلوان, في اخت�ار المقاعد, في تهیئة راحة الراكب, فأنت لم 

تر المهندس, رأیت صنعته؛ الصنعة تدل على الصانع, النظام یدل على المنظم, التسییر یدل على المسیر, 

ن, فكل الكون تجسید ألسماء هللا, كل الكون مظهر ألسماء هللا الحسنى, فإذا أردت أن اإلتقان یدل على المتق

 تعرفه, فعل�ك �الكون. 

 ماذا نستنتج من هذه األمثلة؟ :

 �عني �عض األمثلة ....... 

تسمعون -ال شك أن أخواننا, �عضهم عاصروا المرجة, قبل خمسین سنة كان فیها س�ارة, اسمها فور أبو دعسة 

األقدم المص�اح قندیل, فتیلة وز�ت, �شغلها السائق مساء, والدوالب صب, ال یوجد نفخ, والمحرك حركة  -افیه
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 واحدة, وتشغیلها من األمام منو�ل.

, هذه الستمئة, السودة, �عني في فرق كبیر جدًا, جدًا كبیر, ركبت مرة فیها, 1989حسنًا: الحظ س�ارة مصنوعة 

ذي أمامك متر�ن ونصف, على الكمبیوتر وراء �ظهر, �عني �عض األجهزة تكشف لك �عط�ك أمتارًا بینك و�ین ال

 القلیل من حولك, �عني في تقن�ة عال�ة جدًا.

اآلن في �عض الس�ارات, أنت في المیدان, ذاهب إلى المهاجر�ن, تكتب مهاجر�ن, �ظهر على الكمبیوتر شاشة 

ة مع إدارة المرور؛ هنا في ازدحام, هنا في حادث, هنا دمشق مثًال, تختار لك أقصر طر�ق, والس�ارة على صل

الطر�ق مغلق, تأخذ أقصر طر�ق, وأ�سر طر�ق, على الشاشة في أش�اء مذهلة �الس�ارات, حسنًا: هذا التفاوت 

 بین س�ارة مصنوعة سنة ألف وتسعمئة ......

سالمة المواطنین, أمرت صاحب  أنا قرأت مقالة عن أول قطار استعمل في بر�طان�ا, الدولة حرصًا منها على

القطار: أن یوظف موظفًا �مشي أمامه, ل�حذر الناس منه كم سرعته هذا القطار؟ إذا إنسان �مشي أمام القطار, 

 وهو مرتاح: �ا أخ �اهلل خذ �مینك, خذ �مینك, كم سرعته الیوم؟.

 ه؟كیلو �الساعة, �مشي كلمح ال�صر, حسنًا: هذا الكالم ما معنا 380في قطار 

 ؟ هل طرأ على اإلنسان تعدیل؟ ماذا تستن�ط؟.14, وٕانسان مودیله 89الحظت, یوجد عندنا إنسان مودیل 

إن خبرة هللا قد�مة, ال �مكن �طرأ على اإلنسان تعدیل أبدًا, وهللا المفضل, طوالن قل�ًال, هذه المرة سنقصره, ال, ال 

ة إطالقًا, الجذع سننزله قل�ًال, سنطور أرجله قل�ًال, هذه �كف�ه خمسة, في المودیل الثاني ستة أصا�ع, ل�ست وارد

 �فعلونها شركات الس�ارات, أما خالق األرض والسموات: خلقه كامل كمال مطلق. 

 ما النتیجة التي �حصل علیها المتأمل في خلق الكون؟ :

 الحدیث عن الجسم ال ینتهي في سنوات, الحدیث عن الطعام والشراب ال ینتهي.

دن�ا صیف, ال�طیخ فاكهة, لو أن ال�طیخ نضج كالقمح في یوم واحد لإلتالف, أما ال�طیخ ینضج في �عني ال

تسعین یوم, إذا إنسان ضمن حقل �طیخ, �حمل كل یوم شاحنة, تسعون یوم ینضج, كل یوم ال �ساوي شاحنة, هللا 

ج بتسلسل, أما المحاصیل مبرمج ال�طیخ ینضج على ثالثة شهور, كل الخضروات والفواكه مبرمجة على النض
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االستراتیج�ة مبرمجة أن تنضج في یوم واحد, معقول القمح �كون, وهللا لنراها إذا هي ...... استقرت, لنقطفها, 

 انتحار تص�ح.

في برمجة �الكون, في صنعة متقنة, في إعجاز؛ كلما تأملت خلق السموات واألرض ازددت معرفة �اهلل, وكلما 

عرفة بخبرته, معرفة برحمته, معرفة �حكمته, معرفة �قدرته, معرفة �غناه, ازددت طاعة له, ازددت معرفة �علمه, م

 وطمعت �ما عنده, وخشیت من وعیده, أبدًا, أنت ال تط�ع هللا. 

 ین�غي أن تعلم :

ن �أتي جندي غر, یوجد قبله متقدم س�عة, إذا قال له: ازحف, ینظر إل�ه, یزوره, ل -ال ت�عد-اآلن �العسكر�ة, 

أزحف؛ في س�عتین, في ثمانیتین, في نجمة, في نجمتین, لو رأى اللواء, قال له: ازحف, على الزاي �كون قد 

 صار على األرض, ال یناقشه, �عرف ما معنى اللواء, العر�ف غیر اللواء, �عرف ق�مة الرت�ة.

ه حك�مًا, رح�مًا, قدیرًا, بیده كل فأنت كلما رأیت هللا عظ�مًا تط�عه, وال یخطر في �الك تعص�ه أبدًا, كلما رأیت

 شيء, فأنت في طاعته.

 ف�ا أخوان, أنت تط�عه �قدر ما تعرفه, ترجوه �قدر ما تعرفه, تخافه �قدر ما تعرفه.

 اإلنسان كلما ازداد علمه یخاف و�حذر, وكلما قل علمه یتهور :

سمه شيء, أنت تعلم في أدو�ة اآلن: إذا شخص غیر متعلم, �مسك تفاحة, �قول لك: سم هللا, ال �ضر مع ا

ت بها هذه الشجرة.  سامة, ُرشَّ

 والنبي قال: 

 ((من أكل التراب, فقد أعان على قتل نفسه))

أما الطبیب الذي �ع�ش مع األمراض, والجراث�م, واألمراض المعد�ة, واألو�ئة, والذي اختصاصه في الزراعة, �علم 

 مرة, ال �أكل هكذا ......أن األدو�ة كلها سامة, ی�قى قسم منها على الث
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 فاإلنسان كلما ازداد علمه یخاف, و�حذر, وكلما قل علمه یتهور. 

 محور الدرس :

الذي أر�ده من هذا الدرس: أنه ال �كفي أن تقول: هللا خلق السموات واألرض, ال بد من أن تعرفه, وال �مكن أن 

 تراه:

 ﴿َال ُتْدِرُكُه اْألَْ�َصاُر﴾

 ]103[سورة األنعام اآل�ة:

لكنك تعرفه إذا تأملت في مخلوقاته, لذلك تعد أرقى ع�ادة على اإلطالق ع�ادة التفكر, أنت تتفكر في خلق 

 السموات واألرض هذه ع�ادة, أما المؤمن: إن شرب كأس ماء یتفكر, إذا أكل رغیف خبز یتفكر. 

 رسالة من هللا لإلنسان :

أستاذ في -ف وخمسمئة نوع, هكذا قرأت, مرة عندنا أخ كم نوع قمح في العالم؟ أنا كنت أظن في أر�عة آال

قال لي: خمسة وأر�عون ألف نوع یوجد قمح في العالم, ألنه مادة أساس�ة؛  -الجامعة في كل�ة العلوم قسم الن�ات

فتنبت في األراضي المالحة, وفي األغوار, وفي السهول, وفي الج�ال, وفي الصحارى, وعلى شطآن ال�حار, وفي 

 ج�ال, وفي الحرارة القلیلة, وفي الحرارة ال�اردة, وفي كل الظروف, خمسة وأر�عون ألف نوع في العالم: قمم ال

ْنَساُن ِإَلى َطَعاِمِه﴾  ﴿َفْلَیْنُظِر اإلِْ

 ]24[سورة ع�س اآل�ة:

 أنا لو أكون محل أخواننا الكرام, أجعل شهرًا أفكر في الطعام ....... 

 من صمم ال�قرة غذاء لك؟ :

ال�قرة تأكل حش�شًا أخضر, تعط�ك حلی�ًا, الحلیب الذي تعط�ك, �فوق حاجة ولیدها, �عني إذا كان حامل, أو هذه 

ولدانة, تر�د كیلین في الیوم, أر�عة كیلو حلیب, في �قرات تعطي ثالثة وستین كیلو حلیب في الیوم, حسنًا: 
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ي حاجة أساس�ة جدًا في الح�اة. حسنًا: من الحلیب غذاء كامل؛ جبنة, لبن, قشطة, سمنة, مشتقات الحلیب: �عن

 صمم ال�قرة غذاء لنا؟: 

 ﴿َواْألَْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم﴾

 ]5[سورة النحل اآل�ة:

 هذا معنى هذه اآل�ة :

 قال: 

 ﴿َوَذلَّْلَناَها َلُهْم﴾

 ]72[سورة �اسین اآل�ة:

 أ�ضًا: �قرة مذللة, أما لما �صیبها جنون, والع�اذ �اهلل .....

ا أخ عنده �قرة جنت, قتلت أول واحد, والثاني, وعطبت الثالث, سحب مسدس قوسها, ثمنها س�عون ألف, عندن

 ألنها جنت. من أجل أن تعرف ما معنى: 

 ﴿َوَذلَّْلَناَها َلُهْم﴾

 ]72[سورة �اسین اآل�ة:

متها ثالثة وثالثون حیوان ود�ع في بر�طان�ا, ال�قر جن, لما جن اطروا أن �حرقوه, ثالثة عشر ملیون �قرة, ق�

 مل�ار جن�ه إسترلیني. من أجل أن تعرف ما معنى: 

 ﴿َوَذلَّْلَناَها َلُهْم﴾

 ]72[سورة �اسین اآل�ة:

لو هللا عز وجل ركب �أخالق الغنم أخالق الض�ع, هل تستط�ع أن تأتي بخروف على البیت لعندك؟ ال تستط�ع, 

 كلة له. كلمة: �قول لك: فالن مثل الغنمة؛ لین, ود�ع, ال یوجد مش
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 ﴿َوَذلَّْلَناَها َلُهْم﴾

 ]72[سورة �اسین اآل�ة:

الجمل �قوده طفل, الطفل لقمة واحدة, الجمل لقمة واحدة �أكله, لكن مذلل, أما شقفة عقرب, یخرج من جلدك, 

تتألم كثیرًا من عقرب, جمل وزنه خمسة طن, وزنه ثالثة طن, ال تخاف منه, طفل �قوده, أما عقرب صغیر, 

تل توازنك إذا رأیته, أفعى, ثع�ان مثًال؛ الثع�ان غیر مذلل, العقرب غیر مذلل, سمك القرش غیر مذلل في یخ

ال�حر, �عني إذا رأى اإلنسان انتهى اإلنسان, سمك متوحش �عد من أشد الحیوانات توحشًا في األرض, سمك 

 یر مذلل. من أجل أن تعرف ق�مة التذلیل, خلق لك حیوانًا غ القرش ل�س مذلًال. 

 هذا من صنع هللا :

فممكن تقضي شهر�ن في أكلك وشر�ك, شهر�ن في ابنك, كیف؟ من أین أصله؟ نقطة ماء, خمسمئة ملیون حو�ن 

�اللقاء الزوجي, خمسمئة ملیون, تحتاج البو�ضة حو�ن واحد, كیف یدخل؟ كیف تنقي أقوى حو�ن؟ أقوى واحد 

هى األمر, كیف یدخل؟ �حث طو�ل عر�ض, كیف تنقسم البو�ضة؟ تنق�ه, یدخل, ُ�غلق ال�اب, یدخل واحد وانت

كیف �عد تسعة أشهر طفل؟ طفل, شكل جمیل؛ عینان, أذینان, أنف, فم, لسان, شعر خفیف, ه�كل عظمي, 

 معدة, أمعاء, بنكر�اس, مري, كبد, شيء دقیق جدًا, كلیتان, دسامات �القلب, أوع�ة وشرایین. من صنع هذا؟: 

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق﴾﴿َفْلَیْنُظِر   اإلِْ

 ]5[سورة الطارق اآل�ة:

 ﴿ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق﴾

 ]6[سورة الطارق اآل�ة:

ْلِب َوالتََّراِئِب﴾  ﴿َیْخُرُج ِمْن َبْیِن الصُّ

 ]7[سورة الطارق اآل�ة:
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 ﴿ِإنَُّه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدٌر﴾

 ]8[سورة الطارق اآل�ة:

 قض�ة إعجاز :

ة شيء دقیق جدًا, �عني یوجد مع الطفل الصغیر مزود �منعكس المص, �عني آل�ة معقدة جدًا, �عني قض�ة الوالد

�عرفها من دون تعدد, الطفل اآلن خرج إلى الدن�ا, ضع فمه على ثدي أمه, ُ�حكم إغالق شفت�ه على حلمة الثدي, 

وال في الطاووس�ة, وال كان و�سحب, منعكس المص معقد جدًا, لوال هذا المنعكس؛ لم یوجد درس في األحمد�ة, 

في الحمید�ة وال إنسان, وال في الشام وال إنسان, وال في العالم وال إنسان, ما كان یوجد مخلوق على وجه األرض, 

 لوال هذا المنعكس؛ منعكس المص.

الق, لو إنسان جاءه ابن, اآلن علمه لنرى, �قول له: �ا �ا�ا, اآلن نرضعك, ضع فمك على ثدي أمك, وأحكم اإلغ

 واسحب الهواء, �فهم عل�ك؟ ال یوجد طر�قة. قال: 

َرُه﴾ ِبیَل َ�سَّ  ﴿ُثمَّ السَّ

 ]20[سورة ع�س اآل�ة:

 قال: 

 ﴿َوَهَدْیَناُه النَّْجَدْیِن﴾

 ]10[سورة البلد اآل�ة:

 هذه هد�ة هللا لك :

مة, في مناعة األم, في الثد�ان هد�ة من هللا, حلیب في الصیف �ارد, في الشتاء دافىء, معقم, جاهز جاهز�ة تا

كل مقاومات األم, هضمه سهل جدًا, یتبدل تركی�ه في الرضعة الواحدة, شيء مدهش, یتبدل تركیب حلیب األم 

في أثناء الرضعة الواحدة, یبدأ ستین �المئة ماء, ینتهي أر�عین �المئة ماء, �آخر مصة, حتى تبدأ �حلیب ممتد, ثم 

ثة, تتبدل نسب تركی�ه, كأنه في جهاز, في مخبر ك�ماوي, تعییر مذهل؛ ینتهي �حلیب مكثف, وكل یومین, ثال
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 فحلیب األم آ�ة, العینان آ�ة. 

 من آ�ات هللا :

فاإلنسان �فكر بجسمه, �فكر �أكله, �شر�ه, �فكر �الج�ال, �الهواء, �موجة الحر, هذه هذه نفخة من جهنم, أذن هللا 

 صیف, ونفخة في الشتاء, لكن هذه المرة: النفخة طو�لة صارت.لجهنم أن تنفخ في األرض نفختین؛ نفخة في ال

�عني أنا كنت في شمالي أمر�كا, أر�عون تحت الصفر, نزلت إلى جنو�ها: خمس وثالثون, �عني قطعنا في 

 الطائرة ثالث ساعات, الحرارة فرقت خمسًا وس�عین درجة من الشمال للجنوب.

الجو لطیف, لم نشعل  -أستاذ, الحمد هلل-قال لي: وهللا الیوم  -ليقر�ب -اتصل بي ال�ارحة إنسان من ألمان�ا 

الشوفاج, الیوم خبرني, قال لي: الجو لطیف لم نشعل الشوفاج, أما ال�ارحة أشعلنا الشوفاج, ألننا شعرنا �البرد, 

 الحرارة دون اثنتي عشرة درجة.

ل, في الخلیج عشرات الس�ارات احترقوا �الظ 59�الشمس, و 84, 79, �الخلیج 51�الشمس, �الظل  71نحن هنا 

درجة, فاهلل له آ�ات, له  16, �قي للغل�ان 84, و�الشمس 59وحدهم من دون شيء, واقفة أمام البیت اشتعلت, 

 آ�ات عظ�مة. 

 خاتمة القول :

 �عني درس الیوم؛ ال تستط�ع أن تعرف هللا إال إذا فكرت في مخلوقاته, والمخلوقات أمامك, انظر إلى أصل

 خلقك, انظر إلى طعامك وشرا�ك, انظر إلى من حولك, انظر إلى ما حولك؛ من ج�ال, من سهول, من أمطار. 

تحت الصفر, كل شي �غطي, أما عیناه ال �ستط�ع أن �غطیهما, وٕاال ال  69�عني إنسان سكن �فنلندا, الحرارة 

یتجمد ماء العیون, وكل إنسان �سكن  -�حسب القواعد العلم�ة-یرى طر�قه, فالعین تالمس الجو ال�ارد, فیجب 

 هناك �فقد �صره, هللا عز وجل أودع �ماء العین مادة مضادة للتجمد.

 فاآل�ات كثیرة جدًا, ودالة على عظمة هللا, وأرجو هللا س�حانه وتعالى أن نتا�ع هذا الموضوع في درس آخر.

 والحمد هلل رب العالمین 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1151 

 1اتالم�ادرة إلى الخیر :  {119-91}الدرس 

 15-08-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 تمهید :

 أیها األخوة الكرام:

 الم�ادرة إلى الخیرات. ال�اب العاشر من ر�اض الصالحین, �اب: 

 إن وظفت في الدن�ا كانت �الء كبیرًا, أما إذا وظفت في اآلخرة كانت خیرًا كثیرًا.

 س�اق الدن�ا طر�ق طو�ل, ینتهي مقاطع هكذا, مئة متر, وفي أسفل هذا ....... 

 له. فالطر�ق ........ كبیرها وصغیرها, جدیدها وقد�مها, قو�ها وضع�فها, س�اق أحمق, ال معنى 

فاإلنسان إذا بلغ قمة النجاح في المال, �أتي الموت فینهي هذا النجاح, وٕاذا بلغ قمة نجاحه في المجد والشأن بین 

الناس, �أتي الموت فینهي هذا النجاح, وٕاذا بلغ نجاحه في علم دنیوي, �أتي الموت فینهي هذا كله, لذلك اإلنسان 

 مفطور على التنافس, أما التنافس ح�ادي.

نافس تسم�ه الغیرة ممكن, تسم�ه الحسد ممكن, تسم�ه التنافس ممكن, المسمى واحد, أما األسماء متنوعة, هذا الت

 التنافس ح�ادي؛ أنت قد توظفه في الخیر, وقد توظفه في الشر. 
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 هذا التنافس المحمود :

 قال تعالى: 

 ﴿َوِفي َذِلَك َفْلَیَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن﴾

 ]26ن اآل�ة:[سورة المطففی

 ﴿ِلِمْثِل َهَذا َفْلَ�ْعَمِل اْلَعاِمُلوَن﴾

 ]61[سورة الصافات اآل�ة:

 ﴿َفِبَذِلَك َفْلَ�ْفَرُحوا﴾

 ]58[سورة یونس اآل�ة:

: رجل آتاه هللا علمًا فهو ینفقه آناء اللیل وأطراف -كما قال عل�ه الصالة والسالم-((وال حسد إال في اثنتین 
 اًال فهو ینفقه آناء اللیل وأطراف النهار))النهار, ورجل آتاه هللا م

هذا الرجالن حققا الهدف من وجودهما, إذًا: تنافس مطلوب, بل مشكور, بل مرغوب, ولكن في اآلخرة, أما في 

 الدن�ا تنافس أحمق, ألن هذا الس�اق ل�س ف�ه فائدة. 

 دقق في معنى هذه اآل�ات :

 دقق في قوله تعالى: 

 ْعَناُهْم ِسِنیَن﴾﴿َأَفَرَأْیَت ِإْن َمتَّ 

 ]205[سورة الشعراء اآل�ة:

 : -متعناهم-
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 ﴿ُثمَّ َجاَءُهْم َما َكاُنوا ُیوَعُدوَن﴾

 ]206[سورة الشعراء اآل�ة:

 َما أَْغَنى َعْنُهْم َما َكاُنوا ُ�َمتَُّعوَن﴾

 ]206[سورة الشعراء اآل�ة:

 ﴿َأَفَرَأْیَت ِإْن َمتَّْعَناُهْم ِسِنیَن﴾

 ]205�ة:[سورة الشعراء اآل

 ﴿ُثمَّ َجاَءُهْم َما َكاُنوا ُیوَعُدوَن﴾

 ]206[سورة الشعراء اآل�ة:

 ﴿َما َأْغَنى َعْنُهْم َما َكاُنوا ُ�َمتَُّعوَن﴾

 ]206[سورة الشعراء اآل�ة:

 هذه قصة أهل الدن�ا وأهل اآلخرة :

 �عني أعلى رقم سمعته عن عرس, كلف خمسًا وثمانین ملیون. 

ا مضطر أن أتزوج, وال صبر لي عن الزواج, أعمل في شركة, موظف, ول�س معي إال جاءني شاب, قال لي: أن

هذا الراتب, وهو �كفیني �صعو�ة, عند والدتي أرض في الغوطة, یلزمني ثمن مواد خمسة وخمسون ألف, �عني 

 أنشىء غرفة ومنافعها, وأتزوج فیها.

 -ط�عاً -شاب, قر�ب ألف شاب نزوجهم, ونزوج فقسمت خمسة وثمانین ملیونًا على مئة ألف, ثمانمئة وخمسون 

الفت�ات, هذا إذا إنسان زوج حوالي ألف شاب أحسن, لما ینفق الخمس وثمانین ملیون في لیلة واحدة, و�لعنه هللا, 

 والمالئكة, والناس أجمعون؟. 

 هذه في المنافسة, �عني: نحن, الورود جاءت �الطائرة .....

اقصة الفالن�ة خمسون ألف دوالر نصف ساعة مثًال, یتنافسون على الدن�ا, المؤمن �عني تعرفون مواد التنافس, الر 
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 یتنافس على اآلخرة, هذه القصة كلها. 

 لك قض�ة االخت�ار :

 فالتنافس جبلة �اإلنسان, هذه الجبلة ح�اد�ة؛ إما أن توظف في الخیر, وٕاما أن توظف في الشر.

في القرآن الكر�م, �ص�ح قارىء قرآن كر�م كبیر جدًا من ثالثین  إنسان له صوت رائع؛ إما أن یوظف هذا الصوت

 سنة, وتسج�الته تمأل اآلفاق, أو �كون مغن�ًا كبیرًا, �موت وتسج�الته تمأل اآلفاق.

الشيء عجیب �الح�اة, كل شيء ح�ادي؛ اللسان, طالقة اللسان ح�اد�ة, �مكن أن توظف في الحق, كما �مكن أن 

 ة اإلنسان ح�اد�ة, �مكن أن تشكر هللا على هذه الوسامة:توظف في ال�اطل, وسام

 اللهم كما حسنت َخلقي, فأحسن ُخلقي.

و�مكن أن ُتغوي بها الفت�ات, قوة اإلنسان ح�اد�ة, هذه القوة توظف في الحق, كما توظف في ال�اطل, المال 

 ح�ادي. 

 المال ح�ادي لك أن توظفه في الحق ولك أن توظفه في ال�اطل :

مرة إلى افتتاح مسجد في الصبورة, الذي أنشأ هذا المسجد, دعا كل علماء دمشق, استقبلنا واحدًا واحدًا,  دعینا

وابتسامته إلى هنا, كادت نواجذه تظهر, وأطعمنا, وأكرمنا, وأق�م احتفال رائع, خرجت من هذا المسجد, فإذا أمامي 

قات, التي ال یتخیلها اإلنسان, و�عد افتتاحه �أسبوع ملهى على الطرف الثاني, صاح�ه بناه, وجلب إل�ه كل المو�

 مات. 

 إنسان عمر مسجدًا, �سعد �ه إلى أبد اآلبدین, إنسان أنشأ ملهى, �شقى �ه إلى أبد اآلبدین.

 كل شيء ح�ادي, المال ح�ادي؛ ممكن تستخدم مالك, قوتك, ذكاءك, طالقة لسانك في الحق, أو في ال�اطل. 
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 اإلنسان : الس�اق جزء من طب�عة

 هذه الغیرة, أو حب التنافس, أو تأكید الذات, أو حب التفوق, أو الحسد, الحسد مشكور كما قال النبي: 

 ((ال حسد إال في اثنین))

 مشكور: إذا كان في اآلخرة, ومذموم أشد الذم: إذا كان في الدن�ا ......

 إذًا: الس�اق جزء من طب�عة اإلنسان. 

 هل قرأت هذه اآل�ة؟ :

آلن في آالف األشخاص, تجاوزوا كسب الرزق, اآلن یجمعون؛ �عني الهم الكبیر, الجمع, والتنافس على أكبر ا

 رقم حفظه في عام.

 ر�نا عز وجل قال: 

 ﴿َوَرْحَمٌة َخْیٌر ِممَّا َیْجَمُعوَن﴾

 ]157[سورة آل عمران اآل�ة:

 ﴿َوَرْحَمٌة َخْیٌر ِممَّا َیْجَمُعوَن﴾

 ]157[سورة آل عمران اآل�ة:

 تمعن في هذه اآل�ة :

 قال تعالى: 

َلى للااَِّ ُتْحَشُروَن﴾  ﴿َوَلِئْن ُمتُّْم َأْو ُقِتْلُتْم إلَِ

 ]158[سورة آل عمران اآل�ة:

 فإنسان ألقینا الق�ض عل�ه, وسقناه إلى أمه؛ كل الرحمة, والحب, والخیر عند أمه: 
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َلى للااَِّ ُتحْ   َشُروَن﴾﴿َوَلِئْن ُمتُّْم َأْو ُقِتْلُتْم إلَِ

 ]158[سورة آل عمران اآل�ة:

 هذا �قینك :

 ﴿َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل للااَِّ َأْمَواتًا َبْل َأْحَ�اٌء﴾

 ]169[سورة آل عمران اآل�ة:

 بل: حرف إضراب: 

 ﴿َأْحَ�اٌء ِعْنَد َر�ِِّهْم ُیْرَزُقوَن﴾

 ]169[سورة آل عمران اآل�ة:

 ﴿َفِرِحیَن﴾

 ]170ورة آل عمران اآل�ة:[س

 الفرح, والرزق, والح�اة. 

لذلك: خطأ أن تقول: فقیدنا الغالي؛ المیت ما افتقده أحد, �ح�ا ح�اة صارخة؛ إما في مقدمات الجنة, أو في 

 مقدمات النار. 

 هذا حال آل فرعون في القبور :

 قال: وفرعون: 

 ﴾﴿النَّاُر ُ�ْعَرُضوَن َعَلْیَها ُغُدّوًا َوَعِشّ�اً 

 ]46[سورة غافر اآل�ة:
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ستة آالف عام, كل عام ثالثمئة وخمسة وستین یومًا, كل یوم مرتین  -تقر��اً –قال: فرعون مضى على موتهم 

 غدوًا وعش�ًا, والخیر لألمام: 

 ﴿النَّاُر ُ�ْعَرُضوَن َعَلْیَها ُغُدّوًا َوَعِشّ�ًا﴾

 ]46[سورة غافر اآل�ة:

 الجنة. والمؤمن �غدو قبره روضة من ر�اض 

 كن مع المؤمنین وتنافس معهم :

 قال تعالى: 

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا اْلَخْیَراِت﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

�عني: ال بد من أن تكون مع المؤمنین, وال بد من أن تتنافس معهم, �عني في أولو�ات االست�اق, في أولو�ات, 

 ب دین, لكن ما اخترت األعمال العال�ة.ممكن تستهلك وقتك في جزئ�ة من الدین, وأنت عند الناس صاح

إنسان غاص إلى أعماق ال�حر, فهذا الغواص خاطر, وضحى, وغامر في قاع ال�حر, في لؤلؤ, وفي أصداف, 

تحمل المخاطرة, واحتمال أن �أكله سمك القرش, واحتمال أن ینشأ عنده مشكلة �الضغط, غاص وغاص, جاء 

و؛ اللهو: أن تشتغل عن النف�س �الخس�س, اللهو: أن تشتغل عن النف�س �األصداف, وترك الآللىء, وهذا هو الله

 �الخس�س, إذًا: جزء من إ�مانك: أن تعرف ما هو النف�س؟.

, مئة نحاس 11, مئة 18, مئة 21, ومئة 24دخلت إلى غرفة, فیها ألف قطعة من الذهب, مئة قطعة؛ ع�ار 

, أنت �حاجة إلى مق�اس إلكتروني, تفحص األلف قطعة, مطلي ذهب, مئة نحاس ملمع, مئة تنك, قلنا لك: اختر

 , تكون ذك�ًا جدًا, أما لو أخذت المعدن الخس�س, هذا هو الغ�اء �عینه. فأنت: 24تأخذ المئة ت�ع 

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا اْلَخْیَراِت﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:
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 یجب أن تكون مع المجموع, واإلنسان من دون مجموع ال �غار.

عاش وحده, �عني تأت�ه خواطر مضحكة, �قول لك: هذه ل�ست حرامًا, أنا لست قانعًا أنها حرام, حسنًا:  لو إنسان

 أنت من؟ أنت مشرع؟ معك علم من هللا؟ معك تشر�ع؟ أوحى هللا إل�ك؟ ألقى في روعك؟. 

 اإلنسان حینما ینفرد, و�نعزل, �فكر تفكیرًا مضحكًا, ألنه ال یوجد ضوا�ط. قال لك: 

 َتِ�ُقوا﴾﴿َفاسْ 

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 �عني: كونوا مع المؤمنین, وتنافسوا معهم. 

 أنواع االختالف :

 قال تعالى: 

 ﴿َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة َواِحَدًة َفاْخَتَلُفوا﴾

 ]19[سورة یونس اآل�ة:

 أول خالف طب�عي: خالف نقص المعلومات: 

ُ النَِّبیِّینَ  ﴾ ﴿َفَ�َعَث للااَّ ِر�َن َوُمْنِذِر�َن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِ�اْلَحقِّ  ُمَ�شِّ

 ]213[سورة ال�قرة اآل�ة:

 اآلن في خالف ثان: 

 ﴿َوَما اْخَتَلَف الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن َ�ْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َ�ْغ�ًا َبْیَنُهْم﴾

 ]19[سورة آل عمران اآل�ة:
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َناُت َ�ْغ�ًا َبْیَنُهْم﴾﴿َوَما   اْخَتَلَف ِف�ِه ِإالَّ الَِّذیَن ُأوُتوُه ِمْن َ�ْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبیِّ

 ]213[سورة ال�قرة اآل�ة:

 أول خالف طب�عي, أساسه: نقص المعلومات, ثاني خالف قذر, أساسه: التنافس, والتحاسد, والدن�ا: 

ُ الَِّذیَن َآَمُنوا ِلمَ   ا اْخَتَلُفوا ِف�ِه ِمَن اْلَحقِّ ِبِإْذِنِه﴾﴿َفَهَدى للااَّ

 ]213[سورة ال�قرة اآل�ة:

 التنافس الثالث شر�ف: تنافس على أحسن. 

 قف هنا :

, أمضى كل ح�اته بإتقان أحكام التجو�د -مع احترامي غیر المتناهي لمن یتقن أحكام التجو�د-�عني: شخص 

 ك أعمال, �عني تفوق هذا العمل �المالیین. فقط, هذا عمله الوحید, نقول له: جید؛ لكن هنا

فأنت مكلف �عد أن آمنت: أن ت�حث عن األفضل, عن األحسن, عن األعظم, عن األكثر أجر, عن األكثر 

 سعادة, هذا معنى: فاست�قوا.

ل أصلي, وأصوم, وأحج, وأزكي, وانتهى األمر, ال, یجب أن تتنافس. �قو  -وهللا أنا-ال تستط�ع أن تكتفي: أنني 

 هللا لك: 

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا اْلَخْیَراِت﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 وآ�ة ثان�ة: 

ْت ِلْلُمتَِّقیَن﴾ َمَواُت َواْألَْرُض ُأِعدَّ  ﴿َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َر�ُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

 ]133[سورة آل عمران اآل�ة:
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َمَواُت َواْألَْرُض﴾﴿َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن   َر�ُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

 ]133[سورة آل عمران اآل�ة:

 المسارعة: المسا�قة.

 صار في آیتین؛ معناها الزمن, لو كان الزمن ممتد: ال یوجد مسارعة.

 �التعبیر العامي: الذي في بیت أهله على مهله. 

 هذا معنى الس�اق والمسارعة :

في االمتحان, الذي قدم فحص امتحان جامعة, معك ثالث ساعات, ممكن بثالث ساعات أما أنت الحظ نفسك 

یخطر في �الك تنظف ساعاتك؟ وهللا هذه غیر نظ�فة, ممكن هذه الثالث ساعات المصیر�ة, التي ستحدد 

تأخذك غفوة؟ مستحیل, ال یوجد طالب ینام أثناء  -مثالً -نجاحك, وستحدد مستقبلك, ممكن بثالث ساعات 

المتحان, ممكن بثالث ساعات تلعب لعب خمسات مثًال؟ ممكن؟ ممكن في هذه الساعات الثالث تعمل خطاط, ا

 ترسم رسمات معینة؟ لما كل طاقاتك, وكل ذكائك, وكل ذاكرتك �االمتحان.

 ففي مسا�قة هنا, یوجد عندك أسئلة, وعندك إجا�ات دق�قة جدًا, والوقت محدد.

د, للغد, عال, ممكن أعمل أعماًال أخرى, لكن الوقت محدد, وكل إنسان له عمر, لو كان قال لك: اجلس كما تر�

 ین�غي أن �فعل في هذا الزمن المحدود كل شيء, ل�صل إلى كل شيء. هذه معنى: 

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ﴿َوَساِرُعوا﴾

 ]133[سورة آل عمران اآل�ة:

 في زمن محدود, والمهمة كبیرة. 
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 وراء هذا المثل :ما 

�قولون: یجب أن تغادر هذه ال�الد خالل أر�ع وعشر�ن ساعة, دون  -ال سمح هللا وال قدر-الحظ, لما اإلنسان 

أن تعود إلیها, ولك أن تحمل معك, ما وزنه ألف كیلو فرضًا, عندك بیت أر�عمئة متر؛ في برادات, في فر�زرات, 

وتر, معك ألف كیلو, ماذا تأخذ؟ تأخذ طقم الكن�اة؟ مستحیل, غرفة في غساالت, في مك�فات, في مراوح, في كمبی

النوم؟ مستحیل, تأخذ الص�غة أوًال, الكمبیوتر, إذا في أجهزة غال�ة جدًا تأخذها, تختار من كل األثاث حوالي ألف 

 كیلو؛ تختار أغلى شيء, وأخف شيء, ما غلى ثمنه, وقل وزنه, هذه, نفس المثل:

سنة اإلنسان؟ �ضعة أ�ام, یجب أن تعمل في هذه األ�ام شیئًا, له عند هللا أجر كبیر, و�حتاج أنت في الدن�ا, كم 

 إلى وقت قلیل, غیر معقول تبذل جهدًا كبیرًا على أجر قلیل, هذه معنى: 

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ات. االست�اق؛ في اخت�ار االست�اق, في أولو�ات االست�اق, في سلم أولو�

 من معاني هذه اآل�ة أ�ضًا :

اآلن: إذا إنسان في االمتحان؛ في سؤال واضح جدًا, في سؤال وسط, في سؤال لم �عرف ف�ه شيء إطالقًا, ماذا 

�فعل؟ �مكن �قضي ساعتین ونصف �السؤال الثالث الذي لم �عرفه إطالقًا, واألول �علمه علم ال�قین. الطالب 

 الموفق ماذا �فعل؟

ال الذي �عرفه, �قول لك: آو�ته, أمنت عالمته, السؤال األقل صعو�ة, یترك آخر سؤال, الذي لم �فهمه, �كتب السؤ 

 یجلس �فكر, أو ی�حث عن جیرانه, أول شيء یؤمن السؤال, الذي �عجز عنه یدعه إلى األخیر.

 وكل شخص إذا ال یوجد عنده سلم أولو�ات, تسلسل, �قع في ض�اع شدید. هذا معنى: 

 َتِ�ُقوا﴾﴿َفاسْ 

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:
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 معنى: 

ْت ِلْلُمتَِّقیَن﴾ َمَواُت َواْألَْرُض ُأِعدَّ  ﴿َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َر�ُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

 ]133[سورة آل عمران اآل�ة:

 من مالمح آخر الزمان :

 الزمان ...... عن مالمح آخر  -عل�ه الصالة والسالم-وقد حدثنا النبي 

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((�ادروا �األعمال الصالحة, فماذا ینتظر أحدكم من الدن�ا؟.

كل شخص منا له عمر, ممكن �ست�قظ إلى ما شاء هللا دون جدید؟ مستحیل, كل یوم تست�قظ ما ف�ك شيء؟ -
 أبدًا, إلى متى؟.

ال -ول, للمئة؟ غیر معقول, في یوم یوجد محل یؤلمك, أنت اآلن �األر�عین, إلى متى؟ لأللفین؟ ال, غیر معق
, هل الحظت على اإلنسان یومًا ما وقف؟ ط�عًا ألنه مرض الموت, هللا یر�د أن ینهي األجل -سمح هللا وال قدر

 : -عن طر�ق مرض معین, ممكن إنسان �ست�قظ إلى ما شاء هللا, كما هو في الماضي؟ مستحیل. قال لك إذاً 

, فقرًا منس�ًا, أو غنى مطغ�ًا, أو مرضًا مفسدًا, أو هرمًا ُمَفندًا, أو -فقر فجائي–فقرًا منس�ا,  هل تنظرون إال
 موتا ُمْجِهزًا, أو الدجال فشر غائب ُینتظر, أو الساعة والساعة أدهى وأمر))

رجًال,  كل شخص منا له أقر�اء س�قوه إلى الدار اآلخرة, أین هو اآلن؟ غیر موجود؛ فكرة, حدیث صار, كان

 صار حدیثًا, صار خبرًا. 
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 من مشاهد التار�خ :

كنت مرة في مصر, زرنا القلعة, یوجد قاعة كبیرة جدًا, محاطة من أر�ع جهاتها �مقاعد خشب�ة, فالدلیل رفع أحد 

 فتحه, خشب صندوق, حدثنا عن هذه المقاعد. -وهللا غر��ة-المقاعد, ظهر صندوق, 

إلى طعام نف�س في هذه القاعة, فلما جاؤوا جم�عًا, واستقروا, وأكلوا, افتتحت هذه أحد حكام مصر, دعا الممال�ك 

 المقاعد, فیها أسلحة, وذ�حهم واحدًا واحدًا, نجا واحد فقط.

 فالدلیل �حدثنا عن هذه القصة, قلت: س�حان هللا! قال تعالى: 

 ﴿َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِدیَث﴾

 ]19[سورة س�ا اآل�ة:

 :اسمع هذا القول 

وأنا أقول لكم اآلن: الح�اة مسرح�ة, فیها مقاعد مشاهدین, فیها خش�ة مسرح, المستق�م: له مكان مع المشاهدین؛ 

 یرى, و�سمع, وغیر المستق�م: سیجر إلى خش�ة المسرح, وس�ضرب ضر�ًا مبرحًا, وس�غدو قصة.

 لذلك الدعاء: اللهم ال تجعلنا عبرة ألحد من خلقك.

 أال نكون نحن قصة.

 هم أعوذ �ك أن �كون أحد أسعد مما علمتني منه. الل

 سائل �سأل النبي عل�ه الصالة والسالم :

 رجل, قال:  -عل�ه الصالة والسالم-جاء إلى النبي 

هو على فراش الموت, -((�ا رسول هللا! أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صح�ح شح�ح, 
 موت �الحق, قال لهم: ملیون لفالن, مئة ألف لفالن. والمرض عضال, وال یوجد أمل, وجاءت سكرة ال

ط�عًا: المال لم �عد له ق�مة في هذا الوقت, أما وأنت شاب, قوي, المئة ألف لها عندك معنى كبیر؛ دفعتها لمعهد 
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 . -شرعي, إلنشاء میتم, لطل�ة علم

ت الحلقوم, قلت لفالن كذا, أن تصدق وأنت صح�ح شح�ح؛ تخشى الفقر, وتأمل الغنى, وال ُتمهل, حتى إذا بلغ
 ولفالن كذا, وقد كان لفالن))

 محور الدرس الیوم :

 أیها األخوة, محور الدرس الیوم: المسا�قة, فقه األولو�ات, والمسا�قة, وأن تكون مع الجماعة. 

 فاست�قوا: �عني أنت ضمن جماعة, وسارعوا: ضمن جماعة, أن تكون مع الجماعة. 

 ر))((ومن شذَّ شذَّ في النا

((عل�كم �الجماعة, وٕا�اكم والفرقة, فإن الش�طان مع الواحد, وهو من االثنین أ�عد, وٕانما �أكل الذئب من الغنم 
 القاص�ة))

 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

كرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أ

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 -2-الم�ادرة إلى الخیرات:  {119-92}الدرس 

 22-08-1998: لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العل�م الحك�م, اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا �ما علمتنا وزدنا علما. 

 متى �كون الس�اق له معنى؟ :

 وة الكرام:أیها األخ

في كتا�ه ر�اض الصالحین, �ا�ًا سماه: �اب الم�ادرة إلى الخیرات. فقال  -رحمه هللا تعالى-عقد اإلمام النووي 

 تعالى: 

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا اْلَخْیَراِت﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ماعة.هل سمعتم في ح�اتكم كلها: أن إنسانًا دخل في س�اق وحده؟ الس�اق ل�س له معنى إال �الج

 فحینما قال هللا عز وجل: 

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

�عني أنت ین�غي أن تكون مع الجماعة, وٕاال ل�س هناك ما �سمى �الس�اق, وال �المنافسة , وال �المسارعة؛ 

 فالتنافس, والتسارع, والس�اق, �حتاج إلى جماعة.
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 لذلك قال عل�ه الصالة والسالم: 

لجماعة, وٕا�اكم والفرقة, فإن الش�طان مع الواحد, وهو من االثنین أ�عد, وٕانما �أكل الذئب من الغنم ((عل�كم وا
 القاص�ة))

 لم خلق هللا هذه الجبلة في اإلنسان ح�اد�ة؟ :

هذا ال�اب �حتاج إلى مقدمة: هو أن في جبلة اإلنسان حب التنافس, في جبلة اإلنسان حب التفوق, في جبلة 

لعلو في األرض, في جبلة اإلنسان حب تأكید الذات, هذه الجبلة قد تقودنا إلى الحسد المهلك, وقد اإلنسان حب ا

 تقودنا إلى المنافسة المسعدة, واألصل واحد, �عني سلم ترقى �ه, أو ته�ط �ه.

فكل لذلك: هذه الجبلة؛ حب التنافس, حب التفوق, حب العلو في األرض, حب تأكید الذات ح�اد�ة, ألنك مخیر, 

 خصائصك ح�اد�ة, ُتوظف في الحق, أو توظف في ال�اطل.

كیف �ستعمل الناس هذه الجبلة في الدن�ا؟ یتنافسون في تأس�س بیوتهم, في اقتناء مرك�اتهم, في الم�اهاة بدخلهم, 

 بنزهاتهم, بإنفاقهم األموال: 

 ﴿َأَنا َأْكَثُر ِمْنَك َماًال َوَأَعزُّ َنَفرًا﴾

 ]34[سورة الكهف اآل�ة:

المشكلة: أن هذه الجبلة صممت من أجل أن تصل إلى اآلخرة �أعلى سرعة, ألنه مركب في هذه النفس التفوق, 

 التنافس, السرعة.

 فر�نا عز وجل: خلق هذه الجبلة ح�اد�ة, ودعانا أن نوظفها في الحق. 
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 ما وراء هذه اآل�ات :

 قال: 

 ﴾﴿َوِفي َذِلَك َفْلَیَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسونَ 

 ]26[سورة المطففین اآل�ة:

 ﴿ِلِمْثِل َهَذا َفْلَ�ْعَمِل اْلَعاِمُلوَن﴾

 ]61[سورة الصافات اآل�ة:

 ﴿َفِبَذِلَك َفْلَ�ْفَرُحوا﴾

 ]58[سورة یونس اآل�ة:

 یجب أن تفرح �فوزك �اآلخرة, ال �الدن�ا.

سان الشارد �ستخدمه في الدن�ا؛ إذًا: قض�ة التنافس, وتأكید الذات, والتفوق, هذا شيء مودع في كل إنسان, اإلن

ف�كون الحسد, �كون التنافس ال�غ�ض, �كون التهاوي إلى السقوط, و�كون هذا التنافس في اآلخرة, ف�كون الفوز 

العظ�م, والذي ال �غار ل�س من جنس ال�شر, كل إنسان في طب�عته الغیرة, لكن هللا عز وجل جعل ف�ك هذه 

 سعى حثیثًا.الغیرة, لتغار في أمر اآلخرة, فت

 وقد ورد في الحدیث: أن علو الهمة من اإل�مان.

لذلك كلمة فاست�قوا, تعني: أن هناك جماعة؛ ال بد من أن تكون مع الجماعة, لكي �كون هناك است�اق, وتعني: 

 أن ت�حث عن األولو�ات. 
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 أنواع االختالف :

 أخواننا الكرام: 

 َدًة َفاْخَتَلُفوا﴾﴿َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة َواحِ 

 ]19[سورة یونس اآل�ة:

 هذا الخالف األول: خالف طب�عي, لنقص المعلومات: 

ِر�َن َوُمْنِذِر�َن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب﴾ ُ النَِّبیِّیَن ُمَ�شِّ  ﴿َفَ�َعَث للااَّ

 ]213[سورة ال�قرة اآل�ة:

الف طب�عي, فلما جاء الكتاب من عند هللا عز فالخالف ُحسم, األمور واضحة, كان خالف نقص معلومات, وخ

 وجل, ُحسم هذا الخالف. قال:

َناُت َ�ْغ�ًا َبْیَنُهْم﴾  ﴿َوَما اْخَتَلَف ِف�ِه ِإالَّ الَِّذیَن ُأوُتوُه ِمْن َ�ْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبیِّ

 ]213[سورة ال�قرة اآل�ة:

 هر خالف من نوع آخر, وهو خالف الحسد: �عد أن جاء الوحي, وجاء الكتاب, واألمور واضحة جدًا, ظ

َناُت َ�ْغ�ًا َبْیَنُهْم َفَهَدى للااَُّ  الَِّذیَن َآَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا ِف�ِه  ﴿َوَما اْخَتَلَف ِف�ِه ِإالَّ الَِّذیَن ُأوُتوُه ِمْن َ�ْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبیِّ
 ِمَن اْلَحقِّ ِبِإْذِنِه﴾

 ]213[سورة ال�قرة اآل�ة:

اآلن: الخالف الثالث, أول خالف طب�عي, سب�ه: نقص المعلومات, ثاني خالف قذر, سب�ه: الحسد, ثالث خالف 

 محمود, سب�ه: التنافس. 
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 عالم یتنافس المؤمنون؟ :

 قال تعالى: 

ُ الَِّذیَن َآَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا ِف�ِه ِمَن اْلَحقِّ ِبِإْذِنِه﴾  ﴿َفَهَدى للااَّ

 ]213آل�ة:[سورة ال�قرة ا

�عني المؤمنون یتنافسون؛ هذا یرى أن الدعوة إلى هللا أعظم عمل, هذا یرى أن بناء المساجد أعظم عمل, هذا 

یرى أن تعلم القرآن أعظم عمل وتعل�مه, كل مؤمن یرى عمًال, یراه أعظم األعمال, فالمؤمنون یتنافسون, 

ي الحدیث, وهذا في السنة, وهذا في التجو�د, وهذا في و�ختلفون؛ هذا في أصول الفقه, وهذا في التفسیر, وهذا ف

األعمال الخیر�ة, وهذا في الدعوة إلى هللا, وهذا في تألیف الكتب, صار في تنافس, لكن هذا التنافس الثاني 

 تنافس محمود, هدفه حب التفوق في اآلخرة.

؛ ال یرضى إال �التفوق, ال یرضى إال فإذا اإلنسان لم �شعر �حاجة أن �سبق إنسانًا, یوجد عنده خلل في الدن�ا

 �أكمل بیت, وأفخر مرك�ة, وأعظم تجارة, في اآلخرة, �قول لك: أنا وراء ال�اب.

 هذا الذي یتنافس مع أخوانه في الدن�ا, وال یتنافس معهم في اآلخرة, إنسان یوجد عنده خلل في إ�مانه خطیر. 

 انظر إلى هذا التنافس الرائع بین الصحا�ة :

عمر, �عني �حب أن �فهم ماذا �فعل الصدیق؟ بلغه أنه یرعى هذا البیت, كلما أتى لرعا�ة هذا البیت, ُ�قال  سیدنا

 له: لقد س�قك أبو �كر.

 مرة أراد أن �حلب الش�اه قبل الفجر, س�قه أبو �كر .......

 ففي تنافس كان بین الصحا�ة, تنافس رائع. 
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 مصی�ة المسلمین الیوم :

�ة المسلمین: أن التنافس في الدن�ا, حل محل التنافس في اآلخرة, صار اإلنسان یهمه أن �كون لذلك: اآلن مصی

بیته فخمًا, ولما �أت�ه الضیف؛ یبین له مساحة البیت, واألثاث, وهذه التحف, وهذه المقتن�ات, فإذا جلس یتحدث: 

فع كذا, ونزل في الفندق الفالني, هذا حدیثه؛ أنه عمل عرسًا البنته كلفه كذا, وعمل كتا�ًا البنه كلفه كذا, وسافر د

 حدیث تنافس, وعلو في األرض, ولكن في الدن�ا.

لذلك: إذا أردت أن �ح�ك الناس, ضع نفسك في التعت�م وتحدث عن ر�ك, ألنك ال تعني الناس؛ �عنیهم ر�هم, 

 تعنیهم آخرتهم, �عنیهم شيء �قر�هم إلى هللا عز وجل. 

 اقرأ :

 فاآل�ة األولى: 

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا اْلَخْیَراِت﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 واآل�ة الثان�ة: 

َمَواُت َواْألَْرُض﴾  ﴿َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َر�ُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

 ]133[سورة آل عمران اآل�ة:
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 ما الغا�ة من طرح هذین المثالین؟ :

 أما كلمة: 

 ﴿َوَساِرُعوا﴾

 ]133مران اآل�ة:[سورة آل ع

 أضع بین أید�كم مثلین:

طالب �االمتحان في الجامعة, االمتحان ثالث ساعات, واألسئلة كثیرة جدًا, هل رأیتم في ح�اتكم طال�ًا, وهو في 

االمتحان ینظف ساعته؟ مستحیل, هل رأیتم طال�ًا في االمتحان �كتب حسا�اته, ماذا اشترى ال�ارحة؟ مستحیل, 

في االمتحان یرسم رسومًا �ال معنى على ورقة مسودة؟ هذا وقت ثمین جدًا, ال �حتمل إال أن تفكر هل رأیتم طال�ًا 

 في السؤال والجواب.

 فحینما تشعر أن الدن�ا كلها امتحان, تظن �الوقت أن تبذله في سبیل ثمن رخ�ص.

 من هنا قال عل�ه الصالة والسالم: 

 )((إن هللا �حب معالي األمور, و�كره سفاسفها)

 [أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر]

أیها األخوة, المثل الثاني: إنسان مق�م في بلد, عنده بیت فخم, أر�عمئة متر, و�وجد غرف ضیوف عدیدة, وغرف 

نوم, وأجهزة كهر�ائ�ة, و�رادات, وفر�زرات, ومك�فات, ومراوح, ومكاوي, وأفران, وم�كروو�ف, وص�غة لزوجته, 

ن �غادر البلد �أر�ع وعشر�ن ساعة, معه س�ارة هوندا فقط, �ملؤها, ماذا �ضع فیها من وساعات, وهدا�ا, كلف أ

 كل هذا البیت؟ هذه العمل�ة الدق�قة .......

أنا مكلف أن أغادر, معي حجم متري مكعب, ماذا أضع في هذه األمتار المكع�ة؟ ممكن �ضع كن�ة كبیرة فیها؟ 

حجم؛ یبدأ �حلي زوجته, یبدأ �المقتن�ات الثمینة, �األش�اء الذهب�ة, مستحیل, �ضع كل شيء غالي الثمن, صغیر ال

 �صل إلى األجهزة الغال�ة جدًا, قد �كون حاسب غال, یختار ما غلى ثمنه وقل وزنه.
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 وأنت في الح�اة الدن�ا, یجب أن تسابق, یجب أن تكون عندك أولو�ات, الشيء الغالي, والذي له وزن قلیل تأخذه.

 ضون وقتهم في أعمال, لكن غیر مجد�ة, كالم فارغ. فهناك أناس �م

 عالم تشیر هذه اآل�ات واألحادیث؟ :

 ﴿َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن﴾

 ]1[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿الَِّذیَن ُهْم ِفي َصَالِتِهْم َخاِشُعوَن﴾

 ]2[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن﴾

 ]3ة المؤمنون اآل�ة:[سور 

 ﴿َوالَِّذیَن ُهْم ِللزََّكاِة َفاِعُلوَن﴾

 ]4[سورة المؤمنون اآل�ة:

 من صفات المؤمن: ال یوجد عنده وقت فراغ, �مض�ه في القیل والقال. 

 ((وٕان هللا كره لكم قیل وقال, وكثرة السؤال, وٕاضاعة المال))

 ((ُ�حب معالي األمور, �كره سفاسفها))

 له عی�ه عن عیوب الناس))((طو�ى لمن شغ

 ((من حسن إسالم المرء تركه ما ال �عن�ه))

 [أخرجه الترمذي في سننه, ومالك في الموطأ]
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هذا كله في المسارعة, ال یوجد عنده وقت لمعركة جانب�ة, ال یوجد عنده وقت �ستقبل مشكلة في التار�خ, و�جعلها 

 على حق, والخالفة من حق من؟. محور للمناقشة والحوار, اآلن أنتم على حق, أم نحن 

القض�ة انتهت من ألف وخمسمئة سنة, لن�حث عن الهدف, والمنهج بین أیدینا, فهذا الذي ال �عرف ق�مة الوقت, 

�ستقبل قضا�ا قد�مة, مشكالت قد�مة, یجعلها محور الصراع, هذا إنسان ال �عرف ق�مة الوقت, لذلك اللغو, كل ما 

 سوى هللا لغو: 

 ما خال هللا �اطل وكل نعــ�م ال محالة زائلأال كل شيء 

 كل ما سوى هللا �اطل, هذا من درس المسارعة, والسبق مع الزمن. 

 هل س�اق الدن�ا له معنى؟ :

: س�اق الدن�ا مضحك, س�اق الدن�ا ل�س له معنى إطالقًا, ألن الموت ینهي كل شيء, -أیها األخوة-�المناس�ة 

أفقر الفقراء, وأصح األصحاء, وأشد الناس  -أ�ضاً –توضع في القبر, و�وضع  أبدًا, كن أغنى األغن�اء تموت,

 مرضًا, وأقوى األقو�اء, وأضعف الضعفاء, كلهم في هذا القبر, فما هذا التنافس؟.

خطر في �الي مرة, �عني مثل مضحك: أردنا أن نعذب اثنین بجلد مبرح, واحد قبل أن ُیجلد: أكل خروف 

دو�شة فالفل, أثناء الضرب والتعذیب: الذي أكل خروف, یخف ألمه �عني قل�ًال؟ وقع محشي, والثاني: أكل سن

 الس�اط خفیف عل�ه �كون؟ أبدًا, نفس الشيء, تنتهي الدن�ا.

مثل �عضها؛ إن كنت تسكن في بیت صغیر, أو إن كنت عالي الشأن, أو وض�ع الشأن, مثل �عضها, حینما 

 �أتي العذاب.
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 �قشعر منها األبدان : إل�كم هذه اآل�ات التي

 ﴿َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفیَها َكاِلُحوَن﴾

 ]104[سورة المؤمنون اآل�ة:

ُبوَن﴾  ﴿َأَلْم َتُكْن َآَ�اِتي ُتْتَلى َعَلْ�ُكْم َفُكْنُتْم ِبَها ُتَكذِّ

 ]105[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ُكنَّا َقْومًا َضالِّیَن﴾﴿َقاُلوا َر�ََّنا َغَلَبْت َعَلْیَنا ِشْقَوُتَنا وَ 

 ]106[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َر�ََّنا َأْخِرْجَنا ِمْنَها َفِإْن ُعْدَنا َفِإنَّا َظاِلُموَن﴾

 ]107[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َقاَل اْخَسؤوا ِفیَها َوَال ُتَكلُِّموِن﴾

 ]108[سورة المؤمنون اآل�ة:

 الدن�ا ل�س لها مستقبل :

ان في منتصف اللیل, أصا�ه ألم في سنه ال �حتمل, وهو یتلوى من األلم, و�ص�ح, أبلغ من ذلك: لو إنس

 و�ستجیر, لو استدعى في ذاكرته الوالئم التي أكلها سا�قًا, هل یذهب ألمه؟ أبدًا.

 �عني كالمي في الدن�ا ل�س لها مستقبل, ل�س لها مستقبل.

 هذا الحوض, هل �أخذ دكتوراه؟ ال, مثل ما قعد �قوم. إنسان جلس في �انیو, ماء فاتر, ارتاح تمام, إذا نهض من 

كیف تاجر كبیر, �حقق منصب رف�ع, أبدًا: االستمتاع �الح�اة ل�س له مردود, ل�س له مقابل أبدًا, أما العمل له 

 مقابل.

أمامه, �عني اإلنسان المؤمن, یبني ح�اته على العمل, على العطاء, فالمؤمن له مستقبل, له مستقبل, قدم أعماله 
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 أما الكافر استمتع �الح�اة. 

 هذه هي الحق�قة :

بناء جم�ًال جدًا, في أحد مصایف الشمال, فعًال جمیل, مطل على وادي أخضر كله, منطقة  -هكذا-مرة رأیت 

 مرتفعة, وهواء علیل.

سنة, سنتان,  قلت: لو أن إنسانًا تملك هذا البناء, وسكن ف�ه, وكان معه مالیین مملینة؛ ینفق كیف �شاء, مضى

ثالثة, خمس عشرة, عشرون, �عد ذلك �موت, له شيء في اآلخرة؟ أبدًا, صفر؛ االستمتاع, واالسترخاء, واألكل 

 الطیب, والنع�م, والفراش الوسیر, والنزهات, ل�س لها مردود. وأوضح مثل:

, حرم نفسه النوم المر�ح, الطالب, طالب أمضى العام الدراسي في جهد جهید, للساعة الثان�ة؛ حرم نفسه النزهات

�عد ذلك صار طبی�ًا, دكتورًا, صار محترمًا, �عمل لك هكذا خمسمئة, تحتاج إلى إ�كو ألف, تنظیر ألفین, عنده 

 عشرون ز�ون, �الیوم عنده في خمسین ألف, �الیوم یوجد عنده خمسین, ستین ألفًا.

 یخافون على صحتهم, �أتونه زوافات ووحدانا.هو لما درس السنوات الطو�لة, صار عنده خبرة عال�ة, والناس 

حسنًا: لو أن هذا الطبیب, له رفیق أمضى الوقت كله في النوم, والنزهات, وال�ساتین, ولعب النرد, والكرة, هذا 

االنغماس في اللهو له مستقبل؟ ال یوجد شيء له, ال یوجد شيء, أبدًا, كالم دقیق؛ االستمتاع �الح�اة ل�س له 

, أما العمل له مردود, �موت الغني, غیر المؤمن: یترك كل شيء, �موت المؤمن, الذي له أعمال مردود أبداً 

 كالج�ال: �أخذ معه كل شيء, فرق كبیر جدًا. 

 اتضع ال ترتفع, ات�ع ال تبتدع, الورع ال یتسع :

 فلذلك أیها األخوة, درس التنافس مهم جدًا, یجب أن تتنافس ال على الدن�ا الفان�ة.

سجادة وطن�ة ثمنها خمسة آالف لیرة, صوف مئة في المئة, وجمیلة, أما سجادة إیران�ة ثمنها ثمانمئة ألف,  �عني

 الفرق �االستعمال �المئة عشرة, أما �الثمن �المئة ألفین.

أهل الدن�ا �حبون العلو في األرض, ممكن تع�ش, تسكن في بیت ف�ه كل شيء, لكن �االعتدال, �المعقول, ممكن 
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 نفسك �مظاهر من الترف, ال نها�ة له: تح�ط 

اُر اْآلَِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَِّذیَن َال ُیِر�ُدوَن ُعُلّوًا ِفي اْألَْرِض َوَال َفَسادًا َواْلَعاِقَ�ُة ِلْلمُ   تَِّقیَن﴾﴿ِتْلَك الدَّ

 ]83[سورة القصص اآل�ة:

 لورع ال یتسع.قال: هناك نص�حة ُتكتب على ظفر: اتضع ال ترتفع, ات�ع ال تبتدع, ا

 الورع ال یتسع كثیرًا �االعتدال. 

 سؤال وجواب :

مرة زرت بیت أحد أقر�ائي, قال لي: �اب كلفني مئة وثمانین ألف, ال�اب الخشب, كسا بیته كسوة جدیدة, لكن هو 

. فوالدته �عمل في مواد البناء, فجم�عه جاء �ه استیرادًا, فعًال: شيء مذهل؛ األبواب, المطابخ, الحمامات ....

 توفیت, كنا في التعز�ة, آخر یوم سألني السؤال:

حرام؟ یر�د جوا�ًا شرع�ًا, قال لي: كلفني البیت كثیرًا, عملي حرام؟ قلت له: أنا سأجاو�ك  -هذا–قال لي: عملي 

 جوا�ًا تجار�ًا, ل�س شرع�ًا, قال: كیف؟ قلت له: إنسان معه مئة ملیون, هل �ستط�ع أن �شتري س�ارة �أر�ع

وعشر�ن, هذه السودة, ستمئة؟ و�شتري بیتًا �ست وس�عین؟ یوجد, و�مئة یوجد, �ملیون؛ اشترى البیت, واشترى 

الس�ارة, و�رك, لم یبق معه شيء, �كون تاجرًا هذا؟ لو أخذ س�ارة بثالثة مالیین, و�یت �عشرة, ثالثة عشر, كم 

 �قي معه؟ ثالثة وثمانین.

: شركة تعطي على مئة مل�ار ر�ح, هل �عقل �ستهلك المئة ملیون؛ بیت, كالم؛ لكن غیر واقعي -فرضاً -إذا 

وس�ارة, و��قى فقیرًا, لما �ستخدم �المبلغ مبلغ �س�ط لبیت, وس�ارة, و�وضع الفرق في هذه الشركة االستثمار�ة, 

 الذي على مئة ملیون؟

 تستهلكها؟.  حسنًا: هذا الواقع �عقل�ة تجار�ة, معك كتلة نقد�ة زائدة عن حاجتك, ممكن

ط�عًا: تستط�ع أن تعمل عرس البنك بخمسة وثمانین ملیونًا, صار العرس, منذ أ�ام صار عرس بخمسة وثمانین 

 ملیون في الشام, ممكن.
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 ممكن تستهلك الكتلة النقد�ة في أمورك الدنیو�ة, وتأتي یوم الق�امة متسوًال, ل�س لك وال عمل: 

 ْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَ�اًء َمْنُثورًا﴾﴿َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا مِ 

 ]23[سورة الفرقان اآل�ة:

 ممكن إذا معك كتلة نقد�ة زائدة, وهللا ترقى بها إلى أعلى علیین.و 

 

أبواب العمل الصالح ال تعد وال تحصى؛ ممكن تزوج الش�اب, ممكن تنشىء معهدًا شرع�ًا, ممكن تعمر مسجدًا, 

كتا�ًا على نفقتك, كتاب مهم جدًا, ممكن یتزوجن الفت�ات العوانس, التأمین بیوت ممكن تطلب العلم, ممكن توزع 

 لهن. 

 فكرة لم تخطر في ال�ال :

 وهللا فكرة قالها لي أخ, ما كانت خاطرة في �الي, أحببتها جدًا.

 الحظ یوجد فت�ات كثر؛ مستق�مات, صالحات, مؤمنات, فاتهن قطار الزواج, وهي منض�طة.

ت على هللا أن أخص كل واحدة من هؤالء الفت�ات المنض�طات ببیت صغیر, عندئذ �أتیها خاطب, قال لي: تمنی

 �عني أبواب العمل الصالح ال تعد وال تحصى.

 فهذا الذي سألني: العمل حرام؟ قلت له: لن أجی�ك إجا�ة شرع�ة, سأجی�ك إجا�ة تجار�ة.

وس�ارة, وت�قى �ال دخل؟ لما تستهلك �المئة عشرة منهم,  اآلن: من المعقول تستهلك الكتلة النقد�ة كلها في بیت,

 وال�اقي تستثمره عند هللا عز وجل. 

 هذا الذي حصل في ترك�ا :

قلت لكم مرة: كنت في ترك�ا, حدثوني عن شخص تبرع بثالثمئة ملیون دوالر, في جمع�ة نظ�فة, ومستق�مة, هناك 

 عات, إلخ .......ط�عًا إلنشاء المدارس, والمعاهد الشرع�ة, والجام
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فأحد علماء دمشق, كان في ترك�ا, فلما حدثوه عن هذا المحسن, قال: وهللا أتمنى أن ألتقي �ه, فاتفقوا أن یدعونه 

إلى طعام الفطور في الیوم التالي, فجاء العالم الذي من دمشق حضر, هذا الغني لم �كن �أت �عد, انتظر ثالثة 

ن عنه؟ قال: جاء قبلك, جالس هنا, لشدة تواضعه لم ینت�ه له, قال: جاء أر�اع الساعة, أین هذا الذي تتحدثو 

 قبلك, قبلك جاء, دفع ثالثمئة ملیون دوالر لنشر الحق. 

 

 المطلوب من رواد المساجد :

 ف�ا أیها األخوة, قض�ة التسابق درس مهم جدًا. 

ذي أوجدهم في هذا المكان؛ إال مح�ة هللا, �عني أنا أحسن الظن برواد المساجد, هؤالء �حبون هللا ورسوله, ما ال

 وطلب العلم؟ لكن �قي علینا التنافس, �قي علینا أن نتسابق. وهللا قال: 

 ﴿َفاْسَتِ�ُقوا اْلَخْیَراِت﴾

 ]148[سورة ال�قرة اآل�ة:

 ﴿َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َر�ُِّكْم﴾

 ]133[سورة آل عمران اآل�ة:

 اَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن﴾﴿َوِفي َذِلَك َفْلَیَتنَ 

 ]26[سورة المطففین اآل�ة:

 ﴿ِلِمْثِل َهَذا َفْلَ�ْعَمِل اْلَعاِمُلوَن﴾

 ]61[سورة الصافات اآل�ة:
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 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 -1-المجاهدة :  {119-93}الدرس 

 29-08-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 هذه طب�عة الح�اة الدن�ا :

 أیها األخوة الكرام:

 في كتا�ه ر�اض الصالحین, �ا�ًا سماه: �اب المجاهدة. -رحمه هللا تعالى-عقد اإلمام النووي 

لدن�ا في جهاد, ألن هللا جعل طب�عة الح�اة الدن�ا طب�عة مجاهدة, أودع ف�ك شهوات, والحق�قة: أن اإلنسان في ا

 أعطاك منهج, فثمن الجنة ض�ط هذه الشهوات, ض�ط الشهوة مجاهدة. 

�عني: إنسان �مشي في الطر�ق, امرأة سافرة, متبذلة, ك�انه غرائزه, ط�عه �قتضي أن �مأل عین�ه منها, والتكلیف 

 ا, في دافع نحو النظر, وفي تكلیف �غض ال�صر.أن �غض �صره عنه

اإلنسان أمام مبلغ من المال, أودع ف�ه حب المال, غر�زته تقتضي أن �أخذ هذا المبلغ, لكن هذا المبلغ ف�ه شبهة, 

 والتكلیف ین�غي أال �أخذه.

جنة كلها, تدخل جنة فهذه العمل�ة دافع؛ غر�زة, رغ�ة, ط�ع, ردع, تكلیف, حرام, ال یجوز, العمل�ة هذه ثمن ال

 عرضها السموات واألرض إلى أبد اآلبدین, إذا نجحت بهذه العمل�ة. 
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 إل�ك هذه اآل�ات :

 قال تعالى: 

 ﴿َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َر�ِِّه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى﴾

 ]40[سورة النازعات اآل�ة:

 ﴿َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى﴾

 ]41زعات اآل�ة:[سورة النا

 وأنت وحدك, ال أحد مطلع عل�ك, تصورت عظمة هللا عز وجل, فكففت عن الحرام, خفت مقام هللا عز وجل: 

 ﴿َمَعاَذ للااَِّ ِإنَُّه َر�ِّي َأْحَسَن َمْثَواَي﴾

 ]23[سورة یوسف اآل�ة:

 فهذا الذي یخاف مقام ر�ه, ونهى النفس عن الهوى, فإن الجنة هي المأوى. 

 هي المجاهدة, وماذا أعد هللا لمن یدخل الجنة؟ :متى تنت

فلسفة الح�اة: أنك في وقت, ُتعد نفسك لدخول الجنة عن طر�ق ض�ط الشهوات, حب المال ُ�ض�ط �الكسب 

المشروع, وحب النساء �ض�ط �الزواج, وحب العلو في األرض ُ�ض�ط �الطاعات, فنحن في مجاهدة, أما حینما 

 لمؤمن للجنة, انتهت المجاهدة �الجنة: �أتي الموت, وحینما �صل ا

 ﴿َلُهْم َما َ�َشاؤوَن﴾

 ]35[سورة ق اآل�ة:

 ال یوجد تكلیف, حرام ال یوجد, مشادة مع النفس ال یوجد, صراع ال یوجد, رغ�ة تك�حها ال یوجد: 
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 ﴿َلُهْم َما َ�َشاؤوَن ِفیَها َوَلَدْیَنا َمِز�ٌد﴾

 ]35[سورة ق اآل�ة:

 ﴾﴿ُقُطوُفَها َداِنَ�ةٌ 

 ]23[سورة الحاقة اآل�ة:

 أي خاطر یخطر على �الك تراه أمامك, حتى ولو خاطر ثانوي. 

 إنسان من المؤمنین, وهو في الجنة: تذكر صد�قًا له كان كافرًا. قال: 

ي َكاَن ِلي َقِر�ٌن﴾  ﴿ِإنِّ

 ]51[سورة الصافات اآل�ة:

 ﴿َفاطََّلَع َفَرَآُه ِفي َسَواِء اْلَجِح�ِم﴾

 ]55اآل�ة: [سورة الصافات

 نظرة.

فهذه الجنة التي خلقنا من أجلها, ثمنها هذه الدن�ا, الض�ط؛ أن تض�ط شهوتك, أن تض�ط دخلك, أن تض�ط 

إنفاقك, أن تض�ط عینك, أن تض�ط سمعك, أن تض�ط لسانك, أن تض�ط یدك, أن تض�ط رجلك, فهذه المجاهدة: 

 أن تبذل جهدًا ُ�عد ثمنًا للجنة, أبدًا. 

 : انظر واستنتج

 یوجد أمثلة قر��ة .......

تجد إنسانًا, �عني أنا ال ُأقر ذلك, لكن إنسان �حمل شهادة عل�ا, �حمل بورد, �حكي �المسائیل, إذا زار إنسانًا, 

ألفین, ثالثة آالف, إذا مر�ض وقف أمامه, ألف, ألفین, یوجد عنده اإل�كو, وعنده تحالیل, وعنده دخل كبیر جدًا, 

هذا ما یبدو لك من نع�م �ع�ش ف�ه, هذا ثمنه ثالث وثالثون سنة دراسة؛ رفاقه یلعبون  وأنیق جدًا, حسنًا:
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 �الطاولة, رفاقه ینامون, رفاقه في ال�ساتین, هو فوق الكتاب.

هذا الجهد الذي بذله حتى نال أعلى شهادة, اآلن من حقه �ستمتع �الح�اة, من حقه �حتل مركزًا اجتماع�ًا, و�حتل 

 و�كون دخله كبیرًا, و�رفه نفسه, هذا مثل واضح. مركزًا علم�ًا,

طالب لم �ع�أ �الدراسة؛ من �ستان إلى �ستان, من زقاق إلى زقاق, من سهرة إلى سهرة, آخرته �عمل عمًال شاقًا, 

 عمًال متع�ًا, والدخل قلیل, هذا الذي تعب, یبذل جهدًا قل�ًال, والدخل كبیر, هذا الفرق. 

 هذه هي المجاهدة :

 ك: المجاهدة ...... قال تعالى: فلذل

 ﴿َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلَنا﴾

 ]69[سورة العنكبوت اآل�ة:

�عني أن تجلس في المسجد لسماع درس علم هذه مجاهدة, أن تؤدى الصلوات في أوقاتها هذه مجاهدة, أن 

 سان.تض�ط لسانك هذه مجاهدة, یوجد أكثر من عشر�ن معص�ة لل

الناس �مزح, �سخر, ینتقد, یهمل, ینمم, �غتاب, مرتاح, أطلق للسانه العنان, �سمع ما شاء, أي مبلغ یهمجه 

 همجًا؛ حق, �اطل, حالل, حرام, هات, هذا عمل النار. 

 ((إن عمل النار سهل �سهوة))

 قال تعالى: 

َ َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن﴾ ﴿َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلَنا َوإِنَّ   للااَّ

 

 ]69[سورة العنكبوت اآل�ة:
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 الع�ادة من سن التكلیف حتى �أت�ك ال�قین :

 وقال تعالى: 

 ﴿َواْعُبْد َر�ََّك َحتَّى َ�ْأِتَ�َك اْلَ�ِقیُن﴾

 ]99[سورة الحجر اآل�ة:

 الع�ادة من سن التكلیف حتى �حین الحین.

وت؛ الدن�ا دار عمل, الدن�ا دار جهد, الدن�ا دار ض�ط, الدن�ا دار إنفاق, حتى �أت�ك ال�قین: أي حتى �أت�ك الم

 الدن�ا دار تعبد, هي حق�قتها؛ إن فهمتها دار راحة, تعبت في اآلخرة كثیرًا. 

 اقرأ بتمعن :

 �عني: من حاسب نفسه في الدن�ا حسا�ًا عسیرًا, كان حسا�ه یوم الق�امة �سیرًا. 

 مة في الدن�ا, جائعة عار�ة یوم الق�امة))((أال �ا رب نفس طاعنة ناع

 ((أال �ا رب نفس جائعة عار�ة في الدن�ا, طاعنة ناعمة یوم الق�امة))

 ((أال �ا رب مكرم لنفسه, وهو لها مهین))

 ((أال �ا رب مهین لنفسه, وهو لها مكرم))

 قد تهینها لتكرمها, وقد تكرمها لتهینها. 
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 ما المطلوب؟ :ما معنى التبتل في هذه اآل�ة, و 

 واآل�ة الثالثة: 

 ﴿َواْذُكِر اْسَم َر�َِّك َوَتَبتَّْل ِإَلْ�ِه َتْبِت�ًال﴾

 ]8[سورة المزمل اآل�ة:

 التبتل: هو االنقطاع.

�عني اإلنسان في زحمة الح�اة, است�قظ على المحل, تناول طعام الغداء, نام, اجتماع, سهرة, نام, است�قظ على 

ء, سهرة, اجتماع, است�قظ ....... مثل دوالب, ال بد من أن �قف هذا الدوالب, وأن المحل, تناول طعام الغدا

 تجلس مع نفسك للتأمل, ال بد من أن تخلو مع نفسك, تقرأ القرآن, أن تفكر من أین جئت؟ وٕالى أین؟ ولماذا؟.

لب علم تطل�ه, وٕاال ال بد من درس علم تحضره, ال بد من تالوة تتلوها, ال بد من تفكر تتفكر �ه, ال بد من ط

 ..... آخر شيء النعوة. 

 من هو العاقل؟ :

�عني أنا أقول: الناس یولد؛ �فرحون ظهر أسنان اللبن, �فرحون مشى, �فرحون نظف, �فرحون دخل حضانة, 

�فرحون قال: ماما, قال: �ا�ا, �عد ذلك یدخل مدرسة ابتدائ�ة یتخرج, یدخل إعدادي, یدخل ثانوي, �عد ذلك حصل 

طب في الجامعة, یدخل, أنهى الجامعة, أثناء الجامعة؛ االمتحانات, والدكاترة, واألسئلة, والتفوق, انتهى على 

جامعة, یر�د أن �كمل دراسات عل�ا, كمل دراسات عل�ا, یر�د أن یتزوج, تزوج, یر�د بیتًا, اشترى بیتًا, یر�د ع�ادة, 

أن یزوجهم, زوجهم, یر�د أصهار لبناته, زوج كل بناته, بدأ  اشترى ع�ادة, یر�د أوالده, �علم أوالده, علمهم, یر�د

إلى تنكة أدو�ة, �عد ذلك تأتي النعوة, �التسلسل, الناس  -اآلن-جسمه, معه لهتة, معه وجع مفاصل, �حتاج 

 جم�عًا, ونحن معهم: 

 ﴿َلَتْرَكُبنَّ َطَ�قًا َعْن َطَبٍق﴾

 ]19[سورة االنشقاق اآل�ة:
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شي هكذا, أما المؤمن انت�ه, فعمل في ح�اته الدن�ا عمًال ینفعه �عد الموت, أبدًا, هذا ممر إج�اري, فالدن�ا تم

 الموت أیها األخوة, ال یوجد حدث یهز ك�ان اإلنسان كالموت. 

 هذا هو القبر :

یدخل اإلنسان إلى بیته؛ غرفة ضیوف, غرفة نوم, صالون, غرفة لألوالد, براد, فر�زة, مكیف, مروحة, غسالة, 

 وو�ف, هذا ظهر جدیدًا أ�ضًا, من أجل التسخین السر�ع, كل شيء ف�ه. م�كر 

تصور القبر متر�ن بنصف متر؛ هنا �الط ال یوجد, سیرام�ك ال یوجد, تر�ا ال یوجد, مروحة ال یوجد, ترك كل 

دم, سرطان ال -هكذا-شيء في ثان�ة, �مشي على قدر �سیر, وقف انتهى, عظم هللا أجركم, تنمو الخال�ا, مشیت 

 سائل جمد, جلطة, انتهى. 

 أنواع الجهاد :

هذه الح�اة بین أید�كم, العقل �قتضي أن نفكر: لماذا خلقنا في هذه األرض؟ خلقنا لنعبد هللا عز وجل, لنعرفه, 

 لنستق�م على أمره, هذه المجاهدة.

ب�عة الح�اة, طب�عة العالقات لذلك: یوجد عندنا ثالثة أنواع من المجاهدة؛ یوجد عندنا جهاد غیر متاح لنا اآلن؛ ط

 الدول�ة, طب�عة ... غیر متاح: الجهاد القتالي, أما الجهاد الدعوي: متاح.

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((خیُركْم من تعّلَم الُقرآَن وَعلََّمُه))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما]

 ز وجل: وصفه �أنه جهاد كبیر. قال تعالى: هذا جهاد, بل إن هذا الجهاد, هللا ع

 ﴿َوَجاِهْدُهْم ِ�ِه ِجَهادًا َكِبیرًا﴾

 ]52[سورة الفرقان اآل�ة:
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جهاد كبیر؛ أن تتعلم وأن تعلم, في جهاد أساسي؛ جهاد النفس والهوى: المهزوم أمام نفسه, ال �مكن أن ینتصر 

 على غیره.

  �ستط�ع أن �قول كلمة للناس, �األساس هو مهزوم.إذا اإلنسان ُهزم أمام شهواته, هذا اإلنسان ال

إذًا: یوجد عندنا جهاد النفس والهوى رقم واحد, إن نجحت في هذا الجهاد, أمامك جهاد متاح, وهو الجهاد 

 الدعوي, تعلم وعلم. 

 محور الدرس :

 فهذا الدرس الیوم عن المجاهدة. قال تعالى: 

 َلْ�ِه َتْبِت�ًال﴾﴿َواْذُكِر اْسَم َر�َِّك َوَتَبتَّْل إِ 

 ]8[سورة المزمل اآل�ة:

 وقال تعالى: 

 ﴿َفَمْن َ�ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیرًا َیَرُه﴾

 ]7[سورة الزلزلة اآل�ة:

 ﴿َوَمْن َ�ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرًا َیَرُه﴾

 ]8[سورة الزلزلة اآل�ة:

 وقال تعالى: 

ُموا ِألَْنُفِسُكْم ِمْن خَ   ْیٍر َتِجُدوُه ِعْنَد للااَِّ ُهَو َخْیرًا َوَأْعَظَم َأْجرًا﴾﴿َوَما ُتَقدِّ

 ]20[سورة المزمل اآل�ة:
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 وقال تعالى: 

َ ِ�ِه َعِل�ٌم﴾  ﴿َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ للااَّ

 ]273[سورة ال�قرة اآل�ة:

عوي, جهاد العمل الصالح, في �عني أنت موجود في الدن�ا من أجل الجهاد, جهاد النفس والهوى, ثم الجهاد الد

جهاد العمل الصالح, جهاد الدعوة, جهاد النفس والهوى, هذه أنواع ثالثة, متاحة لكل إنسان, وال أحد �سائلك, وال 

 أحد یوقفك, مهزول. 

 احذر من أن تعادي ول�ًا هلل :

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 حرب.((إن هللا تعالى �قول: من عاد لي ول�ًا فقد آذنته �

�عني إذا إنسان له دعوة, له عمل صالح, ابتعد عنه, �معنى: ال تنتقده, هذا له عمل, إذا أنت زعزعت ثقة الناس -
 ف�ه, تكون خر�ت, وقد تكون فكرتك غیر صح�حة, قد تكون فكرتك ل�س لها أصل, فأنت صرت مخر�ًا.

 هذا من السنة. فإذا إنسان, الناس ینتفعون منه, دعهم ینتفعون منه, ال تشوش عل�ه,

 فمن عاد لي ول�ًا فقد آذنته �الحرب.

اآلن: أكثر الناس أستغرب �مجالسهم, ال یوجد عندهم موضوع یتسلون �ه إال العلماء؛ هذا كذاب, وهذا غیر فه�م, 
وهذا هللا أعلم ما نیته, وهذا تزوج امرأة ثان�ة, وهذا عمل, وهذا عطس, وهذا سعل ...... هذا الشيء یجري في 

 یوت.الب
أنت مالك ولهم!؟ أنا ال أدافع عنهم اآلن, لكن اعمل عمًال ایجاب�ًا, هذا عمل سلبي, أنت ماذا قدمت؟ هم قدموا, 

 و�وجد أخطاء عندهم, أنت ماذا قدمت؟ ماذا قدمت لألمة؟ ما اآلثار التي تركتها؟. 
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 قف هنا :

 أنا أقول لكم: 

 ((الورع حسن, لكن في العلماء أحسن.

 شيء في العالم الورع, وأكمل شيء ........�عني أكمل -

, قال: �ا -عبد زار شیخ سیده, زاره, رأى سیده, احترمه احترامًا ل�س له حدود–قال له: �ا سیدي, لي سید �ظلمني 
سیدي, لو أن شیخه قال له: �ا بني! أعتق هذا العبد, أعتقه رأسًا, فجاء إلى عند الشیخ, قال له: �ا سیدي, لو 

دي أن �عتقني لوجه هللا, قال له: أفعل إن شاء هللا, مضى شهر, شهران, ثالثة, أر�عة, ال یوجد طلبت من سی
حركة, فقام الشیخ وزار التلمیذ, والعبد یرى احترام سیده لشیخه, قال له: �ا سیدي, ذكرتك في المرة الماض�ة أن 

, أر�عة, �عد سنة الشیخ قال له: �ا بني! تأمره أن �عتقني, قال له: أفعل إن شاء هللا, مضى شهر, شهران, ثالثة
 -كلمة منك .....-أعتقه, فأعتقه فورًا, قال له: �ا سیدي, عجبت لك!! إذا األمر یتم �كلمة, لماذا أخرتها سنة؟ 

قال له: لقد حملتني فوق ما أطیق �ا بني, أنا وفرت من مصروف البیت ماًال, أعتق �ه عبدًا, و�عدها أمرت سیدك 
 أن �عتقك.

تى �كون في مصداق�ة: قبل أن �أمره أن �عتقك, أعتقت عبدًا لنا, وفرت من مصروفي الیومي, ما �ساوي ق�مة ح
  -عبد, فلما أعتقت عبدًا, أمرت سیدك أن �عتقك

فالورع حسن لكن في العلماء أحسن, والسخاء حسن لكن في األغن�اء أحسن, والح�اء حسن لكن في النساء 
 ي الش�اب أحسن, والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن........))أحسن, والتو�ة حسن لكن ف

 ما الشيء الذي �ح�ه هللا من العبد, ومتى �حب هللا العبد؟ :

 : وما تقرب إلي عبدي �شيء, أحب إلي مما افترضته عل�ه:-إذاً 

رمضان, حج �عني أعظم عمل: أن تؤدي الع�ادات, قبل أن تؤدي النوافل أد الع�ادات, الصلوات الخمس؛ صوم -

البیت, غض ال�صر, صدق اللسان, حفظ األمانة, العفة, هذه األوامر األساس�ة, فاض�ط جوارحك, واض�ط 

 .-ع�اداتك, هذا أعظم عمل
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 .-صلى الضحى, صلى ق�ام اللیل, أنفق من ماله فوق الزكاة-وما یزال عبدي یتقرب إلي �النوافل حتى أح�ه: 

 تى أح�ه, فإذا أحببته.وما یزال عبدي یتقرب إلي �النوافل ح

�عني لو سألت أخواننا الكرام: أعظم شيء وصله إنسان على اإلطالق؟ في منصب إداري, رئ�س أمر�كا, هذا -

 أعلى منصب إداري. -مع أنه ظل �الوحل-أعلى منصب, 

 أنشتاین: أعلم علماء األرض �الفیز�اء, أونسیف: كان أغنى أغن�اء العالم.

 منصب إداري, في منصب علمي, أما أنا أقول لكم: حسنًا: في منصب مالي, في

أعلى شيء تصل إل�ه: أن �ح�ك هللا, أن �ح�ك خالق الكون, والشيء المؤلم: أن محبته بإمكانك, ضمن 

إمكان�اتك؛ أمرك أن تعبده, أمرك أن تكون صادقًا, أمرك أن تكون عف�فًا, أمرك أن تكون أمینًا, أمرك أن تصلي 

 دك, أن تنجز العهد, ووفاء الوعد, ما كلفك فوق طاقتك: له, أمرك أن تفي بوع

ُ َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾  ﴿َال ُ�َكلُِّف للااَّ

 ]286[سورة ال�قرة اآل�ة:

 لمجرد أن تط�عه أح�ك هللا, ألن هللا: 

 ﴿ُ�ِحبُُّهْم َوُ�ِحبُّوَنُه﴾

 ]54[سورة المائدة اآل�ة:

 كلمة, الذي قاله أعرفه؛ لكن ساعة إشراق ....... وهللا مرة كنت في عقد قران, وقف خطیب ألقى 

 سیدنا رسول هللا, التفت إلى سیدنا معاذ, قال له: 

 ((�ا معاذ, إني ألح�ك �ا معاذ))

 سماه �اسمه: وهللا إني ألح�ك. 
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 انظر هنا :

ل ز�ون, انظر اآلن: أنت في محلك؛ ما كذبت أبدًا, ما غششت مسلمًا, ما نظرت المرأة, كنت عف�فًا, نصحت ك

دخلت إلى البیت؛ كنت أ�ًا رح�مًا, أ�ًا كامًال, عشت ألوالدك, أكرمت زوجتك, أكرمت جیرانك, �ح�ك هللا, األمر 

 سهل جدًا؛ كن صادقًا, كن أمینًا, كن محسنًا في بیتك, في الطر�ق, وفي عملك فقط, هذا دین اإلنسان. 

 الذي �سمع �ه)؟ ما معنى هذا الجزء من الحدیث: (فإذا أحببته كنت سمعه 

تسمع بنور هللا, تسمع قصة ترفضها, هذه خالف القرآن, عندك -: فإذا أحببته كنت سمعه الذي �سمع بها: -قال

میزان, عندك فلتر, هذه ال تصلح, هذه خرافة, تسمع شیئًا منكرًا, تقول: معاذ هللا! ال أجلس معكم, صار عندك 

الم؛ ما كل كالم تقبله, ما كل كالم تصغي إل�ه, ما كل كالم میزان, صار عندك رؤ�ة صح�حة, تق�س بها كل ك

 .-تسمعه

تسمع من خالل معرفتك �اهلل عز وجل, هذه قصة ال ُتسمع, هذا الكالم غیر مقبول, الحق�قة غیر -كنت سمعه: 

صح�حة؛ هذا شرك, هذا كفر, هذا ضالل, هذه إثارة فتن, صار عندك میزان دقیق, صارت أذنك تصطفي الحق, 

 رفض ال�اطل, أما الكافر مثل الج�انة, كل شيء �فوت, كله �سمعه, كله یتكلم ف�ه. وت

 ((و�حسب المرء من الشر: أن �حدث �كل ما سمع))

أح�انًا قصة: ال تلیق, یوجد أوالد صغار جالسون, سمعها, تضحك, حلوة جدًا, قض�ة جنس�ة؛ لكن في بنات, في 

 همًا القصة, إذا تكلم ........ ش�اب صغار, في أطفال عندهم ح�اء, ل�س فا

 ((�حسب المرء من الشر: أن �حدث كل ما سمع))
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 شرح ما ت�قى من هذا الحدیث :

 ترى بنور هللا.-و�صره الذي ی�صر �ه: 

لو رأیت إنسانًا اغتصب ماًال حرامًا, واشترى بیتًا جم�ًال جدًا, ال تقل: هنیئًا له, إذا قلت: هنیئًا له, رؤ�تك غیر 

 , تقول: الو�ل له, قد تحترم مؤمنًا فقیرًا, وال تحترم غن�ًا منحرفًا. صح�حة

 ((من جلس إلى غني فتضعضع له, ذهب ثلثا دینا))

 أبدًا. هللا جعلك عز�زًا, ارفع رأسك. 

 كنت سمعه الذي �سمع �ه, و�صره الذي یت�صر �ه, و�ده التي ی�طش �ه. 

 ممكن مؤمن �ضرب؟ �ضرب. 

 قال له: 

 قال له: مما تضرب �ه ابنك)) -سؤال محرج للنبي: عندي یت�م أفأضر�ه؟-أفأضر�ه؟  ((عندي یت�م

 . -إذا ابنك ارتكب المعص�ة, تضر�ه اضر�ه, إذًا: اضر�ه, ال �مد یده إال �الحق, للخیر

أین �مشي؟ للجامع, إلصالح زوجین, للدعوة إلى هللا عز وجل, للتوفیق بین شر�كین, -ورجله التي �مشي بها: 

ل مشكلة, لإلصالح بین الناس, لكن ل�س على الملهى, ل�س على قبو, ل�س على نادي, تقوده رجاله إلى لح

الطاعات, و�ستعمل یده في األعمال الصالحة, و�ستعمل لسانه في ذكر هللا, و�ستعمل عینه في التفكر في خلق 

 هللا.

 یذنه)): وٕان سألني أعطیته, ولئن استعاذني ألع-اآلن: مرت�ة المح�ة. قال

 في درس آخر: إن شاء هللا نتا�ع هذا الموضوع. 

 دعاء الختام :
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 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

سیدنا دمحم النبي  اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 -2-المجاهدة :  {119-94}الدرس 

 05-09-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 السالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. الحمد هلل رب العالمین, والصالة و 

 ما معنى هذا الحدیث: (یت�ع المیت ثالث: أهله .......)؟ :

 أیها األخوة الكرام:

أنه  -ملسو هيلع هللا ىلص -, عن رسول هللا-رضي هللا عنه-, عن أنس -ملسو هيلع هللا ىلص-ال زلنا في �اب المجاهدة, ومع حدیث رسول هللا 

 قال: 

 ْتَ�ُع المیَت ثالث: أهُله، وماُله، َوَعَمُله، فیرجع اثنان و��قى واحد، یرجع أهُله وماُله، و��قى َعَمُله))((یَ 

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

ن �عني: قد یركب أوالده �س�ارته, و�مشون وراء جنازته, أل�س كذلك؟ فس�ارته تصل إلى �اب المقبرة, أوالده �صلو 

إلى شفیر القبر, فإذا ُدفن, یرجع أوالده �س�ارته إلى البیت, و��قى هو وحیدًا في القبر مع عمله فقط, فإن كان هذا 

 العمل كر�مًا ُأكرم, وٕان كان لئ�مًا ُأسلم.

یتصف �الذكاء أو الغ�اء, و�تصف �الكمال أو �النقص, دعك من الكمال والنقص؛ قمة الذكاء:  -أح�اناً –اإلنسان 

تستعد لهذه اللحظة التي ال بد منها, قمة الذكاء: أن تستعد لهذه اللحظة التي ال بد منها, قد تمتلك مالیین أن 

مملینة, وتنتهي إلى قبر, تحت أط�اق الثرى, وقد تصل إلى أعلى منصب في العالم, وال بد من أن ُتدفن تحت 

 أط�اق الثرى, وقد تستمتع استمتاعًا ال حدود له.

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1195 

 الفقرة؟ : ما محور هذه

أیها األخوة, دققوا في هذا المثل: لو جئنا بإنسانین, أطعمنا األول أطیب طعام في اللبن وأغاله, وأطعمنا الثاني 

أخشن طعام وأرخصه, ثم عرضناهما على تعذیب شدید, الذي أكل أطیب الطعم: هل یخف عذا�ه؟ أبدًا, 

 لذات, االسترخاء, النوم, الراحة, هذه ل�س لها مستقبل.االستمتاع ل�س له مستقبل؛ االستمتاع, االنغماس في الم

إذا اإلنسان درس, �عد ما انتهى دراسة, صار طبی�ًا, هذا العمل نقله إلى مرت�ة علم�ة, إذا عمل صالحًا, صار له 

عند هللا مقعد صدق عند مل�ك مقتدر, في أعمال ل�س لها مستقبل, في أعمال لها مستقبل؛ الراحة ل�س لها 

 ل, االنغماس في الملذات ل�س لها مستقبل.مستقب

تجد مؤمنًا صغیرًا؛ وقته كله في طاعة هللا, وقته كله في الدعوة إلى هللا, وقته كله في خدمة الخلق, وقته كله في 

العمل الصالح, �موت, له مستقبل ال �علمه إال هللا. فالعبرة: أن تعمل عمًال له أثر مستقبلي, ألن الزمن منقطع, 

 لمعنى دقیق. هذا ا

 قصة وعبرة :

 شخص مثًال ....

أنا ال أزكي -خالل سنة, أو سنتین, كل خم�س عملنا سهرة, رجل �عني صالح,  -هكذا-لي صدیق, سهرنا معه, 

؛ لكن منغمس في عمله, في تجارته, عنده معمل, في رحالته, في نزهاته, في سفره إلى أورو�ا, -على هللا أحداً 

في, فاتصلوا بي, ذهبت لتشی�ع جنازته, أحد علماء دمشق یبدو أنه س�قني لتشی�ع هذه أذواقه رف�عة جدًا, تو 

الجنازة, فألقى كلمة, وهو في النعش في المسجد, أنا صعقت, �الض�ط قال, قال: أخبركم: أخوكم كان مؤذنًا 

 ترحموا عل�ه, �عني لم �ستطع أن یتكلم كلمة ثان�ة.

وقت؟ مساحة بیته مثًال؟ تز�ینات بیته؟ الج�صین في بیته؟ نوع األثاث؟ قلت: حسنًا: �حكى عن بیته في هذا ال

أنواع األطعمة التي كان �أكلها؟ الرحالت التي كان �قوم بها؟ سفر�اته الرائعة؟ أنواع س�ارته؟ كل هذا ال ق�مة له 

 عند الموت.

القرآن, نشر الحق بین تجد شخص �موت, تهتز له األرض, �قول لك: ترك �صمات في الدعوة إلى هللا, فسر 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1196 

 المالیین مثًال.

حسنًا: اثنان ماتوا, لكن شخص ترك مستق�ًال عظ�مًا, شخص لم یترك مستق�ًال, أقول: لم �عص هللا جید, لكن ال 

 یوجد عمل ُیذكر �ه. 

 هذا ما أقوله :

قط دق�قة, ستین فأنا كنت أقول: اعمل عمًال, إذا اإلنسان وضعوه في النعش, وأحب شخصًا أن یؤ�نه, یتكلم ف

 ثان�ة, یتكلم ستین ثان�ة فقط, أو یتكلم دق�قة, أو یتكلم ر�ع ساعة, فاإلنسان عند الموت ال ینفعه إال عمله الصالح.

 فلذلك الحدیث متفق عل�ه: 

 ))((َیْتَ�ُع المیَت ثالث: أهُله، وماُله، َوَعَمُله، فیرجع اثنان، و��قى واحد، یرجع أهُله وماُله، و��قى َعَمُله

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 ((عبدي رجعوا وتركوك))

 قف عند هذه النقطة :

لعل أحدكم عزَّى میتًا, حسنًا: هذا البیت األر�عمئة متر؛ هو اشتراه, هو كساه خالل ثالث سنوات, هو ز�نه, عمل 

ح�ه الذي أشاده, وز�نه, وأنفق عل�ه, صالونات, غرف طعام, غرف ضیوف, حسنًا: أین هو صاح�ه اآلن؟ صا

 أین هو؟ في مثواه األخیر, حسنًا: هذا أل�س مثوى؟ ال, هذا مثوى موقت. 

 ماذا نستنتج من هذا المثال؟ :

أخواننا الكرام, �عني مثل لكن رائع جدًا, ودقیق جدًا, هو مثل تخیلي: أنت تصور إنسانًا, مستأجر بیت في بلد, 

: أن مالك البیت �طرد المستأجر, �ال إنذار, و�ال سابق أعالم على أي خاطرة, تجعله في نظامها, نظام هذا البلد

الطر�ق, هكذا النظام, �عني المستأجر ل�س له وال حصنة, ل�س له وال حق �ال�قاء في البیت وال دق�قة, �عد ما 

 �عطي أمر مالك البیت. 

شيء, والمستأجر �أول الشهر, منتصف الشهر,  تصوروا دولة, هذا نظامها في اإلیجار, مالك البیت هو كل
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 خمس وعشرون �الشهر, الساعة الثان�ة في اللیل: اخرج, یجب أن یخرج, هذا النظام.

تصور إنسانًا, مستأجر بیت في البلد, وفق هذا النظام, وله دخل كبیر, فجاء وكسا البیت كسوة جدیدة؛ خلع 

امات, عمل ج�صین, كل شيء �أت�ه, أحاطه بهذا البیت, له بیت ال�الط, عمل �الطًا جدیدًا, عمل سیرام�ك للحم

ملك شخصي, لكن �مكان �عید, على العظم, كل دخله وضعه في البیت المستأجر, هذا البیت المستأجر؛ على 

كلمة, على حرف: اخرج, یر�د أن یخرج, حسنًا: أنا دافع ثالثة مالیین تجدید الكسوة, ال یوجد لك شيء عندنا, 

 ش, حسنًا ...... هذه مثل السعود�ة امش, ه�ا.امش, ام

حسنًا: یجوز إنسان عاقل, إذا كان وضع دخله كله في بیت مستأجر, مهدد �الطرد منه في أي ثان�ة؟ ذلك البیت 

األصلي على العظم؛ ال في نوافذ, وال في كهر�اء, وال في ماء, وال في �الط, وال في تدفئة, وال في طعام, وال في 

 العقل �قتضي أن آخذ هذا الدخل, وأضعه في البیت الذي أملكه, وال �ستط�ع أحد أن یخرجني منه. أثاث, أما

وهللا هذا المثل مع أنه مضحك, هذا ما �فعله معظم الناس, كل إمكاناته؛ عمل فیلة, وعمل مس�ح, وعمل حجر 

 ة المغادرة هي أخطر شيء. خشن, ورتب األمور, وحدائق, �عد ما استكبرت, تفضل, جاء ملك الموت, �عني قض�

 هل فكرت في هذه اللحظة؟ :

 أنا أقول لكم كلمة دق�قة: أخطر حدث �عد أن أوجدك هللا المغادرة.

إنسان �سافر, تجده �فتح خزاناته؛ ث�ا�ه, أحذیته, حاجاته, مكت�ه, مكتبته, مقتن�اته, ألنه راجع, راجع, أما المیت ال 

 أحد یخطر في �اله: أنه سوف یرجع. 

آلن: إنسان مات, أبوهم دفنوه الساعة الثان�ة عشرة, تأخر, لماذا لم �أت إلى اآلن؟ انتهى, لم �عد یرجع, الخروج ا

 �ال عودة.

 هذه, هذه اللحظة �ا أخوان, لحظة الخروج �ال عودة, ماذا أعددتم لها؟ بیت واسع, القبر ضیق, البیت مبلط. 
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 هذا مثوى اإلنسان األخیر :

�عني أنیق, نظیف, �عني إذا یوجد في غرفة نومه أي خطأ ال یتحمل, ال ینام,  -رحمه هللا-اننا یوجد أخ من أخو 

شهدت وفاته, ودفنه, �عني س�حان هللا! لحكمة أرادها هللا, وضع ال�الطة, �قیت فتحة منها, ال�الطة على الحفرة لم 

 تغلق,

الفتحة, حوالي خمسة كیلو تراب فوق رأسه, هكذا أتى �المجرفة, أهال التراب على هذا المحل, �مكن سقط من هذه 

 ..... هنا مصیره, هذا المصیر. 

 �عني: سیدنا عمر �قول: كفى �الموت واعظًا �ا عمر.

 یجب أن تهیىء نفسك للجواب, هذه اللحظة الحرجة, هذه اللحظة. 

 �ماذا تذكرنا هذه اآل�ات؟ :

 ﴿َفِإَذا ُنِقَر ِفي النَّاُقوِر﴾

 ]8�ة:[سورة المدثر اآل

 ﴿َفَذِلَك َیْوَمِئٍذ َیْوٌم َعِسیٌر﴾

 ]9[سورة المدثر اآل�ة:

 ﴿َعَلى اْلَكاِفِر�َن َغْیُر َ�ِسیٍر﴾

 ]10[سورة المدثر اآل�ة:

ْمُت ِلَحَ�اِتي﴾  ﴿َ�ُقوُل َ�ا َلْیَتِني َقدَّ

 ]24[سورة الفجر اآل�ة:

ُب َعَذاَ�ُه َأَحٌد﴾  ﴿َفَیْوَمِئٍذ َال ُ�َعذِّ

 ]25[سورة الفجر اآل�ة:
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 ﴿َوَال ُیوِثُق َوَثاَقُه َأَحٌد﴾

 ]26[سورة الفجر اآل�ة:

 ماذا أعددت لیوم رحیلك من هذه الح�اة؟ :

 �ا أخوان, اإلنسان إذا عاش الحاضر یخسر, عش المستقبل, هذا المستقبل ...... 

ي؟ تسع وتسعون, اآلن: أنا نحن الیوم تسع وثمانون, تسعون, واحد وتسعون, اثنان وتسعون, �ا ترى أنا متى أجل

 ألفان وواحد, ألفان واثنان, معنى �قي سنوات, كل واحد له نها�ة, حسنًا: وهذه السنوات تمضي.

اآلن: تجد عامًا كلمح ال�صر؛ الص�ف�ة انتهت, الشتو�ة انتهت, جاء رمضان, ذهب رمضان, جاء الصیف, ذهب 

 الصیف, هكذا .....

 ه المغادرة التي ال عودة منها؟. فما دام العمر �مضي سر�عًا, ماذا أعددت لهذ

 هذا معنى الحدیث: 

 ((َیْتَ�ُع المیَت ثالث: أهُله، وماُله، َوَعَمُله، فیرجع اثنان، و��قى واحد ، یرجع أهُله وماُله، و��قى َعَمُله))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله :

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, عن رسول هللا -رضي هللا عنه-عن ابن مسعود  وفي حدیث:

 ((الجنُة أقرُب إلى أحدكم من ِشراِك نْعِله))

 كل شخص منكم, وأنا معكم, یوجد في ح�اتنا وفاة مفاجئة من أقر�ائنا, مفاجئة, ثان�ة واحدة. 

وك أنت ومن تحب, عشرة معك, قلت له: وهللا هذه, أخ من أخواننا الكرام, عنده أرض �صیدنا�ا, قال لي: أنا أدع

�ارك هللا �ك, فأنا اخترت عشرة من أخواننا, كان على رأسهم قاض شهیر, عضو محكمة �سور�ة عل�ا, أنا أح�ه, 

و�لزم الدروس كلها, وضعته في رأس القائمة, الدعوة السبت الظهر, فالجمعة مساء توفي هذا المدعو, السبت 
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�اب الصغیر, وخرجنا إلى الدعوة ننقص واحدًا, السبت الظهر دفناه في �اب الصغیر, وخرجنا الظهر دفناه في 

 إلى صیدنا�ا, كان اسمه أول اسم �المدعوو�ن, لم �أكل معنا. أمثلة كثیرة جدًا ...... 

ه محموًال, من حوالي شهر�ن, ثالثة, بجامع النابلسي, أثناء الخط�ة: أحد أخواننا جالس انتهى, خرج مش�ًا, رجعو 

 أبدًا. 

 من شهر: طبیب أجرى عمل�ة لطفل, انتهت, غسل ید�ه, دخل لمكت�ه قلب ومات.

من فترة: شخص ترك ألف ملیون, أحد أقر�ائه نصی�ه من الورثة تسعین ملیون, لماذا العمل, والتجارة ......؟ 

امه كل یوم �المال�ة ستة أشهر, دخل ترك, وانت�ه للمال�ة؛ براءات الذمة, ومعاملة اإلرث, الورثة, ستة أشهر, دو 

 للحمام قلب ومات, لم �أخذ قرشًا, كل یوم یوجد قصة مثل هذه.

 الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. 

 هذا ما غفل عنه اإلنسان :

جلست مع مدیر ثانو�ة, �عني في ساعة فراغ عندي, ض�فني كأس شاي, قال لي: أستاذ, أنا أر�د أن أسافر 

تها كان في إعارة �الجزائر, قال لي: أمكث خمس سنوات, قال لي: لم أزر سور�ة ص�فًا؛ أعمل سنة للجزائر, وق

�أورو�ا, سنة بإ�طال�ا, وسنة ببر�طان�ا, وسنة بإس�ان�ا, تش�ع عینك من هذه ال�الد؛ أرى مساحتها, أرى ر�فها, أرى 

أفتح محل تحف, قال لي: هذه ل�س لها تمو�ن,  آثارها, أرى عادات أهلها, قال لي: أرجع, أقدم استقالتي, أتقاعد,

ل�س لها إشكاالت, أضع أوالدي �المحل أ�ضًا, كمل ...... �مكن تكلم إلى عشر�ن سنة قادمة, وهللا ال أ�الغ, 

یتكلم, أنا أسمع له, وهللا انتهت الساعة, قبلني الرجل, وذهبت إلى صفي, وانتهى التدر�س, ذهبت إلى البیت, 

غداء, وعندي ساعات تدر�س مساء في مدرسة �المدینة, فنزلت إلى المدرسة, درست, وأنا راجع تناولت طعام ال

 , رأیت نعوته على الجدران, وهللا في الیوم نفسه, في الیوم نفسه. -بیتي كان �العفیف-إلى بیتي مش�ًا, 

 ((الجنُة أقرُب إلى أحدكم من ِشراِك نْعِله، والناُر مثل ذلك))

 في الصح�ح][أخرجه البخاري 
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 هذا الذي حصل في هذا المسجد :

ُعقد, �عني ُأق�م احتفال مولد بجامع الحنابلة, ُدعیت یوم األحد, عندي درس بجامع النابلسي, قلنا: �عد الدرس 

نذهب, انتهى الدرس, مشیت مع �عض األخوات, وصلنا على �اب الجامع, استقبلني أحد أعضاء اللجنة استق�اًال 

وقبلني, ورحب بي, ودخلت جلست, جلست حوالي دق�قتین, وجدت وضع, صار في مشكلة  حارًا, وعانقني,

�الجامع, وضع مضطرب, ألقیت كلمة وانتهیت, ماذا حصل؟ قال: مات الذي استقبلك, وقع ومات, اآلن: قبل 

 الحوادث یوم�ة. دق�قتین, ذهبنا على مستشفى أم�ة منته, ال یوجد ..... ط�عًا: استلقى؛ بث�ا�ه, وحذائه ..... هذه

ف�ا أیها األخوة الكرام؛ قمة الذكاء, وقمة العقل, وقمة النجاح, وقمة الفالح: أن تستعد لهذه اللحظة التي ال بد 

 منها, �عني ال تنفد منها, لو كنت ملكًا؛ ملك, نبي, أغنى أغن�اء العالم. 

 قصة مطعم :

أغنى مطعم �الفرو�د, له قصة: صاح�ه �عني قدم  دخلت إلى مطعم في أمر�كا, قال: هذا أعظم مطعم �األسماك,

سمكًا للناس خالل أر�عین سنة, �الصیف أحب أن �عمل نزهة �حر�ة مع زوجته �فلور�دا, عنده یخت ضخم, ركب 

الیخت وذهب, وصل ....... انقطعت أخ�اره كل�ًا؛ أخ�اره, وأخ�ار زوجته, وأخ�ار الیخت, فقال الناس وقتها: 

 عامًا سمكًا, فأكله السمك. أطعم الناس أر�عین

 أكلوه, انتهى, انتهت العمل�ة, فیلم وانتهى. 

 قصة رجل :

, له محل مكتب في الحر�قة, كان صالحًا, لم یدخل لمكت�ه -ال أزكي على هللا أحدًا, أحس�ه صالحاً -یوجد رجل 

وخذ ما شئت, وال  إنسان �طلب مساعدة, أو �طلب جمع�ة خیر�ة, أو بناء مسجد, �قول له: افتح الصندوق,

تعلمن, هذه من �فعلها؟ خذ ما شئت, عمل مسجدًا صغیرًا, وكان صالحًا, صار معه مرض في دمه, فذهب 

لالتحاد السوفییتي, عمل فحوصات, و�نتظر �عض النتائج �الهاتف, له قر�ب هناك, في بیته خمسة, ستة هواتف, 

هو �سمع, قال له: أبوك ثالثة أ�ام منته, وال یوجد أمل جالس هو, رن الهاتف, رفع السماعة, فابنه س�قه وتكلم, 

یبدو في أمور دق�قة جدًا, حسا�ات دق�قة جدًا, قال له: األر�عاء الساعة الواحدة ینتهي,  -القصة غر��ة-إطالقًا 
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, اتصل �أحد -فس�حان هللا, قصة غر��ة جدًا, یبدو كان صالح-حسب نظام الجسم, قال: سمعها �أذنه, 

قال له: �ا أ�ا فالن, تعال إلى عندنا, قال له: أنا انتهیت, أول یوم أنهى كل عالقاته المال�ة, قال له: أصدقائي, 

الصفقة الفالن�ة أنت تأخذها, وتب�عها, وتعطي ر�حها ألوالدي, الصفقة الفالن�ة ما دفعت حقها ألغها, قل له: 

القاته المال�ة, ثاني یوم استقبل كل أقر�ائه؛ بناته, صاحبها قد دنا أجله, الصفقة الفالن�ة ........ أنهى له كل ع

, خبر شیخه, جاء -اآلن: خارج البلد, رده هللا �السالمة–وأصهاره ...... ودعهم, ثالث یوم: له شیخ في الشام 

شیخه, فتغسل بیده, الحمام راكز تمام, بنفسه تحمم حمامًا درجة أولى, واستلقى على فراشه, وجاء الشیخ, عملوا 

 له إال هللا, الساعة الواحدة سلمها.إلیلة حوالي ساعة زمان, ال ته

 لكن أغرب قصة هذه: أن عمله الطیب, جعله �ستقبل الموت استق�اًال طی�ًا. 

 انظر إلى هذه اآل�ة ما أخطرها :

 انظر اآل�ة ما أخطرها: 

ِ ِمْن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن﴾﴿ُقْل َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َهاُدوا ِإْن َزَعْمُتْم َأنَُّكْم َأْوِلَ�ا  ُء هللَِّ

 ]6[سورة الجمعة اآل�ة:

ُ َعِل�ٌم ِ�الظَّاِلِمیَن﴾ َمْت َأْیِدیِهْم َوللااَّ  ﴿َوَال َیَتَمنَّْوَنُه َأَبدًا ِ�َما َقدَّ

 ]7[سورة الجمعة اآل�ة:

ملك صالح مئة في المئة, تتمنى الموت, وٕاذا كان عملك غیر صالح, هذا أكبر مق�اس لعملك الصالح, إذا كان ع

 تخاف الموت خوفًا ال حدود له.

 أیها األخوة: 

 ((الجنُة أقرُب إلى أحدكم من ِشراِك نْعِله، والناُر مثل ذلك))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح]
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 فجأة صار من أهل النار. 

 انظر إلى عاق�ة هذین الرجلین :

ي, قال لي: یروون عن أتاتورك, قبل أن �موت �أسبوع, �ص�ح ص�احًا غیر معقول, �عني صاروا حدثني أخ ترك

�شعلون موس�قا عسكر�ة, حتى الصوت ال �صل من االستغاثة والخوف, �عني �قول كلمات غیر معقولة: في نار, 

 طفائ�ة �أتون �شمون: وهللا ال یوجد نار �ا سیدي, أال تطفئون النار؟.إال

 أن اإلنسان ساعاته األخیرة, تلخص ح�اته كلها. فالعبرة:

في رجل صالح, جاءه ملك الموت �صفة صدیق حم�م, أوالده جالسون: �ا بني أال تسلمون على عمكم؟ هذا 

 صد�قنا الحم�م, هذا اإلنسان المحب. 

صفة أخوف � -والع�اذ �اهلل-, والكافر -بنعومة-((ی�عث هللا ملك الموت للمؤمن, �صفة أحب الناس إل�ه 
 الناس إل�ه))

 هذه قض�ة الموت من أهم القضا�ا في ح�اتنا. قال: 

 ﴿الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَ�اَة ِلَیْبُلَوُكْم َأ�ُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال﴾

 ]2[سورة الملك اآل�ة:

 والحمد هلل رب العالمین. 
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 دعاء الختام :

 لمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العا

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 في الح�اة الموفقون :  {119-95}الدرس 

 19-09-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 عالم �شیر هذا الحدیث؟ :

 قال:  -ب�هرضي هللا عنهما وعن أ-عن ابن ع�اس 

أش�اخ ك�ار لهم شأن كبیر, وكان هذا الغالم الصغیر, یدخله –((كان عمر بن الخطاب ُیدِخُلني َمَع َأْش�اِخ بْدٍر, 
 , فقال: ِلَم ُتْدِخْل هذا َمعنا، ولنا أبناٌء مْثُله؟.–�عني تألم-, فكأنَّ �عَضُهْم وَجَد في نفسه, -عمر مع أش�اخ بدر

ص�ات لشیوخ بدر, معهم غالم صغیر في سن أوالدهم, تألموا, فقالوا لسیدنا عمر: �عني اجتماع لك�ار الشخ-
 .-كالم موجز بل�غ: إنه من حیث علمتم–فقال ُعمُر: إنَُّه َمْن علمُتم,  -لم یدخل هذا معنا, ولنا أبناء مثله؟

ني خص�صًا, لیر�هم دعا–قال: استدعاني ذات یوم, فأدخلني معهم, فما رأیت أنه دعاني یومئذ إال لُیر�هم, 
 , قال: ما تقولون في قول للاّا عز وجل -مقامي عنده

 ﴿ِإَذا َجاَء َنْصُر للااَِّ َواْلَفْتُح﴾

 ]1[النصر:

 فقال �عُضهم: ُأِمْرنا أْن َنْحَمَد للاّا وَنْسَتْغِفَرُه، إذا ُنِصْرنا وُفِتَح َعَلْینا.

 واضحة اآل�ة: -

 ْتُح﴾﴿ِإَذا َجاَء َنْصُر للااَِّ َواْلفَ 

 ]1[سورة النصر اآل�ة:
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 ﴿َوَرَأْیَت النَّاَس َیْدُخُلوَن ِفي ِدیِن للااَِّ َأْفَواجًا﴾

 ]2[سورة النصر اآل�ة:

 ﴿َفَس�ِّْح ِ�َحْمِد َر�َِّك َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن َتوَّا�ًا﴾

 ]3[سورة النصر اآل�ة:

وسكَت �عُضهم، فلم  -رنا, وفتح علینا, واضحة اآل�ة�عني: أمرنا أن نس�حه, وأن نحمده, وأن نستغفره, وٕاذا نص

, قال: فما تقول؟ -ل�س هذا هو المعنى-�قل شیئًا, فقال لي سیدنا عمر: أكَذاك تقوُل �ا بن ع�اٍس!؟ قلت: ال, 

 قلت: هو أجل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, أعلمه له))

 أوالدهم, فهم من السورة شیئًا , لم �فهمه أش�اخ بدر.هذه السورة, نعوة النبي, هذا الغالم الصغیر الذي في سن 

لذلك: أن یؤتى اإلنسان فهمًا دق�قًا في القرآن, هذه نعمة ال تقدر بثمن, أن یؤتى اإلنسان فهمًا دق�قًا لكتاب هللا, 

 هذه نعمة ال تقدر بثمن. 

 عالم تشیر هاتان اآلیتان؟ :

 : وفي القرآن الكر�م: إشارة لط�فة في قوله تعالى

ْمَناَها ُسَلْ�َماَن﴾  ﴿َفَفهَّ

 ]79[سورة األنب�اء اآل�ة:

 ﴿َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدیَن﴾

 ]78[سورة األنب�اء اآل�ة:

 إشارة ثان�ة: حینما دعا لعبد هللا بن ع�اس, قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-وفي حدیث رسول هللا 

 ((اللهم علمه التأو�ل))
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 دنا یوسف في قوله تعالى: وفي إشارة ثالثة: هي قصة سی

 ﴿َوُ�َعلُِّمَك ِمْن َتْأِو�ِل اْألََحاِدیِث﴾

 ]6[سورة یوسف اآل�ة:

 النص موجود, �عني في �عض األمثلة ...... 

 إذا أوتیت فهمًا في القرآن الكر�م فقدر هذه النعمة :

تاب الحادي عاشر, أح�انًا: نص تجده في كتاب الصف السا�ع, والنص نفسه تجده في كتاب العاشر, وفي ك

والنص نفسه درسناه في الجامعة, �سطر واحد: أمضى األستاذ ف�ه ساعتین, بیت في الشعر واحدًا أو واحٌد 

أمضى ف�ه ساعتین, فالنص نص, أما التحلیل والفهم هنا التفاوت, تفاوت العلماء مع القرآن؛ تفاوت في الفهم, في 

, في كشف التأو�ل, في كشف األحكام الشرع�ة, في كشف العمق, في كشف اإل�عاد, في كشف االستن�اطات

 التوجیهات, في كشف العبر والعظات, فمن أوتي فهمًا في كتاب هللا, فهذه نعمة ال تقدر بثمن. 

 هذه مهمة األنب�اء :

 األش�اخ, ماذا قالوا؟ قالوا: 

ال ابن ع�اس: أكذلك؟ قال: ال, ((أمرنا أن نحمد هللا, وأن نستغفره, إذا نصرنا, وفتح علینا, وسكت �عضهم, ق
 أعلمه له)) -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: فما تقول؟ قال: قلت: هو أجل رسول هللا 

 �عني: األنب�اء ل�س لهم في الدن�ا حظوظ, هدفهم نشر الحق, فإذا أدوا مهمتهم, تنتهي آجالهم.

حسنًا: أال �قعد في فندق جمیل, �عمل  اآلن: �عني للتوض�ح فقط, یذهب رئ�س دولة إلى بلد, �ق�م ساعتین و�رجع,

نزهة, �مقصف جمیل, حوالي خمسة أ�ام یرتاح؟ مهمة كبیرة جدًا, فإذا جرت م�احثات, وصل لنتائج,  -هكذا-

 انتهت الز�ارة.

 فالعظام �عني: الكبراء, األ�طال, ل�س عندهم وقت �مضونه �ال معنى.
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 ا لینشر الحق, وأنت حینما تقف على قبره الشر�ف تقول: : جاء إلى هذه الدن�-عل�ه الصالة والسالم-فالنبي 

((أشهد أنك بلغت الرسالة, وأدیت األمانة, ونصحت األمة, وكشفت الغمة, وجاهدت في هللا حق الجهاد, 
 وهدیت الع�اد إلى سبیل الرشاد))

 سؤال وجواب :

 سؤال: متى یؤتى اإلنسان فهمًا في كتاب هللا؟ سؤال دقیق جدًا.

 ن أن أعظم شيء: اآلن: تبی

ْمَناَها ُسَلْ�َماَن﴾  ﴿َفَفهَّ

 ]79[سورة األنب�اء اآل�ة:

 ﴿َوُ�َعلُِّمَك ِمْن َتْأِو�ِل اْألََحاِدیِث﴾

 ]6[سورة یوسف اآل�ة:

 إال أن یؤتى فهمًا في القرآن, فهمًا دق�قًا, الجواب: 

 ((من عمل �ما علم, أورثه هللا علم ما لم �علم))

تعلمه, �كشف هللا عن �صیرتك, و�قذف النور في قل�ك, و�علمك من تأو�ل األحادیث,  أنت حینما تطبق كل الذي

 و�ؤت�ك فهمًا في كتاب هللا, وحینما تفهم آ�ة فهمًا دق�قًا, تشعر أنك ملكت الدن�ا. 

 ما داللة هذه األمثلة؟ :

 أضع بین أید�كم �عض األمثلة ......

 �أتي اإلنسان, �قرأ قوله تعالى: 
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 َوَما َسوَّاَها﴾ ﴿َوَنْفسٍ 

 ]7[سورة الشمس اآل�ة:

 ﴿َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها﴾

 ]8[سورة الشمس اآل�ة:

واضحة, �عني هللا عز وجل جعل هذه النفس فاجرة, وجعل هذه النفس تق�ة, انظر فیها هذه: أنا ل�س لي عالقة, 

ي؟ كیف �سألني؟ إذا كان هللا عز وجل هو الذي إن كنت فاجرًا ال عالقة لي, حسنًا: كیف �حاسبني؟ كیف �عاقبن

 جعل هذه النفس فاجرة, وجعل هذه النفس تق�ة: 

 ﴿َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها﴾

 ]7[سورة الشمس اآل�ة:

 ﴿َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها﴾

 ]8[سورة الشمس اآل�ة:

�التعبیر الدارج: ضاع بیته, انتهى دینه كله, هو فإذا فهم اإلنسان: أن هللا خلق فیها الفجور, وخلق فیها التقوى, 

 ل�س له عالقة؛ هللا خلق هذا زان�ًا, وخلق هذا طاهرًا, حسنًا: كیف �حاس�ه!؟

 العوام �قولون: طاسات معدودة �أماكن محدودة.

 ال تعترض تطرد.

 هكذا ترتیب سیدك.

 هكذا �قولونها كلهم.

�حاسب على هذه المعاصي, و�ستحق النار إلى أبد اآلبدین, اإلنسان مسیر, اإلنسان یجبر على المعاصي, ثم 

 هذا الفهم لآل�ة, انتهیت أنت ف�ه, انتهیت, المعنى ل�س كذلك, المعنى:
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فطر هذه النفس فطرة عال�ة, راق�ة, �حیث أنها إذا فجرت, تعلم ذات�ًا: أنها فجرت من دون معلم, وٕاذا اتقت تعلم 

 ق جدًا؟. أنها اتقت, �ا عیني, كم اإلنسان را

 قف هنا :

لما تنقص المادة الغذائ�ة �المستودعات في الكبد, �قول لك: جائع, لو فحصت دم الجائع, نسب الغذاء تامة, لو 

فحصت الكبد, النسب ناقصة في الكبد, ألن اإلنسان مبرمج, مؤلف, مه�أ؛ أنه �مجرد أن تقل المواد الغذائ�ة في 

 جدًا.الكبد, �شعر أنه جائع, الصنعة متقنة 

اآلن: الس�ارة, أح�انًا: ُ�قطع الشر�ط الذي یر�ط الدینمو في المحرك, أو تتعطل المبردة �الس�ارة, المحرك �حمى, 

 �حترق, �عطونك ساعة حرارة, إذا في حدیث ممتع مع صد�قك, قد ال تنت�ه.

 �عني: هذا الجوع ما نوعه؟ الجوع: �ا ترى مؤشر حراري؟ �صري؟ سمعي؟ صوتي؟. 

 : جائع, ما نوع اإلحساس �الجوع؟.�قول لك

 فهذه اآل�ة: 

 ﴿َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها﴾

 ]7[سورة الشمس اآل�ة:

 ﴿َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها﴾

 ]8[سورة الشمس اآل�ة:

 وهللا شيء جمیل, هذا فهم دقیق لكتاب هللا, مر�ح, حسنًا  
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 ما وراء هذه اآل�ات :

 َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوَال َنِبيٍّ ِإالَّ ِإَذا َتَمنَّى﴾﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن 

 ]52[سورة الحج اآل�ة:

 : -أي قال- 

ْ�َطاُن ِفي ُأْمِنیَِّتِه﴾  ﴿َأْلَقى الشَّ

 ]52[سورة الحج اآل�ة:

 وهللا هذه مشكلة, هذا كان نب�ًا, هذا قمة المجتمع ال�شري: 

 ِإْبَراِه�َم َوَآَل ِعْمَراَن﴾ ﴿ِإنَّ للااََّ اْصَطَفى َآَدَم َوُنوحًا َوَآلَ 

 ]33[سورة آل عمران اآل�ة:

إذا كان الش�طان �ستط�ع أن �صل إلى هذا النبي, وأن یلقي في نفسه الوساوس, والفطرات, فنحن لو فعلنا 

 الك�ائر, ال یوجد شيء علینا, إذا النبي .......

 : هذه اآل�ة ل�س هذا معناها أبدًا: إذا تمنى النبي هدا�ة قومه

ْ�َطاُن ِفي ُأْمِنیَِّتِه﴾  ﴿َأْلَقى الشَّ

 ]52[سورة الحج اآل�ة:

 هو, إضاللهم, معنى كبیر جدًا, النبي تمنى هدایتهم, والش�طان تمنى إضاللهم, هذا الفهم مر�ح: 

 ﴿َوَلْو َشاَء َر�َُّك َآلََمَن َمْن ِفي اْألَْرِض ُكلُُّهْم َجِم�عًا﴾

 ]99[سورة یونس اآل�ة:
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 اَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعیَن﴾﴿َوَلْو شَ 

 ]9[سورة النحل اآل�ة:

 یوجد أكثر من عشر�ن آ�ة ...... 

 ولو شاء ر�ك الهتدى الناس جم�عًا؛ ولكن لم �شأ, ال یر�د, �ا رب لماذا ال تر�د؟ لماذا ال تر�د أن تهدینا؟: 

ُ َلَهَدى النَّاَس َجِم�عًا﴾  ﴿َلْو َ�َشاُء للااَّ

 ]31[سورة الرعد اآل�ة:

ذا أوتیت فهمًا في كتاب هللا, تفهم هذه اآل�ة على حق�قتها, هللا عز وجل: لو أننا هدانا إل�ه قسرًا, هذه الهدا�ة إ

القسر�ة: ال نسعد بها إطالقًا, اإلنسان مخیر؛ ولكن هللا عز وجل: أرادنا أن نأتي إل�ه �اخت�ارنا, طوعًا ال كرهًا, 

 د القهر والعنف منا, أن تأت�ه مح�ًا, هذا المعنى جمیل جدًا.�م�ادرة منا, أراد المحبو��ة منا, ما أرا

�عني: آ�ات كثیرة جدًا, حینما تفهمها فهمًا دق�قًا: تصیر إلى هللا, وحینما تفهمها فهمًا معكوسًا: ُتث�ط عز�متك, 

 ُتشكل قواك, تبرك في مكانك, صار في فرق كبیر. 

 خطأ وصواب :

: ال إله إال هللا یدخل الجنة, وٕان زنا, وٕان سرق, قلت له: لكن لم �قل إنسان قال لي, قال لي: إذا شخص قال

النبي: وٕان یزني, قال: وٕان زنا �الماضي, �عني زنا, وتاب, یدخل الجنة؛ لكن لم �قل: وٕان یزني, بین الماضي 

 والحاضر مسافة كبیرة جدًا.

 , وفعال كل المنكرات. هللا عز وجل قال: تقرأ قصة: یوجد ملكان هاروت وماروت, نزال إلى األرض, وفسقا, وفجرا

 ﴿َوَما ُأْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْیِن ِبَ�اِبَل َهاُروَت َوَماُروَت﴾

 ]102[سورة ال�قرة اآل�ة:

ما ناف�ة, القصة ال أصل لها؛ فبین أن تفهمها ناف�ة وتنفي القصة, و�ین أن تظنها موصولة وتثبتها, فإذا أثبتها: 
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 ال�شر؟ مستحیل.  هل ُ�عقل أن هللا ُ�ضل

 انظر إلى المعنى المخالف لآل�ة و�ین المعنى الصح�ح :

 �عني: حتى مثًال: 

 ﴿َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَ�ُه َعْن ِذْكِرَنا﴾

 ]28[سورة الكهف اآل�ة:

 أال �قول أحدكم: حسنًا: ما ذن�ه؟ إذا كان هللا قد جعله غافًال: 

 َقْلَ�ُه َعْن ِذْكِرَنا﴾ ﴿َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا

 ]28[سورة الكهف اآل�ة:

 نحن جعلناه غافًال, هذا اإلنسان: إ�اك أن تط�عه, حسنًا: ما ذن�ه؟ أما إذا فهمت هذه اآل�ة فهمًا عم�قًا: 

 ﴿َأْغَفْلَنا َقْلَ�ُه َعْن ِذْكِرَنا﴾

 ]28[سورة الكهف اآل�ة:

 �عني: وجدناه غافًال.

 تهم؛ �عني: ما وجدتهم جبناء.عاشرت هؤالء القوم فما أجبن

 عاشرت هؤالء القوم فما أبخلتهم؛ أي ما وجدتهم بخالء: 

 ﴿َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَ�ُه﴾

 ]28[سورة الكهف اآل�ة:

 من وجدناه غافًالَ◌, ل�س المعنى: أننا خلقنا ف�ه الغفلة, إال أن یؤتى فهمًا في كتاب هللا. 
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 ما العبرة من هذه اآل�ات؟ :

ي َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوا  لنَّاِس َأْجَمِعیَن﴾﴿َوَلْو ِشْئَنا َآلََتْیَنا ُكلَّ َنْفٍس ُهَداَها َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمنِّ

 ]13[سورة السجدة اآل�ة:

 هذه فسرها أنت, فسرها تفسیرًا یلیق �كمال هللا, یلیق �عدالته, لو شئنا؛ لكن لم نشأ: 

 ْو ِشْئَنا َآلََتْیَنا ُكلَّ َنْفٍس ُهَداَها﴾﴿َولَ 

 ]13[سورة السجدة اآل�ة:

 ولكن لم نشأ.

 كیف توفق هذه اآل�ة مع آالف اآل�ات: 

َهَواِت َأْن َتِمیُلوا َمْ�ًال َعِظ�مًا﴾ ُ ُیِر�ُد َأْن َیُتوَب َعَلْ�ُكْم َوُ�ِر�ُد الَِّذیَن َیتَِّ�ُعوَن الشَّ  ﴿َوللااَّ

 ]27�ة:[سورة النساء اآل

 كیف توفق بین هذه اآل�ة و�ین قوله تعالى: 

َ َلَغِنيٌّ َحِمیٌد﴾  ﴿ِإْن َتْكُفُروا َأْنُتْم َوَمْن ِفي اْألَْرِض َجِم�عًا َفِإنَّ للااَّ

 ]8[سورة إبراه�م اآل�ة:

 ﴿َوَال َیْرَضى ِلِعَ�اِدِه اْلُكْفَر َوإِْن َتْشُكُروا َیْرَضُه َلُكْم﴾

 ]7[سورة الزمر اآل�ة:

 كیف توفق بین هذه اآل�ة و�ین قوله تعالى: 

 ﴿ِإالَّ َمْن َرِحَم َر�َُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم﴾

 ]119[سورة هود اآل�ة:
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 كیف؟ ال بد من أن تؤتى فهمًا في كتاب هللا, یجب أن تقول: 

 ﴿َوَلْو ِشْئَنا َآلََتْیَنا ُكلَّ َنْفٍس ُهَداَها﴾

 ]13[سورة السجدة اآل�ة:

ي, إنكم تزعمون أنني أجبرتكم على المعاصي, هذا وهم, لو أنني أر�د أن أجبركم على أعمالكم, وأن �عني: �ا ع�اد

ألغي اخت�اركم, وأن ألغي التكلیف, وأن ألغي األمانة التي حملتكم إ�اها, لو أنني أردت أن أجبركم على شيء, لما 

 أجبرتكم إال على اإل�مان والهدى.

م إال على الهدى, ولو شئنا أن نلغي اخت�اركم, نلغي حمل األمانة, نلغي التكلیف, إذا القض�ة �اإلج�ار: ال أجبرك

لو أردنا أن نلغي هو�تكم, وأن نجعلكم مخلوقات مسیرة, إن أردنا أن نجبركم على شيء, ما أجبرناكم إال على 

اؤكم أنني أجبرتكم الهدى, ولكن هذا الذي تفعلونه �محض اخت�اركم, ومن كس�كم, وسوف تحاسبون عل�ه, أما ادع

 عل�ه: هذا دعاء �اطل, ال أصل له: 

ي َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعیَن﴾  ﴿َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمنِّ

 ]13[سورة السجدة اآل�ة:

نسان لم یؤت فهمًا �كتاب هللا, تقرأ تفسیر آ�ة, تطیر طیرانًا مح�ة هلل, تقرأ تفسیر آ�ة ثان�ة, فاإل -أیها األخوة-وهللا 

 لم �علم التأو�ل, تشعر أنك شللت, وأنك بركت في أرضك. فالعبرة أن تفهم هذه اآل�ات. 

 ما النتیجة التي �حصل علیها العبد حینما �فهم تأو�ل هذه اآل�ة �شكلها الصح�ح؟ :

 لذلك قال تعالى: 

 مَّا َ�ْأِتِهْم َتْأِو�ُلُه﴾﴿َبْل َكذَُّبوا ِ�َما َلْم ُ�ِح�ُطوا ِ�ِعْلِمِه َولَ 

 ]39[سورة یونس اآل�ة:
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 ﴿َبْل َكذَُّبوا﴾

 ]39[سورة یونس اآل�ة:

 ﴿َوَلمَّا َ�ْأِتِهْم َتْأِو�ُلُه﴾

 ]39[سورة یونس اآل�ة:

�عني أنت حینما تقرأ ظاهر اآل�ة وال تفهمها, قد تكون على �عض الحق, أما حینما �أت�ك تأو�لها الدقیق, ال بد من 

 ن واثقًا من عظمة هذا الكتاب. أن تكو 

 هذا تبو�ب القرآن :

 ﴿َوَتمَّْت َكِلَمُة َر�َِّك ِصْدقًا َوَعْدًال﴾

 ]115[سورة األنعام اآل�ة:

 القرآن كله: ال یز�د عن أن �كون أمرًا وخبرًا؛ فاألمر عدل, والخبر صدق, القرآن كله: إما انه �أمرنا, أو ُیخبرنا.

 رض یخبرنا: هللا الذي خلق السموات واأل

 ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا للااََّ﴾

 ]18[سورة الحشر اآل�ة:

 �أمرنا, فالقرآن كله �مكن أن یبوب في �ابین: أمر وخبر: 

 ﴿َوَتمَّْت َكِلَمُة َر�َِّك ِصْدقًا َوَعْدًال﴾

 ]115[سورة األنعام اآل�ة:

 انتهى األمر. 
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 �ة :ابن ع�اس أصاب في تأو�ل هذه اآل

 إذًا: ابن ع�اس: علمه هللا التأو�ل.

 قال له: 

 َأْعَلَمُه له)) -عل�ه الصالة والسالم-((�ا بن ع�اس! ما تقول في هذه اآل�ة؟ قال: هو أجل النبي 

 , قالت: -رضي هللا عنها-لذلك: عن عائشة 

 والفتح﴾, إال �قول فیها: س�حانك ر�نا صالة �عد أن نزلت عل�ه ﴿إذا جاء نصر هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-((ما جعل رسول هللا 
 و�حمدك, اللهم اغفر لي))

 ُ�كِثُر أن َ�ُقوَل في ُرُكوِعِه وُسجوِدِه:  -عل�ه الصالة والسالم-وفي روا�ة في الصح�حین عنهما: كان 

ُل الُقرآَن))  ((ُس�َحاَنَك اللَُّهمَّ َر�ََّنا َوِ�َحمِدَك، اللَُّهمَّ اغِفر لي، َیَتأوَّ

 جه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والنسائي في سننهما][أخر 

 ومعنى یتأول القرآن: أي �عمل �ه, والتأو�ل أح�انًا: وقوع الوعد والوعید. 

 ما معنى التأو�ل؟ :

حسنًا: قال إلنسان مدخن, قال له: أنت سوف تصاب بجلطة ضمن ستة أشهر, وهذا الذي قاله صح�ح, وفعًال: 

خمسة أشهر, هذا ل�س علم غیب, علم �القوانین, حینما أصیب بجلطة, �عد أن توقعها  أصیب بجلطة �عد

 الطبیب. 

 نقول: هذه اإلصا�ة هي تأو�ل كالم الطبیب. 

هللا عز وجل: إذا وعد المتصدق أن یز�د في ماله, وأوعد المرابي أن �محق ماله, محق مال المرابي, وز�ادة مال 

  المتصدق, هو تأو�ل هذه اآل�ة:
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َدَقاِت﴾ َ�ا َوُ�ْرِ�ي الصَّ ُ الرِّ  ﴿َ�ْمَحُق للااَّ

 ]276[سورة ال�قرة اآل�ة:

معنى التأو�ل الدقیق: وقوع الوعد والوعید, ما الذي یدعم إ�مانك �القرآن؟ أن �أتي تأو�له, وتأو�له: وقوع الوعد 

 ین�غي أن ینتظر تأو�ل القرآن.  -أح�اناً –والوعید, ما الذي یدعم إ�مانك �القرآن؟ أن �أتي تأو�له, واإلنسان 

 افهم جیدًا :

�عني قد تجد إنسانًا ذك�ًا جدًا, ممثل من الطراز األول؛ ورع, ونزاهة, واستقامة, وصالح, ودین, لكن ال �صلي, 

 �حیرك, �ا أخي فه�م, أمین.

 هللا عز وجل قال: 

 ﴿َوَال ُتْؤِمُنوا ِإالَّ ِلَمْن َتِ�َع ِدیَنُكْم﴾

 ]73آل�ة:[سورة آل عمران ا

اإلنسان الذي قلب المواز�ن عندك, كیف ال �صلي, وكیف صادق, وأمین, وحقاني, وخدوم, ونش�ط, لما تسنح له 

الفرصة: �ضرب ضر�ته القاصمة, حینما یخونك, تأكد أنت: أن غیر المؤمن ال �مكن أن �ستق�م لك, ترتاح, هذا 

 ظني �ه.

موثوق في دینه, ال یتورط في زواج, ال یتورط في عالقة متینة لذلك: اإلنسان ال یتورط �شراكة مع إنسان غیر  

 مع إنسان �عید عن الدین, ال بد من أن �غدر �ه. 

 ما هي الكلمات التي كان النبي �كثر ذكرها قبل أن �موت, ولم كان یذكرها؟ :

 ُ�كثر أن �قول قبل أن �موت:  -عل�ه الصالة والسالم-وفي روا�ة لمسلم: كان 

لهم و�حمدك, أستغفرك وأتوب إل�ك, قالت عائشة: قلت: �ا رسول هللا! ما هذه الكلمات التي أراك ((س�حانك ال
أحدثتها تقولها؟ قال: ُجعلت لي عالمة في أمتي, إذا رأیتها قلتها: ﴿إذا جاء نصر هللا والفتح* ورأیت الناس 

 یدخلون في دین هللا أفواجا﴾))
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 احفظ هذا القول للعكبري :

أعظم شيء تفعله في ح�اتك الدن�ا: أن تفهم كالم هللا, أعظم شيء تفعله في ح�اتك الدن�ا: أن تفهم أیها األخوة, 

 كالم هللا, وكالم هللا ُیؤخذ ممن فهمه.

 قال الُعْكُبري: ُتؤخذ ألفاظ القرآن من حفاظه, وُتؤخذ معان�ه ممن �عاني.

 أیها األخوة الكرام: إلى درس قادم إن شاء هللا. 

 م :دعاء الختا

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 عالمین والحمد هلل رب ال
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 1ب�ان كثرة طرق الخیر:  {119-96}الدرس 

 26-09-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ: -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 ألساس�ان في ح�اة اإلنسان؟ :ما هما الشیئان ا

 أیها األخوة الكرام:

شیئان أساس�ان في ح�اة اإلنسان: أن یؤمن �اهلل, وأن �عمل صالحًا, حینما تؤمن �اهلل اإل�مان الكافي, إبل�س آمن 

 �اهلل. قال: 

 ﴿َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطیٍن﴾

 ]12[سورة األعراف اآل�ة:

 من آمن �اهلل خالقًا, ثم قال:  ما معنى ذلك: أنه

 ﴿َفِ�ِعزَِّتَك َألُْغِوَ�نَُّهْم َأْجَمِعیَن﴾

 ]81[سورة ص اآل�ة:

 آمن �الرب, وآمن �أنه عز�ز, هذه صاروا ثالثة. وقال: 

 ﴿َأْنِظْرِني ِإَلى َیْوِم ُیْ�َعُثوَن﴾

 ]14[سورة األعراف اآل�ة:

 آمن �الیوم اآلخر, هو إبل�س. 
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 :قف عند هذا الكالم 

 كالم دقیق أقوله لكم.

 العلماء قالوا: هناك توحید الر�و��ة, وتوحید األلوه�ة.

حینما تؤمن أن لهذا الكون خالقًا واحدًا, ور�ًا واحدًا, ومسیرًا واحدًا, وأن في هذا الكون نظامًا یدل على منظم, 

ه, وواحد في صفاته, وواحد في وتسییرًا یدل على مسیر, وحكمة تدل على حك�م, هذا كله, وأن هللا واحد في ذات

أفعاله, هذا كله اسمه توحید الر�و��ة, لو آمنت بهذا كله ال تنجو, �قي عل�ك توحید األلوه�ة: أن تأتي أفعالك 

 مطا�قة لمنهج هللا.

 �عني في إ�مان �اهلل, وفي طاعة له, هذا المعنى موضح في اآل�ة الكر�مة: 

﴾ ﴿ُقْل ِإنََّما َأَنا َ�َشٌر ِمْثُلُكمْ   ُیوَحى ِإَليَّ

 ]6[سورة فصلت اآل�ة:

 هذا ملخص القرآن :

 اآلن: ر�نا عز وجل سیلخص القرآن كله: 

 ﴿ُیوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد﴾

 ]6[سورة فصلت اآل�ة:

 هذا توحید الر�و��ة. 

 ما هو المطلوب منك؟ :

 َعَمًال َصاِلحًا َوَال ُ�ْشِرْك ِ�ِعَ�اَدِة َر�ِِّه َأَحدًا﴾ ﴿َفَمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َر�ِِّه َفْلَ�ْعَملْ 

 ]110[سورة الكهف اآل�ة:

المعرفة شيء, والحركة وفق المعرفة شيء آخر, أن �كون اعتقادك صح�حًا شيء, وأن �أتي فعلك مطا�قًا 
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اته, واحدًا في أفعاله, ولم تطعه, العتقادك شيء آخر؛ فإذا آمنت �اهلل مر��ًا, مسیرًا, واحدًا في ذاته, واحدًا في صف

 هذا اإل�مان ال ینجي, سماه �عض العلماء: إ�مان إبل�سي, ألن إبل�س قال له: 

 ﴿َفِ�ِعزَِّتَك﴾

 ]81[سورة ص اآل�ة:

 آمن �اهلل ر�ًا, وآمن �ه عز�زًا, وآمن �ه خالقًا, وآمن �الیوم اآلخر, ومع ذلك إبل�س.

تأتي أفعالنا وفق ما نؤمن, هذا المطلوب, ف�عد أن تؤمن اإل�مان الكافي, إذًا: �حاجة إلى أن نؤمن, بل إلى أن 

 الذي �حملك على طاعة هللا, ما هو أهم عمل في ح�اتك هنا؟. 

التجارة ما أهم شيء فیها؟ الر�ح, ما لم تر�ح: ال ق�مة لهذه التجارة, الجامعة أهم شيء فیها النجاح, الدین أهم 

 لذي ال �حملك على طاعة هللا ال ق�مة له. شيء ف�ه التطبیق, فاإل�مان ا

 ما الذي ینجي المسلمون؟ :

العالم اإلسالمي, �عد مل�ار ومئتي ملیون, ط�عًا كلهم �عتقد: أن هللا خالق الكون, و�عتقد: أن رسول هللا هو رسول 

نوا على هللا, ما الذي هللا, وأن القرآن كالم هللا, وأن الجنة حق, والنار حق, ومع ذلك هان أمر هللا علیهم, فها

 ینجي المسلمون؟ أن تأتي أعمالهم وفق منهج ر�هم, هذا الشيء األساسي. 

 ما الذي �حمل العبد على طاعة هللا �عد اإل�مان؟ :

ف�عد أن تؤمن اإل�مان الذي �حملك على طاعة هللا, یجب أن تعلم أن هذه الح�اة الدن�ا, ما هو أهم شيء فیها؟ 

 ي �الدلیل, الدلیل: أن اإلنسان حینما �أت�ه ملك الموت �قول: العمل الصالح, طالبن

 ﴿َربِّ اْرِجُعوِن﴾

 ]99[سورة المؤمنون اآل�ة:
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 ﴿َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلحًا﴾

 ]100[سورة المؤمنون اآل�ة:

 قف هنا :

ا, في نادي لیلي, إنسان ذهب لفرنسا, لبر�طان�ا, ألمر�كا, ینال دكتوراه, كم خ�ار أمامه؟ مساء في ملهى, في سینم

في حد�قة عامة, في مكت�ة, في مسرح, في تنزه �الطرقات, في شراء حاج�ات, في استلقاء �الفراش, وفي دراسة, 

 ألنه أتى إلى هذه البلدة لینال الدكتوراه, الشيء الذي ال ثاني له في هذا المكان: هو أن یدرس.

ن تؤمن �ه, اإل�مان الذي �حملك على طاعته, في شيء وأنت �عد أن تعرف هللا, و�عد أ -أیها األخوة-صدقوني 

وحید �ح�اتنا ال ثاني له: هو أن تعمل عمًال صالحًا �كون زادك یوم الق�امة, أن تعمل عمًال صالحًا �صلح 

 للعرض على هللا, أن تعمل عمًال صالحًا �كون ثمنًا للجنة فقط. أكبر دلیل:

لى شيء فاته من الدن�ا إال العمل الصالح, هل سمعتم إنسان على اإلنسان حینما �أت�ه ملك الموت, ال یندم ع

فراش الموت, قال له: �ا رب حتى ال�ضاعة تنتهي من الجمارك, ال أحد �قولها, �ا رب حتى أنهي صب السقف, 

 �قي صب السقف, أبدًا.

ها, وفتنها, ی�قى العمل الصالح.   الدن�ا تسقط �مالها, و�یوتها, و�ساتینها, ومالذِّ

 ن األعمال الصالحة التي تستمر �عد الموت :م

نحن أح�اء اآلن, نحن أح�اء, واألعمال أمامنا موفورة, اآلن: العمل الصالح الذي خلقنا من أجله, خلقنا في هذه 

الدن�ا لنعمل عمًال صالحًا, یؤهلنا لدخول الجنة, هذا العمل متنوع جدًا, أعظم عمل على اإلطالق: أن تستط�ع 

 , إن هذا العمل ال ینتهي �الموت, ال ینتهي ال �موته, وال �موتك.هدا�ة إنسان

 اآلن: أطعم فقیرًا, ش�ع, قال لك: یجز�ك هللا خیرًا, في الیوم الثاني جاع ثان�ة, الوج�ة انتهت, أكلها.

أعطني خمسة آالف, صرفهم, عالج مر�ضًا, طاب انتهى, كل أعمالك الصالحة تنتهي عند الموت, إال إذا كنت 

 ب�ًا في هدا�ة إنسان. س
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((�ا علي, ألن یهدي هللا �ك رجًال واحدًا, خیر لك مما طلعت عل�ه الشمس, وخیر لك من حمر النعم, وخیر لك 
 من الدن�ا وما فیها))

 أعظم عمل: هو الذي �ستمر �عد الموت.

أنت ر�یت ابنًا عالمًا, كل أعماله قد �قول أحدكم: �ا أخي, وهللا أنا ال أعرف أتكلم, هذا الكالم للعلماء, حسنًا: إذا 

في صح�فتك, إذا تبنیت داع�ة؛ طالب علم أفر�قي, تركي, اعتنیت �ه, وأنفقت عل�ه, كل دعوته عندما یرجع لبلده 

في صح�فتك, إذا ال یوجد عندك إمكان تتكلم, أخذت مئة شر�ك, وزعتهم بین أقر�ائك, حتى اشتاقوا للجامع, 

 صح�فتك. التزموا, استقاموا, كلهم في

 أعظم عمل هو الهدا�ة؛ ألنه ال ینتهي �موت صاح�ه, وال �موت المهتدي. 

 صدق من قال هذا القول :

لما قالوا: لك أب أنج�ك, ولك أب زوجك, ولك أب دلك على هللا؛ األب الذي أنج�ك ینتهي فضله عند الموت, 

تفارقها, وٕاما أن تفارقك, هل یوجد شيء واألب الذي زوجك یبدأ فضله من یوم العرس إلى یوم الفراق؛ إما أن 

غیره؟ وأما األب الذي دلك على هللا, یبدأ فضله من یوم اهتدیت إلى هللا, و�ستمر إلى أبد اآلبدین؛ منحك السعادة 

 األبد�ة, منحك الهدى, فحینما تعلم أنك مخلوق للعمل الصالح, ال �علو شيء على عمل صالح. 

 نقطة مهمة :

العمل الصالح ُ�ق�َّم �اتساع رقعته, وامتداد أثره, وامتداد أمده, وعمق أثره, والن�ة التي وراءه,  في نقطة مهمة: هذا

 أر�عة عوامل تق�ِّم العمل الصالح.

في عمل صالح ال یز�د عن نطاق األسرة, جید, اعتنى �أوالده؛ لكن في عمل صالح, اعتنى �أوالده, وأوالد أخواته, 

, كل -وهو سید األنام-ن اهتدى على یده مئة شخص, إنسان ألف, في إنسان و�نات أخواته, هنا, في إنسا

 المسلمین من �عثته وٕالى یوم الق�امة في صح�فته, أبدًا, هذا عمل.

 الذي فتح مصر, الذي فتح أفر�ق�ا, الذي فتح الصین, مئتا ملیون مسلم یوجد في الصین , مئتا ملیون.
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 دعوة إلى هللا, والدلیل: �قول هللا عز وجل: فلذلك: العمل الصالح أعلى شيء ف�ه: ال

 ﴿َوَجاِهْدُهْم ِ�ِه ِجَهادًا َكِبیرًا﴾

 ]52[سورة الفرقان اآل�ة:

ثاني شيء: اتساع رقعته, ثالث شيء: اعتنیت بإنسان, مشى معك شهر�ن, �عد ذلك انتكس, قصیرة, أما اعتنیت 

ب ذر�ة مؤمنة, فامتداد األمد, اتساع الرقعة, وامتداد بإنسان, استقام, و�قي مستق�مًا, وتزوج امرأة صالحة, وأنج

األمد, وعمق التأثیر في إنسان ملتزم أقصى التزام, �حاسب نفسه على النظرة, على الكلمة, في إنسان ترك الك�ائر 

 نعمة, و�صلي, أما في إنسان �حاسب نفسه على الخاطر, وعلى النظرة, وعلى الكلمة, هذا التأثیر في عمیق جدًا. 

 اإل�مان �حتاج إلى حركة :

أیها األخوة, ال تصدق إنسانًا عرف هللا عز وجل ی�قى ساكتًا, هذا اإل�مان عجیب؛ إن استقر في قلب المؤمن, 

 عبر عن وجوده �حركة نحو اآلخر�ن, إنسان ساكت ال یوجد. فالمؤمن همه ........ 

قال: صلى  -سان مطعون, ماذا یر�د أن �قول؟إن-سیدنا عمر طعن أثناء الصالة, وقع في غیبو�ة, فلما أفاق 

 المسلمون الفجر.

 سأل عن صالة الفجر: صلوها؟ هذا همه األول. 

((من أص�ح وأكبر همه الدن�ا, جعل هللا فقره بین عین�ه, وشتت عل�ه شمله, ولم یؤته من الدن�ا إال ما ُقدر له, 
 عل�ه شمله, وأتته الدن�ا وهي راغمة)) ومن أص�ح وأكبر همه اآلخرة, جعل هللا غناه في قل�ه, وجمع

 محور الدرس :

محور الدرس: �عد أن تعرف هللا المعرفة التي تحملك على طاعته, ال شيء في ح�اتك على اإلطالق �علو على 

العمل الصالح؛ ألنه سر وجودك, وألنه غا�ة وجودك, وألنه ثمن اآلخرة, وألنه ثمن الجنة, وكلما كان متعلقًا بهدا�ة 

خر�ن, كان أمده إلى یوم الق�امة, بل إلى أبد اآلبدین. �المناس�ة: أعظم عمل صالح على اإلطالق: هو الذي اآل

 �ستمر �عد موت صاح�ه. 
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 هذا ما سمعته من لبنان :

كنت في لبنان من أسبوع, في إذاعة لدار الفتوى, سمعت شر�طًا لعالم توفي, وهللا شيء جمیل, هو تحت األرض, 

ى هللا, أنا أعتقد: ممكن لمئة سنة قادمة, أللف سنة قادمة: ُتذاع أشرطته, هذا شيء عظ�م, و�وجد وصوته یدعو إل

�المقابل مغن, هو اآلن تحت أط�اق الثرى, ودائمًا: أغان�ه التي ُتهیج الجنس في كل مكان, وفي كل إذاعة؛ 

لتي تستمر �عد موت صاحبها, فالغناء مستمر, والقرآن مستمر, أعظم األعمال على اإلطالق: هي األعمال ا

 وأخطر األعمال على اإلطالق: هي األعمال التي تستمر �عد موت صاحبها. 

 ماذا تستن�ط؟ :

أنا مرة قلت لكم: دعینا الفتتاح مسجد في الصبورة, لفت نظري: أن الذي عمر المسجد �عني تألقه عجیب, یرى 

عا العلماء على غداء, وُألقیت كلمات �مناس�ة افتتاح هذا مسجدًا ضخمًا, بناه كامًال, لم یتلق من أحد قرشًا, ود

المسجد, وانتهى االحتفال, واتجهت إلى الشام, خرجت من هذا المكان إلى الطر�ق العام, فإذا على المقابل ملهى, 

ملهى أنشأه صاح�ه, وجعل ف�ه كل المو�قات, كل المو�قات المحرمة, ومات �عد افتتاحه �أسبوع, أو فطس �عد 

 تتاحه �أسبوع.اق

قلت: س�حان هللا! على الضفة ال�سرى جامع, والضفة ال�منى ملهى, �عد حین صاحب الملهى مات, وصاحب 

 المسجد مات, و�قي العمل الصالح إلى أبد اآلبدین. 

 فاعل الخیر خیر من الخیر :

 في كلمة عن سیدنا علي قال: فاعل الخیر خیر من الخیر.

, والمعالجة مجان�ة, هذه إلى متى؟ تنتهي یوم الق�امة, قامت الساعة, وانتهى كل إنسان أسس مستشفى لوجه هللا-

شيء, لم �عد في مستشفى, انتهى هذا العمل عند ق�ام الساعة, لكن الذي أنشأ هذه المستشفى لوجه هللا, �سعد 

 بهذا العمل إلى أبد اآلبدین, أل�س كذلك؟.

 إذًا: فاعل الخیر خیر من الخیر. 
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 ر شر من الشر :وفاعل الش

الذي ألقى قنبلة على هیروش�ما, وقتل ثالثمئة ألف إنسان في ثان�ة, القصة هذه من كم سنة؟ حسنًا: ل�عد عشر�ن 

میتین, وحكمًا ل�عد عشر�ن سنة, كل إنسان مات �القنبلة, ال بد من أن  -جم�عاً -سنة ثان�ة, لو ما ألقیت, كانوا 

ى, لكن الذي ألقى هذه القنبلة, أو الذي أمر بإلقائها, �شقى بهذا العمل إلى �موت حكمًا �عد فترة, �عني الشر انته

 .-أبد اآلبدین

 وفاعل الشر شر من الشر.

الشر ینتهي عند ق�ام الساعة, والخیر ینتهي عند ق�ام الساعة, أما الذي فعل الخیر: �سعد بهذا الخیر إلى یوم 

 بد اآلبدین. الق�امة, والذي فعل الشر: �شقى بهذا الشر إلى أ

 ما الذي یدفعك إلى العمل الصالح؟ :

أخواننا الكرام, نحن ال�اب الیوم: ب�ان كثرة طرق الخیر, العمل الصالح أعلى شيء ف�ه: الهدا�ة, أخطر شيء ف�ه: 

أن �ستمر �عد موت صاح�ه, أن �طول أمده, أن تتسع رقعته, أن �عمق أثره, أن �كون خالصًا لوجه هللا, اآلن: ما 

 ي یدفعك إلى العمل الصالح؟.الذ

إذا أنت زرت مر�ض, وأخذت معك هد�ة, ماذا تفعل؟ تضع �طاقة: هذه �الشفاء العاجل, إن شاء هللا من فالن, 

لماذا؟ تخاف أن �أخذها ابنه منك, وال یبلغه, راح ثمنها سدى, فیجب أن تعلمه, لو تقول له: ل�كون أنا أخفیت لك 

 نت ل�س همك تعلمه, تقول له: أنا أرسلك لك هد�ة.الثر�ا, إن شاء هللا تعج�ك, أ

 فالذي �فعل الخیر, یجب أن �عرف الطرف اآلخر: أنه فعله, هللا طمأنك, قال لك:

َ ِ�ِه َعِل�ٌم﴾  ﴿َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ للااَّ

 ]215[سورة ال�قرة اآل�ة:

وجد حل, یوجد شخص إذا ال تضع رخام, ال �عط�ك في حاجة للرخامة؟ أنشأ هذه المئذنة المحسن الكبیر, ال ی

 شيء, یر�د رخامة أول, تضع رخامة؟ نعم أضع, هل تنتهي منه؟: 
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َ ِ�ِه َعِل�ٌم﴾  ﴿َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ للااَّ

 ]215[سورة ال�قرة اآل�ة:

وصل, وال حلف �مین, وال ب�ان, وال  حسنًا: إذًا: أحد أكبر الدوافع: العمل الصالح, ألن هللا �علم؛ ال تحتاج إلى

 رخامة, وال شيء. 

 من بواعث اإلنفاق في سبیل هللا :

 طیب في شي ثان: هللا �علم وس�عوض: 

 ﴿َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْیٍر ُیَوفَّ ِإَلْ�ُكْم َوَأْنُتْم َال ُتْظَلُموَن﴾

 ]272[سورة ال�قرة اآل�ة:

 أبدًا: 

 ُیَوفَّ ِإَلْ�ُكْم َوَأْنُتْم َال ُتْظَلُموَن﴾﴿َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْیٍر 

 ]272[سورة ال�قرة اآل�ة:

 هاتان اآلیتان �علم وس�كافىء: أكبر �اعثین لإلنفاق؛ أنه �علم, وأنه سوف �كافىء: 

 ﴿َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َ�ْعَلْمُه للااَُّ﴾

 ]197[سورة ال�قرة اآل�ة:

 آ�ة ثان�ة: 

 َقاَل َذرٍَّة َخْیرًا َیَرُه﴾﴿َفَمْن َ�ْعَمْل ِمثْ 

 ]7[سورة الزلزلة اآل�ة:
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 ﴿َمْن َعِمَل َصاِلحًا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْیَها﴾

 ]46[سورة فصلت اآل�ة:

 ما معنى هذا الحدیث؟ :

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 )((ال تحِقَرنَّ ِمَن المعروف شیئًا، ولو أْن َتْلَقى أخاك بوْجٍه َطلٍق)

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق, هذا عمل صالح.

اآلن: �البیت في عمل صالح؛ تكون أ�ًا راق�ًا عمل صالح, تكون ابنًا �ارًا عمل صالح, تكون الزوجة امرأة صالحة 

 �ائعًا مستق�مًا.  عمل صالح, تكون أخًا رح�مًا عمل صالح, تكون جارًا طی�ًا عمل صالح, تكون 

 لم التاجر الصدوق مع النبیین؟ :

 أنا حدیث حیرني: 

 ((التاجر الصدوق مع النبیین))

معقول! حسنًا: ماذا عمل؟ �اع, واشترى, ور�ح, ومع النبیین, وهللا كبیر عل�ه الحدیث, ال ل�س كبیرًا, التاجر 

 ال �حتال. الصدوق دعا إلى هللا �معاملته؛ داع�ة, صادق, أمین, ال �كذب, 

 من صفات التجار الصالحین :

؛ الذین إذا حدثوا لم �كذبوا, وٕاذا ائتمنوا لم یخونوا, وٕاذا -ورد في األثر-((إن أطیب الكسب كسب التجار 
روا, وٕاذا كان علیهم لم  وعدوا لم یخلفوا, وٕاذا اشتروا لم یذموا, وٕاذا �اعوا لم �طروا, وٕاذا كان لهم لم ُ�عسِّ

 �ماطلوا))
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 صفات؛ فلما اإلنسان �كون مستق�مًا, صار تاجرًا داع�ة. س�ع  

 اتجاه لطیف :

اتجاهًا لط�فًا؛ في كل�ة طب �األزهر, كل�ة علوم, كل�ة هندسة, �عني نر�د أن  -اآلن �مصر-یوجد في األزهر 

 نرسل لل�الد األخرى طبی�ًا داع�ة, مهندسًا داع�ة, أستاذ علوم داع�ة.

 إلى یوم الق�امة, والصد�قین, التاجر داع�ة �معاملته الطی�ة, وأخالقه الحسنة. فالتاجر الصدوق مع النبیین

 هذا التاجر: ما قولكم تفسیرها؟.

 ِت: تقي, واأللف: أمین, والج�م: ......, والراء: رؤوف, هذه سا�قًا, أما اآلن ..... سا�قًا. 

 هكذا, التاجر: داع�ة إلى هللا �استقامته. إنسان إذا كان ذكر األزهر, �قول: األزهر الشر�ف سا�قًا, المؤمن 

 ((ال تحِقَرنَّ ِمَن المعروف شیئًا، ولو أْن َتْلَقى أخاك بوْجٍه َطلٍق))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 الحدیث األخیر :

 آخر حدیث: 

 ((اإل�مان �ضع وس�عون شع�ة))

 ها إماطة األذى عن الطر�ق))زاد في روا�ة: وأفضلها قول ال إله إال هللا, وأدنا

 إذا اإلنسان أزاح قشرة موزة في الطر�ق, هذا عمل صالح. 

 ((الح�اء شع�ة من اإل�مان))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم]

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1231 

 دعاء الختام :

 ى سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم عل

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 2ب�ان كثرة طرق الخیر:  {119-97}الدرس 

 03-10-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -الشر�ف شرح الحدیث 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 ما سبق ذكره :

 ر.أیها األخوة الكرام, ال زلنا في فصل, أو في �اب: ب�ان كثرة طرق الخی

كنت ُأصر: على أن �علم اإلنسان علم ال�قین, لماذا هو في الدن�ا؟ هو في الدن�ا من أجل شيء واحد, من أجل 

عمل صالح �كون ثمنًا للجنة, أو سب�ًا لدخول الجنة, إال أن هذا العمل الصالح الذي هو سبب دخول الجنة: لن 

 �كون إال �عد معرفة هللا.

نى من معرفة هللا, هو الذي �حملك على طاعة هللا, فما دامت هذه المعرفة, قلت في درس سابق: إن الحد األد

تفضي �ك إلى الطاعة, فهي معرفة �افعة, أما المعرفة التي ال تحملك على طاعة هللا, معرفة ال ق�مة لها, بل إن 

 : هو یؤمن أن هللا خلقه. قال له: -كما ذكرت لكم في درس سابق-إبل�س 

 اٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطیٍن﴾﴿َخَلْقَتِني ِمْن نَ 

 ]12[سورة األعراف اآل�ة:

 ﴿َأْنِظْرِني ِإَلى َیْوِم ُیْ�َعُثوَن﴾

 ]14[سورة األعراف اآل�ة:
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 آمن �اآلخرة. قال له: 

 ﴿َفِ�ِعزَِّتَك﴾

 ]81[سورة ص اآل�ة:

 ن: هو إ�مان إبل�سي. آمن �أن هللا ر�ه, وأنه عبید, وكل هذا لم �حل بینه و�ین المعص�ة, فإ�مان كهذا اإل�ما

 من األعمال الصالحة :

�عد أن تؤمن اإل�مان في حده األدنى, الذي �حملك على طاعة هللا, ال ین�غي للمؤمن الصادق أن �كون له عمل 

أكثر, من أن �عمل عمًال صالحًا یتقرب �ه إلى هللا, وأبواب العمل الصالح في الدن�ا ال تعد وال تحصى, أینما 

ص للعمل الصالح, أینما تحركت؛ وأنت في بیتك, وأنت مع أوالدك, وأنت مع أمك وأب�ك, وأنت تحركت هناك فر 

مع زوجتك, وأنت في الطر�ق, وأنت في العمل, األعمال الصالحة كثیرة جدًا, بل إن الطرائق إلى الخالق �عدد 

تمتهنها, إن كانت في األصل أنفاس الخالئق, بل إن العمل الذي تعمله, والحرفة التي تحترفها, والمهنة التي 

مشروعة, وسلكت فیها الطرق المشروعة, الشرع�ة, وأردت منها كفا�ة نفسك, وأهلك, ونفع المسلمین, ولم تشغلك 

 عن طلب علم, وال عن طاعة, وال عن واجب دیني, انقلبت حرفتك إلى ع�ادة.

وا هللا, وعرفوا سر وجودهم, ألص�حت فهؤالء الناس الكثر, الذین �عملون ص�اح مساء في أعمال شاقة, لو عرف

حرفهم ع�ادات, �المعرفة تص�ح العادات ع�ادات, من دون معرفة قد تكون الع�ادات الخالصة آثام, الهجرة ع�ادة 

 خالصة. 

 ((ومن كانت هجرته إلى دن�ا �صیبها, أو امرأة ینكحها, فهجرته إلى ما هاجر إل�ه))

 دقق في هذه الكلمة :

ة: الم�احات مع معرفة هللا, ومع ابتغاء وجه هللا: تنقلب إلى ع�ادات, والع�ادات المحضة من دقق في هذه الكلم

 ُ�ق�َّم بنیته.  -كما ذكرت في درس سابق-دون معرفة: تنقلب إلى آثام, ألنه فیها شرك, فیها نفاق, والعمل 
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 ((إنما األعمال �الن�ات))

 رمذي والنسائي في سننهم][أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود والت

 �امتداد أمده, و�ق�م �اتساع رقعته, و�ق�م �عمق تأثیره.  -أ�ضاً –و�ق�م العمل 

 من األعمال التي ترضي هللا :

فاألعمال كثیرة, لكن كما هي في الدن�ا, �مكن أن تتعامل �عملة ترك�ة, �مكن أن تتعامل �الدوالر, كالهما عمالت, 

ف وس�عمئة لیرة تركي, �ساووا دوالرًا واحدًا, ففي أجور �عمالت ساقطة, وفي أجور لكن عملة ساقطة, ثالثة آال

 �عمالت غال�ة جدًا. 

فمن األعمال التي ترضي هللا عز وجل: أن تكون سب�ًا في هدا�ة إنسان, ل�س شرطًا أن تكون أنت داع�ة, لكن لو 

ر, إلى ابن, إلى زوجة, �شر�ط, بنقل كنت طالب علم, ونقلت ما في درس معین إلى أخ, إلى صدیق, إلى جا

 شفهي, �عني أنت تعلم وعلم. 

 من لوازم الدعوة إلى هللا :

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((بلغوا عني ولو آ�ة))

 [خرجه البخاري في الصح�ح, والترمذي في سننه]

إلى هدا�ة إنسان ادع إنسانًا إلى مجلس علم, أسمعه شر�طًا, حدثه عن موضوع تأثرت �ه, إنك إن وصلت 

بإقناعه, والتلطف �ه, وٕاكرامه, إن وصل هذا اإلنسان إلى هللا, كل أعماله في صح�فتك, فلذلك: الدعوة إلى هللا 

 فرض عین, وهي صنعة األنب�اء, فرض عین لقوله تعالى: 

 ﴿ُقْل َهِذِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَلى للااَِّ َعَلى َ�ِصیَرٍة َأَنا َوَمِن اتََّ�َعِني﴾

 ]108سورة یوسف اآل�ة:[
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 فلن تكون مت�عًا لرسول هللا, إال إذا دعوت إلى هللا على �صیرة, ولقوله تعالى: 

ْبِر﴾ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِ�اْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِ�الصَّ  ﴿ِإالَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ]3[سورة العصر اآل�ة:

 هو ر�ع النجاة:  فالتواصي �الحق: أحد أركان النجاة, بل

ْبِر﴾ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِ�اْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِ�الصَّ  ﴿ِإالَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ]3[سورة العصر اآل�ة:

 من خصائص المؤمنین والمنافقین :

 وقد ذكرت لكم من قبل: أن هللا س�حانه وتعالى أرسل ملكین لیهلكا قر�ة, قاال: 

قال: ألن وجهه لم �كن یتمعر  -ولم؟–فیها رجًال ما عصاك ساعة في ح�اته, قال: �ه فابدؤوا  ((�ا رب, إن
 حینما یرى منكرًا))

�عني: لم �أمر �المعروف, ولم ینه عن منكر, واألمر �المعروف, والنهي عن المنكر: من أخص خصائص النبي, 

ف: من أخص خصائص المنافقین, بل إن ومن أخص خصائص المؤمنین, واألمر �المنكر, والنهي عن المعرو 

 الذین �أمرون �المعروف, و�نهون عن المنكر, تأتي مرتبتهم �عد األنب�اء في آ�ات كثیرة.

 فلذلك الدرس الیوم: توس�ع للدرس الماضي, ال بد من أن �كون لك عمل صالح تلقى هللا �ه. 

 ((�ا �شر, ال صدقة, وال جهاد, ف�م تلقى هللا إذًا؟))

 مة :نقطة مه

في نقطة مهمة جدًا: شخص �عرف أنه لن �موت اآلن, خطأ, هذا ط�عًا خطأ كبیر, ال یوجد إنسان مات, إال وهو 

ال سمح -�عتقد: أنه س�عمر عشرات السنین, فتعامله مع مغادرة الدن�ا تعامل شكلي, تعامل غیر حق�قي, أما لو 

 تص�ح خطیرة جدًا. -اآلن– أشرف اإلنسان على مغادرة الدن�ا, فالقض�ة -هللا وال قدر

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1236 

�عني: أخ كر�م قال لي: �عني دخلت مستشفى من أجل أزمة قلب�ة, صرت أ�كي, أقول: �ا رب؛ دعني أ�امًا حتى 

 أتعرف عل�ك, دعني أ�امًا حتى أتوب إل�ك, دعني أ�امًا حتى أعمل صالحًا ترضى �ه عني.

غلب على ظنه أن قد �غادر الدن�ا, �ا لطیف! یتغیر فنحن نع�ش �حكم االستمرار, أما لو اإلنسان وقع �مشكلة, و 

 إذ �قول:  -عل�ه الصالة والسالم-تغیرًا جذر�ًا. فلذلك: التفكر �الموت من أوامر النبي 

 ((أكثروا ذكر هادم اللذات, مشتت الجماعات, مفرق األح�اب))

 �ه)) ((عشت ما شئت فإنك میت, وأحبب ما شئت فإنك مفارق, واعمل ما شئت فإنك مجزي 

 عمل قد �غیب عن األذهان :

((رجٌل َ�مشي �طر�ق اْشَتدَّ عل�ه العطُش، فوجد بئرًا، فنزل فیها فشرب، ثم خرج، فإذا كلٌب َیْلَهُث، �أكل الثََّرى 
ُه  -هذا-من العطش، فقال  الرجُل: لقد بلغ هذا الكلَب من العطِش مثُل الذي بلَغ ِمني، فنزل البئر، فمَأل ُخفَّ

 ْمَسكه ِ�ف�ِه، حتى َرِقَي، فسقى الكلَب، فشكَر ُهللا له، فغفر له))ماء، ثم أ

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود في سننه, ومالك في الموطأ]

سقى كل�ًا؛ لكن بإخالص شدید, سقاه في الصحراء, ال یوجد إنسان یراه, ونحن في المجتمعات, في إنسان یثني 

سان �قدرك, إنسان �مدحك, ففي األعمال الصالحة مشو�ة �الشرك أح�انًا, أما حینما عل�ك, إنسان ینت�ه لك, إن

�كون اإلنسان في الصحراء, ل�س هناك من �شكرك, ول�س هناك من یرى عملك, إال أنك إن فعلت خیرًا, تفعله 

 ابتغاء وجه هللا صرفًا, فهذا عمل. 

 ما رأ�كم؟ :

 رة قطعها من ظهر الطر�ق, كانت تؤذي المسلمین))((لقد رأیت رجًال یتقلب في الجنة, في شج

�عني: شخص یركب س�ارته, �مشي على مئة وعشر�ن, وجد في المنتصف حجر, هل توجد عنده حیو�ة أن یوقف 

 یز�حه؟ 

هذا من أعظم األعمال, هذا الحجر الكبیر: قد �سبب موت إنسان, قد �سبب حادث مروع, قد تأتي س�ارة إلى 
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ابلة مسرعة جدًا أمام الحجر, ال تستط�ع أن تتالفى, فهذا الذي نزل من مركبته, و�ز�ح هذا جانب الحجر, والمق

 الحجر عن الطر�ق, له أجر كبیر. 

 مالحظة :

كنت أالحظ أحجارًا كبیرة في منتصف الطر�ق, ال أفهم لماذا؟ ثم تبین لي: أن هذه الشاحنات الكبیرة, یوضع 

تمر, و�مشي, وحجر كبیر مكعب , هذا یؤذي من في الطر�ق؛ فأن تز�ح الحجر وراء الدوالب, فإذا أقلعت, �س

 شیئًا یؤذي المسلمین من الطر�ق, هذا عمل صالح, أن تسقي كل�ًا .....

اآلن: إذا إنسان یتالفى, یدوس, أو �قتل دجاجة, أو خروف, ألنه یوجد لها أصحاب, أما الكلب �قول لك: ل�س 

طأ, كما یتورع عن قتل غن�مة, أو دجاجة, هذا له رب س�حاسبني عنه, لم مشكلة, المؤمن یتورع عن قتل كلب خ

 تعذ�ه؟ 

 عمل یخص المزارع :

 حدیث آخر: 

((ما من مسلم �غرس غرسًا, إال كان ما ُأكل منه له صدقة, وما سرق منه له صدقة, وال یرزؤه أحد إال كان 
 له صدقة))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

ل من هذا الزرع حتى الطیر, حتى بنو آدم, حتى الذي �سرق ل�أكل, لك �ه أجر, أنت زرعت زرعًا, كل من أك

 ولك �ه صدقة. 

 ما وراء هذا المثال :

 العبرة: أن اإلنسان ینطلق في الدن�ا من عمل صالح, یب�ض وجهه �ه عند هللا, وأنت الحظ: 

عشرة أ�ام, وال �شهر, �التسلسل, أما لو إذا جندي رئ�سه �الج�ش لواء �الج�ش, ال �ستط�ع أن یدخل إلى عنده وال �

هذا الجندي وجد ابن معلمه, ابن اللواء, �س�ح �مكان, وشارف على الغرق, فألقى نفسه فوقه, وأنقذه, �ستط�ع هذا 
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الجندي أن یدخل على اللواء من دون إذن, �قول له: أهًال وسهًال, هللا یرضى عل�ك, عملت معي عمًال ال أنساه 

 مع أنه رت�ة عال�ة جدًا , ورت�ة متدن�ة جدًا.لك حتى الموت, 

ما الذي جعله �قتحم, و�دخل �ال استئذان؟ عمله الصالح, عمله الصالح دفعه, وكل واحد منا إذا كان له عمل 

 صالح, شيء رائع جدًا. قال تعالى: 

 ِ�ِعَ�اَدِة َر�ِِّه َأَحدًا﴾ ﴿َفَمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َر�ِِّه َفْلَ�ْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا َوَال ُ�ْشِركْ 

 ]110[سورة الكهف اآل�ة:

 وقفة متأن�ة :

نقف هنا وقفة متأن�ة: في طر�ق إلى هللا, كل معص�ة عق�ة كؤود على هذا الطر�ق, كل معص�ة, لن �كون 

الطر�ق سالكًا, إال إذا أزحت كل هذه العق�ات, كلما تبت من معص�ة, أزحت عق�ة, إلى أن تتوب من كل 

اصي, ترى الطر�ق إلى هللا سالكًا, ل�س من السهل أن �كون الطر�ق إلى هللا سالكًا, حینما تتوب من كل المع

 المعاصي واآلثام, ترى الطر�ق إلى هللا سالك.

اآلن ماذا عل�ك �عد هذا؟ أن تمشي على هذا الطر�ق, المشي على هذا الطر�ق عن طر�ق العمل الصالح, ألن 

ستقامة ُتنج�ك من المعاصي, من المصائب, والعمل الصالح �قر�ك من هللا؛ فالسالمة العمل الصالح یرفعك, اال

 تحتاج إلى استقامة, والسعادة تحتاج إلى عمل صالح, العمل الصالح یرفعك. 

 هل ینفك العمل الصالح عن االستقامة؟ :

 ُ�ْشِرْك ِ�ِعَ�اَدِة َر�ِِّه َأَحدًا﴾﴿َفَمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َر�ِِّه َفْلَ�ْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا َوَال 

 ]110[سورة الكهف اآل�ة:

واالستقامة, والعمل الصالح: ین�غي أن یجتمعا, ألن كًال منهما شرط الزم غیر كاف, كًال منهما شرط الزم غیر 

 كاف. 
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 لك �ا مسلم :

 فقال لهم: -ملسو هيلع هللا ىلص-بنو سلمة: أرادوا أن ینتقلوا قرب المسجد, فبلغ ذلك رسول هللا 

((إنه قد بلغني أنكم تر�دون أن تنتقلوا قرب المسجد, فقالوا: نعم �ا رسول هللا! قد أردنا ذلك, فقال: �ا بني 
 ُتكتب آثاركم)) -�عني: الزموا د�اركم–سلمة د�اركم 

 �عني: هذا الذي �أتي من مكان �عید, له أجر مضاعف عن الذي �أتي من مكان قر�ب. 

 مر�كا :حدثني شخص من أ

أنا قادم إل�ك من ستمئة  -�ا أستاذ-وهللا مرة كنت في أمر�كا, في درس ألقیته, قال لي شخص, قال لي: وهللا 

ناین, �عني ألف كیلو متر, هذا كم ساعة في؟ ثماني ساعات, ل�ستمع لهذا الدرس, حسنًا: معقول واحد �سكن 

 جانب الجامع, �كون له أجر كأجر هذا؟ مستحیل. 

 : اعلم هذا

اإلنسان كلما بذل جهدًا, لقي ثمرة, الحج, لماذا الحج؟ إذا اإلنسان حج بیت هللا الحرام حجًا مبرورًا, رجع من ذنو�ه 

 كیوم ولدته أمه.

الحج في مشقة, أنت تصلي في بیتك, تصلي في الجامع جانب بیتك, تصلي في بلدك, تزكي في بلدك, تصوم 

جة, واألوالد, واألهل, والجیران, ومكانتك, وه�منتك, ومكت�ك التجاري, في بلدك, أما الحج؛ تركت البیت, والزو 

وح�اتك الناعمة, وغرفة نومك, واألكل الطیب الذي تح�ه, لك أكالت خاصة, لك جلسات خاصة في البیت, هذا 

یرة, كله تركته, وآثرت تلب�ة نداء هللا عز وجل على كل دن�اك, وذهبت؛ حر شدید, ازدحام شدید, دفع أموال كث

 ازدحام ال �حتمل, كلما ُدفع الثمن أكثر, كان القرب أكثر. 

 قال لهم: 

 ((بنو سلمة د�اركم, ُتكتب آثاركم))
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 اسلك هذا الطر�ق :

 ((َمن َسَلَك طر�قًا َیْلَتِمُس ف�ه علمًا: سهََّل هللا له طر�قًا ِإلى الجنة))

 [أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما]

؛ ل�س له عمل, ل�س له تجارة �المسجد, وال یوجد ز�ون وعده, وال توجد صفقة, وال یوجد إنسان أتى إلى المسجد

, فهذا الطر�ق الذي -اللهم صل عل�ه-تحقیق ر�ح, وال یوجد شيء, أتى ل�سمع كالم هللا, أتى ل�سمع كالم النبي 

 �سلكه إلى المسجد, هو طر�قه إلى الجنة. 

 اقرأ بتمعن :

 یث, قال: في حدیث مقابل لهذا الحد

, وكان ال ُتخطئه صالة, فقیل -�عني: أ�عد بیت عن المسجد–((كان رجل, ال أعلم رجًال أ�عد من المسجد منه 
لو اشتر�ت حمارًا ترك�ه في الظلماء وفي الرمضاء؟ فقال: ما �سرني  -�عني: ما ترك صالة في المسجد-له: 

لى المسجد, ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي, فقال أن منزلي إلى جنب المسجد, إني أر�د أن �كتب لي ممشاي إ
 عل�ه الصالة والسالم: قد جمع هللا لك ذلك كله))

�عني: یوم جمعة, اآلن: أكثر الناس �الشتاء, �حمي الس�ارة ر�ع ساعة, من المهاجر�ن إلى المیدان, من أجل كیلو 

جمعة, جانب بیته, أي مسجد, ل�س فول, �قول لك: فوالته طیبون, انظر, دقق, كیلو فول, �أتي على صالة ال

مقتنعًا �الخطیب, �قول لك: أأتي على الصالة فقط لحتى �سمع, �عني: نووا الصالة �أتي؛ كیلو فول غال عل�ك, 

تنتقل من طرف لطرف, تحمي الس�ارة, من أجل أن تتعلم أمر دینك, ال تختار مسجدًا تكون مقتنعًا بخطی�ه, 

 ة, في خط�ة نافعة!!.مقتنعًا �المسجد, في خط�ة ممتاز 

 : كلما كان هناك جهد أكبر, كان هناك ثواب أكبر. -أیها األخوة-فلذلك 

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1241 

 كان نب�كم تعظم عنده النعمة مهما دقت :

 ((إن هللا لیرضى عن العبد, أن �أكل األكلة ف�حمده علیها, أو �شرب الشر�ة ف�حمده علیها))

 ﴿َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِز�َدنَُّكْم﴾

 ]7راه�م اآل�ة:[سورة إب

 : تعظم عنده النعمة مهما دقت.-عل�ه الصالة والسالم-كان 

 شخص شرب كأس ماء, والطر�ق سالك, هذه نعمة ال تقدر بثمن.

كان في أحد أخواننا, أصیب �فشل كلوي, فكلما �غسل �ابن النف�س, في مرة قالت له الممرضة نعرته: ال تشرب 

 ماء الجمعة, اآللة معطلة.

لما تعطش, تشرب كأس ماء, كأسین, ثالثة, ترتوي, هذه نعمة ال تقدر بثمن, ال تقدر بثمن, �كون �عني: أنت 

 معك مفتاح بیت. 

 هل تعرف قدر هذه النعمة؟ :

مئتان وأر�عون ملیون �ال مأوى �الصین, في الطر�ق, تصور أنت الساعة التاسعة ل�س لك مكان تنام ف�ه, على 

ین تر�د أن تخلع ث�ا�ك؟ ال في مخدة, وال في فرشة, وال في شيء, الدن�ا برد, الرصیف, تر�د أن تخلح ث�ا�ك, أ

الدن�ا حر, طر�ق قذر, هكذا الحروب األهل�ة, والعواصف, واألعاصیر, والف�ضانات, تعمل تشرد, الذي معه مفتاح 

 بیت, ال یهم؛ أجرة لما ملك, منخفض لما مرتفع, كبیر لما صغیر, معك مأوى.

 : إذا دخل بیته, �قول: -ة والسالمعل�ه الصال-كان 

 ((الحمد هلل الذي آواني, وكم ممن ال مأوى له؟))

إذا شخص ذهب للغرب, یجد �الدنا متخلفة جدًا, إذا ذهب للشرق, یجد أغن�اء جدًا, أسرة �أكملها تتزوج, وتنجب, 

ف, له فروغ, أرقام فلك�ة, وتر�ي على الرصیف, �الهند ال یوجد بیوت, تسعمئة ملیون, أسر �أكملها على الرصی
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 فروغ في هذا الرصیف؛ هو وزوجته, وأوالده, ینام, �أكل, �شرب على الرصیف, هذه األسرة, في صور عندي.

 فإذا اإلنسان ذهب للغرب, یرانا فقراء, أما لو شرق, یرى أن الحمد هلل نحن في نعم ال تقدر, ال تحصى في نعم.

 لذلك النبي علمنا قال: 

 و أدنى منك, فذاك أحرى أال تحتقر نعمة هللا عل�ك))((انظر لمن ه

 ما ثمرة دروس العلم؟ :

أیها األخوة, دروس العلم ثمرتها: أن تعرف هللا, وثمرتها: أن تتأدب معهم, وثمرتها: أن تعرف نعم هللا أ�ضًا, 

 : -عل�ه الصالة والسالم-واإلنسان لما �عرف نعم هللا عز وجل �ح�ه, لقول النبي 

 غدوكم �ه من نعمه, وأحبوني لحب هللا, وأحبوا آل بیتي لحبي))((لما �

 وهللا عز وجل قال: 

 ﴿َوَذكِّْرُهْم ِ�َأ�َّاِم للااَِّ﴾

 ]5[سورة إبراه�م اآل�ة:

إذا هللا عز وجل أكرمك, زوجك؛ كنت فقیرًا أغناك, كنت أعز�ًا زوجك, كنت تفقد المأوى جعل لك بیتًا, ما عندك 

 أوالد رزقك أوالد: 

ْعَي﴾  ﴿َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّ

 ]102[سورة الصافات اآل�ة:

هذه نعم عظمى, واإلنسان إذا كان في �حبوحة, وٕاذا كان في سعادة, ال �غیر هللا ال �غیر, وٕاذا توجد عنده مشكلة, 

 �غیر حتى هللا �غیر. 
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 احفظ هذه الكلمات :

ة صح�ة, وال اجتماع�ة, وال اقتصاد�ة, مرتاح؛ زوجتك احفظوا أر�ع كلمات: إذا كنت في �حبوحة, ما عندك مشكل

تعج�ك, بیتك منتظم, أوالدك أبرار, دخلك جید, ال تغیر ال �غیر, على أحسن, ال تغیر ال �غیر, لك مشكلة كبیرة, 

 المشكلة, �سبب مشكلة غیر حتى �غیر: 

ُر َما ِ�َقْوٍم َحتَّى ُ�َغیُِّروا َما ِ�أَ   ْنُفِسِهْم﴾﴿ِإنَّ للااََّ َال ُ�َغیِّ

 ]11[سورة الرعد اآل�ة:

 والحمد هلل رب العالمین. 

 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 

 

 

 

 

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1244 

 االقتصاد في الطاعة:  {119-98}الدرس 

 10-10-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 لصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. الحمد هلل رب العالمین, وا

 ما ین�غي أن تكون عل�ه :

 أیها األخوة الكرام:

 �اب جدید من أبواب ر�اض الصالحین, وهو ال�اب الرا�ع عشر, وعنوانه: �اب االقتصاد في الطاعة.

, أما اإلسراف في الخیر, ال الحق�قة األولى: ال خیر في اإلسراف, وال إسراف في الخیر, وال خیر في اإلسراف

ُ�سمى إسرافًا إطالقًا, ولكن ُیخشى أن �سرف اإلنسان في الخیر, ف�مله و�دعه, هذه نفسها, إذا �قي متوازنًا, 

معتدًال, أعطى كل ذي حق حقه, هذا أعون على دوام المنهج؛ العبرة االستمرار, العبرة الث�ات, العبرة الدوام, العبرة 

األثر التراكمي, أما الطفرة والهمود, اإلق�ال واإلد�ار, الصعود والهبوط, هذا ُینشىء في النفس أن ینشأ ما ُ�سمى �

 منهج متوازن.  -عل�ه الصالة والسالم-عقدة: هي ال�أس والنكسة, لذلك منهج النبي 

 من منهج�ة النبي عل�ه الصالة والسالم أنه متوازن :

أفطر, أتزوج النساء, هذه سنتي, فمن رغب عنها فل�س من ((أشدكم هلل خش�ة أنا؛ أنام وأقوم, وأصوم و 
 أمتي))

فكل إنسان ادعى أنه �حب هللا كثیرًا, وأنه س�عبده ع�ادة فاقت السنة المطهرة, هذا إنسان أحمق أوًال, وٕانسان 

 من یدعي شیئًا مستحیل المنال, ل�س في األرض كلها من هو أعلم �اهلل من رسول هللا, وال من هو أحب إلى هللا

 رسول هللا, وال من هو أشد خش�ة هلل من رسول هللا, ومع ذلك قال: 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1245 

 ((أنام وأقوم, وأصوم وأفطر, أتزوج النساء, هذه سنتي, فمن رغب عنها فل�س من أمتي))

 من الجهد المكلف في عنق اإلنسان :

تترك الدن�ا كل�ًا, أو أن  الشيء الدقیق: أن التصرف سهل, أما التوسط صعب, االعتدال �حتاج إلى جهد, أما أن

تنكب علیها كل�ًا, حالتان سهلتان, أما أن تأخذ منها, �قدر أن تأخذ منها بلغة لآلخرة, أن تأخذ منها وتوظفه في 

 اآلخرة, فهذا �حتاج إلى جهد كبیر.

 , حینما قال عل�ه الصالة والسالم: -أیها األخوة-لذلك 

 من الضعیف))((المؤمن القوي خیر وأحب إلى هللا من المؤ 

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

�عني: مؤمن له حرفة, له صنعة, عنده اختصاص, �حمل شهادة, أو له خبرة؛ �عمل, یجهد, �كسب قوت یومه, 

ینفق على أهله, وعلى ع�اله, وعلى أوالده, وعلى أمه, وعلى أب�ه, وهو یرقى عند هللا, هذا خیر, أما أن �أتي 

 غن�اء, و�بذل ماء وجهه لهم, و�تضعضع أمامهم. اإلنسان, یتسكع على أبواب األ

 ((ومن تضعضع لغني, ذهب ثلثا دینه))

 إشراقات من السنة :

 أیها األخوة الكرام, یوجد في السنة المطهرة أش�اء مشرقة.

 : أمسك بید عبد هللا بن مسعود, وكانت خشنة, أمسكها ورفعها, وقال: -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

 د �حبها هللا ورسوله))((إن هذه الی

 ید العمل.

الذي �طعمك ،أخي �طعمني, قال: أخوك أعبد منك ُیروى: أنه سئل رجل �صلي في المسجد: من �طعمك؟ قال:
 أعبد منك. 
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 محور هذا الدرس :

فمحور هذا الدرس: التوازن؛ یجب أن تخطط لمستقبلك, یجب أن تتقن عملك, یجب أن تكسب رزقك, �عرق 

ق جبینك, یجب أن تؤدي الع�ادات, یجب أن تطلب العلم, یجب أن تجمع بین الدن�ا واآلخرة, جبینك, �كدك وعر 

ألن الدن�ا مط�ة لآلخرة, وألن الدن�ا فیها سلعة اآلخرة, تعمل, تكسب المال اآلن تنفقه, تتعلم ُتعلم, تتسلم منصب 

 رف�ع تنصر الضعیف. 

 ف))((المؤمن القوي خیر وأحب إلى هللا من المؤمن الضعی

توازن, أما الذي �حمله عمله الدنیوي على معص�ة هللا, هذا اختل توازنه, والذي تحمله ع�ادته على إهمال بیته, 

 وٕاهمال زوجته, وٕاهمال أوالده, هذا أ�ضًا وقع في التطرف والغلو, ال بد من التوازن. 

 من أمثلة التوازن في اإلسالم :

�ة, كل�ة جمال�ة, ال بد من أن تجمع بین العلم والعمل, و�ین كسب یوجد في اإلسالم كل�ة عقائد�ة, كل�ة سلوك

 الرزق و�ین العمل الصالح.

 : دخل علیها وعندها امرأة, قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-, أن النبي -رضي هللا عنها-لذلك عن عائشة 

ال َ�َملُّ حتى تملُّوا، وكان أحب  ((َمْن َهِذِه؟ قالت: هي فالنة, تذكر من صالتها الشيء الكثیر, قال: َمُه، إن هللا
 األعمال إل�ه, ما داوم عل�ه صاحُ�ُه))

رأیت التوازن؟ خط صاعد صعود ها�ط, أما في أشخاص �صعدون هكذا, �سقطون هكذا؛ ال نر�د صعودًا حادًا, 

 وسقوطًا مر�عًا, ال نر�د صعودًا هادئًا مستمرًا, هذا �حتاج إلى توازن. 

وٕان ألهلك عل�ك حقًا, وٕان ألوالدك عل�ك حقًا, وٕان لزوجك عل�ك حقًا, فأعط كل ذي ((إن لجسمك عل�ك حقًا, 
 حق حقه))

 قال:  -أیها األخوة الكرام-هذا هو الصواب 
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 ((مه, إن هللا ال �مل حتى تملوا, وكان أحب األعمال إل�ه, ما داوم عل�ه صاح�ه))

 لك هذا :

دائمًاً◌, لك صالة فجر في المسجد اجعلها دائمًا, لك صدقة أیها األخ الكر�م, أنت هذا الدرس تحضره, احضره 

 نجازًا كبیرًا.إتدفعها كل شهر ادفعها دائمًا, الدوام على األعمال ینشىء تراكم, �حقق 

�عني: لو ألقینا في قعر برمیل خمس قطرات ماء, تجف �عد حین خمس قطرات, تجف �عد حین خمس قطرات 

 مًا �متلىء البرمیل, ال �متلىء إال �العطاء المستمر.تجف, أما إذا فتحنا الصنبور, دائ

 ((أحب األعمال إلى هللا أدومها وٕان قل))

 هذا ما كان عل�ه النبي عل�ه الصالة والسالم :

عمله مستمر, لكن ما دام مستمرًا, یجب أن تق�م توازنًا, لو كان قض�ة دورة مكثفة  -عل�ه الصالة والسالم-كان 

للتوازن, هذا دین, هذا رفیق العمر. فاإلنسان ما دام شيء مستمر؛ ال بد من التوازن, ال شهر�ن, ال توجد حاجة 

 بد من وقت ألهلك, وقت لعملك, وقت لر�ك. 

 واقعة حصلت في زمن النبي عل�ه الصالة والسالم :

 قال:  -رضي هللا عنه-وعن أنس 

, فلما ُأخبروا كأنهم تقالُّوها -ملسو هيلع هللا ىلص-ألون عن ع�ادة رسول هللا �س -ملسو هيلع هللا ىلص-((جاء ثالثة رهط إلى بیوت أزواج النبي 
نحن شيء –وقد ُغفر له ما تقدم من ذن�ه وما تأخر؟  -ملسو هيلع هللا ىلص-قالوا: فأین نحن من رسول هللا  -رأوها قلیلة–

وال ُأفطر, وقال اآلخر: وأنا أعتزل  قال أحدهم: أما أنا فأصلي اللیل أبدًا, وقال اآلخر: وأنا أصوم الدهر -آخر
إلیهم, فقال: أنتم الذین قلتم كذا وكذا؟ أما وهللا إني ألخشاكم  -ملسو هيلع هللا ىلص-النساء وال أتزوج أبدًا, فجاء رسول هللا 

كض أرقد, رقد یرقد, �عني نام ینام, ركد یركد, هدأ یهدأ, ر -هلل, وأتقاكم له, لكني أصوم وأفطر, وأصلي وأرقد, 
 وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فل�س مني)) -یركض, عداوة أسرعها ثالث كلمات, أصلي, أرقد

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والنسائي في سننه]
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 قصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب :

نین! إن جاءته امرأة تتحدث عن زوجها, قالت: �ا أمیر المؤم -رضي هللا عنه-في قصص كثیرة: سیدنا عمر 

, قال لها: �ارك هللا لك ف�ه, صائم في النهار, قائم في اللیل, سیدنا علي أو أحد -سر كثیراً –زوجي صوام قوام 

الصحا�ة قال: �ا أمیر المؤمنین! إنها ال تمدحه, قال له: هكذا فهمت؟ إذًا: احكم بینهما, فوجد أنه من حق 

له أر�ع زوجات, نصیبي واحد من أر�عة, فقال له: یوم لها, اإلنسان: أن یتزوج أر�عة, وافترض هذا القاضي أن 

 وثالثة أ�ام هلل عز وجل, أعجب سیدنا عمر بهذا الحكم, عینه قاضي ال�صرة. 

 امرأة تشكو أمرها إلى بیت النبي عل�ه الصالة والسالم؟ :

وكانت  -ملسو هيلع هللا ىلص-ت النبي سیدنا عثمان بن مظعون, صحابي جلیل, أ�ضًا: كان صوامًا قوامًا, جاءت امرأته إلى بی

ن زوجي صوام إرأتها السیدة عائشة, قالت لها: مالك �ا امرأة ابن مظعون!؟ قالت:  -�عني لم تهتم بنفسها–متبذلة 

والنبي استدعاه, قال  -عل�ه الصالة والسالم-قوام, ال یلتفت إلي إطالقًا, لیله قائم, ونهاره صائم, ذكرت هذا للنبي 

ثمان, أل�س لك بي أسوة؟ قال له: �أبي أنت وأمي, قال له: إن لجسدك عل�ك حقًا, ولزوجك عل�ك حقًا, له: �ا ع

 ولزورك عل�ك حقًا, فأعط كل ذي حق حقه.

�عني جلس معها, وعاملها كما تعامل -هذا الصحابي الجلیل, یبدو أنه استمع لوص�ة النبي, وجلس مع أهله, 

عطرة نضرة, عطرة  -هكذا تروي الروا�ات-امرأة ابن مظعون إلى بیت النبي , في الیوم التالي: جاءت -الزوجة

 نضرة, قالوا لها: ما حالك �ا امرأة ابن مظعون؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس.

فهذا نوع من الع�ادة: أن تعتني �أهلك, أن تعتني �أوالدك, أن تعتني �صحتك, أن تعتني بهندامك, أن تعتني 

وجل جعل المؤمن سفیرًا للمؤمنین, أنت تمثل هذا الدین, فال بد من أن تكون معتن�ًا �كل  ببیتك, ألن هللا عز

 شيء, أنت على ثغرة من ثغر اإلسالم, فال ُیؤتین من قبلك. 

 ما هي الع�ادة المطلقة؟ :

د هللا ف�ما هناك رأي في الع�ادة رائع جدًا: الع�ادة المطلقة, في ع�ادة مقیدة, وع�ادة مطلقة؛ المطلقة: أن تعب

أقامك, �ماذا أقامك؟ لو أن امرأة أقامها امرأة, أول ع�ادة لها: أن تحسن ت�عل زوجها, وأن تر�ي أوالدها, أقامك 
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رجًال غن�ًا, أول ع�ادة: أن تنفق من مالك, أقامك عالمًا, أول ع�ادة: أن تعلم الناس من علمك, أقامك قو�ًا, أول 

 ع�ادة: أن تنصف المظلوم. 

 ا المثال على الع�ادة المطلقة :إل�كم هذ

أول ع�ادة الشاب: غض ال�صر, -هذه القض�ة دق�قة جدًا: الورع حسن لكن في العلماء أحسن, التو�ة حسن, 

أول ع�ادة المرأة: أال -, التو�ة حسن لكن في الش�اب أحسن, الح�اء حسن لكن في النساء أحسن, -ُیؤخذ من هنا

ج�ة, وأن تعتني بزوجها, اآلن �العكس: ال تعتني بزوجها أبدًا, لكن كل أناقتها, تفتن الناس بها, بنفسها, تكون مح

 وز�نتها في الطر�ق, للضیوف, لألقر�اء, كل ما عندها من شيء منفر لزوجها, هذه ال تعبد هللا.

جة؟ ألك الصحاب�ة الجلیلة: كانت تستأذن زوجها, لتصلي ق�ام اللیل, قبل أن تصلي تقول له: �ا فالن, ألك بي حا

 بي حاجة؟ فإن قال: نعم, ع�ادتها: أن تقضي حاجة زوجها, ع�ادتها األولى, األولى.

أن تكون حی�ة, أن تكون -, الح�اء حسن لكن في النساء أحسن, -فالمرأة أن تحسن ت�عل زوجها, وأن تر�ي أوالدها

 -الغني-لكن في العلماء أحسن,  , الورع حسن-محج�ة, الشاب أن �كون تائ�ًا, مستق�مًا, العالم أن �كون ورعاً 

 العدل حسن لكن في األمراء أحسن. -القوي -السخاء حسن لكن في األغن�اء أحسن, 

, الصبر حسن لكن في الفقراء أحسن. امرأة ح�اء, شاب -اآلن اإلمام عدل, عالم ورع, غني سخاء, فقیر صبر-

 تو�ة, هذه الع�ادة المطلقة. 

 لون آخر للع�ادة المطلقة هو :

 وفي الظرف الذي وضعك ف�ه. -اآلن-الع�ادة المطلقة لها لون آخر: أن تعبد هللا ف�ما أقامك و 

أقامك امرأة, الع�ادة األولى: حسن ت�عل الزوج, أقامك غني, الع�ادة األولى: إنفاق المال, أقامك عالم, الع�ادة 

 األولى: تعل�م العلم, أقامك قوي, الع�ادة األولى: إنصاف المظلوم. 

 , أول ع�ادة: العنا�ة بوالدك.-ال سمح هللا-ن: وفي الظرف الذي وضعك ف�ه: والدك مر�ض اآل

عندك ضیف, أول ع�ادة: إكرام الضیف, عندي ضیف, وهللا أنا لي ساعتان ذكر, اآلن مشغول, أضعه لوحده في 
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نسه, ع�ادتك األولى: إكرام الغرفة, وأجلس أذكر هللا, هذا ضیف, هذا یر�د أن تؤمن له طعامًا, تؤمن له نومة, تؤا

 الضیف, فالفهم للع�ادة بهذه المرونة, یجعل المسلمون متعاونون. 

 من هو المتنطع؟ :

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, أن النبي -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود 

ُعون))  ((َهَلَك الُمَتَنطِّ

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود في سننه]

 دد, في غیر موضع التشدد, تشدد �ال معنى.المتنطع: هو المتش

 قال:  -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

((من كانت ناقته َحُروم فال �صحبنا �الجهاد, في صحابي غلب عل�ه ح�ه للجهاد, وناقته حروم, فعصى رسول 
 هللا, ركب على الناقة وألقته من على ظهرها, فنزل میتًا, فالنبي أبى أن �صلي عل�ه))

 التوج�ه النبوي؟ : لمن هذا

ُعون))  ((َهَلَك الُمَتَنطِّ

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود في سننه]

هذا الذي �حمل نفسه ما ال �طیق, وٕان كان الدرس ال یناسب العصر أبدًا, ألنه اآلن الناس ال یوجد أي تشدد, 

, ال �قال لهذه المرك�ة الواقفة: خفف, ماذا حتى یخففوا قل�ًال, ال یوجد سرعة أبدًا, أخي خفف السرعة, الس�ارة واقفة

یر�د أن یخفف؟ الرجل واقف, �عني فقط كونوا ..... تأتي بتسلسل, أما وكل زمان له درس؛ هذا في أ�ام التألق 

الدیني, في أ�ام الزهد, في أ�ام الع�ادات, في أ�ام الذكر, في أ�ام ق�ام اللیل, في أ�ام أداء الصلوات, تقول له: 

 اعتدل. اعتدل, 
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ُعون))  ((َهَلَك الُمَتَنطِّ

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود في سننه]

 ما نقول في عصرنا هذا :

أیها األخوة, أما اآلن یجب أن نقول عكس ذلك: ال إسراف في الخیر, ال خیر في اإلسراف, ولكن ال إسراف في 

 الخیر.

 ه قصدًا, وخطبته قصدًا., فكانت صالت-ملسو هيلع هللا ىلص-كنت أصلي مع النبي 

 أي بین الطول والقصر, ال هي طو�لة, وال هي قصیرة.

 في �عض الخط�اء ساعتان ونصف طو�لة, في خطیب دق�قتان.

في جامع السیرنج�ة �الشام, دق�قتان الخط�ة �الض�ط, ال �قول: الحمد هلل, أقم الصالة, انتهت, �عني ألنه كل 

حم, واللحم المشوي, وزوجته �الس�ارة, یر�د أن �صلي الركعتین, و�لحق �طلع الز�ائن, الس�ارات جاهزة؛ فیها الف

 على السیران, فی�حث عن هذا الجامع, هذا خطأ أ�ضًا, هذه ع�ادة أسبوع�ة, هذه الع�ادة أساسها الخط�ة.

 المفسرون �قولون: 

 ﴿�ا أیها الذین امنوا إذا نودي للصالة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا﴾

 جمع المفسرون: على أن ذكر هللا هي الخط�ة.أ

أنت اآلن أمام ع�ادة تعل�م�ة, أنت أمام إنسان سیذكرك �اهلل, سیذكر لك أمره ونه�ه, حالله وحرامه, یذكر لك 

 الخیر والشر, الدن�ا واآلخرة, فال بد من أن تستعد, �عني وٕان كان شيء طر�ف. 

 هذا هو المسلم المقصر :

ون, �عني �سكنون في المهاجر�ن, والدن�ا شتاء, و�رد شدید, یوم الجمعة �حمي الس�ارة ر�ع أنا لي أصدقاء كثیر 

ساعة, یذهب للمیدان, �حصل على فول, كیلو فول, یرجع, من أجل كیلو فول, انتقل من المهاجر�ن, للمیدان, أما 
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الركعتین, �عني دینه أرخص خط�ة الجمعة األساس�ة: أقرب جامع؛ الخطیب أعج�ه, أو لم �عج�ه, یر�د أن �صلي 

 عل�ه من كیلو فول.

أنا ال أ�الغ, أعرف أشخاصًا, �عرفون �ائع فول �المیدان, فوالته طیبون جدًا, یوم الجمعة �حمي الس�ارة, ینتقل من 

حي, لحي, لحي, حتى �حصل على كیلو فول, أما وقت الجمعة, ال یختار مسجدًا؛ مقتنع بخطی�ه, في فائدة 

عم�قة, متوازنة, فیها أدلة منظمة, فیها صدق, فیها إخالص, أبدًا, یر�د أقرب جامع, �قول لك:  �الخط�ة, خط�ة

 الحمد هلل, أدركنا آخر ركعة, أدركنا الجمعة, أ�ضًا: شاكر هللا على التقصیر. 

 ما جاء في ب�ان خط�ة الجمعة وصالتها :

 قال تعالى: 

 ﴿َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر للااَِّ﴾

 ]9ة اآل�ة:[سورة الجمع

 أي إلى صالة الجمعة, إلى خط�ة الجمعة: 

 ﴿َوَذُروا اْلَبْ�َع﴾

 ]9[سورة الجمعة اآل�ة:

 والحدیث معروف: 

((الذي �أتي قبل ساعة, في الساعة األولى فكأنما قرب بدنًا, والذي �أتي في الساعة الثان�ة فكأنما قرب �قرة, 
والذي �أتي في الساعة الرا�عة فكأنما قرب دجاجة, والذي والذي �أتي في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة, 

�أتي في الساعة الخامسة فكأنما قرب ب�ضة, و�عد الساعة الخامسة: إذا صعد الخطیب المنبر طو�ت 
 الصحف))

نحن �صعد المنبر, و�بدأ �الخط�ة, و�نهي الخط�ة, یبدأ �الثان�ة, ینهي الثان�ة ...... �قول: أقم الصالة, و�صلي 

 ل ركعة, حتى أخونا �اهلل �أتي ل�صلي, �قول لك: أدركت الجمعة, وهللا ما أدرك منها شيء. أو 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1253 

 ((ومن ترك الجمعة ثالث مرات �غیر عذر, نكتت نكتة سوداء في قل�ه, ثم �كون الران))

 المشقة في اإلسالم ال ُتطلب لذاتها أبدًا:

 قائم, فسأل عنه, فقالوا: : بینما یخطب, إذا هو برجل -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

: -عل�ه الصالة والسالم-((إنه نذر أن �قوم في الشمس, وال �قعد, وال �ستظل, وال یتكلم, و�صوم, فقال النبي 
 مروه, فلیتكلم, ول�ستظل, ول�قعد, وِلُیِتمَّ صومه, فإن هللا غني عن تعذیب هذا نفسه))

ن المشقة في اإلسالم ال یجب, أو ال �مكن أن ُتطلب هذا له معنى دقیق جدًا الحدیث, معنى هذا الحدیث: أ

 لذاتها.

�عني اآلن: إذا إنسان ذهب إلى الحج مش�ًا, له أجر؟ ال, لكن في ط�ارة, في س�ارة, دقق, لم �كن في ط�ارة, 

وس�ارة, له أجر كبیر, أما ذهب إلى الحج, في ط�ارة, صار في ازدحام �الطواف, له أجر المشقة التي ُتفرض 

مرح�ًا بها, أما المشقة التي أختارها أنا ح�ًا �المشقة ال أجر علیها, دیننا عظ�م, المشقة في اإلسالم ال ُتطلب  عل�ه

 لذاتها أبدًا.

 وقف في الشمس, لم �ستظل, ال �أكل, صائم, قال: 

 ((مروه فلیتحول عن الشمس, وال �عذب نفسه, فإن هللا غني عن تعذیب هذا نفسه))

في الحج أشخاصًا, �عني أمرهم عجیب, ی�حثون عن المشقة �حثًا, غیر مطلوب هذا الشيء  �عني أح�انًا: ترى 

 أبدًا. 

 النقطة الفاصلة في هذا الدرس :

�عني محور الدرس: التوازن؛ التوازن: من أجل التراكم واالستمرار, التوازن: من أجل االستمرار, من دون توازن 

هكذا .... ال أر�د صعودًا حادًا, سقوطًا مفاجئًا, هذا ال �كون, والحمد هلل  في نكسة, أنا أر�د خطًا ب�ان�ًا صاعداً 

 رب العالمین. 
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 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 المحافظة على السنة وآدابها:  {119-99}الدرس 

 31-10-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

����﷽  

 دعاء االستفتاح :

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العل�م الحك�م, اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا �ما علمتنا وزدنا علما, وأرنا 
�اطل �اطًال وارزقنا اجتنا�ه, واجعلنا ممن �ستمعون القول فیت�عون أحسنه, وأدخلنا الحق حقًا وارزقنا ات�اعه, وأرنا ال
 برحمتك في ع�ادك الصالحین. 

 قف عند هذه النقطة :

 أیها األخوة الكرام:

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, عن النبي -رضي هللا عنه-عن أبي هر�رة 

َقبَلكم َكثَرُة ُسؤاِلِهْم، واختالُفُهْم على أنب�ائهم, فإذا نهیتكم عن شيء  ((دعوني ما تركتكم, َفِإنََّما أْهَلَك َمن كانَ 
 فاجتنبوه, وٕاذا أمرتكم �أمر فأتوا منه ما استطعتم))

 متفق عل�ه

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي والنسائي في سننهما]

أن تنفق مالك, مأمور أن تصلي صالة في هذا الحدیث نقطة خطیرة جدًا: في مأمورات, في منه�ات؛ مأمور 

نافلة غیر فرائض, مأمور أن تحسن إلى اآلخر�ن, لكن منهي عن أكل المال الحرام, منهي عن إطالق ال�صر في 

النساء, منهي عن الكذب, منهي عن الغی�ة, منهي عن النم�مة, المنه�ات لها شأن, والمأمورات لها شأن, 

 نسب�ة.المنه�ات حد�ة, وقطع�ة, ل�س فیها 
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�عني: ل�س أن تترك الحرام �قدر ما تستط�ع, هذه غیر واردة إطالقًا في اإلسالم؛ أما أنفق مالك �قدر ما تستط�ع, 

صل في اللیل �قدر ما تستط�ع, عاون الناس �قدر ما تستط�ع, األعمال اإلیجاب�ة التي فیها بذل وٕانفاق, على قدر 

 استطاعتك: 

ُ َنْفساً   ِإالَّ ُوْسَعَها﴾ ﴿َال ُ�َكلُِّف للااَّ

 ]286[سورة ال�قرة اآل�ة:

 إل�كم هذا المثال لتوض�ح هذه النقطة :

أوضح مثل یوضح الحدیث: مستودع للوقود السائل, المستودع ف�ه شیئان؛ في إحكام, وفي تعبئة, تعبىء قدر ما 

عة ال یوجد معك ثمن معك, و�سع ثمان�ة أمتار مكع�ة, ع�أت مترًا جید, متر�ن جید, ع�أت ثمان�ة ممتاز, س�

ثمان�ة, تعبىء وقود سائل في هذا المستودع �قدر ما معك, لكن لو ع�أت مترًا محفوظ, لو ع�أت تنكة محفوظة, 

 لو ع�أت خمسة أمتار محفوظین, مستودع محكم, أما إذا كان غیر محكم, إن ع�أت, أو لم تعبىء مثل �عضها.

ن في أزمة محروقات, أزمة شدیدة جدًا, حتى استطاع أن كا -�مكن تشر�ن ف�ما أذكر-لي صدیق أثناء حرب 

�أتي �س�ارة للبیت, قال لي: وهللا أسبوعان, ثالثة, بجهد جهید, أتى �س�ارة ل�عبىء مستودع, قال لي: مليء, 

لألخیر, وأنا من فرحي لم أعد أصدق, في إق�ال على الشتاء, وتعرفون الحرب صع�ة, قال لي: حاسبته على 

 تمام, صعد لیرى, وجد ال یوجد شيء أبدًا, نسي الحنف�ة �المرحاض مفتوحة, فقده كله.التمام, كله 

�عني: إذا كان المستودع غیر محكم, إن ع�أت, أو لم تعبىء مثل �عضها, المنه�ات هي اإلحكام, والمأمورات 

ال میلي, أخي ثقب هي التعبئة, فأنت تعبىء �قدر ما تملك, وال شيء عل�ك, لكن ل�س مسموحًا �كون في تسرب و 

فقط خمسة میلي ل�س مشكلة, ال مشكلة, حسنًا: میلي؟ مشكلة, نصف میلي؟ مشكلة, ینش؟ مشكلة, ط�عًا: تبدأ 

 من �ال قعر, إلى ثقوب, إلى النش, النش كل شهر یذهب لك حوالي تنكة في الشهر.

 لعمل الصالح نسبي.فاإلحكام حدي, أما التعبئة نسب�ة, كالم دقیق جدًا, االستقامة حد�ة, أما ا

فأنا ال أتساهل أبدًا �اإلحكام, ألنه إذا ال یوجد إحكام, إن ع�أت أو ما ع�أت س�ان, كله على البلوعة ذاهب, أما 

 إذا یوجد إحكام �قدر ما ع�أت لك. 
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 هذا ما یلزمك :

لفرائض, ف�ك تنفق أیها األخوة, فرق بین المنه�ات والمأمورات؛ ف�ك تصلي ق�ام اللیل أو ما تصلي, أنت تؤدي ا

فوق زكاتك أو ما تنفق, ف�ك تقرأ �الیوم جزء قرآن, أو خمسة أجزاء, أو صفحة, هذا األمر طیب, ما دام �المنه�ات 

تاركها, مستودعك محكم؛ لو صلیت ركعتین ........, لو قرأت صفحة قرآن واحدة, تشعر نفسك قر�ب من هللا, 

 , افعل ما شئت, ال ی�قى شيء في المستودع. ألن مستودعك محكم, أما إذا لم �كن محكماً 

 عالم �شیر هذا الحدیث؟ :

 �عني نقطة, �قول اللهم صل عل�ه: 

 ((أصحابي لو تركتم معشار العشر لهلكتم, أما أح�ابي لو أخذوا معشار العشر لنجوا في آخر الزمان))

لنبي سواء, نحن واألنب�اء سواء, ما أخذوه �األعمال الصالحة, ل�س في المنه�ات, أما المنه�ات: نحن وأصحاب ا

 هذا الكالم!؟ یوجد دلیل معك أستاذ: نحن واألنب�اء سواء!؟ ط�عًا, قال لي: أر�د الدلیل: 

 ﴿َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك﴾

 ]112[سورة هود اآل�ة:

اللهم صل -دیت إنسانًا, النبي االستقامة: أنت ومن تاب معك, أما العمل الصالح: النبي هدى األمم, أنت ه

 كل من عرف هللا في صح�فته, �األعمال الصالحة: النبي في األوج, االستقامة ین�غي .......  -عل�ه

 دقق هنا :

 ((إن هللا أمر المؤمنین �ما أمر �ه المرسلین))

مها, و�عقم القارورة, و�عقم دقق, �عني أنا لما أقول لممرض: اضرب لفالن إبرة؛ یر�د أن �عقم اإلبرة, و�غلیها, و�عق

الثقب, و�عقم الجلد, و�ستعمل سبیرتو, وقطن, واإلبرة �غلیها, لو كلفنا أعلى طبیب جراح في العالم �ضرب إبرة, 

 یجب أن �ضر�ها مثل الممرض تمامًا, �المنه�ات ال یوجد فرق.
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رق, كل إنسان على عزائمه, �قدر ما هذا درس مهم جدًا أخواننا, �المنه�ات ال یوجد فرق, أما �المأمورات یوجد ف

 تستط�ع.

 اتقوا هللا ما استطعتم: من األعمال الصالحة, أما في االستقامة: 

َماِء﴾ ْنَ�ا َواْآلَِخَرِة َفْلَ�ْمُدْد ِ�َسَبٍب ِإَلى السَّ ُ ِفي الدُّ  ﴿َمْن َكاَن َ�ُظنُّ َأْن َلْن َیْنُصَرُه للااَّ

 ]15[سورة الحج اآل�ة:

مَ   اِء﴾﴿ِإَلى السَّ

 ]15[سورة الحج اآل�ة:

 ﴿ُثمَّ ِلَ�ْقَطْع﴾

 ]15[سورة الحج اآل�ة:

كل معص�ة قطع, فحتى نوفر وقتنا, نستفید من ح�اتنا, ونقطف ثمار اإل�مان, ونرتقي عند هللا, و�ن�غي أن تدع 

 المنه�ات كل�ًا, وأن تأخذ المأمورات �قدر ما تستط�ع. 

 ما معنى (فاجتنبوه) في هذا الحدیث؟ :

دعوني ما تركتكم, َفِإنََّما أْهَلَك َمن كاَن َقبَلكم َكثَرُة ُسؤاِلِهْم، واختالُفُهْم على أنب�ائهم, فإذا نهیتكم عن شيء ((
 وٕاذا أمرتكم �أمر فأتوا منه ما استطعتم)) -هذا ال یوجد–فاجتنبوه 

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي والنسائي في سننهما]

 شيء بل�غ, لو قال: فدعوه غیر فاجتنبوه. أما فاجتنبوه:

إذا هللا عز وجل قال لك: دع شرب الخمر ممتاز؛ بإمكانك أن تب�عها, وأن تعصرها, وأن تحملها, وأن تنقلها, وأن 

تر�ح منها, وأن تعلن عنها, أنت نهاك عن شر�ها, أما إذا قال لك: فاجتنبوه؛ ال تستط�ع أن تب�عها, وال تشتر�ها, 

ا, وال تعلن عنها, وال تتاجر فیها, وال تجلس على مائدة فیها خمر, االجتناب أقوى أنواع التحر�م, ألنه وال تعصره

 في معاص, لها قوة جذب, ال بد من أن تترك هامش أمان بینك و�ینها. 
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 أرأیت قوة الجذب إلى المعص�ة؟ لك ذلك :

ثمان�ة أمتار, إذا اإلنسان دخل في حرمها تجذ�ه,  یوجد ت�ارات كهر�ائ�ة ثمان�ة آالف فولط, یوجد لها حرم, حرمها

و�ص�ح قطعة من الفحم, فإذا كان أحب وز�ر الكهر�اء: أن �ضع إعالن تحذیري, �كتب: ممنوع مس الت�ار, أما 

 ممنوع االقتراب منه, �المنطق االقتراب ممنوع, ل�س المس, المس صار فحمة. 

 فكل معص�ة فیها قوة جذب مثل الزنا. قال: 

 َال َتْقَرُ�وا الزَِّنا﴾﴿وَ 

 ]32[سورة اإلسراء اآل�ة:

لم �قل: ال تزنوا, ال تقرب؛ ال تمش �طر�ق النساء متفلتات, اقطعه قطعًا الطر�ق عرضًا, ال تجلس مع إنسان زان, 

 �حدثك عن مغامراته, ال تختل �امرأة ال تحل لك, ال تقرأ قصة إ�اح�ة, ال تتا�ع أش�اء ال ترضي هللا عز وجل.

 ذه قض�ة فاجتنبوا: ه

 ﴿َوَال َتْقَرُ�وا الزَِّنا﴾

 ]32[سورة اإلسراء اآل�ة:

فكل معص�ة لها قوة جذب, أنت لست منه�ًا عن عدم اقترافها, منه�ًا عن عدم االقتراب منها, كالمي دقیق؛ كل 

 معص�ة فیها قوة جذب, كشهوة الخمر, وشهوة الزنا. فاهلل عز وجل قال: 

 ﴿فاجتنبوا﴾

 قال: 

  َتْقَرُ�وا الزَِّنا﴾﴿َوَال 

 ]32[سورة اإلسراء اآل�ة:
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 ﴿َوَال َتْقَرُ�وا َماَل اْلَیِت�ِم﴾

 ]34[سورة اإلسراء اآل�ة:

ال تدع الحساب هو الحكم, وضع كل شيء في جی�ه, أخي على الحسا�ات, لعل یوجد نفدة لم تسجلها, جاءت 

 ن. ولم تسجلها, تص�ح تحسبها لك, اترك ماله �مكان, ومالك �مكا

فهذه قض�ة: ال تقر�وا, فاجتنبوا, �عني: دع هامش أمان بینك و�ینهم؛ فالذي أمرنا �ه یجب أن نفعل منه ما 

 استطعنا, والذي نهانا عنه یجب أن ندعه كلنا, هذا كالم ف�صل, كالم واضح جلي كالشمس. 

، واختالُفُهْم على أنب�ائهم, فإذا نهیتكم عن شيء ((دعوني ما تركتكم, َفِإنََّما أْهَلَك َمن كاَن َقبَلكم َكثَرُة ُسؤاِلِهمْ 
 فاجتنبوه, وٕاذا أمرتكم �أمر فأتوا منه ما استطعتم))

 متفق عل�ه

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي والنسائي في سننهما]

 ما سكت عنه الشرع ال تفتش عنه :

 -اآلن-, ال فیها أمر, وال فیها نهي, �أتي یوجد عندنا مأمورات, وعندنا منه�ات, وعندنا عدد من موضوعات

الفضولي �سأل عنها: سیدي, مسموح أنا أرتدي كنزة شغل األجانب الكفار؟ قلت له: نعم مسموح �ا بني! قال: 

 لكن هؤالء كفار �ا سیدي؟ إذًا: اخلعها, قلت له: اخلعها , وارمها في سلة المهمالت, أنت هكذا تر�د.

 مل مع أهل الكتاب, ف�سأل, �سألها: لماذا التحر�م؟.یوجد شخص, قض�ة النبي تعا

الذي معه أمر ف�ه, تفعله �قدر ما تستط�ع, والذي نهاك عنه تدعه كل�ة, والذي سكت عنه, ما سكت سكوت 

 نس�ان هللا عز وجل, سكوت رحمة.
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 قاعدة أصول�ة :

 �عني في نقطة دق�قة .......

مور ف�ه, أي شيء ی�عدك منهي عنه, في شيء ال �قر�ك, وال ی�عدك, الحق�قة األولى: هي هللا؛ أي شيء �قر�ك مأ

أنا أرتدي كحلي, لو ل�ست بني, تص�ح صالتي أحسن؟ ال, ل�س لها عالقة, هذه قض�ة ل�س لها عالقة �الدین 

ي إطالقًا, واحد عمل طقم كن�اة, الثاني عمل جلسة عر��ة, مثل �عضها, ال تقدم وال تؤخر, واحد ل�س مألم, الثان

كارلو, ال یوجد مشكلة, واحد أكل على األرض, واحد على الطاولة, منخفضة مثل الصین, واحد طاولة عال�ة, 

مثل ما تر�د, هذه أش�اء ح�اد�ة, ل�س لها عالقة �الدین إطالقًا, واحد أخذ بیتًا, عمل غرفة نوم, هي نفسها غرفة 

 ها؛ األلوان, األل�سة, األطعمة, هذه أذواق.قعدة, متزوج حدیثًا, أخذ غرفة, واحد عمل غرفتین مثل �عض

 یوجد أناس �أكلون ك�سة دائمًا, طوال عمرهم ك�سة .....  

 عندنا �الشام شیخ محشي, فاصول�اء, ورز, وفتة مكدوس ..... طعام كله طعام, خضروات, ولحمة, وسمنة. 

كل�ة, والذي سكت عنه ال تسأل عنه  فالذي هللا عز وجل أمرك ف�ه تفعله قدر ما تستط�ع, والذي نهاك عنه تدعه

 م�اح, األصل في األش�اء اإل�احة.

�قي عندنا قاعدة ثان�ة: نحن الع�ادات األصل فیها الحظر, وال ُتشرع ع�ادة إال بنص, أما المعامالت, واألش�اء, 

م�اح, هذا ال  األش�اء, المعامالت األصل فیها: اإل�احة, وال �حرم شيء إال بنص, أما الذي سكت هللا عنه هذا

 �حتاج إلى أمر, وال �حتاج إلى نهي. 

 �عد أن یتناول طعام الغداء ر�ع ساعة, إنسان ال �حب أن ینام, ال یوجد أحد عاص.  -مثالً –إنسان �حب أن ینام 

 هذه قض�ة بني إسرائیل :

 فهذا الحدیث ف�صل �الموضوع: 

 َكثَرُة ُسؤاِلِهْم, واختالُفُهْم على أنب�ائهم. ((دعوني ما تركتكم, َفِإنََّما أْهَلَك َمن كاَن َقبَلكم

وأوضح مثل: بنو إسرائیل: لما أمروا أن یذ�حوا �قرة, لو أتوا �أي �قرة فذ�حوها, أجزأتهم أي �قرة؛ ما لونها؟ ما -
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هي؟ سأل, �سأل الذي شرط ضیق, �النها�ة: الوصف الذي جاءهم ال ینطبق إال على �قرة واحدة, فطلب صاحبها 
 ذه�ا.  وزنها

 هذه قض�ة بني إسرائیل واضحة جدًا. 

 من الشيء الم�اح :

 في شيء م�اح: 

أنا أب�ع صحون, أستاذ, قلت له: ماذا تر�د أن تفعل بهم؟ قال له: أنا عندي مطعم, تب�ع خمرًا؟ قال له: ط�عًا, أنا 

�د أن تأخذهم؟ ل�س عملك, ال أب�عك, الكالم جید؛ لكن إذا أنت �عت صحون, لست مكلفًا أن تسأله: إلى أین تر 

ل�س المعنى: ب�عوا المطاعم فیها خمر, هذا ل�س قصدي أبدًا؛ لكن ال تتدخل في أمور ال تعن�ك, أنت تب�ع 

صحونًا, دفع ثمنها صحون, سعرها معتدل, صار إیجاب وقبول, أعطاك الثمن, سلمك ال�ضاعة, أما ماذا تر�د أن 

 رمة, أنت اآلثم ل�س هو, لماذا تب�عها محرمة؟.تفعل بها؟ أما إذا كان طلب منك أش�اء مح

یوجد كاسات للمشرو�ات الروح�ة ....... هذه بدیه�ة, أما كاسات شرب عاد�ة, یوضع فیها خمر, یوضع فیها 

 ماء, ما دام استعمالها واسعًا, أنت لست مؤاخذ. 

 انظر إلى فهم عمر ألحكام الدین :

یر�دون أن یتوضؤوا, و�شر�وا منها, فرجل سأل صاحب البركة, قال  مرة سیدنا عمر مع أصحا�ه, رأوا بركة ماء,

 له: �ا هذا! هل ترد الس�اع هذه البركة؟ فسیدنا عمر قال له: �ا صاحب البركة ال تجیبنا.

 . -أنا رأیت ماء طاهرًا انتهى؛ التعقیب, والتشدید, والم�الغة, هذه تنفر من الدین
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 من أخطاء الناس :

 , َفِإنََّما أْهَلَك َمن كاَن َقبَلكم َكثَرُة ُسؤاِلِهْم، واختالُفُهْم على أنب�ائهم.دعوني ما تركتكم

تجد الناس, أح�انًا قضا�ا ثانو�ة جدًا: �شددون علیها, �كبرونها؛ أن الخط�ة إذا كان منبر فوق ثالث درجات ال -

 یجوز, إذا كان أعلى ال تفهم عل�ه, أسفل تفهم عل�ه؟. 

 وفاجر)) -النبي قال–((صل وراء كل بر 

 .-صل, ال تعمل فتنة, كن مرنًا, األش�اء األساس�ة تشدد فیها, أما غیر األساس�ة ابق مرنًا فیها, ال تقدم وال تؤخر

 فإذا نهیتكم عن شيء فاجتنبوه, وٕاذا أمرتكم �أمر فأتوا منه ما استطعتم))

 متفق عل�ه

 في سننهما] [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي والنسائي

 أنت مخیر :

 آخر حدیث: 

((كلُّ ُأمَّتي یدخلون الجنة إال َمن أبى, فقالوا: ومن �أبى �ا رسول هللا!؟ قال: من أطاعني دخل الجنة, ومن 
 عصاني فقد أبى))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح]

 ة, أنا أستنكف دخول الجنة. اإلنسان إذا كان ال �ط�ع هللا عز وجل, هذا لسان حاله �قول: أنا ال أحب دخول الجن

 ((من أطاعني دخل الجنة, ومن عصاني فقد أبى))

أنت مخیر, والجنة لها طر�ق, والنار لها طر�ق؛ فإن سلكت طر�ق النار, وتقول: هللا عز وجل لم �كتب لي الجنة, 

  هذا كالم ف�ه دجل, اسلك طر�ق الجنة تصل إلیها, دع هذا الطر�ق, ط�عًا: المصیر إلى النار.

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1264 

((كلُّ ُأمَّتي یدخلون الجنة إال َمن أبى, قالوا: ومن �أبى �ا رسول هللا!؟ قال: من أطاعني دخل الجنة, ومن 
 عصاني فقد أبى))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح]

 هذه هي دعوة النبي دمحم عل�ه الصالة والسالم :

 أیها األخوة, �قول عل�ه الصالة والسالم في الحدیث األخیر: 

مثلكم كمثل رجل أْوَقَد نارًا، َفَجَعَل الَجَناِدُب والَفَراُش َ�َقْعَن فیها، وُهَو َیُذبُُّهنَّ عنها، وأنا آِخٌذ ِ�ُحَجِزُكم ((مثلي و 
 عن النار، وأنتم َتَفلَُّتوَن ِمن َیِدي))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

اس �قبلون على الشهوات, ل�عاقبوا في الدن�ا النبي �منعنا عن دخول النار؛ �سنته, توجیهاته, وأوامره, ونواه�ه, والن

 واآلخرة, والحمد هلل رب العالمین. 

 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

ا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضن

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 مقالة عن أمر�كا:  {119-100}الدرس 

 12-12-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. الحمد هلل رب 

 أصغ السمع لهذه المقالة :

أیها األخوة, عقب سفرة طو�لة في أمر�كا, كتبت صب�حة ال�ارحة ما �ش�ه قصة, مقالة قصص�ة, هذا اسمها 

ؤال, هذه المقالة القصص�ة �األدب مقالة قصص�ة, رمز�ة, ولكم أن تفهموا منها كل شيء, وفیها إجا�ة عن أي س

 أساسها:

أن رجًال عنده عشرة أوالد, مختلفون من حیث الذكاء والمحدود�ة, ومن حیث الطیب والخبث, ومن حیث االلتزام 

, أراد هذا األب أن -عنده عشرة أوالد, وكل ولد عنده ذر�ة–وعدمه, ولكل ولد من أوالده ذر�ة من الذكور واإلناث, 

ه ل�متحنهم, ولیرى مدى التزامهم بتوجیهاته, فأعطاهم من أمواله �شكل متساو, كمًا مختلف �عطي والده من أموال

 �عني أعطى ولد بیتًا, أرضًا, محًال تجار�ًا, ماًال سائًال, س�ارة, إلى آخره .......–نوعًا, 

 من أبرز شخص�ات هذه المقالة :

قدر ذكائه المتقد: یتصف �الخبث الشدید, و�قدر خبثه لكن واحدًا من أوالده: یتمتع بذكاء متقد, و� -أیها األخوة

, وعنده قدرة أخرى: وهي أنه -ذكي, على خبیث, على أناني–الشدید: ینطوي على أنان�ة مفرطة, وحب للذات, 

ذكي, على خبیث, –یتمتع �قدرة عجی�ة, على أن �ظهر أمام اآلخر�ن �أعلى مظهر أخالقي, علمي, حضاري, 

, ومن أجل أن یوفر هذا االبن ألسرته ح�اة رغیدة, ناعمة, مستقرة, -على النفاق عال�ة جداً  على أناني, على قدرة

ال توفرها له أمواله التي أخذها عن أب�ه, وال األموال التي �مكن أن �حصلها �كده وعرق جبینه, بدأ �العدوان على 

طة �ه؛ فتارة ُ�غر�هم أن �ستثمر أموالهم أموال أخوته �شكل مُقنَّع تارة, ومكشوف تارة أخرى �حسب الظروف المح�

في محله التجاري, ف�حجزها عنده, و�عطیهم من أر�احها النذر القلیل, وتارة یب�عهم حاجات یز�نها لهم, و�وهمهم 

نه �شتري ما عندهم من مواد, هو في أمس الحاجة إلیها �أبخس إأنه في أشد الحاجة إلیهم �أغلى األثمان, ثم 
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, وتارة یدعي أنه یدافع عن أخوته ضد أخطار -اعهم �أعلى سعر, وٕاذا اشترى منهم �أبخس ثمنإذا �–األثمان, 

موهومة, و�تقاضى عن دفاعه هذا أكرم أموالهم, وكلما تردد أخوته في دفع ما �طالبهم �ه نظیر دفاعه عنهم, 

 بتهدیدهم, وتخو�فهم. -وما أكثرهم-�غري �عض أعوانه 

 أسلوب ف�ه مكر وخد�عة :

نها�ة المطاف, و�عد أن تمكن من إزاحة منافس له على الساحة, كشر عن أن�ا�ه, وأزاح القناع عن وجهه,  وفي

واغتصب معظم أموال أخواته, ولم یبق لهم إال النذر القلیل, وجعلهم �ع�شون في فقر مدقع, وفي اضطراب مهلع, 

حر�ص على حسن العالقة معه, لذلك  والذي أعانه على ذلك: أن أخوته مختلفون ف�ما بینهم, بل إن �عضهم

یتفضل عل�ه ب�عض الفتات الذي هو جزء من ماله المغتصب, ومع كل الحرص الذي یبدو من �عضهم على 

حسن العالقة معه, لم �حصلوا منه شیئًا, بل فقدوا كل شيء, وهكذا بنى مجده على أنقاضهم, وغناه على فقرهم, 

 وأمنه على تخو�فهم.

 ل�ه هذا األخ الخبیث :الحال الذي توصل إ

ثم إن هذا األخ الخبیث اغتصب أرضًا واسعة األرجاء, كثیرة الخیرات, وطرد أهلها وشردهم, و�نى  -أیها األخوة-

علیها بیتًا عظ�م البن�ان, واسع األبهاء, فاخر األثاث, زوده �كل الوسائل المر�حة, واألجهزة العصر�ة, وألحق �ه 

ب, وجعل لكل ولد من أوالده جناحًا في هذا البیت, ومنحه مرك�ة, وكل وسائل حد�قة غناء, فیها ما لذ وطا

الحضارة, ومنجزات العصر, ولكن مولعًا �اقتناء الكالب, و�دافع من إنسانیته, ورحمته �الحیوان: أجرى ألحد كال�ه 

م�الغ طائلة, وأصلح لكلب عمل�ة جراح�ة في قل�ه, كلفته م�الغ طائلة, و�دل لكلب مفصًال في ركبته, أ�ضًا: كلفته 

, وكان ُ�طعم كال�ه من اللحم -نعم–آخر أسنانه, و�حث عن طبیب نفسي �عالج �عض كال�ه من كآ�ة ألمت �ه 

الكالب من اللحم, ما ال �ستط�ع أوالد أخوته أن �أكلوه –في الیوم ما ال �ستط�ع أوالد أخوته أن �أكلوه في شهر, 

انون من فقر الدم, وهشاشة العظام, ألن غذاءهم من النوع الرخ�ص, وأن مجتمعین, فأوالد أخوته �ع -في شهر

أخًا له في أمس الحاجة إلى عمل جراحي, امتنع عن مساعداتهم, وتفر�ج كر�تهم, ثم إنه اشترى أرضًا, وجعلها 

 مقبرة ل�عض كال�ه, الذین ماتوا من شدة العنا�ة بهم.

كیف تجرى عمل�ة قلب لكلب, أر�عة أط�اء یرتدون أخضر, ط�عًا: كل كلمة تعني شيء, أنا رأیت �عیني, -
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 وأجهزة, ومستشف�ات, والعمل�ة لكلب, ومئات األلوف كل عام �موتون من الجوع.

 هذه هي حضارة أمر�كا :

 بلغني من طبیب عظام: أنه ُتجرى عمل�ات تبدیل مفصل كلفتها خمسة آالف دوالر, العمل�ة لكلب. 

صون �الكالب, من أجل إصالح أسنانهم, ثم إن هناك أط�اء نفسیون: لمعالجة بلغني أن أط�اء لألسنان مخت

 الكآ�ة التي تصیب �عض الكالب.

, وحدثني أخ أنه دخل إلى حد�قة غناء, تأخذ -ما من كلمة في هذه الرسالة, إال وأساسها واقعي-وحدثني أخ 

قتل كل�ًا , حكموا عل�ه بخمس وعشر�ن سنة �األل�اب, ثم علم �عد حین: أنها مقبرة للكالب, وحكموا على إنسان 

سجنًا, قتل كل�ًا ط�عًا, ألنه یوجد عنده رحمة في قل�ه, وعنده دافع إنساني شدید, أما هؤالء المالیین المملینة, الذین 

 �موتون من الجوع, والمقهورون �أفعاله السیئة, هذه ل�ست مشكلة, المشكلة: أن هذا الكلب .....

مر�كا, دخل إلى سوق من أكبر األسواق, فوجد في حاجات ال تصدق؛ أنواع الطعام, أنواع حدثني أخ كان في أ

اللحوم, فحمل �السلة الشيء الكثیر, وفي أثناء المحاس�ة, سألته الموظفة: عندك كلب؟ قال: ال, قالت: أرجعه 

 كله, هذا الجناح كله للكالب.

 هذه هي مدینة سان فرانس�سكو :

ن أمر�كا سان فرانس�سكو, خمسة وس�عون �المئة من سكانها شاذون, خمسة وس�عون, زرت مدینة من أجمل مد

وهناك عقود زواج تجري في الكنائس بین رجل ورجل, و�ین امرأة وامرأة, ولم ألمح طفًال واحدًا في هذه المدینة, 

 ط�عًا: ال یوجد إنجاب؛ ذكور مع ذكور, وٕاناث مع إناث. �عني هللا عز وجل قال:

 َتًة َفِإَذا ُهْم ُمْبِلُسوَن﴾ا َنُسوا َما ُذكُِّروا ِ�ِه َفَتْحَنا َعَلْیِهْم َأْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى ِإَذا َفِرُحوا ِ�َما ُأوُتوا َأَخْذَناُهْم َ�غْ ﴿َفَلمَّ 

 ]44[سورة األنعام اآل�ة:
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 إل�كم هذا المظهر الجدید الذي جاء �ه هذا األخ الخبیث :

ُ�طعم أوالده من اللحم في الیوم, ما ال �ستط�ع أوالد أخوته أن �أكلوه مجتمعین في الشهر, مع فهذا األخ الخبیث, 

هذا الغنى الفاحش, صار هذا األخ ناعم الملمس, حسن المظهر, لطیف الع�ارة, مخملي المعاشرة, یتأنق في 

شترى لهم األجهزة, ورفعًا مظهره, یتقید �مواعیده, �حرص على صحته وصحة أوالده, ه�أ ألوالده المالعب, وا

لمعنو�اتهم, وتثبیتًا لمكانتهم: سمح لهم أن �فتقدوه, وكان �ستشیرهم في كل صغیرة وكبیرة, وأوهمتهم أنهم أفضل 

الناس �سبب ذكائهم المفرط, وعملهم الدؤوب, ومع�شتهم الناعمة, وأخفى عنهم السبب الحق�قي الذي هم ف�ه, وكان 

نقدًا الذعًا, قال لهم: أنتم عن�فون في ط�اعكم, خشنون في مظهركم, متخاصمون ف�ما  إذا التقى �أخوته, وجه لهم

بینكم, ال تعتنون ببیوتكم, وال تحسنون اخت�ار ألوان ث�ا�كم, وال تتقیدون �مواعیدكم, وال تتقنون أعمالكم, وأنتم 

أخوته كلهم, وجعلهم فقراء,  صار ناعمًا �عد ما أكل أموال–تتمسكون �ق�م وم�ادىء, هي سبب فقركم وكلفكم, 

 و�سكنون في بیوت صغیرة, �حاسب على الخاطرة, �حاسب على التقصیر.

 محور هذا المقال القصصي :

�ا أیها األخوة, اإلنسان الذي یتمتع بنظرة ثاق�ة, وعاطفة عم�قة, أساسها مبدأ صح�ح, وق�م عال�ة, ُ�ق�مه تقی�مًا, 

 سطح�ة, وتحكمه المصالح ال الق�م, �ق�مه تقی�مًا آخر.والرجل الذي یتصف بنظر قاصر, وعاطفة 

أنا قلت في الخط�ة ال�ارحة: قل لي: كیف تق�م هذا الرجل, أقل لك: من أنت, فمن هوي الكفرة حشر معهم, وال  

 ینفعه عمله شیئًا:

 ِإَذا َفِرُحوا ِ�َما ُأوُتوا َأَخْذَناُهْم َ�ْغَتًة َفِإَذا ُهْم ُمْبِلُسوَن﴾﴿َفَلمَّا َنُسوا َما ُذكُِّروا ِ�ِه َفَتْحَنا َعَلْیِهْم َأْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى 

 ]44[سورة األنعام اآل�ة:

نََّك َتَقلُُّب الَِّذیَن َكَفُروا ِفي اْلِ�َالِد﴾  ﴿َال َ�ُغرَّ

 ]196[سورة آل عمران اآل�ة:

 ﴿َمَتاٌع َقِلیٌل ُثمَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِ�ْئَس اْلِمَهاُد﴾

 ]197[سورة آل عمران اآل�ة:
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 هذا كله من كتاب هللا عز وجل:

ُرُهْم ِلَیْوٍم َتْشَخُص ِف�ِه اْألَْ�َصارُ   ﴾﴿َوَال َتْحَسَبنَّ للااََّ َغاِفًال َعمَّا َ�ْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُیَؤخِّ

 ]42[سورة إبراه�م اآل�ة:

صح�ح, وق�م عال�ة, �ق�مه تقی�مًا, والرجل الذي یتصف  فالذي یتصف بنظرة ثاق�ة, وعاطفة عم�قة, أساسها مبدأ

 بنظر قاصر, وعاطفة سطح�ة, وتحكمه المصالح والق�م, نق�مه تقی�مًا آخر. 

 .-أقل لك من أنت -محور هذا المقال القصصي-فقل لي: كیف تق�م هذا الرجل 

س�ة, �أخذ من أوالده كل شيء, لكن اآلن �سجل كل أبنائه؛ كل حركاتهم, وسكناتهم, وفي أ�ة لحظة یراها منا

 و�حاسبهم عن كل شيء, و�جزي كًال منهم �حسب عمله.

 الحظوظ في الدن�ا توزع توز�ع ابتالء ثم توزع في اآلخرة توز�ع جزاء :

في نقطة مهمة جدًا في الدرس: أن الحظوظ في الدن�ا توزع توز�ع ابتالء؛ أنت مبتلى ف�ما أعطاك, مبتلى ف�ما 

 ي اآلخرة توز�ع جزاء, التوز�ع الدنیوي ال ق�مة له, ألنه توز�ع ابتالء.منعك, ثم توزع ف

فاهلل عز وجل: قد �متحنك �الغنى, وقد �متحنك �الفقر, وقد �متحنك �القوة, وقد �متحنك �الضعف, وقد �متحنك 

توزع  �الصحة, وقد �متحنك �المرض, وقد �متحنك �األمن, و�متحنك �الخوف, ولكن هذه الحظوظ في اآلخرة:

 توز�ع جزاء إلى األبد.

 مراتب الدن�ا ال تعني شیئًا لكن مراتب اآلخرة تعني كل شيء :

 قال تعالى:

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعٍض َوَلْآلَِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِض�ًال﴾  ﴿اْنُظْر َكْیَف َفضَّ

 ]21[سورة اإلسراء اآل�ة:

تحت األرض؛ شمالي, رطو�ة, مع بیت مساحته ثمانمئة متر �أرقى أح�اء دمشق,  توازن بیت مساحته ستون متراً 
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 له إطاللة جمیلة. هللا قال:

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعٍض﴾  ﴿اْنُظْر َكْیَف َفضَّ

 ]21[سورة اإلسراء اآل�ة:

مرض مهمته توازن مجند ببلوكوس, في الشتاء مغطى �الماء ال�ارد و�ین أعلى منصب �الج�ش, توازن بین م

 تنظیف المرض و�ین أعلى طبیب, توازن بین �ائع متجول مع رئ�س غرفة تجارة:

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعٍض َوَلْآلَِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِض�ًال﴾  ﴿اْنُظْر َكْیَف َفضَّ

 ]21[سورة اإلسراء اآل�ة:

 مراتب الدن�ا ال تعني شیئًا. 

 ي طمر�ن مدفوع �األبواب, لو أقسم على هللا ألبره))((رب أشعث أغبر ذ

لكن مراتب اآلخرة تعني كل شيء؛ ألنها أبد�ة, وألنها جزاء عمل, ألن هللا عز وجل �عطي الدن�ا لمن �حب ولمن 

ال �حب؛ أعطاها لفرعون وهو ال �ح�ه, أعطاها لقارون وهو ال �ح�ه, ولكن اآلخرة ال �عطیها إال لمن �حب, بل 

الدن�ا, إن هللا �عطي الصحة, والذكاء, والمال, والجمال للكثیر�ن من خلقه, �عطي السكینة �قدر ألصف�ائه  إنه في

 المؤمنین.

 أخطر شيء في الح�اة :

أیها األخوة, أخطر شيء في الح�اة: أن �ع�ش اإلنسان �ال مبدأ, و�ال هدف, ال یوجد مبدأ �حكمه, وال توجد ق�مة 

 ى إل�ه.تض�طه, وال یوجد هدف �سع

�عني إنسان یتمتع �كل شيء, لكن له نفس�ة تدعو إلى التقیؤ, ألنه من شدة الترف صار متكبرًا, ومن شدة الترف 

 صار ال �عج�ه شيء, ل�س له هدف, ول�س له عمل, وال �سعى إلى شيء, وال یرجو شيء.

�ارد, وجلس ف�ه, �عني إذا كان  �عني مثل �س�ط: إذا اإلنسان في أ�ام الحر الشدیدة, ع�أ حوض الحمام عنده ماء

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1271 

 قعد ف�ه ساعتین, ثالثة, �ص�ح مرتاحًا؟ حسنًا: �ص�ح �عد ذلك تاجرًا كبیرًا؟. 

 �عني: االستمتاع ل�س له مردود مستقبلي أبدًا, أما العمل الدؤوب, والسعي: هذا �صنع الرجال.

امي الشائع: حمار شغل, �عني ثماني فهناك اإلنسان �ع�ش للمتعة فقط, ل�س له هدف, ط�عًا: هو �التعبیر الش

ساعات, خمسة أ�ام عمل مرهق, وعندك یومان؛ یوم یرتاح, و�وم �فلت, مثل الدا�ة الفلتانة, یوم یرتاح, یوم �فلت, 

 هذا نموذج اإلنسان الشارد, ال�عید عن هللا عز وجل. 

 متى �عرف اإلنسان ق�مة بلده؟ :

المسلم, ق�مة النظافة األخالق�ة, ق�مة أنه یوجد جوامع ُتؤدى فیها  اإلنسان ال �عرف ق�مة بلده, ق�مة المجتمع

 الصلوات, ق�مة األذان, أح�انًا ال �عرف هذا, إال إذا غادر بلده إلى بلد آخر. 

 من هنا قال اإلمام الشافعي: من لم ُ�عهد منه سفر, لم ُ�عهد منه علم.

ذا ینقصك؟ �عني �عط�ك حجمك الحق�قي؛ تعرف السفر یوسع اآلفاق, وتعرف ما عندك من میزات, وتعرف ما

 اإلیجاب�ات, وتعرف السلب�ات, تعرف ما نحن عل�ه, وما ین�غي أن نكون عل�ه, وما هم عل�ه, وكیف هم على ذلك. 

 دعوة رجاء :

أرجو هللا س�حانه وتعالى: أن یجعل النها�ة لنا, ألنه من �ضحك أخیرًا, �ضحك كثیرًا, ومن �ضحك أوًال, ی�كي 

 یرًا:كث

 ﴿َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفیَها َكاِلُحوَن﴾

 ]104[سورة المؤمنون اآل�ة:

ُبوَن﴾  ﴿َأَلْم َتُكْن َآَ�اِتي ُتْتَلى َعَلْ�ُكْم َفُكْنُتْم ِبَها ُتَكذِّ

 ]105[سورة المؤمنون اآل�ة:
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 َضالِّیَن﴾﴿َقاُلوا َر�ََّنا َغَلَبْت َعَلْیَنا ِشْقَوُتَنا َوُكنَّا َقْومًا 

 ]106[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َر�ََّنا َأْخِرْجَنا ِمْنَها َفِإْن ُعْدَنا َفِإنَّا َظاِلُموَن﴾

 ]107[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َقاَل اْخَسؤوا ِفیَها َوَال ُتَكلُِّموِن﴾

 ]108[سورة المؤمنون اآل�ة:

 َمنَّا َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْیُر الرَّاِحِمیَن﴾﴿ِإنَُّه َكاَن َفِر�ٌق ِمْن ِعَ�اِدي َ�ُقوُلوَن َر�ََّنا آَ 

 ]109[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َفاتََّخْذُتُموُهْم ِسْخِرّ�ًا َحتَّى َأْنَسْوُكْم ِذْكِري َوُكْنُتْم ِمْنُهْم َتْضَحُكوَن﴾

 ]110[سورة المؤمنون اآل�ة:

ي َجَزْ�ُتُهُم اْلَیْوَم ِ�َما َصَبرُ   وا َأنَُّهْم ُهُم اْلَفاِئُزوَن﴾﴿ِإنِّ

 ]111[سورة المؤمنون اآل�ة:

 هل تدبرت هذه اآل�ات في لحظة من ح�اتك؟ :

 یوجد آ�ة تقول:

اِر َ�ْضَحُكوَن﴾  ﴿َفاْلَیْوَم الَِّذیَن َآَمُنوا ِمَن اْلُكفَّ

 ]34[سورة المطففین اآل�ة:
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 رًا, واآل�ة الكر�مة تعید التوازن:من �ضحك أخیرًا, �ضحك كثیرًا, ومن �ضحك أوًال, ی�كي كثی

نََّك َتَقلُُّب الَِّذیَن َكَفُروا ِفي اْلِ�َالِد﴾  ﴿َال َ�ُغرَّ

 ]196[سورة آل عمران اآل�ة:

 ﴿َمَتاٌع َقِلیٌل ُثمَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِ�ْئَس اْلِمَهاُد﴾

 ]197[سورة آل عمران اآل�ة:

ُرُهْم ِلَیْوٍم َتْشَخُص ِف�ِه اْألَْ�َصاُر﴾﴿َوَال َتْحَسَبنَّ للااََّ َغاِفًال َعمَّ   ا َ�ْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُیَؤخِّ

 ]42[سورة إبراه�م اآل�ة:

 قصة هذه المقالة :

أیها األخوة, هذه �عض الخاطرات التي وردت علي وأنا في هذه ال�الد ال�عیدة, رأیت كیف أن اإلنسان �ستمتع 

دىء تهد�ه إلى سواء السبیل, واإلنسان حینما �غفل عن هللا هو في مع�شة �عقله دون ق�م تحصنه, ودون م�ا

 ضنك, وٕاذا سعد هؤالء بإعراضهم عن هللا فهذا من سا�ع المستح�الت, ألنه:

 ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِع�َشًة َضْنكًا َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَ�اَمِة َأْعَمى﴾

 ]124[سورة طه اآل�ة:

وآالمهم النفس�ة تدعوهم إلى الطعام, إلى الشرب, وفراغهم من مبدأ, ومن هدف, یدعوهم إلى تنو�ع المتع, فالمرأة 

 من لها؟ �قي لها الطرف اآلخر.

 ال تغفل عن هذه النعم :

�عني الشيء الذي ال �صدق: أن الشخص�ات كبیرة جدًا هناك, مصابون �الشذوذ, أغرب شيء سمعته في ح�اتي: 

ر بر�طاني في الوزارة الحال�ة, وز�ر الصحة البر�طاني في مؤتمر صحفي قال: أنا شاذ, فهذا الوز�ر مهمته وز�

 صون صحة الشعب البر�طاني, هو شاذ نفسه, هو نفسه معرض لمرض اإلیدز ألنه شاذ. 
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أوالد, عالقة نظ�فة؛ له فنحن في نعم كبیرة, هذه النعم ال نعرفها, ألننا نع�شها, ونألفها, أما إنسان له زوجة, له 

أخوة مؤمنون, له مسجد, له مرجع, �عرف هدفه, في جنة تنتظره, خطه الب�اني صاعد, هدفه الكبیر هو هللا عز 

 وجل, هذا شيء مفقود كل�ًا في العالم الغر�ي, والحمد هلل رب العالمین.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 عن الص�ام والق�ام وصالة الص�ح والعشاء أحادیث شر�فة:  {119-101} الدرس

 20-12-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 رسالة رمضان :

 رام:أیها األخوة الك

 سأبدأ الدرس �أر�عة أحادیث شر�فة, صح�حة, تتعلق بهذا الشهر الكر�م؛ الحدیث األول: 

 ((من صام رمضان إ�مانًا واحتسا�ًا, غفر له ما تقدم من ذن�ه))

 [أخرجه البخاري في الصح�ح]

 ((من قام رمضان إ�مانًا واحتسا�ًا, غفر له ما تقدم من ذن�ه))

 ح�ح][أخرجه البخاري ومسلم في الص

((ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة هللا حتى �مسي, ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة هللا 
 حتى �ص�ح))

�عني: أنتم أمام فرصة منحت لكم من قبل هللا عز وجل: أن تفتحوا مع هللا صفحة جدیدة في هذا الشهر الكر�م؛ 

 هللا س�حانه وتعالى:فمن قبل ص�امه, وقبل ق�امه, كان عت�قًا من النار, و

َهَواِت َأْن َتِمیُلوا َمْ�ًال َعِظ�مًا﴾  ﴿ُیِر�ُد َأْن َیُتوَب َعَلْ�ُكْم َوُ�ِر�ُد الَِّذیَن َیتَِّ�ُعوَن الشَّ

 ]27[سورة النساء اآل�ة:
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وحینما �أتي رمضان: تصفد الش�اطین, ومعنى تصفد الش�اطین: أن المؤمنین �طاعتهم, واستقامتهم, وتو�تهم, 

 �الهم, والتزامهم �األمر والنهي, أ�طلوا عمل الش�طان.وٕاق

 ما الفرق بین حقائق اإل�مان و�ین حالوة اإل�مان؟ :

 : -عل�ه الصالة والسالم-أیها األخوة الكرام, من األحادیث الصح�حة التي وردت في صح�ح البخاري, قول النبي 

ق بین حقائق اإل�مان و�ین حالوة اإل�مان؛ حقائق هناك فر-((ثالٌث من ُكنُّ ف�ه وجَد بهنَّ حالوة اإل�مان 
اإل�مان: تقرأ كتا�ًا عن اإلسالم, تكتسب منه حقائق اإل�مان, تستمتع إلى درس علم متعلق �اإل�مان, تكتسب 
منه حقائق اإل�مان, تجلس في مجلس, تستمتع إلى خط�ة ممتعة, تكتسب من هذه الخط�ة �عض حقائق 

اعات, وأفكار تستقر في الذهن, واإلنسان ل�س الذي ُ�حركه قناعاته, ولكن حالوة اإل�مان, حقائق اإل�مان قن
 اإل�مان.

شيء آخر: حقائق اإل�مان ُتكتسب �السماع والقراءة, بینما حالوة اإل�مان ثمرة �انعة من ثمرات االتصال �اهلل 
ان, حالوة اإل�مان �متناول عز وجل, الذي �شد الناس إلى الدین ل�ست حقائق اإل�مان فحسب بل حالوة اإل�م

 أي إنسان, �شرط أن �ط�ع الواحد الد�ان. 

 النوع المقبول من الص�ام :

 أیها األخوة, أدنى نوع من أنواع الص�ام: ترك الطعام والشراب, النوع المقبول: ترك كل ما نهى هللا عنه.

 اللسان.لذلك من أدع�ة رمضان: اللهم أعنا على الص�ام والق�ام, وغض ال�صر وحفظ 

فالض�ط الكامل, وفي مشكلة �الص�ام: هو أنك في الص�ام تدع الم�احات, تدع الطعام والشراب, فإن لم تدع 

المعاصي واآلثام اختل التوازن, تترك الم�اح خوفًا من هللا, فكیف تقترف �عض المعاصي؟ كیف تغتاب؟ كیف 

 تنظر إلى ما ال �حل لك؟.
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 هذا الذي ذاق حالوة اإل�مان :

-الوة اإل�مان شيء, وحقائق اإل�مان شيء آخر, ذاق حالوة اإل�مان من رضي �اهلل ر�ًا, و�اإلسالم دینًا, و�دمحم ح

 .-نب�ًا ورسوالً  -ملسو هيلع هللا ىلص

 كیف؟. -ثالث من كن ف�ه وجد بهن حالوة اإل�مان: أن �كون هللا ورسوله أحب إل�ه مما سواهما, 

عقلي, لما اإلنسان �مرض, و�كون �حاجة إلى دواء مهم جدًا, والدواء مر,  ط�عًا: یوجد عندنا حب نفسي وحب

حینما �شتري الدواء, و�أكل الدواء وهو مر, إنه ال �حب هذا الدواء, ل�س ح�ًا نفس�ًا ذوق�ًا, ولكنه حب عقلي, ألن 

 هذا الدواء س�شف�ه من مرضه المستعصي.

ان, بدكان ض�قة جدًا, والحر شدید, أما في موسم جید جدًا؛ ینسى فاإلنسان �حب أح�انًا, أح�انًا: إنسان یجلس �مك

 أن �أكل, ینسى أن �ستر�ح, مرتاح نفس�ًا, هو �حب هذا المحل ح�ًا عقل�ًا, ألنه یدر عل�ه أر�احًا طائلة.

النبي عل�ه إذًا: أن �كون هللا ورسوله: �عني هللا؛ �عني أوامر هللا في القرآن الكر�م: األمر والنهي, ورسوله: سنة 

 الصالة والسالم.

�عني: النص الشرعي كتا�ًا كان أو سنة, هذا األمر اإللهي, أو ذاك النهي اإللهي, إذا كان تنفیذه تنفیذ األمر, 

وترك النهي, أغلى عندك من مصالحك, ومن رغ�اتك, ومن نزواتك, اآلن �سمح هللا لك أن تذوق حالوة اإل�مان, 

 لواحد الد�ان.حالوة اإل�مان ثمنها: طاعة ا

 ما موضوع هذا الحدیث؟ :

: ثالث من كن ف�ه وجد بهن حالوة اإل�مان: أن �كون هللا ورسوله أحب إل�ه مما -ف�قول عل�ه الصالة والسالم

 سواهما.

�قول لك: أنا الحمد هلل أنا تزوجت, والزواج سنة, هناك أعمال كثیرة �أمر بها الدین,  -أح�اناً -الحق�قة: اإلنسان -

 ا تتوافق مع رغ�ة النفس.لكنه

الحدیث هذا ل�س هو موضوعه, حین التعارض, حینما تتعارض مصالحك مع النص الشرعي, أنت مع من؟ هل 

تؤثر دن�اك على آخرتك فتخسرهما معًا؟ أو تؤثر آخرتك على دن�اك فتر�حهما معًا؟ عند التوافق ال یوجد مشكلة 
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 أبدًا, ال یوجد مشكلة.

ل عمرة في الشتاء, یركب طائرة, ینزل في فندق خمس نجوم, یدعى إلى والئم نف�سة, �عمل أح�انًا اإلنسان: �عم

طواف س�عة أشواط, وسعي, و�قص, وانتهت العمرة, و�أتي معه الهدا�ا, واالستق�ال, عملنا عمرة الحمد هلل, هذه 

 تتوافق, تتوافق مع رغ�ة النفس, قض�ة سهلة جدًا تزوجنا.

ها الدین, وتتوافق مع رغ�ة النفس, أما الحدیث یتعلق �شيء آخر: حینما تتعارض في أعمال كثیرة �أمرك ب

مصالحك مع النص الشرعي, أنت مع من؟ مع مصالحك أم مع النص الشرعي؟ مع ما یرضي هللا أم مع ما 

 یرضي زوجتك؟ مع ما یرضي هللا أم مع ما یرضي شر�كك؟ مع ما یرضي هللا أم ما �حقق مصلحتك؟.

مما سواهما,  -ح�ًا عقل�اً - في قرآنه: األمر والنهي, والنبي في سنته: افعل أو ال تفعل, أحب إل�ك إذا كان هللا

 ذقت حالوة اإل�مان, ومن ذاق حالوة اإل�مان عرف.

ذاقوا حالوة اإل�مان, ف�اعوا أنفسهم في سبیل هللا, بذلوا الغالي  -رضوان هللا علیهم-أصحاب النبي علیهم 

 والنف�س في سبیل هللا.والرخ�ص, والنفس 

 من عالمة الوالء والبراء :

-البند الثاني-: ثالٌث من ُكنُّ ف�ه وجَد بهنَّ حالوة اإل�مان: أن �كون هللا ورسوله أحب إل�ه مما سواهما, -الحدیث

أنت مع من؛ مع األقو�اء أم مع المؤمنین؟ إن كنت مع األقو�اء, ومع -: وأن �حب المرء ال �ح�ه إال هلل 

 غن�اء, فأنت ال توالي هللا ورسوله, المؤمن یوالي أهل اإل�مان, و�عادي أهل الكفر والعص�ان. األ

فهذا الذي ال �صلي, ال �صوم, ال �فعل شیئًا في طاعة هللا, لو أعطاك شیئًا نفس�ًا هل تح�ه؟ عالمة الوالء 

الء؛ أن تحب المؤمنین ولو كانوا فقراء, والبراء: أن ت�غض منحرفًا ولو أعطاك, وأن تحب مؤمنًا ولو منعك, هذا الو 

ولو كانت ح�اتهم خشنة, ولو كانوا مغلو�ین على أمرهم, وأن تكره الكفر والفسوق والعص�ان ولو كان الكفر قو�ًا, 

ماردًا, ج�ارًا, في أعلى درجات التألق, والقوة, والوجاهة, المؤمن الصادق یوالي أهل اإل�مان, وال یوالي أهل الفسوق 

 ص�ان.والع

أح�انًا اإلنسان: تأت�ه دعوة, إذا ل�اها فتلبیتها من الدن�ا, وقد تأت�ه دعوة من فقیر مؤمن, إذا ل�اها فتلبیتها من 
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 اآلخرة. 

 نقطة دق�قة :

فالبند األول: أن �كون هللا ورسوله أحب إل�ه مما سواهما, دائمًا دقق, وتأمل, ودقق في تصرفاتك: أنت مع 

 شرعي؟.مصلحتك أم مع النص ال

یوجد أناس كثیرون, إذا كانت مصلحته تتحقق �المحاكم, �قول لك: أخي نحن نع�ش في بلد؛ فیها قوانین, وفیها 

أنظمة, أر�د أنا القضاء, إذا كان �سكن في بیت, ال یخرج منه صاح�ه, محمي �قانون اإلیجار, �قول لك: أر�د 

ٕان كانت مصلحته تتحقق �القانون یر�د القانون, هذا الشرع, وفق مزاجه؛ إن وجد مصلحته تتحقق یر�د الشرع, و 

األسلوب الملتوي, هذا ال ُیرضي هللا عز وجل؛ أنت مع الشرع, أنت مع الحق, ولست مع غیر الحق, فإذا والیت 

 أهل اإل�مان, والیت أمر هللا, دقق في هذه اآل�ة: 

 ُ  َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َ�ُكوَن َلُهُم اْلِخَیَرُة ِمْن َأْمِرِهْم﴾﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى للااَّ

 ]36[سورة األحزاب اآل�ة:

أح�انًا: �كون الزواج في بلد غر�ي, إذا المصلحة أن یتم ضمن المركز اإلسالمي, یتم �المركز اإلسالمي, أما إذا 

صف أمالك زوجها عند ذلك, فأین الوالء كان في طالق, ُترفع القض�ة لقاضي أمر�كا, ألن الزوجة تتقاضى ن

 �قي؟ أین الوالء للدین؟.

أنا حینما أحتكم لقاض ل�س مسلمًا, من أجل أن آخذ نصف مال زوجي, هذا الذي نعن�ه �قول النبي الكر�م: یجب 

 , وأن تحب المرء ال �ح�ه إال هلل. -أن �كون هللا ورسوله أحب إل�ك مما سواهما

 : خاتمة القول لهذا الحدیث

 ((وأن �كره أن �عود في الكفر كما �كره أن یلقى في النار))

 �عني: هو في األعماق ال في الشاطىء؛ في أعماق ال�حر, وفي أعالي الج�ال, أما هذا الذي: 

ْتَنٌة اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن َ�ْعُبُد للااََّ َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَ�ُه َخْیٌر اْطَمَأنَّ ِ�ِه َوإِْن َأَصاَبْتُه فِ 
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ْنَ�ا َواْآلَِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبیُن﴾  الدُّ

 ]11[سورة الحج اآل�ة:

 هذا ال �كره أن �عود في الكفر, كما �كره أن یلقى في النار.

 دعوة رجاء :

ان, وأن �كون رمضان عتقًا لنا من أرجو هللا س�حانه وتعالى: أن �كون رمضان من أجل أن نذوق حالوة اإل�م

النار, وأن نحسن ص�امه وق�امه, عندئذ نفتح مع هللا صفحة جدیدة, عقب نها�ة هذا الشهر, والحمد هلل رب 

 العالمین.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 : التعاون  {119-102}الدرس 

 22-12-1998ب النابلسي بتار�خ: لفضیلة الدكتور دمحم رات -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 لم األمر في القرآن الكر�م �قتضي الوجوب, ومتى �صرف عن الوجوب؟ :

 أیها األخوة الكرام:

عل�ه أتم الصالة -ه ر�اض الصالحین, من كالم سید المرسلین في كتا� -رحمه هللا تعالى-عقد اإلمام النووي 

 , عقد �ا�ًا سماه: �اب التعاون على البر والتقوى. -والتسل�م

 :-أیها األخوة-فاآل�ة الكر�مة 

 ﴿َوَتَعاَوُنوا﴾

 ]2[سورة المائدة اآل�ة:

واألرض, ألنه كالم المعبود  �ادىء ذي بدء: كل أمر في القرآن الكر�م �قتضي الوجوب؛ ألنه كالم خالق السموات

 �حق, ألنه كالم الخبیر, ألنه كالم العل�م, ألنه كالم الكر�م, كالم الرح�م:

 ﴿َوَتَعاَوُنوا﴾

 ]2[سورة المائدة اآل�ة:

 له ط�ع, ومعه تكلیف؛ ط�عه فردي, والتكلیف: -أیها األخوة-اإلنسان 

 ﴿َوَتَعاَوُنوا﴾

 ]2[سورة المائدة اآل�ة:
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خوانك, وتتضامن معهم, وتعینهم, وتصلح حالهم, وترعى صغیرهم, وترحم كبیرهم, وتعطي فأنت تتعاون مع أ

فقیرهم, وتشفي مر�ضهم �قدر طاعتك هلل, وتتخلى عنهم, وتنتمي إلى ذاتك �قدر تفلتك من منهج هللا؛ فالط�ع 

 فردي, والتكلیف, والتعاون, العلماء قالوا:

 لم تقم قر�نة على خالف ذلك.  كل أمر في القرآن الكر�م �قتضي الوجوب, ما

 من أوامر القرآن الكر�م :

 هللا عز وجل قال: 

 ﴿َفَمْن َشاَء َفْلُیْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَ�ْكُفْر﴾

 ]29[سورة الكهف اآل�ة:

هذه الالم: الم األمر, هل �عقل أن �أمرنا هللا �الكفر؟ مستحیل, هذا أمر اسمه تهدید, �عني اعملها ولسوف ترى, 

 تهدید, وفي أمر ندب:أمر 

 ﴿َوَأْنِكُحوا اْألََ�اَمى ِمْنُكْم﴾

 ]32[سورة النور اآل�ة:

 �احة:إإذا شخص لم یتمكن یتزوج آثم؟ ال, أمر ندب, وفي أمر 

 ﴿َوُكُلوا َواْشَرُ�وا َحتَّى َیَتَبیََّن َلُكُم اْلَخْ�ُط اْألَْبَ�ُض ِمَن اْلَخْ�ِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر﴾

 ]187قرة اآل�ة:[سورة ال�

 �احي, وفي أمر وجوب:إهذا أمر 

َالَة َوَآُتوا الزََّكاَة﴾  ﴿َوَأِق�ُموا الصَّ

 ]56[سورة النور اآل�ة:
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 ففي أمر وجوب, أمر إ�احة, أو ندب, أو تهدید, ما لم تقم قر�نة على خالف الوجوب, فكل أمر في القرآن �قتضي

 الوجوب.

 ة :من لوازم التعاون كما تقتضیها هذه اآل�

 األمر:

 ﴿َوَتَعاَوُنوا﴾

 ]2[سورة المائدة اآل�ة:

 تعاونوا: فعل أمر مبني على حذف النون ألن مضارعه من األفعال الخمسة. 

التعاون ح�ادي, معنى ح�ادي: �مكن أن �كون على الشر, كما تعاونت بر�طان�ا مع أمر�كا على قصف العراق, 

 تعاونوا, في تعاون على الشر, لذلك قال تعالى:

ْثِم َواْلُعْدَواِن﴾  ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَلى اإلِْ

 ]2[سورة المائدة اآل�ة:

اإلثم معص�ة, والعدوان انتهاك حرمات اآلخر�ن, فهذه اآل�ة أصل, أنت مأمور �التعاون على شیئین, منهي على 

الح اآلخرة, البر صالح الدن�ا, والتقوى صالح اآلخرة؛ �عني إذا شیئین؛ مأمور �التعاون على صالح الدن�ا وص

مشروع خیري, إنشاء مستشفى, تأمین بیوت للسكن للش�اب, تأمین فرص عمل مشروع إنتاجي, جمع�ة خیر�ة, 

 جمع�ة تعاون�ة, مستشفى خیري, مستوصف خیري, �عني شيء �حل مشاكل المسلمین: أنت مأمور ف�ه:

ْثِم َواْلُعْدَواِن﴾﴿َوَتَعاَوُنوا َعلَ   ى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَلى اإلِْ

 ]2[سورة المائدة اآل�ة:

تعلم القرآن, ز�ن الشرع, ز�ن سر وجود اإلنسان في األرض, فأنت مكلف أن تتعاون على البر والتقوى, منهي أن 

 ت.تتعاون على اإلثم والعدوان؛ المعص�ة, والعدوان, انتهاك الحرما
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 من هو الخاسر في هذه اآل�ة, وكیف المخرج؟ :

 وكما هي عادة اإلمام النووي: �فتتح �اب كل أبوا�ه في ر�اض الصالحین ب�عض اآل�ات؛ اآل�ة الثان�ة:

 ﴿َواْلَعْصِر﴾

 ]1[سورة العصر اآل�ة:

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]2[سورة العصر اآل�ة:

ْبِر﴾﴿ِإالَّ الَِّذیَن َآَمُنوا وَ  اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِ�اْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِ�الصَّ  َعِمُلوا الصَّ

 ]3[سورة العصر اآل�ة:

لو فرضنا مستوردًا كبیرًا, استورد صفقة �مئة ملیون, �اعها بثالثمئة ملیون, عمل ر�حًا خالل جمعتین مئتي 

ر�ح شهرًا مئتا ملیون, ال یوجد عنده مشكلة؛ ملیون, ممكن �كون ....., أال �عد را�حًا في نظر أهل األرض؟ الذي 

 ارتفاع األسعار,

غالء اللحم, غالء البنز�ن, كله ل�س مطلوب, ألن أر�احه كبیرة جدًا, تمتص أي غالء أسعار, هذا اإلنسان الذي 

 ر�ح مئتا ملیون في شهر, أل�س را�حًا؟ هو في نص هذه اآل�ة خاسر:

 ﴿َواْلَعْصِر﴾

 ]1[سورة العصر اآل�ة:

 :-هللا �قسم-

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]2[سورة العصر اآل�ة:
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﴾  ﴿ِإالَّ

 ]3[سورة العصر اآل�ة:

أنت خاسر إال؛ خاسر وأنت تاجر, خاسر وأنت في أقوى مركز, خاسر وأنت شاب, خاسر وأنت غني, خاسر 

 وأنت ذكي, خاسر وأنت عاقل, خاسر وأنت متفوق, هكذا اآل�ة:

نْ   َساَن﴾﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]2[سورة العصر اآل�ة:

 :-مطلق اإلنسان-

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]2[سورة العصر اآل�ة:

﴾  ﴿ِإالَّ

 ]3[سورة العصر اآل�ة:

�عني: ما لم تنفق الوقت في معرفة هللا, وطاعته, والدعوة إل�ه, والصبر على كل ذلك فأنت خاسر, لذلك: تواصوا 

 والتقوى.�الحق, وتعاونوا على البر 

 كل إنسان یتقوقع في مصالحه, وهذا سلوك معظم الناس.

 شعار اإلنسان الیوم :

, أدخل شاعرًا السجن, اسمه الحطیئة, أدخله السجن لبیتین من الشعر, نقاد -رضي هللا عن عمر-سیدنا عمر 

 األدب قالوا: هذان البیتان, أهجا ما قالته العرب.

 اللذین هما أهجا ما قالته العرب, شعار كل إنسان الیوم. قال له:لكن قد تفاجؤون: أن هذین البیتین, 

 دع المكارم ال ترحل ل�غیتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
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بر�كم, إذا اإلنسان دخله كبیر, بیته مر�ح, مركبته فارهة, ال یوجد عنده مشكلة, �عني حقق الهدف من ح�اته, 

 مة, أو عاون الناس, اجلس في بیتك مرتاحًا ال ینقصك شیئًا؟.لذلك: �عد نفسه غیر عاقل, لو �حث قض�ة عا

 فهذان البیتان اللذان دخل من أجلهما السجن صاحبهما, هما شعار كل إنسان:

 دع المكارم ال ترحل ل�غیتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

 قف هنا :

 هنا:

اِلَحاِت َوَتَواَص  ْبِر﴾﴿ِإالَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  ْوا ِ�اْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِ�الصَّ

 ]3[سورة العصر اآل�ة:

فما لم تنفق وقتك في معرفة هللا, وطاعته, والدعوة إل�ه, والصبر على معالجته, وعلى قضائه وقدره فأنت خاسر, 

 وتحدث عن أر�احك ما شئت, وتحدث عن أموالك ما شئت, ألن الموت ینهي كل شيء؛ ینهي قوة القوي, ینهي

ضعف الضعیف, ینهي غنى الغني, ینهي فقر الفقیر, ینهي ذكاء الذكي, ینهي غ�اوة الغبي, ینهي وسامة الوس�م, 

 ینهي دمامة الدم�م, ینهي كل شيء.

 هذه قض�ة اإلنسان :

اإلنسان كل ما �ملك في الدن�ا على میلي ور�ع, قطر الشر�ان التاجي للقلب, أبدًا , لو ضافت هذه اللمعة سلسلة 

المتاعب ال حصر لها؛ ال�الون, والراصور, والمذئب, وزرع الشر�ان؛ القثطرة خمسة وثالثون ألف, لنرى ما هو  من

األول؟ كم واحد مسدود؟ �عد ذلك: ال�الون مئة وخمسون, الراصور خمس وثمانون, تبدیل الشر�ان أر�عمئة 

شر�ان التاجي, إذا ضافت اللمعة, الح�اة وخمسون, حسنًا: كل عظمة اإلنسان على میلي ور�ع فقط؟ میلي ور�ع ال

متع�ة جدًا, وكل عضلة اإلنسان على سیولة الدم, إذا صار لزج, وعمل جلطة, مشكلة كبیرة جدًا, وكل عظمة 

 انتهى. -والع�اذ �اهلل-اإلنسان على نمو الخال�ا, إذا فلته 

 فلذلك اإلنسان الرا�ح: هو الذي �عمل لما �عد الموت.
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 عمالن ف�ك, فاعمل فیهما.اللیل والنهار �

 اعرف مقدار هذه اآل�ة وخطورتها :

 من أجمل ما قال اإلمام الشافعي في هذه السورة, قال: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة.

 اآلن أكثر الناس: ماذا �صلون؟ 

 ﴿والعصر إن اإلنسان .......﴾

ما �قرؤها في الصالة, لم �عد لها معنى عنده أبدًا, وال �فكر  أكثر الناس یختارون الصور القصیرة, أخي من كثرة

 في معناها إطالقًا.

 مرة أناس یجلسون في التعز�ة, قال القارىء: 

 ﴿وسیق الذین كفروا إلى جهنم زمرا﴾

 شخص قال: هللا یجعلنا منهم, ال �عرف ماذا �قرأ القارىء, �قرأ:

 ﴿والعصر﴾

 , لم �قرأها مئة ألف مرة في الصالة, أما هذه أخطر سورة هذه.�مكن ال یوجد شخص من أخواننا الكرام

هللا عز وجل �قسم �العصر, إنك خاسر, ألن مضي الوقت �ستهلك اإلنسان, مضي الوقت فقط, أما من وقت ما 

وعیت على الدن�ا, أسمع �المنجد رحمه هللا, جاء یوم مات, أل�س كذلك؟ من وقت ما وعیت, شكله هو هو, رحمة 

ل�ه, سافرت ألمر�كا رجعت, قالوا لي: وهللا توفي في غ�ا�ك, ما عرفت رمضان من دون منجد, أل�س كذلك؟ هللا ع

 مات, ملف وانطوى, انتهى, �قي عمله فقط.

في قراء القرآن الكر�م ماتوا, أصواتهم مستمرة, وفي مغنین ماتوا, وأصواتهم مستمرة, وأخطر عمل إیجا�ًا أو سل�ًا: 

وفاته, أخطر عمل؛ لك دعوة, لك علم نشرته بین الناس, لك أعمال جلیلة, عملت میتمًا,  هو الذي �ستمر �عد

 مستشفى, جمع�ة خیر�ة, معهدًا شرع�ًا مستمرًا, هذا أعظم عمل, عمل مستمر. 
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 ((إذا مات ابن آدم, انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جار�ة, وعلم ینتفع �ه, وولد صالح یدعو له))

 دین :من جمال�ة هذا ال

 أیها األخوة, أجمل ما في الدین: أن هللا عز وجل �عطي ثوا�ًا مثل ثواب فاعل الخیر, إذا دللت على الخیر. 

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي  -رضي هللا عنه-فعن أبي سعید الخدري 

 معقول!! هو جهز غاز�ًا, قال: فقد غزا.–((من جهز غاز�ًا في سبیل هللا فقد غزا 
: طالب علم في الشام؛ تركي, أفر�قي, من �اغستان, آو�ته ببیت, عاونته على رمضان, أمنت له ث�ا�ًا اآلن

على العید جدیدة, هو طالب علم, سوف یرجع خطی�ًا إلى بلده, إذا اعتنیت �ه في الشام, كأنك نلت أجره 
 نفسه, هكذا هللا ...

 الدن�ا وما فیها)) ((�ا علي, ألن یهدي هللا �ك رجًال واحدًا, خیر لك من

إذا أنت هدیت إنسانًا, كل أعماله في صح�فتك, تبنیت طالب علم, كل أجره لك, جهزت غاز�ًا وصار شهیدًا, لك  

 نصف أجر شهادته, هكذا كرم هللا عز وجل, ر�یت ابنًا تعبت ف�ه فصار داع�ة كبیرًا, كل دعوته لك.

 هذا فضل هللا :

شخصًا على تجارة مثًال, تقول له: وهللا اعمل �الخیل, كلمة تكلمتها, فعمل  نحن ال یوجد عندنا في الدن�ا: تدل

�الخیل, ر�ح مئة ملیون, قال لك: ومئة ملیون ثان�ة لك, أل�س أنت قلت لي: اعمل �الخیل؟ هذه من �فعلها؟ هذه 

غاز�ًا لك مثل مستحیلة, عند هللا واقعة, إذا دللت على هللا, كل أعمال من اهتدى بدعوتك, �صح�فتك؛ جهزت 

 أجره, تبنیت طالب علم لك مثل أجره.

صانع النبل له مثل أجر المقاتل, والملقن له مثل أجر المقاتل, والمقاتل له أجر المقاتل, إن هللا یدخل الجنة 

 �صانع النبل, وملقنه, وراع�ه.

خت لها مثل أجرك, الصانع, والملقن, والراعي, عملت عز�مة, أنت آمر الصرف, لك أجر كبیر, والزوجة طب

 أوالدك هیؤوا الطعام, وفردوا الخیوان, وأمنوا الحاجات, لهم مثل أجرك أبدًا.
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إذا ضیف جاء لبیت هللا, یؤجر صاحب البیت, وزوجته, أوالده, هكذا ترتیب هللا؛ تجهز غاز�ًا لك مثل أجره, تتبنى 

لمعهد لك مثل أجرهم, تعمل مستشفى كل طالب علم لك مثل أجره, تفتح معهدًا شرع�ًا كل من طلب العلم بها ا

 مر�ض شفي بهذا المستشفى لك أجر, تعمر مسجدًا كل إنسان حضر صالة وتاب �الجامع في صح�فتك. 

 ما وراء هذا المثال :

آخر شيء أحب أن أقوله: �عني تصور بلدًا لها نظام إیجار خاص, أنا اخترعته اختراع , مالك البیت �طرد 

ة, و�ال سبب, الساعة الثالثة والر�ع في اللیل, �قول له: اخرج, ل�س لك معي شيء, عقد ال المستأجر في أي ثان�

یوجد عقد, هكذا نظام البلد, ممكن �كون النظام, �عني عندنا حما�ة كاملة, أما في �الد, على العقد انتهى الوقت, 

 یخرجونه, أما أنا تخیلت نظامًا آخر: 

�ال سبب: �طرد المستأجر, هذا المستأجر إذا كان له دخل كبیر, محل دخله مالك البیت في أي ثان�ة مزاج�ة, و 

أنفقه على هذا البیت؛ عمل ج�صین, عمل تر�ات, عمل أبهاء, زخرف, وفي أي لحظة ُ�طرد من هذا البیت, 

�كون عاقًال؟ عنده بیت على العظم له خاص, أنفق كل دخله على تز�ین البیت المستأجر, وترك بیته األساسي 

من دون عمار, �كون عاقًال؟ هذا ما �فعله معظم الناس الیوم, كل مكتس�اته في الدن�ا, یوقف قل�ه, ال یوجد معه 

 شيء, ذهب فقیرًا على اآلخرة, ذهب شحادًا, ألنه هنا حسب نظام اإلیجار: في أي لحظة تغادر. 

 هل فكرت في هذه اللحظة؟ :

هللا أنا دخلت للمسجد, شخص واقف, یرتدي كحلي, رحب فیني ُدعینا إلى احتفال مولد في جامع الحنابلة, و

ترحی�ًا منقطع النظیر: أنورت أستاذ, كالم لطیف تكلمه, دخلت جلست, أنا في مكاني, وجدت اضطرا�ًا في 

الجامع, ماذا حصل؟ قالوا: الذي استقبلك اآلن وقع ومات, ذهبنا على أم�ة, منته, اآلن سلم علي, في حاالت 

 .....كثیرة هكذا 

�عني: لنا أخ في جامع الطاووس�ة, وهللا ال أزكي على هللا أحد, لكن وهللا أظنه صالحًا, له خدمات, وكان �عاون 

أخوان طالب العلم, طلع على حمص؛ هو, وامرأته, وحماته, و�ناته, ماتوا جم�عًا, لم یخطر في �الي أن أرجع وال 

 أجده.

لعمل, فما دام ممكن في أي ثان�ة �قول لك: اخرج, مغادر �ال عودة, الموت, والموت �أتي �غتة, القبر صندوق ا
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 وكل شيء تملكه, وضعته في الدن�ا, هذا موقن في حمق شدید جدًا. 

 هذا األحمق :

 �قولون أخواننا التجار: اجمع ع�الك, وزع مالك.

, لو منعوا استیرداها غیر معقول تاجر, �ضع كل رأس ماله �صفقة واحدة؛ لو صار في مشكلة, لو مضى مودیلها

 فرضًا, أو لو أن ..... مشكلة, وزع مالك, واجمع ع�الك.

 فكل إنسان �ضع كل مكتس�اته في الدن�ا أحمق.

 .-من قدم ماله أمامه, سره اللحاق �ه

 خاتمة القول عن هذا الحدیث :

 ((ومن خلف غاز�ًا في أهله بخیر فقد غزا))

 اود والترمذي والنسائي في سننهم][أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو د

 �ا جهزته, �ا تولیت أمر أهله من �عده, كأنك غز�ت معه.

أنا سأعید: من جهز غاز�ًا في سبیل هللا فقد غزا, من خلف غاز�ًا في أهله فقد غزا, من تبنى طالب علم كأنه تعلم 

فیها في صح�فته, من بنى مسجدًا  العلم, من تبنى داع�ة كأنه دعا إلى هللا, من أسس مستشفى كان كل من شفي

ولو كمفحص قطات كل من تاب ف�ه في صح�فته, من ر�ى ولدًا كل أعمال ابنه في صح�فته, من دعا إلى هللا, 

 من ألف مؤلفًا, من ترك علمًا, من أسس معهدًا شرع�ًا, من أسس میتمًا, أبدًا. فاهلل قال: 

ْثِم َواْلُعْدَواِن﴾﴿َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى وَ   َال َتَعاَوُنوا َعَلى اإلِْ

 ]2[سورة المائدة اآل�ة:

 والحمد هلل رب العالمین. 
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 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 : �اب النص�حة {119-103}الدرس 

 24-12-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

����﷽  

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 هذه هي عادة النووي :

 أیها األخوة الكرام:

في كتا�ه ر�اض الصالحین, من كالم سید المرسلین �ا�ًا عنونه: ب�اب  -رحمه هللا تعالى-عقد اإلمام النووي 

 هذا ال�اب ب�عض اآل�ات الكر�مة. فقال تعالى:  النص�حة, وكما هي عادته: یبدأ

 ﴿ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴾

 ]10[سورة الحجرات اآل�ة:

 وقال تعالى: 

 ﴿َوَأْنَصُح َلُكْم﴾

 ]62[سورة األعراف اآل�ة:

 وقال تعالى: 

 ﴿َوَأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِمیٌن﴾

 ]68[سورة األعراف اآل�ة:
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 وقال تعالى: 

  َیَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه﴾﴿َكاُنوا َال 

 ]79[سورة المائدة اآل�ة:

 بنو إسرائیل, استحقوا الهالك لذنب واحد: هو أنهم: 

 ﴿َكاُنوا َال َیَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه﴾

 ]79[سورة المائدة اآل�ة:

 محور هذا الدرس :

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, أن النبي -رضي هللا عنه-ن أوس الداري الحدیث األول, محور هذا الدرس: عن أبي رق�ة, تم�م ب

 ((الدین النص�حة))

 تعر�ف جامع مانع: الدین النص�حة. 

إذا كان الدین �قوم على النص�حة, دوائر ال�اطل تتقلص, ودوائر الحق تتنامى, أما إذا ترك المسلمون هذه 

 والنهي عن المنكر, دوائر ال�اطل تتنامى, ودوائر الحق تتالشى.الفر�ضة السادسة؛ النص�حة, واألمر �المعروف, 

فقض�ة التواصي �الحق, وقض�ة النص�حة, وقض�ة األمر �المعروف, والنهي عن المنكر: جزء أساسي من الدین, 

 والنمط الشائع اآلن:

 أن المسلم ُیهمل هذا ال�اب, فیرى المعاصي على قدم وساق, في كل حدب وصوب, وهو ساكت.

 ما أراد هللا إهالك قر�ة, المالئكة قالوا: ل

 ((�ا رب, إن فیها رجًال صالحًا, قال: �ه فابدؤوا, قالوا: ولم؟ قال: ألنه كان ال یتمعر وجهه إذا رأى منكرًا))
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 وحینما قال هللا عز وجل: 

 ﴿َوَما َكاَن َر�َُّك ِلُیْهِلَك اْلُقَرى ِ�ُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن﴾

 ]117د اآل�ة:[سورة هو 

یهلكهم إذا كانوا صالحین, لكن ال یهلكهم إذا كانوا مصلحین, وفرق كبیر بین الصالح والمصلح؛ الصالح بذاته, 

 أما المصلح لغیره. 

 اعلم علم ال�قین :

ال بد من أن نعلم علم ال�قین: أنك إذا لم تحمل هموم المسلمین, ولم تع�أ �انحراف المسلمین, ولم تع�أ �الفتن 

 مستعرة في �الد المسلمین, ولم یهمك أمر المسلمین, فأنت لست مسلمًا.ال

 من لم یتفقد شؤون المسلمین فل�س منهم.

 ف 

 ((الدین النص�حة))

 ال بد من أن تنصح. 

 موقف ف�ه نص�حة :

اال اسمحوا لي, قصة أرو�ها لكم �اللغة الدارجة: سائق تكسي على خط بیروت, ینتظر ركا�ًا, جاءه شاب وشا�ة, ق

له: انتظر قل�ًال, ستأتینا محفظة, انتظر, یبدو أن الذي س�أتي بها تأخر, فهذا السائق �عني تأفف وضجر, �عد 

؟ أخذ -قال له-حین جاء رجل عمره س�عون سنة, �حمل محفظة, فهذا الشاب ضر�ه على صدره, لماذا تأخرت 

كیلو متر, سمع الفتاة تقول لزوجها: معقول  الحقی�ة, وانطلقت الس�ارة, �عد ما قطع السائق حوالي �عني عشرة

 تضرب أ�اك!؟ فالسائق توقف, قال له: هذا أبوك؟ انزال, اآلن نعمل حادث.

 �عني هذا الموقف ال�س�ط: أن السائق غضب, وطرد الراكبین, أعطاهم أموالهم, انزال, اآلن نعمل حادث.
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أوقفه, وقف معه, لمح السائق البیرا,  -�مكن بیرا- إنسان ثان قال لي: أنا سبب تو�تي سائق تكسي, اشتر�ت خمراً 

وقف, قال له: انزل, وكان في أزمة مواصالت حادة, قال لي: �قیت ساعتین, ال أحد یركبني, شعرت بإهانة, 

 وتبت من یومها. 

 ما خیر�ة األمة المسلمة, ومتى تفقد هذه الخیر�ة؟ :

تاج إلى ثقافة عال�ة, لو رأینا إنسان سب الدین ننهاه, وقفنا أنا أسوق لكم قصة �س�طة؛ ال تحتاج إلى علم, وال تح

أمامه, إنسان ضرب طفًال مثًال, تدخلنا, أما ل�س لنا دخل, ل�س لنا دخل, ل�س لنا دخل, تجد الشخص �ظهر أسوأ 

ما عنده, والجم�ع صامتون, تأتي الفتاة إلى عند عمها, تل�س ث�ا�ًا فاضحة, كیف حالك؟ مشتاقون لك, طال 

 �ا�كم, وث�ابها لم تتكلم علیها وال كلمة, وأنت عمها, وال كلمة تتكلم!؟: غ

 ﴿َكاُنوا َال َیَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه﴾

 ]79[سورة المائدة اآل�ة:

: ُألغیت خیر�ة هذه األمة, -دققوا اآلن–إذا ألغي األمر �المعروف, والنهي عن المنكر, إذا ُألغیت النص�حة 

 ل تعالى: الدلیل: قا

 ﴿ُكْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس﴾

 ]110[سورة آل عمران اآل�ة:

 علة هذه الخیر�ة: 

 ﴿َتْأُمُروَن ِ�اْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِ�اهللَِّ﴾

 ]110[سورة آل عمران اآل�ة:

المنكر, فقدنا الخیر�ة, وأص�حنا أمة التبل�غ ال أمة  فإذا كففنا عن أن نأمر �المعروف, وعن أن ننهى عن

 االستجا�ة, ول�س لنا أ�ة میزة عند هللا, ما دام أمر هللا هان علینا, هنا على هللا. 
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 هذا واقع العالم اإلسالمي الیوم :

, �عني أیها األخوة, أنتم ترون ما یجري في العالم اإلسالمي, ترون كیف أن العالم اإلسالمي أص�ح مضطهداً 

 ُ�قصف ألس�اب تافهة.

 -هذه عش�قة كلینتون -�عني سمعت خبرًا, آلمني جدًا جدًا: أن مجلس الدول بروس�ا, وجه رسالة إلى مون�كا 

 �طالبها ف�ه أن تتدخل بإ�قاف القصف.

 -ا أقولدققوا ف�م-إذا كان العالم اإلسالمي تحت رحمة مون�كا, اقرأ على هذه األمة السالم, هان أمر هللا علینا 

هان أمر هللا علینا, فهنا على هللا؛ أین التار�خ اإلسالمي؟ أین األمجاد اإلسالم�ة؟ أین الرا�ات اإلسالم�ة التي 

 ترفرف خافقة في أطراف الدن�ا؟.

 لما كنا مع هللا, كان هللا معنا, لما تخلینا عنه, تخلى عنا, وكلنا إلى أنفسنا. 

 كلمة رمضان :

 ف�ا أیها األخوة: 

 لدین النص�حة))((ا

نحن في رمضان, أنا ال أقول لك: وقف في الطر�ق, ن�ه النساء الكاس�ات, ال, هذه فوق طاقتك, وهللا لم �كلفك 

ابنتك, زوجتك, ابنة أخ�ك, هذه التي تمشي في الطر�ق برمضان,  -أنا أقول لك-بهذا الشيء؛ لكن ابنة أخ�ك 

 لها ابن؟ أال �غارون علیها؟.  هذه ل�س لها أب؟ ل�س لها أخ؟ ل�س لها زوج؟ ل�س

 من المالحظ :

اآلن تالحظون: كم دعا�ة یوجد في الطرقات, كلها بث�اب فاضحة, هذا الذي یرسل هذه الدعا�ة في رمضان, أال 

یخشى هللا؟ أال �حسب حسا�ًا للمسلمین؟ إطالقًا, فكانوا ...... ألنه ال یوجد تناصح, ال یوجد تناصح, إذا كل 

فًا إسالم�ًا �أدب, لم �قبل أن �عمل عمًال ف�ه خطأ, فنكون �حال غیر هذه الحال, أما المنكر إنسان وقف موق

مستشر, والنساء كاس�ات عار�ات, والناس یرتكبون كل المو�قات, تحت سمع أقر�ائهم المسلمین, تحت سمع 
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 ع, أنكره �قل�ك. أقر�ائهم, إذا كان ظهر من نص�حتك فتنة أشد من المنكر الذي تنكره, لم �كلفك الشر 

 نص�حة للبیت المسلم :

أنا أتكلم ضمن بیوتنا, هذا إذا شخص نصح ابنته, یوجد من �حاس�ه؟ ینشأ منها فتنة؟ نصح ابنته, نصح زوجته, 

نصح ابنه, ضمن البیت, إذا فتح محًال تجار�ًا, ولم یترك ف�ه منكرًا, یوجد إنسان �حاس�ه؟ إذا كان صادقًا, لم 

ضحة محله التجاري, وال س�ما األل�سة النسائ�ة, تجد صورًا فاضحة في المحالت, والظهر �ضع ف�ه صورًا فا

 �صلي في المسجد, أحب أن �عمل دعا�ة.

في معامل �عني اتجاهها إسالمي, عملت دعا�ة, لكن ال یوجد فیها نساء, أما امرأة ش�ه عار�ة, تعمل دعا�ة 

 لمعمل, مسلم �صلي أول صف, ال تصح هذه: 

 َتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه﴾﴿َال یَ 

 ]79[سورة المائدة اآل�ة:

 هذا المسلم الیوم :

, قال لي: وهللا عندنا مطعم, والحمد هلل -وهللا �صلي في أول صف في جامع من جوامع دمشق-قال لي شخص 

وتأخذ الر�ح؟ قال: في  أر�احنا جیدة, یب�ع خمرًا, لكن في رق�ة شر�كي إن شاء هللا, ل�س لي دخل, كیف تمد یدك,

 رق�ة شر�كه, مطعم یب�ع خمرًا.

إذا المسلمون بهذا المستوى, هان أمر هللا علیهم, فهانوا على هللا, أنا أطال�كم في بیتك, وعملك فقط, ال یوجد وال 

 مشكلة, ال �مكن أن �ظهر من هذا مشكلة, ضمن بیتك وعملك, إذا كل إنسان أقام اإلسالم في بیته, وفي عمله,

 وهللا كنا في حال غیر هذا الحال.

یوجد في أمر�كا ثمان�ة مالیین مسلم, أقسمت �اهلل: لو أن ملیونًا واحدًا طبق دینه, لكانت أمر�كا مع المسلمین, 

 ملیون فقط, ال یوجد تطبیق أبدًا, كله زعبرة, كالم فارغ, طقوس. 

المسلمون مسخوه إلى خمسة بنود فقط؛ صوم,  الیوم قلت لشخص كلمة, قلت له: اإلسالم تقر��ًا مئة ألف بند,
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 وصالة, وحج, وزكاة, اإلسالم منهج كامل. 

 كیف نستمطر؟ :

 ف

 ((الدین النص�حة))

یجب أن تق�م اإلسالم في بیتك أوًال, وتق�مه في عملك ثان�ًا, نكون في حال غیر هذا الحال, المطر واقف, �عني 

ري علفًا للماش�ة استیراد, إذا ال یوجد موسم, نحتاج إلى خمسة آالف األرقام ال تعرفونها أنتم, إذا نر�د أن نشت

ملیون, أرقام الغذاء مخ�فة, مخ�فة أرقام الغذاء, علف للماش�ة فقط, إذا ال یوجد موسم, كل موسم نحن نصدر 

, نستورده. ثالثة مالیین طن قمح, نستهلك ملیون, ونب�ع ملیونین, یجلسون معنا, إذا ال یوجد موسم, نستورد القمح

 قض�ة خطیرة جدًا:  فقض�ة المطر: 

ارًا﴾  ﴿َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َر�َُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّ

 ]10[سورة نوح اآل�ة:

َماَء َعَلْ�ُكْم ِمْدَرارًا﴾  ﴿ُیْرِسِل السَّ

 ]11[سورة نوح اآل�ة:

 َعْل َلُكْم َأْنَهارًا﴾﴿َوُ�ْمِدْدُكْم ِ�َأْمَواٍل َوَ�ِنیَن َوَ�ْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَ�جْ 

 ]12[سورة نوح اآل�ة:

ِ َوَقارًا﴾  ﴿َما َلُكْم َال َتْرُجوَن هللَِّ

 ]13[سورة نوح اآل�ة:

 ﴿َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوارًا﴾

 ]14[سورة نوح اآل�ة:
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 فإذا الناس ما وقروا ر�هم, ما وقروا أمره, تخلى هللا عنهم. 

 :أقم اإلسالم ف�ما تملك, �كفك ما ال تملك

ف�ا أیها األخوة الكرام, اإلنسان یجب أن یخرج من ذاته, األقرب فاألقرب, إذا یوجد عندك موظفین في المحل, 

یهمك أمر صالتهم؟ صلیتم؟ �حاسبهم على الدوام فقط, �حاسبهم على العمل, أما ال یهمه صالتهم؛ اهتم �صالة 

قط, لست مكلفًا تتكلم كلمة, وال تتدخل �شيء, موظف�ك في المحل فقط, اهتم �صالة أهلك, اهتم ببیتك وعملك ف

 لكن نحن بیوتنا في خطأ. هللا عز وجل قال: 

ُر َما ِ�َقْوٍم َحتَّى ُ�َغیُِّروا َما ِ�َأْنُفِسِهْم﴾  ﴿ِإنَّ للااََّ َال ُ�َغیِّ

 ]11[سورة الرعد اآل�ة:

حوش, ونحن یوجد لنا كرة نملكها, في قوى مخ�فة, قوى مخ�فة, متحكمة �المسلمین, معهم أسلحة فتاكة, وقساة, و 

اآلن دقق: إذا أقمت اإلسالم ف�ما تملك, كفاك ما ال تملك, أقم اإلسالم ف�ما تملك, �كفك ما ال تملك, انكفىء إلى 

بیتك, انظر: في مخالفة, في شيء حرام, في جهاز یلهي عن ذكر هللا, في متا�عة ألعمال فن�ة تحج�ك عن هللا 

أو الزوجة خالف منهج هللا عز وجل, في دخل غیر صح�ح, في إنفاق غیر صح�ح,  عز وجل, في خروج للبنت

 كل شخص �عمل مراجعة لبیته؛ أدى زكاة ماله, وصل األرحام, تفقد أخوانه, أنت قم �الذي عل�ك. 

 قف هنا :

هذا ما فعله مرة طلع أحد الخلفاء یخطب العید, قبل صالة العید, فأحد التا�عین أمسكه من طرف ثو�ه, وقال له: 

 النبي!! تا�ع, إنسان ثان علق تعل�قًا رائعًا, قال: أما هذا فقد أدى الذي عل�ه.

 فأنت أد الذي عل�ك, فإذا لك بنات أخت, انصحهم فقط, نص�حة. 

 ((الدین النص�حة))

 �ا بنیتي! الل�اس ال یتناسب مع دیننا, وال مع أخالقنا, وال مع مكانة أب�ك, هذا ث�اب أهل الكفر. 
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 شرح الحدیث :

 ((الدین النص�حة, قلنا: لمن؟ قال: هلل, ولكتا�ه, ولرسوله, وألئمة المسلمین ولعامتهم))

أول فقرة, والثان�ة, والثالثة, والرا�عة؛ هلل: انصح الناس �قراءة كتاب هللا, وانصحهم بتفهمه, وانصحه بتدبره, 

, ومن خالل كالمه, ومن خالل أفعاله, وانصحهم وانصحه بتطب�قه, ثم انصح الناس �معرفة هللا من خالل الكون 

 �طاعته, وانصحهم �محبته, انصحهم �اإلق�ال عل�ه.

ولرسوله: انصحهم �معرفة سنة النبي وتطب�قها, وانصحهم أن �قتدوا �النبي في أفعالهم وأقوالهم, هذه معنى: هلل, 

 ولكتا�ه, ولرسوله.

 وألئمة المسلمین: ممكن تنصح �أدب.

في عمل خالف اإلسالم, �كل أدب  -مثالً –: إذا كان هو موظف عند مدیر دائرة, مدیر الدائرة �عني اإلنسان

انصحه فیها, لك أجر؛ وقد �ستجیب, وقد �شكرك على هذا, وقد ترتفع عنده, هذا خالف الدین, هذه ال تجوز 

 مثًال.

 ولعامتهم: انصح العوام.

 طرفة :

ان إنسان اشتراه, ونقله �شكل أفقي, �عد ذلك أوقفه وشغله, �حترق مرة, طرفة هي, ذكر لي أخ: أن البراد إذا ك

 المحرك, یجب أن یتركه ثماني ساعات على الواقف, �عد ذلك أشعله.

مرة رأیت إنسانًا, اشترى برادًا من المؤسسة من الحر�قة, یبدو فقیرًا جدًا, وضعه في الهوندا و�ر�د أن یذهب, قلت 

فرحه ف�ه یوقفه, �ضع الف�ش, �حترق المحرك, ل�س له أهم�ة؛ من شكله, من  أنا: اآلن یذهب إلى البیت, من

هیئته, ل�س لد�ه قدرة أن �شتري محركًا جدیدًا, وهللا انتقلت من رصیف إلى رصیف, قلت له: البراد تتركه ثماني 

 ساعات على الواقف, ال تشعله, قال لي: جزاك هللا خیرًا. 
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 مهمتك اآلن :

�س�ط, ال �قدم وال یؤخر, مثل �س�ط, ن�ه اإلنسان, واإلنسان الراقي إذا إنسان نبهه, �قول:  اخرج من ذاتك, مثل

 جزاك هللا خیرًا, ال ینزعج منه.

�عني: وجدت �الصالة في خطأ مثًال, وجدت في أثناء الركوع لم �كن في اطمئنان, النبي نهانا عن ذلك, انصح 

 الناس �أدب. 

 �معروف))((من أمر �معروف, فل�كن أمره 

�عني دائمًا اإلنسان: یتكلم بلطف؛ فهذا الدین نص�حة, دین خروج من الذات, دین خدمة الخلق, وكلما كنت 

 لط�فًا, كالمك مقبول أكثر, واللطف سبیل فعال لوصول النص�حة.

 أرجو هللا س�حانه وتعالى: أن ینفعنا �ما علمنا, والحمد هلل رب العالمین. 

 دعاء الختام :

 , الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 2النص�حة :  {119-104}الدرس 

 27-12-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 ما یتمیز �ه المؤمن :

 أیها األخوة الكرام:

تعر�فًا  -عل�ه الصالة والسالم-في الدرس الماضي: تحدثت عن النص�حة, وكیف أن الدین كما عرفه النبي 

 جامعًا مانعًا, قال: 

 ((الدین النص�حة))

 , قال في �عض األحادیث: -عل�ه الصالة والسالم-أي من لم ینصح فال دین له, كیف أن النبي 

 لمن ال عهد له, ومن لم ینصح فال دین له)) ((أال ال إ�مان لمن ال أمانة له, وال دین

 الشيء الذي �میز المؤمن عن غیر المؤمن: أنه ینصح. 

 قارن بین الموحد والمشرك :

أحد األخوة الكرام, ی�حث عن عمل, �عني تصور أن �عض مصالح الحلو�ات مصلحة مر�حة, وجیدة, قلت له: 

 الحرفة, أو بتركها. اسأل من في السوق, لعلهم ینصحونك �اإلق�ال على هذه

كما قال لي: �عني السوق الرئ�سي لهذه ال�ضاعة, محل, محل سأل, الجواب متوافق: مصلحة  -أیها األخوة-وهللا 

 فاؤرة, متي خزمتي, هذا كالم التجار.
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 هل �عقل ثالثون تاجر, وثالثون �أضخم سوق لهذه ال�ضاعة, تكون هذه أجندتهم؟.

عرف فیهم واحدًا لم یلتق �ه, أعرفه صالحًا, قلت له: اذهب واسأله �الذات, عن رأ�ه أنا ال أزكي على هللا أحدًا, أ 

في هذه المصلحة, قال له: مر�حة جدًا, موادها األول�ة موجودة, و��عها سهل, ول�س لها سلوكات, وأنا أساعدك, 

 نظرت إلى الفرق الصارخ؟.

 یخلصه الرزق, ألنه ال یؤمن �اهلل الرزاق.  مؤمن ألنه یخشى هللا, المشرك یخاف یدخل على المصلحة شخص

 ل�س الدین �الع�ادات فقط وٕانما �المعامالت :

تضع ابنك عند شخص �علمه المصلحة؛ �ستخدمه لتنظیف المحل, ولجلب الغداء, والستخدامه الشخصي, أما 

ه شيء, استخدمه عند فك المحرك, اخرج, هذا وحش, ولم یدفع أجرة, على أساس أنه �علمه المصلحة, لم �علم

استخدام رخ�ص, الدین, هذا الدین؛ أنت في المسجد, من أجل أن تق�ض ثمن طاعتك هلل, ومن أجل أن تتلقى 

 التوجیهات.

اآلن في شركات, عندها مندو�ون مب�عات, ل�س لها دوام في الشركة, �أتي الساعة الثامنة, یتلقى التعل�مات, 

 عات الرصید.یذهب, �أتي الساعة الثان�ة, �عطي المب�

فل�س كل إنسان دخل المسجد, صار صاحب دین, المسجد دوره تتلقى منه التعل�مات, وتنطلق إلى العمل, وتنفذ 

التعل�مات, ترجع تصلي مرة ثان�ة, تق�ض الثمن من هللا عز وجل؛ فدور المسجد أخذ التعل�مات, وق�ض الثمن, 

 لشركة, و�ب�ع, یرجع �ق�ض عمولته.تمامًا كمندوب المب�عات, یتلقى التعل�مات من مدیر ا

وكل إنسان توهم: إذا كان دخل المسجد صار مسلم, ال؛ الدین في األسواق, الدین في المحل التجاري, الدین أثناء 

 عقد الصفقة, الدین إذا سئلت ال تكذب. 

 

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1304 

 من صفات التجار الصالحین :

وٕاذا وعدوا لم یخلفوا, وٕاذا ائتمنوا لم یخونوا, وٕاذا ((إن أطیب الكسب كسب التجار؛ الذین إذا حدثوا لم �كذبوا, 
 �اعوا لم �طروا, وٕاذا اشتروا لم یذموا, وٕاذا كان لهم لم �عسروا, وٕاذا كان علیهم لم �مطروا))

 س�ع صفات للتجار.  

 تاجر ال یخاف هللا :

من أنواع  حدثني شخص قال لي: أنا دخلت لمصلحة القماش جدید, جاهل, ال �عرف, اشترى صفقة, نوع

األقمشة؛ جورجیت أسود, عرضها على تاجر كبیر مستورد, أما أعطاه كالم: هللا �صلحك �ا بني, هل یوجد أحد 

�أخذ خمسة آالف لیرة؟ هل یوجد أحد �أخذها عرض واحد, ل�س لها حل؟ هذه ال ت�اع, وال �شكل, هللا �صلحك؛ 

الذي اشتراها مسكین برك, لم �عد ف�ه �قف, �عد  أظهر عطف عل�ه, أظهر شفقة, أظهر غیرة, أظهر, أظهر, هذا

ذلك تفضل عل�ه, أخذها برأس مالها, كان وقتها الر�ال بثالث عشرة لیرة, تفضل عل�ه, أخذها برأس مالها, �اعها 

 في الیوم الثاني بثالث وعشر�ن, وقت كان الدوالر بثالث لیرات وثمانین قرشًا, �أسالیب ذك�ة جدًا.

 طروا, وٕاذا اشتروا لم یذموا))((وٕاذا �اعوا لم �

دینك أثناء الب�ع والشراء, دینك �الحسا�ات, مع شركائك, هنا تتلقى التعل�مات, وتق�ض الثمن فقط, تق�ض العمولة, 

 أما ل�س كل إنسان دخل المسجد صار صاحب دین.

دین المعاملة, والدین أكثر الناس �قول لك: وهللا صاحب دین, حسنًا: ما الدلیل؟ �صلي, ال �كفي أنه �صلي, ال

 النص�حة, هل تنصح؟ نعم. 

 واقعة :

قال لي أخ: عندي قطعة لس�ارة, صار لها خمس سنوات تتحول من جرد إلى جرد, ثمنها عشرون ألف, جاءه 

 ز�ون قال له: خفضها لي, قال لي: وأنا على السلم, قال له: أصل�ة؟

س سنین, ومبلغها جید, صار معي صراع, قال له: ال قال لي: سأقع من السلم, هذه ل�ست أصل�ة, وصار لها خم
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ل�ست أصل�ة, قال له: خفضها, خفضها, صار الب�ع حالل؛ فدینك في ب�عك, دینك في جوارك, دینك في 

معاملتك, دینك في نص�حتك, لما تكون مستق�مًا �الطر�قة هذه, تق�ض الثمن من المسجد, تق�ض الثمن ال�اهظ من 

 هللا عز وجل. 

 لنص�حة :هذه هي ا

 ف 

 ((الدین النص�حة, قلنا: لمن �ا رسول هللا؟ قال: هلل, ولكتا�ه, ولرسوله, وألئمة المسلمین وعامتهم))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والنسائي في سننهما]

روا �ما �عني: أن تنصح الناس أن �أتمروا �ما أمر هللا, وأن ینتهوا عما نهى عنه هللا, وأن تنصح الناس أن �أتم

أمر النبي الكر�م, وأن ینتهوا عما نهى عنه النبي الكر�م, وأن تنصح الناس أن �قرؤوا القرآن, وأن یؤمنوا �اهلل, وأن 

 �قبلوا عل�ه, وأن �حبوا. 

 نص�حة, كما قال تعالى: -هلل, ولكتا�ه, ولرسوله, وأن تنصح أئمة المسلمین, 

نًا َلَعلَُّه  ُر َأْو َیْخَشى﴾﴿َفُقوَال َلُه َقْوًال َلیِّ  َیَتَذكَّ

 ]44[سورة طه اآل�ة:

 ولعامتهم.

 حاول تنصح كل إنسان.

 ف 

 ((الدین النص�حة))

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1306 

 تعر�ف جامع مانع؛ إن نصحت المسلمین, فأنت مسلم, وٕان لم تفعل ذلك, فلست من اإل�مان في شيء. 

 ب�عة م�اركة :

 قال:  -رضي هللا عنه-الحدیث الثاني: عن جر�ر بن عبد هللا 

 على إقام الصالة, وٕایتاء الزكاة, والنصح لكل مسلم)) -ملسو هيلع هللا ىلص-((�ا�عت رسول هللا 

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, وابن خز�مة في صح�حه]

حینما تتوهم أنك إذا كذبت على الناس تر�ح, هذا وهم ضال, حینما تتوهم أنك إذا حلفت �مینًا كاذ�ة تب�ع هذه 

 هم منحرف جدًا, ال�مین الكاذ�ة منفقة للسلعة, ممحقة للبركة.ال�ضاعة, هذا وهم, و 

�عني تجمع األموال على مدى طو�ل, �حكمة هللا عز وجل تدفعها في یوم واحد؛ مصادرة, أو خطأ, أو �عني 

 غرامة, أو ما شاكل ذلك, فحینما تتق هللا في كسب المال, یجعل هللا لك مخرجًا من إتالفه, المال ال یتلف, حینما

 تكسب ماًال حالًال, ی�ارك هللا لك ف�ه. 

 إذًا: 

 قام الصالة, وٕایتاء الزكاة, والنصح لكل مسلم))إعلى  -ملسو هيلع هللا ىلص-((�ا�عت رسول هللا 

 [أخرجه البخاري في الصح�ح, وابن خز�مة في صح�حه]

 من هو المؤمن؟ :

 أما الحدیث الدقیق جدًا, الذي هو محور هذا اللقاء ......

 ول عل�ه الصالة والسالم: �ق

 ((ال یؤمن أحدكم حتى �حب ألخ�ه ما �حب لنفسه))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي والنسائي في سننهما]
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 وله ز�ادة ب�عض الروا�ات: 

 ((وحتى �كره ألخ�ه ما �كره لنفسه))

ما تكره لنفسك, فأنت مؤمن, أما حینما فأنت حینما تحب للمسلمین ما تحب لنفسك, فأنت مؤمن, وحینما تكره لهم 

 ال تعاملهم إال �فوق�ة. 

 مصلحة شخص�ة :

 مرة التقیت مع صاحب معمل م�اه غاز�ة, قال لي: وهللا أنا ال أذوقه هذا, ألنه �عرف ماذا وضع, ال یذوقه.

الل�مون, هذا حسنًا: هل یجوز أن تب�ع شيء للناس أنت ال تشر�ه, ال �عج�ك, كلها مواد ك�ماو�ة, كله حمض 

 القلوي, الذي یهري المعدة هري ممكن؟ المؤمن �عامل الناس. 

 شخص یخاف هللا :

وهللا في أخ من أخواننا, أنا وهللا أح�ه وأكبره, عنده معمل �عني حلو�ات للصغار, قال لي: هؤالء األطفال أبناء 

كوال, أحسن �كم بودر, أحسن المسلمین, یجب أن أطعمهم أفضل شيء, قال لي: وهللا أحسن ز�دة, أحسن شو 

مواد, قال لي: ین�غي أال أر�ح, ألن المنافس لي, �أتي �مواد منته مفعولها, المواد الغذائ�ة إذا انتهى مفعولها ال 

ت�اع, لكن أین تدفن؟ تدفن �المعامل, هذه الز�دة انتهى مفعولها, فإذا كان �اعها لمعمل, یب�عها, ف�أخذها بثلثي 

 ه متدن�ة جدًا, فیب�ع برخ�ص. الق�مة, فصار كلفت

قال لي: كل المنافسین �ضاعتنا سیئة, ین�غي أال أر�ح, قال لي: وهللا أر�ح, وأع�ش ح�اة كر�مة, و�زوج الش�اب, 

بنیته العال�ة, هؤالء األطفال, أخذ طفل من أب�ه خمس لیرات, یجب أن أطعمه مادة فاسدة, مادة منته مفعولها؟ 

هللا, تجد الناس كلها معك؛ تجد هللا �حفظك, هللا �حم�ك, تجد أنت لك مكانة, لك هی�ة, ال أین اإل�مان؟ لما تعامل 

أحد �ستط�ع أن �صل إل�ك, أما حینما تغش المسلمین, وال تخاف هللا ف�ما بینك و�ینهم, �فضحك ف�ما بینك و�ین 

 الناس. 
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 احفظ هذه الكلمة :

جدًا: ال �مكن تخاف من هللا بینك و�ینه, و�خوفك من أحد, ال �عني: كلمة سأقولها, لكن اعتبروها �عني دق�قة 

 �مكن تخاف من هللا بینك و�ینه.

�عني أح�انًا: �أت�ك ز�ون, غش�م, ال �فهم شیئًا, نصحته, �عته �سعر معتدل, ولم تحرمه, ألنك خفت من هللا, هذا 

اف بینه و�ینه, أما إذا كان المحل صعب صاح�ه یخاف من موظف, صعب جدًا, هللا عز وجل �حم�ه, ألنه خ

 استغلیت جهل شخص ...... 

 وهللا من ورائهم مح�ط :

عطل كبیر جدًا, فیها  -قال لي:-�عني: مرة في صدیق, �عني صدیق عمل, قال لي: عندي س�ارة, وهللا فیها 

في وقتها  �اها, كانإ�المحرك شق, الحمد هلل �عناها وأل�سناها لشخص, هكذا قال لي �الض�ط, �اعه وأل�سه 

الكولف �طرطوس, طلع أخذ جي إل, �عني أحدث مودیل, أحلى لون, لون بیج على كحلي, جدیدة مثل العروس, 

ورودجها �الطر�ق ثالثة أ�ام, جاء لعندي مضطرب اضطراب شدید, قال لي: دخل فیها �اص �المخ�م روحها 

 كلها, قلت له: ألم تقل لي: أن هناك أل�ستها تلب�س لشخص؟. 

كبیر, لو بینت عیبها, ال یوجد مشكلة, لو بینت عیبها �السعر الجرد, ت�اع بهذه الطر�قة, أخي هذا المحرك هللا 

المتعلق �ه سيء, مشعور, �حتاج إلى تبدیل, وسأخصم لك على المحرك خمسة وعشر�ن ألفًا, ال یوجد مشكلة 

 عشرة أضعاف �اهظ, فالنصح للمسلمین. أبدًا, �عتها حالل, فلما خاف من هللا بینه و�ینه هللا, دفعه الثمن 

 قصة :

�عمل �عمل �الس�ارات, له جار, جاءه شخص, �عني هو من دمشق, لكن مق�م في  -توفي رحمه هللا-لي ابن عم 

الكو�ت, أتى �س�ارة من الوكالة جدیدة, وفیها مشكلة, وجاهل, له, له, له, ما ف�ه إال �قول: أف, �عني �ظهر 

رة, قال له: هذه تحتاج عشرة آالف تصل�ح, �حتاج إلى فك غطا الكوالس, و�حتاج إلى, عجب أنه في مشكلة كبی

 و�حتاج إلى ....... ذكر له أش�اء ال تعد وال تحصى.

قال لي: هذه فیها وسخة �الكر�رتیر, تحتاج إلى عمل خمس دقائق, عرفه جاهل, و�خاف علیها, استغل هذه 
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أ�ام, ذهب یوم فیها على الز�داني, یوم على المطار, و�وم على الوادي, هو  النقطة, قال له: وهللا تحتاج إلى ثالثة

 وع�اله, ثالث یوم أعطاه إ�اها, وأخذ العشرة آالف.

قال لي: ابنه �عمل �مخرطة, دخلت نسرة فوالذ في عینه, أخذه على بیروت, دفع ستة عشر ألف لیرة لبناني, 

-نت مئة وستین قرش, دفع حوالي اثنین وعشر�ن ألف, من أجل نزع كانت اللیرة مئة وستین لیرة سوري, اللیرة كا

 نسرة فوالذ �قرن�ة ابنه. –ماذا قلت لكم؟

 فقال له جاره: وفت معك؟ هذه بتلك.

 قال له: 

 ((�ا رب, كم عصیتك ولم تعاقبني؟ قال له: �ا عبدي, كم عاقبتك ولم تدر؟))

یره, لما ال تخاف منه, یوجد في الح�اة مط�ات ال تعد النصح لكل مسلم, لما تخاف منه, ال �مكن یخوفك من غ

 وال تحصى, مط�ات تل�سك ألف مشكلة, تدفع �المئات, مئات األلوف, أح�انًا �المالیین. 

 من أ�ام هللا :

�عني: شخص من مدة, من حوالي سنة تقر��ًا, �عمل عمًال غیر قانوني, نبهوه: أن العین اآلن حمرة عل�ه, ال 

و لم �فعل شيء نفد, ركب رأسه وفعلها, أول رقم طلبت منه مئة وثمانین ملیون, أول رقم طلب منه تفعل شیئًا, ل

مصالحة لهذه الغلطة مئة وثمانین ملیون, كان ظالمًا امرأة, ظالمها ظلم شدید, وعدها �الزواج ولم یتزوج منها, 

أمورك جزافًا, كل شيء �حاس�ه  وطردها, ودعت عل�ه, في الیوم الثاني وضع مئة وثمانین ملیون, فال تظن

 �حساب دقیق. 

 انظر إلى فقه هذا الرجل :

 قال له: 
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قال له: كفیت,  -فمن �عمل مثقال ذرة خیرًا یره* ومن �عمل مثقال ذرة شرًا یره-((عظن وال تطل, قال له: 
 فقال: فقه الرجل))

 واحدة, قال له: اكتفیت.صار فقیهًا, ال تحتاج إلى عي كثیر, ال تحتاج إلى مئة ألف درس, آ�ة 

انتهى, اكتفیت؛ لو تعاملنا مع هللا هكذا, لكنا في حال غیر هذا الحال, ما كنا بهذا الشكل, معرضین كجیراننا 

 للعدوان, ألن هللا عز وجل قال: 

 ﴿َوَكاَن َحّقًا َعَلْیَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]47[سورة الروم اآل�ة:

ُ َمنْ   َیْنُصُرُه﴾ ﴿َوَلَیْنُصَرنَّ للااَّ

 ]40[سورة الحج اآل�ة:

ُ ِلْلَكاِفِر�َن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِب�ًال﴾  ﴿َوَلْن َیْجَعَل للااَّ

 ]141[سورة النساء اآل�ة:

 عامل الناس كما تحب أن �عاملوك :

 فهنا الحدیث: 

 ((ال یؤمن أحدكم حتى �حب ألخ�ه ما �حب لنفسه))

 رمذي والنسائي في سننهما][أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والت

 إذا تر�د مق�اس دقیق, دقیق, دقیق, ال یخطىء, مستن�ط من حدیث: عامل الناس كما تحب أن �عاملوك. 

 وانتهى األمر, والحمد هلل رب العالمین. 

 دعاء الختام :
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 وعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق ال

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 برد المظالم تحر�م الظلم واألمر:  {119-105}الدرس 

 31-12-1998لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -مع األحمدي جا -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 من أقرب الناس إلى اإلنسان؟ :

 أیها األخوة الكرام:

في كتا�ه ر�اض الصالحین من كالم سید المرسلین سماه, �اب: تحر�م  �ا�ًا, -رحمه هللا تعالى-عقد اإلمام النووي 

 ب�عض اآل�ات الكر�مة, كقوله تعالى:  -كما هي العادة-الظلم واألمر برد المظالم, و�دأه 

 ﴿َما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َحِم�ٍم َوَال َشِف�ٍع ُ�َطاُع﴾

 ]18[سورة غافر اآل�ة:

 كأخ. الحم�م: القرا�ة المتینة؛ كأب, كأم,

إذا اإلنسان اعتقل �سبب تمو�ني مثًال, تجد أهله یركضون, �سألون, ی�حثون عن كفیل , عن قاض, عن طر�قة, 

 فأقرب الناس لإلنسان: أمه, وأبوه, وأخوه.

 ما هما المعصیتان اللتان �عجل لصاحبهما العذاب في الدن�ا قبل اآلخرة؟ :

 ف: 

 ِف�ٍع ُ�َطاُع﴾﴿َما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َحِم�ٍم َوَال شَ 

 ]18[سورة غافر اآل�ة:
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 فالظالم ال أحد ینصره یوم الق�امة.

 و�ا أیها األخوة, معصیتان ُ�عجَّل لصاحبهما العذاب في الدن�ا: الظلم, وعقوق الوالدین, قبل اآلخرة. 

 احذر من أن تظلم إنسانًا ولو كان ملحدًا :

 : -عل�ه الصالة والسالم-أیها األخوة, �قول النبي 

 ((اتقوا دعوة المظلوم, فإنه ل�س بینها و�ین هللا حجاب))

 في روا�ة: 

 ((ولو كان كافرًا))

 كافر, مظلوم كافر, عابد وثن, هللا عز وجل �قتص منك إذا ظلمته. 

 لم أمرنا هللا �العدل مع أعدائنا؟ :

 حینما �قول هللا عز وجل: 

 َتْعِدُلوا﴾ ﴿َوَال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنَآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ 

 ]8[سورة المائدة اآل�ة:

من هم الذین هم أعداء المؤمنین التقلیدیون؟ الكفار؛ الكفار ی�غضون المؤمنین, والمؤمن ی�غض الكافر, ی�غض 

 عمله: 

 ﴿َوَال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنَآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا﴾

 ]8[سورة المائدة اآل�ة:

 اس على أال تعدلوا معهم, األمر الواضح, القطعي الداللة: �عني: ال �حملنكم كراه�ة أن
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 ﴿اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى﴾

 ]8[سورة المائدة اآل�ة:

إذا عدلت مع هذا العدو اللدود, وكنت عابدًا معه؛ قر�ته إلى هللا, وقر�ته إلى دینك, وقر�ته إل�ك, اإلنصاف شيء 

 رائع جدًا؛ لذلك: 

 ((ل�س منا من غش))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما]

 في روا�ة: 

 ((من غشنا ل�س منا))

 مطلقًا؛ فلذلك: الظالم ینتقم منه ر�نا عز وجل. 

 من أشد أنواع الظلم :

 وفي الحدیث الصح�ح القدسي: 

 ((�ا ع�ادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرمًا بینكم فال تظالموا))

: أن تظلم نفسك, أن ت�قیها جاهلة, أال تعرفها �اهلل عز وجل, أال تحملها -اآلن في موضوع ثان-اع الظلم وأشد أنو 

 على طاعته, والدلیل: قوله تعالى: 

 ﴿َوَما َظَلُموَنا َوَلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َ�ْظِلُموَن﴾

 ]57[سورة ال�قرة اآل�ة:
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 سؤال وجه إلى األزواج في �الد الغرب :

؟ فجاءت األجو�ة متنوعة, صنفوها -في �الد الغرب-ة سألوا مئة زوج سؤال: لماذا ال تخون زوجتك في مر 

 تصنیف أخالقي, أقل مرت�ة: ال أستط�ع, ألنها معه في العمل. الجواب األرقى: ال أحتمل الشعور �الذنب.

ده انه�ار داخلي, فطرته تعذ�ه, اإلنسان حینما �ظلم, لو كان قو�ًا, لو كان مكانته عال�ة في المجتمع, �حدث عن

وأكبر معذب لك فطرتك, وما مرض الكآ�ة في العالم, إال تعذیب الفطرة لصاحبها. فالمستوى األرقى: ال أحتمل 

 الشعور �الذنب, وكل واحد لو كان منحرفًا. 

 من وسائل التعذیب عند اإلنسان :

�ضاعة, �أعلى سعر, الغلة كبیرة, لكن ال بد ما  أنت �ائع, دخل ز�ون جاهل, في عندك حاسة سادسة, ل�سته أسوأ

تحس �انه�ار داخلي, ال بد ما تحس أنك محجوب عن هللا, ألنك ظلمته, �عته �ضاعة سیئة, �سعر مرتفع, 

 واعتمدت على جهله.

 ورد في األثر: غبن المسترسل ر�ا.

 ز وجل.ألنه جاهل, ففي تاجر �عدها شطارة, �عد للعمل ذكاء, وفي تاجر یخاف هللا ع

 وقد ذكرت لكم من قبل: أن اإلنسان حینما �ستق�م في عالقته مع هللا عز وجل, �شعر �عزة: 

 ﴿ِللَِّذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَ�اَدٌة َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّة﴾

 ]26[سورة یونس اآل�ة:

 المحسن عز�ز, رافع الرأس.

 قال:  -معل�ه الصالة والسال-والنبي 

 ((إ�اك وما ُ�عتذر منه))

 كل عمل تضطر أن تقول: سامحني, ال تؤاخذني, غلطت: ال تفعله. 
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 ما روي عن الشیخ بدر الدین :

�مشي في الطر�ق, كان القازوز جدید, الم�اه الغاز�ة, فرأى �ائعًا یب�ع  -رحمه هللا-یروون: أن الشیخ بدر الدین 

اء ........ قال له: ما هذا �ا بني, لعله خمر هذا؟ قال له: ال سیدي, هذا قازوز, م�اهًا غاز�ة, وكان �عملونه أثن

قال له: ماذا �عني قازوز؟ قال له: إذا اإلنسان �شرب فوق حاجته وشر�ه یهضم, قال: اإلنسان ال �شرب فوق 

 حاجته.

 هكذا بهذه ال�ساطة, المؤمن �س�ط ال یز�د عن حده, لم یز�د عن حده, و�شرب قازوز.

فاإلنسان ال �ظلم, عمل تضطر تعتذر منه, ال تفعله, أر�ح لك, خبر یهمك أال ینتشر, ال تكلمه ألحد, سررت, 

 لكن وهللا ال تكلمه ألحد, كأنك قلت له: اعمل إذاعة ......

 كل سر جاوز االثنین شاع.

 فالظلم ظلمات. 

 من الخ�انة :

ة النفس, إن أمانة التكلیف هي أخطر أمانة؛ فاإلنسان لما ال�ارحة ركزت على موضوع األمانة, وقلت لكم: إن أمان

 �كون جاهًال, وشاردًا, خان أمانة نفسه. ألم �قل هللا عز وجل: 

اَها﴾  ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ

 ]9[سورة الشمس اآل�ة:

اَها﴾  ﴿َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

 ]10[سورة الشمس اآل�ة:

اَها﴾  ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ

 ]9لشمس اآل�ة:[سورة ا
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والیوم: أشد أنواع الظلم: أن تظلم نفسك, أن ت�قیها جاهلة, أن ت�قیها تائهة, أن ت�قیها شاردة, أن تستمرىء 

 المعاصي. 

 متى ینت�ه اإلنسان من غفلته؟ :

 ((الناس ن�ام, إذا ماتوا انتبهوا))

ددة, دون أن تشعر �الوقت, كل یوم؛ من والح�اة اآلن, الفتن كلها �قظة, ممكن أن تمضي وقتًا طو�ًال في متع متع

سهرة لسهرة, لمسلسل, لحفلة, للقناة الفالن�ة, القناة الفالن�ة, الوقت �مضي سر�عًا, أما متى الطامة الكبرى؟ حینما 

 �أتي ملك الموت, حینما ینتقل اإلنسان من بیت فخم إلى قبر. 

 هذه نها�ة اإلنسان شاء أم أبى :

حلب, فالذي كنت عنده, أطلعني على حي الشه�اء, الحق�قة: حي, حي المالكي عندنا أنا حدثتكم, كنت مرة في 

القصة �الس�عینات, �الخمس -أكواخ أمامه, شيء مخیف, رأیت قصرًا أب�ض اللون على النمط الصیني, 

 , هذا القصر مكلف خمسة وثالثون ملیون �الخمس وس�عین, كان الدوالر ثالث لیرات سوري, حدثونا-وس�عین

عنه, ف�ه رخام أون�كس بخمسة مالیین, صاح�ه مات في الثان�ة واألر�عین عمره, وكان طو�ل القامة, وضعوه في 

قبر, وكان القبر أقصر من قامته, فاضطر الحفار أن �ضر�ه �صدره, حتى جاء رأسه بهذا الشكل ......... هذا 

 المصیر.

قل�ًال, فدفشه برجل�ه, حطم عظامه, حتى نظم القامة مع وحدثني ال�ارحة عن حفار, قال لي: أ�ضًا: المیت طو�ل 

 القبر؛ �ا روضة من ر�اض الجنة, �ا حفرة من حفر النیران, والقبر صندوق العمل. 

 اغتنم فرصة رمضان :

, نحن في رمضان, أنت معك فرصة ذهب�ة: أن تفتح مع هللا بواحد شوال -كما قلت في درس سابق-ونحن 

 صفحة جدیدة.

في عل�ه ثمانون ملیون دیون, و�یته مصادر, ومحله عل�ه حجز, ولو جاءك من �عف�ك من كل هذه  تصور تاجر,

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1318 

 الدیون, وكل هذه الحجزات, �سلوك منض�ط خالل شهر زمان, أال تفعلها؟

إذا یوجد عل�ك دیون ثمانون ملیون, والمحل محجوز, والبیت محجوز, ومحاكمات, وأمن اقتصادي, وجاءك من 

 ذه �انض�اط لشهر. �عف�ك من كل ه

((من صام رمضان إ�مانًا واحتسا�ًا, غفر له ما تقدم من ذن�ه, ومن قام رمضان إ�مانًا واحتسا�ًا غفر له ما 
تقدم من ذن�ه, ورجع من ذنو�ه كیوم ولدته أمه, وصعد النبي المنبر فقال: آمین, ثم صعد المنبر فقال: آمین, 

 ثم صعد المنبر فقال: آمین))

 .ثالث ......

 والحمد هلل رب العالمین 
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ما هو المقصود من �اب قضاء حوائج -1قضاء حوائج المسلمین:  {119-106}الدرس 

 المسلمین

 12-01-1999لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 ة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.الحمد هلل رب العالمین, والصال

 ما مهمتك في الدن�ا؟ :

 أیها األخوة الكرام:

عل�ه أتم الصالة -�ا�ًا في كتا�ه ر�اض الصالحین من كالم سید المرسلین  -رحمه هللا تعالى-عقد اإلمام النووي 

 : , سماه �اب: قضاء حوائج المسلمین, وقد افتتحه �قوله تعالى-والتسل�م

 ﴿َواْفَعُلوا اْلَخْیَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾

 ]77[سورة الحج اآل�ة:

 تعقی�ًا على هذه اآل�ة: أنت موجود في الدن�ا لفعل خیر, هو ثمن جنة هللا التي أعدها لع�اده المؤمن. 

صالحًا,  �شكل مختصر: مهمتك في الدن�ا, سبب وجودك في الدن�ا, إرسالك إلى الدن�ا, من أجل أن تعمل عمالً 

 �كون ثمنًا للجنة في اآلخرة, هذا �شكل مختصر.

 قاعدة :

 اإلنسان: حینما �أت�ه ملك الموت, یندم على شيء واحد. �قول: 

 ﴿َربِّ اْرِجُعوِن﴾

 ]99[سورة المؤمنون اآل�ة:
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 ﴿َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلحًا ِف�َما َتَرْكُت﴾

 ]100[سورة المؤمنون اآل�ة:

هو أثمن شيء ف�ما كنت ف�ه, الذي تندم عل�ه أثمن شيء ف�ما كنت ف�ه, نحن في الدن�ا؛  قاعدة؛ الذي تندم عل�ه

في تجارة, وفي صناعة, وفي زراعة, وفي أعمال فن�ة, وفي أبن�ة شامخة, وفي لقاءات, واحتفاالت, ومؤتمرات, 

 ونزهات, وسفر ......

, أقوى دلیل على ذلك: أن اإلنسان حینما �أت�ه نشاط اإلنسان واسع جدًا, في نشاط واحد هو سر وجوده في الدن�ا

 ملك الموت, �عرف لماذا جاء إلى الدن�ا؟ �قول: 

 ﴿َربِّ اْرِجُعوِن﴾

 ]99[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلحًا﴾

 ]100[سورة المؤمنون اآل�ة:

 إذًا: العمل الصالح في الدن�ا هو ثمن الجنة في اآلخرة. دلیل آخر: 

 ْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َر�ِِّه َفْلَ�ْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا َوَال ُ�ْشِرْك ِ�ِعَ�اَدِة َر�ِِّه َأَحدًا﴾﴿َفمَ 

 ]110[سورة الكهف اآل�ة:

 هل سألت نفسك هذا السؤال؟ :

وت؟ لو أن أحدنا سأل نفسه هذا السؤال: لو جاءني ملك الموت فجأة, ما الشيء الذي أقدمه بین یدي هللا عند الم

�ا رب أنشأت بیتًا فخمًا جدًا لوجهك الكر�م, ال ل�س لوجهي الكر�م؛ سكنت أنت؛ سكنته, واستمتعت ف�ه, وافتخرت 

 ف�ه,
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وكلما دخل لبیتك إنسان, أر�ته إ�اه كله, وقلت له: هذا مساحته أر�عمئة متر, وهذا الطقم أخذناه من إ�طال�ا, وهذا 

 أجلي هذا, أنت سكنته.ال�الط أتینا �ه �الطائرة, ال ل�س من 

�ا رب, أنا تاجرت, أسست تجارة واسعة جدًا, دخلها كبیر, استمتعت بهذا المال, لو أن هللا عز وجل سألك: �ا 

 عبدي, ماذا فعلت من أجلي؟ هل جئتني صفر الیدین؟ كنا نخوض ونلعب �ا رب.

 قف عند هذه اآل�ات :

 قال تعالى: 

 ٌة﴾﴿ُكلُّ َنْفٍس ِ�َما َكَسَبْت َرِهینَ 

 ]38[سورة المدثر اآل�ة:

 ﴿ِإالَّ َأْصَحاَب اْلَ�ِمیِن﴾

 ]39[سورة المدثر اآل�ة:

 ﴿ِفي َجنَّاٍت َیَتَساَءُلوَن﴾

 ]40[سورة المدثر اآل�ة:

 ﴿َعِن اْلُمْجِرِمیَن﴾

 ]41[سورة المدثر اآل�ة:

 ﴿َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر﴾

 ]42[سورة المدثر اآل�ة:

 ُمَصلِّیَن﴾﴿َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن الْ 

 ]43[سورة المدثر اآل�ة:
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 ﴿َوَلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكیَن﴾

 ]44[سورة المدثر اآل�ة:

 ال تخوض مع الخائضین :

 ﴿َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضیَن﴾

 ]45[سورة المدثر اآل�ة:

ة عشر, أخي �عني على السطح یوجد صحن واحد, صاروا ثمان�ة عشر صحنًا, كان في صحن, صاروا ثمان�

 الناس جم�عهم عندهم, �عني أنت تع�ش خارج العصر؟ أنت معناها متخلف, اطلع: 

 ﴿َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضیَن﴾

 ]45[سورة المدثر اآل�ة:

 �ا أخي, هذا ل�اس زوجتك ال یلیق, أخي هكذا الموضة, ماذا نفعل؟ هكذا رأوا في البوردة, �صلحهم هللا: 

 َمَع اْلَخاِئِضیَن﴾ ﴿َوُكنَّا َنُخوُض 

 ]45[سورة المدثر اآل�ة:

 �ا أخي, العالقة هذه ر�و�ة, سیدي الناس كلها هكذا, ضع رأسك بین الرؤوس, وقل �ا قطاع الرؤوس, ماذا نفعل؟: 

 ﴿َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضیَن﴾

 ]45[سورة المدثر اآل�ة:

 النبي الكر�م �قول: 

 ((ال �كن أحدكم إمعة))

 الترمذي في سننه][أخرجه 
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من هؤالء اإلمعة؟ إن أحسن الناس أحسنت, وٕان أساؤوا أسأت. معناها ل�س لك شخص�ة, أنت ل�س لك وجود 

 أساسًا, أنت زائد في المجتمع, زائد أنت.

 رسالة لكل إنسان تائه :

 أنا أخاطب الشارد, ال أخاطب طالب العلم في المساجد, ال وهللا, أخاطب الشارد, التائه: 

 ُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضیَن﴾﴿وَ 

 ]45[سورة المدثر اآل�ة:

یِن﴾ ُب ِبَیْوِم الدِّ  ﴿َوُكنَّا ُنَكذِّ

 ]46[سورة المدثر اآل�ة:

 أنت الحظ, كم إنسان أدخل اآلخرة في حسا�اته؟ هذا الذي �ق�م دعوى كید�ة, هل فكر في أن هللا س�حاس�ه؟.

 قصة وعبرة :

اب ناشىء, قال لي: أنا لي ثالثة عشر أخًا, والده عنده أر�عة عشر ابنًا, ابن �عمل �عني عندنا أخ في الجامع, ش

في التفصیل والخ�اطة, قال لي: نسكن ببیت في المزة, �عني جید جدًا هذا البیت, والدي اشتراه هو وأخته, عمتي 

ثمنه, قالت له:  محام�ة, حصلت على بیت من جمع�ة سكن�ة تا�عة لقصر العدل, ال یوجد معها -قال لنا-

نتعاون في السعر, قال لها: أتمنى, فدفع والده نصف ثمن البیت عدًا ونقدًا, ودفعت هي النصف, لكن ألن 

الجمع�ة التعاون�ة متعلقة �قصر العدل, فالبیت كان �اسم األخت المحام�ة, دفع ثمنه من عشر�ن سنة, �مكن 

ثمن البیت ثمان�ة عشر ملیونًا, والبیت �اسم خمسمئة ألف, دفع كل أخ النصف, مضى عشرون سنة, صار 

األخت, أخوها وقد دفع الثمن عدًا ونقدًا, قالت له: سأعط�ك ملیون, وتخرج, قال لها: ملیون!! أنا لي تسعة 

مالیین, قالت له: ملیون, أنا عندي إمكان أن أخرجك من البیت, هذا البیت بیتي, أعقد عقد إیجار وهمي لشخص 

 طر�ق, لك �ا أختي, أنت أختي, أنا عندي أر�عة عشر ولدًا ...قوي, وأضعك في ال

�عني القصة, الحق�قة أنا تا�عت تفاصیلها, ألن األخ من أخواننا, أحد أبنائه من أخواننا, تا�عت القصة, وهللا شيء 
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�ملیون  یخوف, قلب قد من صخر, تقوم بتأجیره مفروشًا في السنة �ملیون لیرة في المزة, مطلوب سفارات ......

أجرته في السنة, وسوف تعط�ه ملیونًا, فالنتیجة دخلوا القضاء, و�قوا فیها خمس, ست سنوات, قصة طو�لة, 

 القاضي حكم لها �البیت.

نصف أثاثنا �المستودعات, ونصف أخواتي عند بیت جدي, والنصف عند بیت جدتي,  -�ا أستاذ-قال لي: وهللا 

 كأني أراها القصة أمامي, اآلن القصة من حوالي سنتین ل�س أكثر. وادمرنا, وهللا الذي ال إله إال هو,

قال لي: أستاذ, عمتي معها سرطان �األمعاء, أنا أعرف كم إنسان معهم هذا  -اسمه: أ�من–�عد حین: جاء األخ 

كلمة, المرض, تم سنتین, غابني شهر, قال لي: ماتت, تلقي لنا كلمة في التعز�ة, ذهبت إلى البیت نفسه, وألقیت 

 من ور�ثها الوحید؟ أخوها, رجع إلى البیت هو وأوالده جم�عًا, واستحقت لعنة هللا, والمالئكة, والناس أجمعین. 

 سؤال موجه إلینا :

 أنا سؤالي: من الذي دخل اآلخرة في حسا�ه الیومي؟ �عني دخل خوف هللا في حسا�ه.

شركة یخرجه منها, �كون له النصف, لكن  الناس �أخذون ما ل�س لهم, �عتدون على حقوق �عضهم �عضًا,

اإلیجار �اسمه, أنت ل�س لك شيء, تفضل هذا القضاء, ثالثة أر�اع الناس بهذا الشكل؛ فلما الناس ال یدخلون 

 حساب اآلخرة في حركتهم الیوم�ة, هؤالء استحقوا لعنة هللا. لذلك: 

 ﴿َفَال ُنِق�ُم َلُهْم َیْوَم اْلِقَ�اَمِة َوْزنًا﴾

 ]105الكهف اآل�ة:[سورة 

 لذلك: 

 ﴿لهم َصَغاٌر ِعْنَد للااَِّ﴾

 لذلك: هان أمر هللا, فهانوا على هللا. 
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 هذا واقع المسلمین الیوم :

هینون على هللا كهذه الفترة, اسمها: أ�ام  -واسمحوا لي �الكلمة-أنا ال أعرف بتار�خ المسلمین في فترة, المسلمون 

 خضار, تضرب.

في لبنان, شعب آمن؛ �قصف �عنف, �عنجه�ة, �قسوة, بتجبر, بتسلط, إذا إنسان قال:  �عني القصف الذي حدث

 أین هللا؟ 

 ((إذا عصاني من �عرفني, سلطت عل�ه من ال �عرفني))

((أنا ملك الملوك, ومالك الملوك؛ قلوب الملوك بیدي, فإن الع�اد أطاعوني, حولت قلوب ملوكهم علیهم �الرأفة 
عصوني, حولت قلوب ملوكهم علیهم �السخط والنقمة, فال تشغلوا أنفسكم �سب الملوك, والرحمة, وٕان الع�اد 

 وادعوا لهم �الصالح, فإن صالحهم �صالحكم))

 احفظ هذه الكلمات :

 أنا أر�د یتوضح ألخواننا الكرام خمس كلمات, من حدیث طو�ل, صح�ح, قدسي, �البخاري: 

 لك فال یلومن إال نفسه))((فمن جد خیرًا فل�حمد هللا, ومن وجد غیر ذ

 و: 

 ﴿ِإنَّ َ�ْطَش َر�َِّك َلَشِدیٌد﴾

 ]12[سورة البروج اآل�ة:

فقبل أن تأخذ ما ل�س لك, فكرت أن هللا یراك, وس�حاسب, وس�عاقب؟ لكن هللا عز وجل یبدو غافًال, والدلیل قوله 

 تعالى: 

ُرُهْم ِلَیْوٍم َتْشَخُص ِف�ِه اْألَْ�َصاُر﴾﴿َوَال َتْحَسَبنَّ للااََّ َغاِفًال َعمَّا َ�ْعَمُل الظَّاِلمُ   وَن ِإنََّما ُیَؤخِّ

 ]42[سورة إبراه�م اآل�ة:
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 إل�كم تفسیر هذه القصة :

شخص أخواننا وهللا, هو الذي روى لي -قصص ال تعد وال تحصى, هذه أحدث قصة من سنتین صارت, 

 , مسكینة صار معها سرطان. أنت هل تعرف ماذا فعلت؟-تفاصیلها

عني هللا عز وجل حك�م, أنا أتمنى على أخواننا, ال أحد یروي قصة من آخرها, تعمل تشو�ش, إذا تعرف أول �

 فصل فیها ارو�ها, تعرف آخر قصة اسكت.

مرة كنت ماش�ًا في الحر�قة, خرج شخص من الدكان, قال لي: أنت تخطب؟ قلت له: نعم, الحمد هلل, قال لي: 

صالح, مستق�م,  -قال لي-قال لي: شخص نزل �فتح محله �مدحت �اشا, رجل فسر لي القصة, قلت له: تفضل, 

یر�د أن �كسب رزق أوالده, قلت له: شيء جمیل وهللا, والعمل ع�ادة, قال لي: سمع إطالق رصاص, اثنان 

یتضار�ان, قد �كونان مجرمین, قال لي: مد رأسه لیرى ما القصة, جاءت الرصاصة في عموده الفقري, استقرت, 

نشل فورًا, قال لي: هذا ماذا فعل؟ قلت له: وهللا لن تستط�ع أن تجیب عن هذا السؤال, إال إذا كان علم كعلم ا

هللا, هللا ما أعطانا علمه, هللا حك�م, ورح�م, وعادل, وأنا ال یوجد عندي جواب وهللا, وأسكته بهذه الطر�قة, وت�سر 

 األمر.

ع عندنا, له عمل طیب, یدرس في المعهد عندنا, لكن القصة اآلن في الجام-مضى عشرون یومًا, عندي أخ 

قال لي: أستاذ, لنا جار, نحن نسكن في المصط�ة �المیدان, قلت له: خیر إن شاء  -قد�مة, هي قبل عشر�ن سنة

 هللا, قال لي: لنا جار آكل أموال أوالد أخ�ه األیتام, مبلغ ضخم مقداره ثمن بیت, ولم یتركوا طر�قة, ال �عطیهم,

, فالشیخ حسین استدعاهم العم وأوالد األخ, قال له: ال أر�د أن -رحمه هللا-ذهبوا اشتكوا للشیخ حسین خطاب 

ال تلیق -هذا عمكم, إ�اكم أن تشكوه إلى القضاء,  -�ا بني-أعطیهم, هذا الحاضر, التفت هذا, قال لهم: انظروا 

 , اشكوه إلى هللا. -�كم

نزل ل�فتح المحل, سمع إطالق  -وهللا كما حدث-, عنده محل �مدحت �اشا, قال لي: أستاذ, في الیوم الثاني

 الرصاص, مد رأسه, جاءت الرصاصة, انشل فورًا, نفسه.

 هذا الجواب لتلك الحادثة.
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 فأنت تعرف, اآلن أنا عرفتها من آخرها, أول مرة القصة ما معي الجواب, لو عرفتها من أولها توضحت.

ون كهذه القصة, لكن كل واحد منكم �عرف قصتین, ثالثة, أر�عة, من أولهم, و�عرف صدقوني كل ما �قع في الك

 ملیون قصة من آخرها, التي من آخرها ال ترو�ها, ألن ل�س لها معنى, فالن خسر ماله كله دفعة واحدة.

 هذه هي عدالة هللا :

ا, یبدو أنه طرد منها, طوب قال لي إنسان في العید, قال لي: �عني شخص توفیت زوجته, أحب واحدة, تزوجه

لها البناء كله, عنده معمل غساالت, كیف أقنعته �طوب لها المعمل أ�ضًا, ال �عرف, طوب لها المعمل, طردته 

, قلت له: -هو ابن عمي, توفي رحمه هللا-من البیت, �قي من دون شيء, ما هذا الكالم؟ قال لي: نعم, جارنا 

وال أنا أعرفه, تتناسب مع النتیجة, قال لي: نعم, قال لي: هذا توفي والده, لكن القصة لها فصل, ال تعرفه أنت, 

 ترك له خمسة أوالد, هو أخذ الثروة كلها هذا.

فقط هذه النقطة �ا أخواننا: ال تروي قصة ال تعرف أول فصل فیها, آخر فصل, مشكلة, یوجد في ظلم, آخر 

 حسا�اته الیوم�ة؟.فصل یبدو فیها ظلم ظاهري. فلذلك: من یدخل هللا في 

 هذا الدین :

قال له: �عني هذه الشاة وخذ ثمنها, قال له: ل�ست لي, قال له: قل لصاحبها: ماتت, أو أكلها الذئب, قال له: 

وهللا إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها, لو قلت لصاحبها: ماتت أو أكلها الذئب لصدقني, فإني عنده صادق آمین, 

 ولكن أین هللا؟.

ین كله, هذا البدوي؛ األعرابي, الراعي, وضع یده على جوهر الدین, إذا ال تقل لي: أین هللا؟ ما ف�ك جنس هذا الد

 الدین؛ ولو صلیت, وصمت, واعتبرت أنك مسلم, یجب أن تقول لي: أین هللا؟
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 استنتج :

هو -محل,  �عني هنا في محل في آخر الحمید�ة, شخص على األرض مد �ساطًا, یب�ع فضل, ال یوجد عنده

, محل ال یوجد عنده, �مد �ساطًا, یب�ع فضل, تأتي الشرطة یهرب, طوال النهار كر وفر, قال -اآلن من أخواننا

لي: جاءتني امرأة إیران�ة, اشترت قطعة, القطعة بخمسین لیرة, ناولتني هي في ذهنها دوالر, أعطتني مئة دوالر, 

ا, یراقبني شخص, صاحب محل, أحبني, قال له: تشاركني؟ ال تعرف, نظرت وجدت مئة دوالر, أسرعت وأعطیته

 قال له: نعم, أتمنى, قال له: المحل, غدًا, تعال اعمل.

اآلن هو شر�كه, قال لي: هللا عز وجل �المحل, هللا أكرمني؛ اشتر�ت بیت, وس�ارة, ور�یت أوالدي, وأع�ش في 

 �حبوحة كبیرة.

من نوع ثان, قال لي: عند ست ز�نب أ�ضًا �ائع أقمشة, جاءته  قصته حكیتها أنا, فحدثني أخ قصة مثلها, لكن

امرأة من أخواتنا بإیران, اشترت قطعة, أعطته مئة دوالر خطأ, هذا دوالر, نفس القصة, كن علیها, خ�أها, في 

لعامة, الیوم الثاني جاءت الشرطة, لم �عترف, ضر�وه في المخفر, ودفعوه خمسة آالف لیرة, لكي ال یبلغوا الن�ا�ة ا

 وأخذوا منه المئة دوالر.

نفس القصة؛ واحد صار شر�ك, وأص�ح له محًال, واشترى بیتًا, وس�ارة, وعاش في �حبوحة من موقف أمین, 

 والثاني ضرب, ودفع خمسة آالف, وذهبوا المئة دوالر.

ل ق�ض, �كل یجب أن ندخل هللا في حسا�اتنا؛ �كل حركة, �كل سكنة, �كل كلمة, �كل شهادة, �كل حركة, �ك

 دفع.

 تقول: أنا ز�ون جاهل, أل�سناه الب�عة, هذه ل�ست شطارة, (ل�ست شطارة), ألن هللا موجود.

 وهللا من ورائهم مح�ط :

وهللا قال لي أخ, قال لي: الحمد هلل أستاذ, عندي س�ارة بیجو, �عتها, الحمد هلل, لكن �سعر جید, وفیها عیب كبیر 

ل لي: من المحرك في شق مكسور, ولم یدر, وت�سر والحمد هلل, قلت له: لكن هذا جدًا؛ لكن, لم أقل للز�ون, قا

وقتها كانوا یب�عون كولوف -الب�ع حرام, قال لي: ال تدقق أستاذ, ت�سر األمر, ذهب, أخذ كولوف من طرطوس, 
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أ�ام جاء  خمسة -جدیدة, جي إل, اللون طحیني, الفرش كحلي, مثل عروس وقتها كان, واآلن عمرها �الثمانین

 إلى عندي, ضر�ها �اص في المخ�م, داخل إلى نصفها, یرجف رجفًا, قلت له: ما أنت قلت أل�ست فالنًا الس�ارة!.

هللا كبیر �ا أخواننا؛ لكن دخلوا هللا في حسا�اتكم, دخلوا خوف هللا في حسا�اتكم, دخلوا اآلخرة في حسا�اتكم, هذا 

وزكاة؛ الدین استقامة, الدین أمانة, الدین صدق, الدین وفاء, الدین هو الدین, الدین ل�س صالة, وصوم, وحج, 

 كشف عیب, أخي هذه ال�ضاعة فیها عیب. 

 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

رنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آث

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 تعظ�م حرمات المسلمین:  {119-107}الدرس 

 30-01-1999لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

��﷽� � 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 من سمات المؤمن الصادق :

 أیها األخوة المؤمنون: 

, �اب عنوانه: �اب تعظ�م -عل�ه أتم الصالة والتسل�م-في كتاب ر�اض الصالحین من كالم سید المرسلین 

 ان حقوقهم, والشفقة علیهم, ورحمتهم.حرمات المسلمین, و��

المؤمن من خصائص إ�مانه الوالء والبراء؛ یوالي المؤمنین, و�نكر على أهل الكفر واإللحاد, والؤه للمؤمنین ولو 

كانوا فقراء, والؤه للمؤمنین ولو كانوا ضعفاء, و�راءته من الكفار والمنافقین ولو كانوا أقو�اء, ولو كانوا أغن�اء. 

 والبراء من سمات المؤمن الصادق. فالوالء

 فلذلك: اإلنسان حینما �حترم مؤمنًا, ولو كان ضع�فًا أو فقیرًا, هذا دلیل إ�مانه.

لو أن مدیر مؤسسة عنده مستخدم, حاجب, مؤمن, یجب أن �عامله كأخ�ه, أما حینما تحتقر إنسانًا لمرتبته الدن�ا, 

 من, لعله عند هللا أعلى منك قدرًا.أو لدخله القلیل, فأنت لم تعظم حرمة هذا المؤ 

 من عالمة اإل�مان ومن عالمة النفاق :

 �قول هللا تعالى: 

ْم ُحُرَماِت للااَِّ َفُهَو َخْیٌر َلُه ِعْنَد َر�ِِّه﴾  ﴿َوَمْن ُ�َعظِّ

 ]30[سورة الحج اآل�ة:
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ا تحترم المؤمنین, وحینما حینما تكون الصالة مقدسة, والص�ام مقدسًا, والحج مقدسًا, و�یت هللا مقدس, وحینم

تشفق علیهم, وتأخذ بیدهم, وتستر عورتهم, وتلبي حاجتهم, فهذا دلیل إ�مانك, أما حینما تنسحب من مجتمع 

المؤمنین, وال تحمل همومهم, فهذا دلیل إ�مانك!؟ أما حینما تنسحب من مجتمع المؤمنین, وال تحمل همومهم, 

 فهذا دلیل النفاق: 

ْم   ُحُرَماِت للااَِّ َفُهَو َخْیٌر َلُه ِعْنَد َر�ِِّه﴾﴿َوَمْن ُ�َعظِّ

 ]30[سورة الحج اآل�ة:

 قصة قاض�ة :

�عني سمعت عن قاض�ة في بلد مجاور, قاض�ة متفلتة, امرأة محج�ة, جاءتها �مخالفة مدن�ة, هو�ة, و�إمكانها 

في السجن, لمخالفة مدن�ة تافهة  �حسب القانون أن تأخذ منها دینار�ن, ثالثة, لم ترض إال أن تجعلها تنام لیلة

 جدًا, وهي محج�ة, وسوف تمضي اللیل مع مجرمین.

هذا الذي ال یرعى حق المؤمن في مرك�ة عامة, امرأة محج�ة, هذه رمز اإلسالم, رمز اإل�مان, فحینما ال تقف 

 لها, وال تحترمها. 

 قف هنا :

نصف لیرة, الصیدالن�ة مسكت الدواء, سحبته,  مرة كنت في صیدل�ة, جاءت امرأة محج�ة, اشترت دواء, نقصها

 وألقت لها المال, اذهبي وائتي بنصف لیرة ثان�ة, في عمر والدتها, محج�ة.

 فإذا اإلنسان ما رعى حرمة امرأة مؤمنة, ما رعى حرمة شیخ وقور.

یل�س ج�ة ولفة, �كون له زي أخالقي, ال یهم �كون �فهم أو ال �فهم, هذا ل�س عملك, لكن  -أح�اناً -�عني رجل 

 یجب أن تحترمه, أن تحترم الزي الذي یرتد�ه. 

 یوم�ات مسلم :

, أستاذ الد�انة في ثانو�ة, -توفي رحمه هللا-�عني أنا كنت �التدر�س ومعي س�ارتي, یوقف �عرنوس هكذا رجل, 
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ام مدرسته, كل وكان في ازدحام سیر, وأزمة مواصالت, �عني أشعر �سعادة كبیرة, لما أرك�ه معي, وأوصله ألم

یوم أمام الطالب, ینزل من الس�ارة, أشعر أنني عملت شیئًا؛ له زي دیني, یرتدي لفة, وج�ة, وأستاذ د�انة, واقف, 

 -فقط–ال یوجد �اصات, الطالب یركبون الس�ارات, لما أرك�ه, وأوصله ألمام المدرسة, أنا ممكن أتركه �مشي 

ب, ینزل, لفة, وج�ة, تنزل من س�ارة أقوى, ال تأتي مش�ًا, أو تنزل من عشر�ن متر, ألمام �اب المدرسة, �فتح ال�ا

 سرف�س ........ إلى آخره. 

 من لوازم المؤمن :

أیها األخوة, إذا اإلنسان �عني رعى شیخًا وقورًا, رعى امرأة محج�ة, رعى مؤمنًا, لك صدیق مؤمن, �سكن في 

رته, قدمت له هد�ة, هذا دلیل إ�مانك, أما الكبراء لما طرف المدینة, فقیر, �عني أنجب مولودًا, ذهبت لز�ا

�عطسون, إذا كان أوجعه رأسه, تجد مئة إنسان زاره, وجم�عهم معهم هدا�ا, مصالح, هذه مصالح, هذا من الدن�ا؛ 

لدن�ا, وال تلبى دعوة, ُ�عزى, تقدم له آ�ات الوالء, تقدم له الهدا�ا, ُ�حترم احترامًا, ألنه غني, فالذي �حترمه �حترم ا

 �حترم اآلخرة.

 فأنت �طولتك: أن تعظم حرمات هللا, أن تعظم المؤمن الفقیر, أح�انًا: �كون عالم ضاع بین الجهال, غني افتقر. 

 ((ارحموا عز�ز قوم ذل, وغن�ًا افتقر, وعالمًا ضاع بین الجهال))

 هذا من لوازم المؤمنین: 

ْم ُحُرَماِت للااَِّ َفُهَو   َخْیٌر َلُه ِعْنَد َر�ِِّه﴾﴿َوَمْن ُ�َعظِّ

 ]30[سورة الحج اآل�ة:
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 لك هذا :

 في آ�ة ثان�ة: 

ْم َشَعاِئَر للااَِّ َفِإنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب﴾  ﴿َوَمْن ُ�َعظِّ

 ]32[سورة الحج اآل�ة:

 �عني هذا القرآن عظمه.

فر, ال یتناس�ان؛ مصحف كالم هللا عز �ضع مصحفًا وحذاء في حقی�ة, �قول لك: أنا مسا -أح�اناً -�عني إنسان 

 وجل, ضعه في مكان آخر, احمل حقیبتین؛ واحدة لألش�اء الثمینة, وواحدة للحاجات األخرى. 

أح�انًا جر�دة, �كون فیها أسماء هللا, لف فیها حذاء وذهب, انت�ه, أنا لست أخرج عل�كم؛ لكن ل�س بهذه ال�ساطة, 

 سماء؛ في عبد هللا, في دمحم, هذه أسماء. تلف بجر�دة, تلف حذاء بجر�دة, في أ

 أمن�ة :

وهللا أنا في حیرة �موضوع �طاقة دعوة, تأبین, فیها آ�ة قرآن�ة, وهللا هلكتني, یجب أن أضعها في مكان معین, 

 وأحرقها على السطح, اآلن اشتر�ت فرَّامة, أصلحت مشكلة.

, ولما أجد �طاقة دعوة ال یوجد فیها آ�ة, أكون ممنونًا �عني معك �طاقة دعوة, ال یوجد في الشقة فیها آ�ة قرآن�ة

 جدًا, جدًا, جدًا من صاحبها.

دق�قتین, ثالثة,  -فقط–أتمنى عل�كم: أن تلغوا اآل�ات القرآن�ة من �طاقات الدعوة, ألنها هذه �طاقة دعوة, عمرها 

, ما عندك ال وقت, وال مكان, وال قرأت الدعوة سجلتها, لبیتها, تر�د شقها .... مستحیل تجمعهم كلهم, مستحیل

 تصنیف, فإذا ال یوجد آ�ة قرآن�ة نعمة, تضعها في المهمالت رأسًا, أما �كون فیها آ�ات قرآن�ة, هذه تر�ك اآل�ة: 

ْم َشَعاِئَر للااَِّ َفِإنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب﴾  ﴿َوَمْن ُ�َعظِّ

 ]32[سورة الحج اآل�ة:
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 قصة رئ�س وزارة :

 ْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنیَن﴾﴿َواْخفِ 

 ]88[سورة الحجر اآل�ة:

كالبدر, عمره مئة ونیف, حج مئة وثالثین حجة,  -وهللا–�عني في درعا رجل, وهللا أنا أح�ه وأقدره, له وجه 

 �أعلى درجة من النشاط, مرة قابل رئ�س الوزارة, �عني �قض�ة .......

 ح لي ال�اب.قال لي: نزل ثالثة طوابق لل�اب, للطر�ق, فت

أنا وهللا من وقتها, اإلنسان أحترمه, �عني رئ�س الوزارة, ینزل ثالثة طوابق, و�فتح ال�اب ألستاذه, رجل دین, 

 وقور!.

هذا من اإل�مان �ا أخوان؛ من اإل�مان تحترم إنسان دین, تحترم رجل علم, إنسان یرتدي ز�ًا إسالم�ًا, تحترمه, 

 نك: توقره, تر�حه, هذه من عالئم إ�ما

 ﴿َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]88[سورة الحجر اآل�ة:

 اخفض جناحك للمؤمنین, �عني عندك هكذا مستخدم, عندك حاجب, رجل صالح, صائم , �صلي. 

 هذا الذي رأیته في المغرب :

جنسي, است�قظت مرة كنت مدعو لمؤتمر في المغرب, نزلنا في فندق, �عني أفخر فندق في الر�اط, اسمه: ح�اة ال

 في الص�اح ال�اكر, سمعت قرآنًا, أطلیت من الشرفة, وجدت عامل الحد�قة �صلي الص�ح حاضرًا �صوت عذب.

 قلت: لعل هذا اإلنسان أرقى عند هللا من كل نزالء الفندق, یجوز.

قعد في الفندق وال فأنا والؤك للمؤمنین, ولو كان مستخدم حد�قة, ولو كان عامل حد�قة, ط�عًا: ال �سمح له دخله �

ساعة, ال �سمح له, �عشرات األلوف اللیلة؛ لكن مؤمن, عامل حد�قة, �صلي الوقت �صوت عذب, شجي, �عني 
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 كان الصوت م�عث أنس في الص�اح ال�اكر: 

 ﴿َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]88[سورة الحجر اآل�ة:

 �حترمها, �طول �اله, رجع لي, یرجع لها, هذا من إ�مانه فقط.  أح�انًا: تجد �ائع, تدخل لعنده إنسانة محج�ة, تجد

 هذا الذي حصل في المدینة المنورة:

حدثتني, األهل حدثوني, في أحد الحجج, تقول لها امرأة: دخلت إلى محل تجاري في المدینة, قطعت قماشة, 

لقماشة, قال لها: هذه هد�ة, انتهى, قالت له: راعني, قال لها: تكرمي, قالت له: من أجل رسول هللا راعني, لف ا

ال آخذ قرشًا, هد�ة انتهى, ال آخذ, قلت له: أنا ال أقصد, قال لها: أنت قلت: من أجل رسول هللا! وهللا قرش ال 

 آخذ, �عني قلیلة؟. 

 إنسان كلمة, تأثر فیها هو. 

 من تعظ�م شعائر هللا :

ر�ه االسم عظ�م عندك, أر�ه االسم عظ�م, سألك �اهلل أن تضرب طفًال, قال لك: من أجل هللا, قال: هللا, وقف, أ

 تقف, ما دام قال: هللا وقف, حتى �شعر أن االسم كبیر: 

ْم َشَعاِئَر للااَِّ َفِإنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب﴾  ﴿َوَمْن ُ�َعظِّ

 ]32[سورة الحج اآل�ة:

 ﴿َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]88[سورة الحجر اآل�ة:
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 دعوة نداء :

 مرة عندي كان طالب, الطالب قالوا: أستاذ, هذا حافظ كتاب هللا, وهللا له معاملة خاصة طوال العام الدراسي.

س�حان هللا! الذي �حفظ كتاب هللا إنسان آخر؛ �عني �كل لطف, معاونة, �كل احترام, ألنه هذا حافظ كتاب هللا, 

 �مد للدین صلة, تعظمه, ترحمه, تعاونه. فأنت كمؤمن إذا عندك إ�مان حق�قي, أي شيء 

 رسالة إنقاذ :

 وقال تعالى: 

نََّما َأْحَ�ا النَّاَس ﴿َمْن َقَتَل َنْفسًا ِ�َغْیِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْألَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِم�عًا َوَمْن َأْحَ�اَها َفَكأَ 
 َجِم�عًا﴾

 ]32[سورة المائدة اآل�ة:

 ذا أنت استطعت أن تنقذ إنسانًا من الضالل, تعرفه �اهلل, تعاونه, تؤمن له دخًال, تؤمن له عمًال. �عني: إ

 خدمات :

�عني إنسان قال لي: أنا �ال عمل, �عني هو أسلم حدیثًا, وعل�ه ضغط من أهله, و�ال عمل, كلمت مهندسًا من 

 هذا �عني في جبر خاطر, قال لي: من الغد.یومین, قلت له: تؤمن لي عمل له؟ قال لي: على عیني, قلت له: 

 عنده عمل, قض�ة دین�ة, إنسان انضم للمسلمین, فالمفروض یجد في عطف, وحنان, واهتمام. 

 من الوقائع :

مرة زرت إنسانًا في عین الفیجة, إنسان دخله �عني أقل من المستوى المعقول, غرفة على النهر, والدن�ا شتاء, 

 وقود, فقیر, أنا خارج من عنده, سألت قر��ه ....... و�رد, ال یوجد معه ثمن 

قال لي: هذا كان عنده معمل, ف�ه ثمانون عامًال, عنده ثالث س�ارات محل تر�كو, كان من ك�ار األغن�اء, أحب 

امرأة غیر مسلمة في معمل, أسلمت من أجله, �عد ذلك مل منها, یر�د أن �طلقها, قالت له: أنا أسلمت من أجلك, 
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ر�د أن تطلقني؟ أنا عادیت أهلي جم�عهم, طردها, طلقها, وطردها, یوجد أناس حنوا علیها, أخذوا لها بیتًا كیف ت

 سكنوها.

�اع معمله, �اع  -كان بیته �القصور-وهللا عز وجل وقف ألقول لك, تراجع, تراجع, تراجع, حتى فلس, �اع بیته, 

أجرة في عین الفیجة, بدعاء هذه التي أسلمت من أجلك, ثم س�ارته األولى, والثان�ة, والثالثة, وسكن في غرفة �

 تخلى عنها: 

 ﴿َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنیَن﴾

 ]88[سورة الحجر اآل�ة:

 إنسان آمن, إنسان أسلم, إنسان له مظهر دیني, إنسان �حمل شعار المسلمین, امرأة محج�ة ال تهینها: 

 ْو َفَساٍد ِفي اْألَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِم�عًا﴾﴿َمْن َقَتَل َنْفسًا ِ�َغْیِر َنْفٍس أَ 

 ]32[سورة المائدة اآل�ة:

 : -یهمنا القسم الثاني-

 ﴿َوَمْن َأْحَ�اَها َفَكَأنََّما َأْحَ�ا النَّاَس َجِم�عًا﴾

 ]32[سورة المائدة اآل�ة:

 قض�ة ستر :

ورد, إمام المسجد رأى النبي عل�ه الصالة والسالم, قال مرة قلت لكم القصة مشهورة: إنسان سمان, جانب جامع ال

 له: قل لجارك فالن أنه رف�قي في الجنة.

جاره سمان, هو إمام المسجد, حافظ كتاب هللا, ال�شارة ل�ست له, فسأل جاره, قال له: وهللا تزوجت امرأة, �عني 

الحمل, قال له: بإمكاني أن أطلقها, مظهرها دیني, وصالحة, وأهلها أصحاب خلق, �عد خمسة أشهر ظهر عندها 

و�إمكاني أن أفضحها, و�إمكاني أن أرفسها �قدمي, و�إمكاني أن أسحقها �قدمي, لكن قلت: لعل هللا یجعل هداها 

على یدي, فأتى �قابلة, ولدها, ودخل �الطفل �عد أن نوى اإلمام صالة الفجر, وضعه وراء ال�اب, ال أحد رآه, فلما 
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ى الطفل, تحلق المصلون حوله, هو عمل نفسه ال �علم, قال لهم: خیر, ماذا؟ تعال انظر, انتهت الصالة, �ك

 یوجد طفل!! قال لهم: أنا أكفله, أعطوني إ�اه, أخذه أرجعه ألمه, أمام الحي على أنه هو متبن�ه, وستر األم. 

 من األعمال الصالحة :

غتصبت قصرًا من أحد أقر�ائها المحارم قصرًا, وردت وهللا سمعت قصة من یومین, وهللا ال أنساها, �عني فتاة ا 

 �عني عشرات الخاطبین, خائفة من الفض�حة, علم �قصتها إنسان, قال: أنا أتزوجها, قبل بها.

من قبل أحد  -كانت صغیرة-عمل عمًال �عني كالج�ال عند هللا؛ إنسانة تائ�ة, ومغتص�ة, ومن غیر إرادتها, 

الفض�حة, وردت ثالثة عشر خاط�ًا, فلما علم إنسان �فض�حتها, قال: أنا أتزوجها,  أقر�ائها في البیت, وخافت من

 فمعناها في أعمال كالج�ال. 

 لفتة نظر :

لما في سفرتي األخیرة, أطالع مجلة, تصدر هناك �اللغة العر��ة, في موضوع لفت نظري: التائبون ین�غي أال 

 نرفضهم.

منه, ونظرنا لماض�ه, نكون في حقه مجرمین؛ یجب أن تنسى ماض�ه, إنسان له سوابق تاب, إذا جم�عنا خفنا 

و�جب أن تعامله كتائب, وتعامله كإنسان نظیف, من أجل أن تأخذ بیده, هذا واجب, واجب إسالمي مهم جدًا, 

 اإلنسان كان, انتهى, الماضي یجب أن یلتغى.

, �عد حین طو�ل جاء من یخطبها, في عهد إنسانة زنت, وأق�م علیها الحد–قال له: أفأذكر له ما كان منها؟ 

 قال له: وهللا لو ذكرت له ما كان منها لقتلتك. -سیدنا عمر, فسال أخوها سیدنا عمر: أأذكر ما كان منها؟

 إنسان تاب, تطوى الصفحة نهائ�ًا, هذه أخالق المؤمن, كما أن هللا ستار, وأنت ستار: 

 لنَّاَس َجِم�عًا﴾﴿َوَمْن َأْحَ�اَها َفَكَأنََّما َأْحَ�ا ا

 ]32[سورة المائدة اآل�ة:
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 هل تعلم؟ :

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((المؤمن للمؤمن كالبن�ان, �شد �عضه �عضًا, وَش�ََّك بین أصا�عه))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

اون, التكاتف, التناصر, التحابب, التزاور, �عني عالمة إ�مانك معاونة أخوانك, عالمة إ�مانك التضامن, التع

الت�اذل, هذه عالمة اإل�مان, واإلنسان لما ینسحب من المجتمع المسلم, �ع�ش لوحده �انتمائه الفردي, �حظوظه 

 الشخص�ة, هذا ابتعد عن إ�مانه, واقترب من صفات أهل النفاق. 

 ا�عه))((المؤمن للمؤمن كالبن�ان �شد �عضه �عضًا, وَش�ََّك بین أص

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 كیف تعطى زكاة المال؟ :

 اإلنسان: �ص�ح دخله صفرًا, وحوله أناس أغن�اء.

وهللا أنا أعرف أشخاصًا, تدخل إلى البیت لعنده, هات لنا كأس شاي, �ضع في جی�ه خمسة آالف, ال یدري, ال 

  �أخذ منه, ألنه عز�ز النفس, وفقیر.

 فتجد في أعمال كالج�ال, تعاونه من دون أن تحرجه, هذه زكاة مالي.

 قال لي شخص: هل یجوز أن أعطي زكاة مالي, وال أقول له؟ قلت له: یجوز, األولى أال تقول له.

وهللا هد�ة, ما الذي �منع على العید هد�ة, على المدارس, على ...... ممكن أن تقدم الزكاة �أسلوب لطیف, ال 

 .تحرجه

في أشخاص �فهمون الفقه فهمًا معكوسًا, أخي أنا یجب أن أمسكها له, و�لغه: هذه زكاة مالي, وأمام الناس, �قول 
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 له أ�ضًا, هذا فهم للدین سق�م, ما هكذا فعل النبي عل�ه الصالة والسالم. 

 قف عند هذه الكلمة :

هم وتراُحمهم وتعاُطفهم, مثُل الج سد: ِإذا اشتكى منه عضو, َتَداَعى له سائُر الجسد ((َمَثُل المؤمنین في َتَوادِّ
َهِر والُحمِّى))  �السَّ

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح]

 أر�د أن أقول لك كلمة دق�قة: هل تحمل هموم المسلمین؟ فأنت مؤمن, وٕان لم تحمل, فلست �مؤمن: 

 ((من لم یهتم �أمر المسلمین, فل�س منهم))

رعى صغیرهم؟ هل تعطف على فقیرهم؟ هل ترعى محتاجهم؟ هل یتفطر قل�ك هل تحمل هم المسلمین؟ هل ت

 أسى لهم أم تفرح �مصیبتهم؟.

وهللا في أناس �فرحون, �مجرد أن تفرح �مصی�ة ألمت �مؤمن, فاعلم علم ال�قین: أنك في خندق المنافقین, اعلم 

 علم ال�قین, ولو طالبتني �الدلیل: 

 ْم﴾﴿ِإْن ُتِصْ�َك َحَسَنٌة َتُسْؤهُ 

 ]50[سورة التو�ة اآل�ة:

أبدًا, إذا أخوك ه�أ هللا له بیتًا, نال الدكتوراه, تسلم منص�ًا رف�عًا, اشترى بیتًا, تزوج, انزعجت منه, فاعلم علم 

ال�قین: أنك في خندق المنافقین, اعلم عل�م ال�قین؛ إذا فرحت من أعماقك, وهنأته من أعماقك, واعتبرت تفوقه لك 

 ین, فاعلم علم ال�قین: أنك من المؤمنین. لمصلحة المؤمن

 أنواع االختالف :

المؤمن �فرح ألخ�ه المؤمن �ما أصا�ه من خیر, و�تألم أشد األلم �ما أصا�ه من سوء, والمنافق �فرح إن أصا�ه 

ف سوء, و�تألم إن أصا�ه خیر, والتحاسد, وال�غي, والعدوان موجود �شكل صارخ بین المؤمنین, تحاسد, في اختال
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طب�عي؛ اختالف نقص المعلومات, وفي اختالف قذر؛ اختالف ال�غي والعدوان, في اختالف م�اح, بل مندوب, 

 بل مستحسن, االختالف في الطاعات, االجتهاد في الطاعات: 

 ﴿َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة َواِحَدًة َفاْخَتَلُفوا﴾

 ]19[سورة یونس اآل�ة:

 ف نقص معلومات: هذا اختالف طب�عي, اختال

ِر�َن َوُمْنِذِر�َن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِ�اْلَحقِّ ِلَ�ْحُكَم َبْیَن النَّا ُ النَِّبیِّیَن ُمَ�شِّ ِس ِف�َما اْخَتَلُفوا ِف�ِه َوَما اْخَتَلَف ﴿َفَ�َعَث للااَّ
َنا  ُت َ�ْغ�ًا َبْیَنُهْم﴾ِف�ِه ِإالَّ الَِّذیَن ُأوُتوُه ِمْن َ�ْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبیِّ

 ]213[سورة ال�قرة اآل�ة:

الكتاب موجود, واإلله معروف, والنبي معروف, وكل شيء واضح, والمسلمون یتمزقون, یتطاعنون, یتناوشون, 

 یت�اغضون, هذا خالف ال�غي والعدوان: 

ُ الَِّذیَن َآَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا ِف�ِه ِمَن اْلَحقِّ ِبإِ   ْذِنِه﴾﴿َفَهَدى للااَّ

 ]213[سورة ال�قرة اآل�ة:

هذا الخالف المحمود, خالف ضمن الحق؛ هذا رأى أن بناء المسجد أهم شيء, هذا رأى الدعوة إلى هللا, هذا رأى 

تألیف الكتب, هذا رأى الفقه, هذا رأى الموار�ث, هذا رأى العقیدة, علم الحدیث, نشر الدین في الخارج, الرد على 

 جید. شبهات الغر�یین, كله

في الحقل الدیني: إذا تنافسنا, خالفنا �التنافس محمود, أما في التنافس على المناصب, وعلى المكاسب هذا 

 مذموم, والجهل ینتج عنه اختالف, هذا طب�عي. 
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 الحدیث األخیر :

 فالحدیث األخیر: 

هم وتراُحمهم وتعاُطفهم, مثُل الجسد: ِإذا اش تكى منه عضو, َتَداَعى له سائُر الجسد ((َمَثُل المؤمنین في َتَوادِّ
َهِر والُحمِّى))  �السَّ

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح]

 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 ستر عورات المسلمین:  {119-108}الدرس 

 06-02-1999لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

����﷽  

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 من منهج�ة اإلسالم :

 ستر عورات المسلمین والنهي عن إشاعتها لغیر ضرورة: 

 هذا منهج, هذا جزء من الدین, أما عند هؤالء الغر�یین: حینما تقع فاحشة, ینشرونها في أوسع وسائل النشر.

لفان ومئتا صفحة نشرت على األنترنت, لفاحشة ارتكبت في البیت األب�ض؛ مع تفاصیل مخز�ة, مع تفاصیل أ

 یندى لها الجبین, مع تفاصیل �ستحي اإلنسان أن �قرأها وحده, هذا غیر منهج هللا. 

 اعلم هذا :

 قال تعالى: 

ْنَ�ا َواْآلَِخَرِة﴾﴿ِإنَّ الَِّذیَن ُ�ِحبُّوَن َأْن َتِش�َع اْلَفاِحَشُة ِفي الَّذِ   یَن َآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِل�ٌم ِفي الدُّ

 ]19[سورة النور اآل�ة:

تقسم الظهر, ما فعل شیئًا, ما أشاع الفاحشة, إن أحب إشاعة الفاحشة, لو أشاعها جرم  -أیها األخوة-هذه اآل�ة 

ید بهذه الفض�حة التي ظهرت بین أكبر, لمجرد أنك مرتاح لهذه الفاحشة التي تنتشر, لمجرد أنك �عني سع

 المؤمنین: 

ْنَ�ا َواْآلَِخرَ   ِة﴾﴿ِإنَّ الَِّذیَن ُ�ِحبُّوَن َأْن َتِش�َع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذیَن َآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِل�ٌم ِفي الدُّ

 ]19[سورة النور اآل�ة:
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ا, أبدًا, على اإلطالق, فإذا رأینا أمًا تفرح التفسیر دقیق, و�س�ط, ال یوجد أم على وجه األرض تفرح �فض�حة ابنته

 �فض�حة ابنتها, نقول: هذه ل�ست أمها قوًال واحدًا.

حینما یتمنى اإلنسان أن تش�ع الفاحشة في الذین آمنوا, هو ل�س مؤمنًا, هو في صف المنافقین, ألن هللا عز وجل 

 �قول: 

َئٌة َ�ْفَرُحوا ِبَها﴾﴿ِإْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوإِْن ُتِصْ�كُ   ْم َسیِّ

 ]120[سورة آل عمران اآل�ة:

 دقق :

, فیجب أن �عد -ال سمح هللا وال قدر-فأنت دقق, هذا مق�اس دقیق؛ لمجرد أن تفرح لمصی�ة ألمت �مؤمن, 

وا, اإلنسان نفسه مع المنافقین, وهذه أوضح عالمة من عالمات النفاق: أن تتمنى أن تش�ع الفاحشة في الذین آمن

أن تتألم إذا أصاب المؤمن خیر, أن تفرح إذا أصاب المؤمن شر, أما إذا رأیتم مجتمعًا �أكمله قائمًا على التحاسد, 

وعلى ال�غي والعدوان, وكل إنسان یتمنى أن �سحق أخاه, لینفرد وحده �الغن�مة, هذا مجتمع �ستحق سخط هللا عز 

 وجل.

 یهونون جم�عًا على هللا. لذلك: حینما یهون أمر هللا على المسلمین,

 هان أمر هللا علیهم, فهانوا على هللا. 

 انظر إلى خلق المؤمن :

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

 ((ال �ستر عبد عبدًا في الدن�ا, إال ستره هللا یوم الق�امة))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

لمؤمن المتصل �اهلل �شتق من هذا االسم صفة هللا عز وجل من أسمائه الستار, فالستار من أسماء هللا الحسنى, وا

الستر, ال �حب أن تش�ع الفاحشة, �ستر, حتى لو طلق امرأته ألس�اب قاهرة, ال �فضحها, �قول: ل�س هناك 
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نصیب, لعل ت�این أط�اع, أرجو هللا أن یرزقها زوجًا خیرًا مني, هكذا, أما ألتفه خالف بین الخاطب و�ین بیت 

 ح, ُینشر الغسیل على الح�ال, ُتذكر أدق التفاصیل. مخطو�ته؛ ُتنشر فضائ

 هذا واقع المسلمین الیوم :

�ا أیها األخوة؛ المسلمون �صلون, و�صومون, و�حجون, ولكنهم ال یتخلقون �أخالق اإلسالم؛ في غی�ة, نم�مة, 

 الق�امة:  فحشاء, إشاعة فحشاء, حسد, �غي, عدوان, وكلهم �صلون, لذلك: ال �ق�م هللا لهم وزنًا یوم

 ﴿لهم َصَغاٌر ِعْنَد للااَِّ﴾

 ((ال �ستر عبد عبدًا في الدن�ا, إال ستره هللا یوم الق�امة))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

 أ�عقل هذا؟ :

 في حالة أخرى: �قول عل�ه الصالة والسالم: 

ص�ح وقد ستره هللا, ((كل أمتي معافى ِإال المجاهرون، وٕان من المجاهرة أن �عمل الرجل �اللیل عمًال، ثم �ُ 
 ف�قول: �ا فالن، َعِمْلُت ال�ارحة كذا وكذا, وقد �ات �ستره ر�ه, َفُ�ْصِ�ُح َ�ْكِشف ِسْتر هللا عنه))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح]

 ستره هللا, هو �فضح نفسه.

جر, هذا الذي �قول أخواننا الكرام, هذا الذي �فتخر �المعص�ة فاجر, هذا الذي یدخن في رمضان في الطر�ق فا

 فعلت كذا .....

كتاب ك�ار مسرح�ات لهم قصص, �قول لك: سافرت إلى فرنسا, وفعلت كذا, وكذا, وكذا, وكذا, �عني وقاحة ما 

 �عدها وقاحة, هللا عز وجل ستر األمر, هو �فضح نفسه. 
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 قصة �ستحي التار�خ أن یذكرها :

جنازتها ستة مالیین إنسان, و�كى معظم رؤساء العالم  مرة إنسانة ماتت �حادث, أو فطست �حادث, ومشى في

 لموتها.

حینما اغتصبت خمسة وثالثون ألف امرأة في البوسنة, ما �كى أحد, وحینما �قتل عشرات األلوف كل یوم من 

ر المسلمین, ال ی�كي أحد, لكن یرسلون م�عوثًا لتقصي الحقائق, أما حینما تعقد امرأة مؤتمرًا صحف�ًا یبث على عش

, -هي ملكة–محطات فضائ�ة, �شاهده خمسمئة ملیون, تقول هذه المرأة: أنا في المكان الفالني زنیت مع فالن, 

وفي المكان الفالني زنیت مع فالن, وفي مرة �اإلسطبل زنت مع سا�س الخیل, ومرة مع فالن, ومرة مع فالن 

 ...... هكذا صراحة, وقاحة, جهارًا.

 ار�س, مشى في جنازتها ستة مالیین إنسان.هذه حینما ماتت �حادث في �

 نحن نع�ش مع من؟ وهللا نع�ش مع وحوش. 

 من آداب اإلسالم :

الشيء الذي ال �صدق, انظر آداب اإلسالم, ل�س الذي أشاع الفاحشة, الذي أحب أن تش�ع الفاحشة, أحب فقط, 

ن تش�ع الفاحشة, له عذاب أل�م في الدن�ا تمنى, ما فعل شیئًا؛ ما تكلم, ما أشار, ما غمز, ما لمز, لكنه تمنى أ

 واآلخرة.

اآلن المؤمنون في خندق واحد, ألن المؤمنین في قارب واحد, ألن المؤمنین ید على من سواهم, �أخذ بذمتهم 

أدناهم, وهم ید على من سواهم, والمؤمنون كالجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد �السهر 

 والحمى.

 المؤمن, أما أن یتمنى إشاعة الفاحشة, هذا ل�س من الدین في شيء.هذا 

((كل أمتي معافى ِإال المجاهرون، وٕان من المجاهرة أن �عمل الرجل �اللیل عمًال، ثم ُ�ص�ح وقد ستره هللا, 
 ))ف�قول: �ا فالن، َعِمْلُت ال�ارحة كذا وكذا, وقد �ات �ستره ر�ه, َفُ�ْصِ�ُح َ�ْكِشف ِسْتر هللا عنه

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح]
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 انس الذنب الذي ارتكبته �عد أن عفا هللا عنك :

مرة أخ من أخواننا هكذا, لزم درسًا في الطاووس�ة حوالي سنة, كان معي في نزهة, قال لي: أنا كنت أعمل هكذا, 

الكالم؟ كنت أشرب, وكنت  قلت له: قف, قف, ما أحد �عرف هذا عنك, وهللا عز وجل هداك, وتبت, ما فائدة هذا

 ال �علمون عنك شیئًا. -جم�عاً -أفعل, وكنت ......... ال, هذا كالم من الش�طان, الحاضرون 

, قال لي: أنا ارتكبت الفاحشة في زماني, �عد ذلك تاب, -س�حان هللا اإلنسان هكذا-مرة قال لي شخص كلمة, 

إ�مانه كبیر, وله أعمال طی�ة؛ لكن س�حان هللا! كلما لمحته,  وهللا اآلن �عني أنا ال أزكي على هللا أحد؛ لكن رجل

 تذكرت هذا الفعل, هذا اإلنسان .......

ف�اإلسالم نحن ما عندنا اعتراف �الشیخة, في اإلسالم هذه ل�ست واردة إطالقًا, إنسان هللا سترك, تاب عل�ك, 

 �عني یجب أن تحترم ستر هللا لك, وأال تذكر شیئًا عما مضى منك.

أنا منعته �كمل, ال أعرف عنك شیئًا سا�قًا, والحاضرون كذلك, ما فائدة أن تقول لي: فعلت كذا وكذا في 

 الماضي, اإلنسان ال �غفر �ا أخوان, اإلنسان ال �غفر؛ لكن هللا �غفر, �غفر, و�نسي العبد ذنو�ه. 

حافظ�ه, والمالئكة, و�قاع األرض  ((إذا رجع العبد العاصي إلى هللا, إذا تاب العبد تو�ة نصوحة, أنسى هللا
 كلها خطا�اه وذنو�ه))

 هذه هي أخالق نب�ك :

 برجل شرب خمرًا, قال:  -عل�ه الصالة والسالم-ُأتي النبي 

ارُب بیده، والضارب ِبَنْعِلِه، والضاِرُب ِبثوِ�ه، َفلمَّا انصَرَف قال �عُض القوم:  ((اْضِرُ�وُه, فقال أبو هر�رة: َفِمنَّا الضَّ
, فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال تقولوا هكذا, ال ُتِعیُنوا عل�ه الش�طاَن))أَ   خَزاك للااَّ

 [أخرجه أبو داود في سننه]

, المؤمن دائمًا �عین أخاه على الش�طان, وال �عین الش�طان على أخ�ه, -عل�ه الصالة والسالم-هذه أخالق النبي 

 أبدًا.
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 ت مهمتك كمؤمن أن تعینه على الش�طان, ال أن تعین الش�طان عل�ه.إذا إنسان وقع, ذلت قدمه, أن

فهذا الموضوع؛ موضوع الستر, موضوع المغفرة, موضوع العفو, واإلنسان حینما �عفو ..... �عفو هللا عنه, وحینما 

 �ستر �ستره هللا. 

 شيء خطیر :

 ((ومن تت�ع عورة أخ�ه, تت�ع هللا عورته حتى �فضحه في عقر بیته))

ناك أشخاص كثیرون, �عني یتت�عون أخ�ار الناس, و�ستمتعون بروا�اتها, و�مضون السهرات على التندر ه

�فضائحهم وانحرافاتهم, هؤالء الذین یتت�عون عورات الناس, لعل هللا عز وجل �عاقبهم, �أن �فضحهم في عقر 

 بیتهم, ال یوجد إنسان �ملك أن �منع عنه قضاء هللا وقدره.

 ي تنكشف األمور ....... في حاالت �عن

 واقعة :

أنا حدثني شخص, قال لي: وهللا أنا أسكن في الصالح�ة, مرة وجدت ابني �أتي مسرعًا, �قول: �ا �ا�ا, في البیت 

رجل, قال لي: فورًا ذهبت إلى البیت, فعًال: وجده رجل, وزوجته محج�ة حجا�ًا كامًال, فأغلق ال�اب, وأتى 

ي فضح نفسه بیده, القصة �عد أن رواها لي مرة ثان�ة, قال لي: زوجتي تشتري حاجة �الشرطة, وكتب ض�طًا, �عن

 انظر اآل�ة الكر�مة: –من محل تجاري, 

 ﴿َفَال َتْخَضْعَن ِ�اْلَقْوِل َفَ�ْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِ�ِه َمَرٌض﴾

 ]32[سورة األحزاب اآل�ة: 

هي بر�ئة, لكن هذا الكالم �عني شيء, �عني شيء, قالت له: راعني, نحن جیرانك, لماذا قل�ك قاس علینا؟ 

فراعاها, وطرق ال�اب في الیوم الثاني, وضع رجله في البیت, ودخل على أساس في دعوة منها, خضوعها 

�القول: فسره دعوة, هي یبدو أنها امرأة شر�فة, لكن جاهلة, فلما رأت رجًال في البیت, أرسلت ابنها إلى زوجها 

 تستنجده.
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أنا ارتكبت حماقة كبیرة, تسرعت, أغلق ال�اب, وجاء �الشرطة, وكتب ض�طًا, وفضح نفسه, ط�عًا: طلق قال لي: 

 زوجته, قض�ة تعالج, هذه تعالج �سرعة, ینبهها اإلنسان.

 فإذا اإلنسان حینما یتمنى أن �ستمع إلى فضائح الناس, لعل هللا �عاق�ه: �أن �فضح في بیته.

 ن كر�مًا, واإلنسان �عفو, واإلنسان ال یذكر الماضي. فاإلنسان �ستر, واإلنسان �كو 

 رأي شخصي :

�عني أصعب شيء في الح�اة: أن اإلنسان تاب, ما كان هكذا, كان �فعل كذا وكذا, هذا ش�طان صار, هذا الذي 

 �قول عن إنسان تائب, یذكره �ماض�ه, هذا ش�طان, إنسان تاب, یجب أن تعامله كتائب.

ع: إذا لم نعامل التائب كتائب, كنا في حقه مجرمین, إنسان عمل عمًال, وتاب منه, لي رأي أنا في الموضو 

 واستقام. 

 هكذا عامل النبي حاطب بن أبي بلتعة �عد أن علم �قصته :

�عني في صحابي ارتكب معه جرمًا, جر�مة خ�انة عظمى, قبل غزو مكة أو قبل  -اللهم صل عل�ه-سیدنا النبي 

 طب بن بلتعة إلى قر�ش, قال: فتح مكة, كتب رسالة حا

ممكن, ممكن مواطن یرسل لدولة معاد�ة كتا�ًا؛ أنه في خطة إلطالق –((إن دمحمًا س�غزوكم, فخذوا حذركم, 
 النار عل�كم, أو لعدوان, أو لفتح, أو

 . -لغزو؟ هذه خ�انة عظمى

في مكان اسمه الروضة, هناك  فالنبي جاءه الوحي, لما جاءه الوحي, أرسل صحابیین إلى ما بین مكة والمدینة,
, -�القوة ط�عاً –امرأة تحمل في عكاصة شعرها رسالة, راسلها حاطب بن بلتعة إلى قر�ش, فأخذا الرسالة منها 

 .-عل�ه الصالة والسالم-وجاءا بها إلى النبي 

 سیدنا النبي استدعى حاطب, قال له: 
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أنا موقن –فرت وال ارتددت, ولكنني لصیق في قر�ش ((ما هذا �ا حاطب؟ فقال حاطب: وهللا �ا رسول هللا! ما ك
أردت أن تكون لي عندهم ید أحمي بها أهلي وأوالدي, وهللا ما كفرت �دمحم, وال ارتددت, فاغفر لي  -بنصرك

 ذلك �ا رسول هللا

  -عل�ه الصالة والسالم-فالنبي -كالم واضح–

 قال: إني صدقته فصدقوه, وال تقولوا ف�ه إال خیرًا))

 و�ته. قبل ت

 نقطة خطیرة :

هنا في نقطة خطیرة جدًا: أنت تاجر, عندك أمین مستودع خانك, �اع ال�ضاعة, ما بلغك, قال لك: ناقصة, حتمًا 

�التسل�م في خطأ, جاء إنسان إلى عندك, قال لك: هذا أمین مستودعك �اعني �ضاعتك, وق�ض ثمنها, هذا 

. لكن ت�ق�ه أمین مستودع؟ ال, في مهمات ثان�ة, أما إذا أ�قیته إنسان خان, وأنت شفقت عل�ه, وأعلن تو�ته .....

أمین مستودع, معناها أنت وثقت ثقة كبیرة بتو�ته, وعاملته كتائب مئة �المئة, الذي یرفع معنو�اته: أن ی�قى في 

 .-عمله األصلي

خیرًا, أرسله في مهمة س�اس�ة �عد أن قال: إني صدقته فصدقوه, وال تقولوا ف�ه إال  -عل�ه الصالة والسالم-فالنبي 

 لبلد آخر.

 كلفه العمل نفسه, عامله كتائب, عاملك كتائب. 

 قصة نموذج�ة :

قال له: قل  -عل�ه الصالة والسالم, إمام جامع الورد-هذه القصة التي أرو�ها كثیرًا نموذج�ة, إنسان رأى النبي 

 ه رف�قي في الجنة.قال له: قل لجارك فالن: إن -جاره الفالن سمان-لجارك فالن, 

ما هذه ال�شارة؟ فطرق �اب جاره, واستحلفه �اهلل: أن �قول له ماذا فعلت مع هللا, حتى �قول النبي عنك: إنك رف�قه 
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في الجنة؟ امتنع عن أن یتكلم, �عد ما ألح عل�ه, قال له: وهللا لك عندي �شارة, ال أقولها لك إال إذا قلت لي: ماذا 

وجت امرأة, مضى على زواجنا خمسة أشهر, وهي �طنها كبیر, معناها الولد ل�س منه, فعلت؟ قال له: وهللا تز 

وجاءها المخاض في الشهر الخامس, قال له: قررت؛ ممكن أفضحها, ممكن طلقها, ممكن اسحقها, ممكن, 

امع الورد, �عد ممكن ..... لكن احتسبت عند هللا سترها, فجاء �قابلة, ولدتها, وأخذ الولد, وأخذه, ودخل ف�ه إلى ج

أن نوى اإلمام لصالة الفجر, وضعه وراء ال�اب, وصلى مع الناس كإنسان عادي, فلما انتهت الصالة, �كى 

الصغیر, تحلق الرجال حوله, قال لهم: ما .... عمل نفسه غر��ًا, قال لهم: ما األمر ؟ قال: تعال انظر, قال: 

 وسترها.  أعطوني إ�اه, أنا أكفله, فأخذه, وأرجعه إلى أمه,

 یرى هذا إمام المسجد, أنه: قل لجارك فالن: إنه رف�قي في الجنة. 

 هللا �حب الستر, ال �حب الفض�حة. 

 هذا هو مجتمع الغرب :

قال لي شخص, قال لي: في مجتمعات الغرب مجتمع فضائحي, یتمتع �الفضائح, یتمتع, أكثر البرامج هناك كلها 

 فضائح.

�قول لك: في شخص فطا�سي, وفي شخص فضائحي, �حب الفضائح, وفي  �عني في إنسان نمطه فضائحي,

 إنسان �حب الستر. 

 ((من حسن إسالم المرء تركه ماال �عن�ه))

 ((طو�ى لمن شغله عی�ه عن عیوب الناس))

 [أخرجه البزار في مسنده]

 احذر من أن تدخل في هذا الخندق :

مكانة اإلنسان؛ ال تحاول تدخل في التفاصیل, ال تحاول  موضوع الستر شيء رائع جدًا, وكمال كبیر, وشيء یرفع

تأخذ معلومات وتنشرها بین الناس, هذه صفة �اإلنسان �سمونها العوام, له اسم هكذا معبر جدًا, أللوء, ال ل�س 
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 : أللوءًا, �عني له أوصاف عدیدة, �اللغة العام�ة, إنسان محتقر, هذا الذي یتكلم كثیرًا, �أخذ قصة, لقصة, لقصة

ْنَ�ا َواْآلَِخرَ   ِة﴾﴿ِإنَّ الَِّذیَن ُ�ِحبُّوَن َأْن َتِش�َع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذیَن َآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِل�ٌم ِفي الدُّ

 ]19[سورة النور اآل�ة:

 ماذا فعلوا؟ ما فعلوا شیئًا, ولكن أحبوا فقط, تمنوا.

 -ال سمح هللا-ت ل�س من المؤمنین, أنت في خندق أنت حینما تتمنى أن تش�ع الفاحشة في الذین آمنوا, أن

المنافقین, فل�فكر اإلنسان؛ �فرح �قل�ه لخیر أصاب المؤمن, �فرح هذه عالمة إ�مانه, ینزعج من خیر أصاب 

 المؤمن عالمة نفاقه.

؟ متزوجًا أو هل �سعدك أن �كون أخوك قو�ًا أم ضع�فًا؟ هل تتمنى أن �كون أخوك عالمًا أم جاهًال؟ غن�ًا أم فقیراً 

غیر متزوج؟ إن سعدت بخیر أصاب أخاك فأنت مؤمن ورب الكع�ة, وٕان غضبت, وتألمت, وحسدته, وتمنیت أن 

 تزول عنه هذه النعمة, فهذا اإلنسان في صف المنافقین. 

 أحادیث الیوم :

 ((ال �ستر عبد عبدًا في الدن�ا, إال ستره هللا یوم الق�امة))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

كل أمتي معافى ِإال المجاهرون، وٕان من المجاهرة أن �عمل الرجل �اللیل عمًال، ثم ُ�ص�ح وقد ستره هللا, ((
 ف�قول: �ا فالن، َعِمْلُت ال�ارحة كذا وكذا, وقد �ات �ستره ر�ه, َفُ�ْصِ�ُح َ�ْكِشف ِسْتر هللا عنه))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح]

 رب خمرًا, قال: وهذا الذي جيء إلى النبي قد ش

ارُب بیده، والضارب ِبَنْعِلِه، والضاِرُب ِبثوِ�ه، َفلمَّا انصَرَف, قال �عُض  ((اْضِرُ�وُه، فقال َأبو هر�رة: َفِمنَّا الضَّ
, فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال تقولوا هكذا, ُتِعیُنوا عل�ه الش�طاَن))  القوم: َأخَزاك للااَّ

 سننه][أخرجه أبو داود في 
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بخلق الستر؛ استر, ال تفضح, ال تعیر إنسانًا, ال تكشف ماض�ه, هذا ل�س  -اللهم صل عل�ه-هذا توج�ه النبي 

 في صالحك, وفي إنسان ستیر, والمؤمن ستیر. 

 �ماذا وصف النبي الزوجة الصالحة؟ :

 د ولود.النبي الكر�م: وصف الزوجة الصالحة: ستیرة, عز�زة في أهلها, ذلیلة مع �علها, ودو 

اإلنسان اآلخر فضائحي؛ �حب الفضائح, �حب القصص, هكذا تنتشر, �حب �فهم, لماذا طلقها؟ ل�كون لها عالقة 

مع غیره, و�ا ترى ما أنجبت, منه لما منها؟ لماذا تتدخل أنت؟ یر�د أن �فهم منه لما منها, هذا كله من فضول 

 اإلنسان, ومن تعلقات الش�طان. 

 دعاء الختام :

 , الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 2قضاء حوائج المسلمین:  {119-109}الدرس 

 13-02-1999لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 اة؟ :ما علة وجودك في هذه الح�

 -عل�ه أتم الصالة والتسل�م-أیها األخوة الكرام, ال زلنا مع كتاب ر�اض الصالحین, من كالم سید المرسلین 

 وننتقل إلى �اب جدید من أبواب هذا الكتاب الم�ارك, وهو �اب: قضاء حوائج المسلمین. قال تعالى:

 ﴿َواْفَعُلوا اْلَخْیَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾

 ]77�ة:[سورة الحج اآل

هللا هلالج لج, ر�ط الفالح �فعل الخیر, بل هل تصدق أن علة وجودك في األرض: أن تفعل الخیر؟ ولو طالبتني 

 �الدلیل, لقلت لك: حینما �أتي ملك الموت, �قول اإلنسان: 

 ﴿َربِّ اْرِجُعوِن﴾

 ]99[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلحًا﴾

 ]100[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ندم على أثمن شيء في الدن�ا, والعمل الصالح هو ثمن الجنة, والعمل الصالح هو ثمن لقاء هللا عز وجل:

 ﴿اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِ�َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾

 ]32[سورة النحل اآل�ة:
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 ﴿َفَمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َر�ِِّه َفْلَ�ْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا﴾

 ]110�ة:[سورة الكهف اآل

العمل الصالح هو ثمن الجنة التي خلقت من أجلها, اإلنسان خلق لجنة عرضها السموات واألرض؛ فیها ما ال 

 عین رأت, وال أذن سمعت, وال خطر على قلب �شر, جنة إلى أبد اآلبدین.

ألنه كلما امتد �ه  الح�اة الدن�ا ح�اة متع�ة, الدن�ا تغر, وتضر, وتمر, والزمن ل�س في صالح اإلنسان في الدن�ا,

 العمر, ضعفت قدرته على االستمتاع �الح�اة.

 ال بد من هذا الممر :

 هللا عز وجل قال:

 ﴿َلَتْرَكُبنَّ َطَ�قًا َعْن َطَبٍق﴾

 ]19[سورة االنشقاق اآل�ة:

حة, ینظف الطفل یولد, �فرح أهله فرحًا شدیدًا؛ أول فرحة أنه ولد, والفرحة الثان�ة سل�م معافى, أجهزته كلها صح�

�فرحون, تظهر أسنانه �فرحون, �مشي فرحة را�عة, یدخل حضانة �أتي حافظًا الفاتحة, �فرح الوالدان, �عد ذلك 

المعوذتین, �عد ذلك سورة �اسین �حفظها, یدخل ابتدائي, یدخل إعدادي, یدخل ثانوي, یدخل جامعة, اآلن مشكلة 

لعمل, أمن العمل, الزواج, تزوج, مشكلة األوالد, لم ینجب أوالد, العمل, أنهى الدراسة, في مشكلة الدراسة أنهاها, ا

تر��ة األوالد, تزو�ج األوالد, تزو�ج البنات, �عد ذلك األب صار عنده خمسین علة, صار معه تنكة أدو�ة؛ 

 مفاصل, على كول�سترول, على أسید أور�ل, على ..... �عد ذلك تأتي النعوة, أبدًا:

 َعْن َطَبٍق﴾ ﴿َلَتْرَكُبنَّ َطَ�قاً 

 ]19[سورة االنشقاق اآل�ة:

ممر إج�اري, كلنا على هذا الطر�ق؛ یبدأ ولد سل�م, اثنان نظف, ثالثة ظهروا أسنانه, أر�عة مشى, خمسة دخل 

حضانة, ستة ابتدائي, س�عة إعدادي, ثمان�ة ثانوي, تسعة جامعة, عشرة عمل, أحد عشر زواج, اثنا عشر إنجاب 
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, �عد ذلك جاءت األمراض؛ إما انقراص �الفقرة -نسینا تأمین بیت-�ج األوالد, تأمین بیت, أوالد, ثالثة عشر تزو 

الثالثة, إما التهاب مفاصل مناقیر, ضعف �الكبد مثًال, وهكذا ..... إلى أن �أتي األجل, كان شخصًا, صار 

 كلمتین على الطرق, انتهى: 

 ﴿َلَتْرَكُبنَّ َطَ�قًا َعْن َطَبٍق﴾

 ]19ق اآل�ة:[سورة االنشقا

 ممر إج�اري, واإلنسان �ضعة أ�ام, كلما انقضى یوم, انقضى �ضع منه, فهذه الدن�ا متع�ة. 

 هذا س�اق الدن�ا :

أنا مرة ذكرت مثًال, �عني الحق�قة معبر, تصور س�اق س�ارات, طر�ق كأتستراد المزة, عر�ض, طوله ستة كیلو 

ألف س�ارة, الس�ارة أحدث مودیل, وأرقى ماركة؛ س�ارة أصغر  متر, لو كان طوله خمسون كیلو مترًا, المتسا�قون 

حجم, س�ارة كبیرة, س�ارة شرق�ة, س�ارة أمیرك�ة, س�ارة أورو��ة, س�ارة �ا�ان�ة, س�ارة س�اح�ة, س�ارة فان, س�ارة 

ضعف س�ارة ..... هذا الطر�ق ینتهي بجدار؛ فاألول نزل, واألخیر نزل, وأكبر س�ارة نزلت, وأسرع س�ارة نزلت, وأ

 نزلت, هذا, هذا س�اق الدن�ا.

�قول لك: مات, لكن ترك ثالثمئة ملیون, مات, ذاك ملیونیر, في شخص ثان مات ملیونیرًا, عل�ه دیون �عني, 

عل�ه دیون �المالیین؛ هذا مات مر�ضًا, هذا مات صح�حًا, هذا مات �حادث, هذا مات قو�ًا, هذا مات غن�ًا, هذا 

 ي الحفرة, هل هذا الس�اق: جدیر أن تسعى إل�ه؟مات ملكًا, الجم�ع ف

((الدن�ا ج�فة, طالبها كالبها, والدن�ا دار لمن ال دار لها, و�سعى لها لمن ال عقل له, من عرفها لم �فرح 
 برخاء, ولم �حزن لشقاء, قد جعلها هللا دار بلوى, وجعل اآلخرة دار عقبى))
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 هذا س�اق الدن�ا :

 فاهلل عز وجل قال:

 اْفَعُلوا اْلَخْیَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾﴿وَ 

 ]77[سورة الحج اآل�ة:

 الفالح مرت�ط �فعل الخیر, �قدر فعلك الخیر أنت فالح, ل�س �قدر حجمك المالي أنت فالح. 

 ما هو الفقر, وما هو الغنى؟ :

 لما سیدنا موسى سقى للمرأتین, ماذا قال؟ قال:

ي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْیٍر َفِقیٌر﴾﴿َفَسَقى َلُهَما ُثمَّ َتَولَّى إِ  لِّ َفَقاَل َربِّ ِإنِّ  َلى الظِّ

 ]24[سورة القصص اآل�ة:

الفقر هو فقر العمل الصالح, والغنى هو غنى العمل الصالح, تجد شخصًا من عامة الناس, هللا عز وجل أجرى 

 على یده أعماًال طی�ة, هذا الغني.

 �عد العرض على هللا. وسیدنا علي: الغنى والفقر

فین�غي أال �غیب عن أذهاننا؛ أن علة وجودنا في الدن�ا, علة وجودنا في الدن�ا هو العمل الصالح, العمل الصالح 

 ثمن الجنة:

 ﴿اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِ�َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾

 ]32[سورة النحل اآل�ة:

 العمل الصالح سبب رضاء هللا عن اإلنسان.

 ال ینظر إلى صوركم وال إلى أجسامكم, ولكن ینظر إلى قلو�كم وٕالى أعمالكم)) ((إن هللا
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َها وَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشَّ ُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّ َدِة َفُیَنبُِّئُكْم ِ�َما ُكْنُتْم ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَیَرى للااَّ
 َتْعَمُلوَن﴾

 ]105�ة اآل�ة:[سورة التو 

فلذلك: العمل الصالح ثمن الجنة, ثمن رضاء هللا, ثمن السالمة, ثمن السعادة, ثمن التوفیق, ثمن النجاح, ثمن 

 الفالح, إلى آخره .......

 من هو المسلم؟ :

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, أن رسول هللا -رضي هللا عنهما-عن ابن عمر 

 ُه، وال ُ�ْسِلُمُه، َمن كاَن في حاَجِة أخ�ِه كان ُهللا في حاَجِتِه. ((المسلُم أخو المسلم، ال َ�ظلمُ 

خذوا مني هذه الحق�قة: �قدر ما تعین أخاك, ُتعان على حاجاتك, �قدر ما تساعد أخاك, تساعد على حاجاتك, -
 �قدر ما تهب لنصرة الضعیف, هناك من ینصرك, إذا كنت ضع�فًا, أبدًا.

 حتى هناك �عض األحادیث: 

 (هم في مساجدهم وهللا في حوائجهم))(

 هذا هو قانون الت�سیر والتعسیر :

 �عني أقول لكم �شيء دقیق: أسعد إنسان هو الذي أموره م�سرة, هو الت�سیر مسعد, وهللا عز وجل قال: 

 ﴿َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى﴾ 

 ]5[سورة اللیل اآل�ة:

َق ِ�اْلُحْسَنى﴾  ﴿َوَصدَّ

 ]6ة:[سورة اللیل اآل�
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ُرُه ِلْلُ�ْسَرى﴾  ﴿َفَسُنَ�سِّ

 ]7[سورة اللیل اآل�ة:

 ﴿َوَأمَّا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنى﴾

 ]8[سورة اللیل اآل�ة:

 ﴿َوَكذََّب ِ�اْلُحْسَنى﴾

 ]9[سورة اللیل اآل�ة:

ُرُه ِلْلُعْسَرى﴾  ﴿َفَسُنَ�سِّ

 ]10[سورة اللیل اآل�ة:

 قم, واعمل الصالحات أمورك م�سرة. هذا القانون قانون الت�سیر والتعسیر؛ آمن, واست

واإلنسان إذا لم یؤمن, ولم ینفق من ماله, ولم ینض�ط �الشرع, استغنى عن طاعة هللا, أموره كلها معسرة, وقد تنشأ 

مشكلة كبیرة لسبب تافه؛ �أوج نشاطه, �أوج صحته, �أوج قوته, �أوج غناه؛ صحة, على غنى, على مال, على 

 جمال.

 أمر هللا, تهون على هللا:حینما یهون عل�ك 

س�حان هللا! دخل إلى البیت, وجد في قاطع كهر�ائي, �عني أصا�ه خلل, فأتى بإنسان لتصل�حه, قال له: أبدله 

لي, قال له: محله منخفض, أرفعه لك؟ قال له: ارفعه, رفعه, في الیوم الثاني اضطر أن �ستعمله, صار أعلى 

صعد على الكرسي, فقس, دخل في مقعده, دخل على المستشفى, قعد من طوله, قال البنته: أعطني الكرسي, 

 عشر�ن یومًا, كان منته�ًا, ترك مئتین وعشر�ن ملیون دوالر, �أتفه سبب؛ أن القاطع عاله قل�ًال, یذهب رخ�صًا.

 اإلنسان إذا كان هینًا على هللا عز وجل ....... 

 حینما یهون عل�ك أمر هللا, تهون على هللا. 

 . -أ إیدز انتهى, �عني تجد خطأ ثان�ًا حادث انتهى؛ أما إذا كنت مع هللا, هللا �حم�ك, و�حفظك, و�وفقك�عني خط
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 من تفر�ج الكر�ات :

 َوَمْن َفرََّج عن ُمسِلم ُكْرَ�ة َفرََّج ُهللا عنه ِبَها ُكْرَ�ة من ُكَرِب یوِم الق�امِة.

 ت.ملیون كر�ة یوجد, وأنت متاح لك أن تفرج مئات الكر�ا-

أح�انًا: الكر�ة أساسها: ینقصه ألفین تعط�ه ألفین, فرجت عنه, أح�انًا الكر�ة ینقصها أن تكلم له إنسانًا, كلمته, 

 عینه عنده, وظفه, صار له دخل انتهت كر�ته, یلزمه بیت, عاونته �شراء بیت, أنهیت كر�ته.

 .-�عاون, �حكم مر�ضًا, كان مكرو�ًا, شفاه هللا -أح�اناً –�عني الطبیب 

 من أخالق المسلم :

 ((َوَمن َسَتَر ُمسِلمًا َسَتَرُه ُهللا یوم الق�امة))

 [أخرجه أبو داود في سننه]

انظر األخالق اإلسالم�ة, المسلم ستیر, أما الكافر فضاح, مجتمع الكفر مجتمع فضائح, یتغذون �الفضائح, 

مؤمن ستیر, �شتق من أسماء هللا الحسنى خلقًا, ینشرونها على األنترنت, �كبرونها, یتمتعون بها الكفار, أما ال

 �شتق من اسم الستار الستر.

 ما وراء هذه السطور :

 وهللا كالم جمیل: 

, وال �ظلمه؛ َمن كاَن في حاَجِة أخ�ِه كان ُهللا -ال یتخلى عنه–((المسلُم أخو المسلم، ال َ�ظلُمُه، وال ُ�ْسِلُمُه, 
 ِلم ُكْرَ�ة َفرََّج ُهللا عنه ِبَها ُكْرَ�ة من ُكَرِب یوِم الق�امِة.في حاَجِتِه, َوَمْن َفرََّج عن ُمس

حدثني أحد الدعاة, قال لي: زارني شاب في مقتبل العمر, عقد العقد على فتاة, وتأمن البیت, لكن ینقصه �عض -

مه عشر�ن األثاث, والعرس مؤخر على شراء غرفة النوم, واألمر طال, وصار في بلبلة, وصار في مشكالت, یلز 

 ألفًا, قال لي: أمنتهم له, قال لي: من شدة فرحه كاد ُ�صعق, وقع على األرض ساجدًا, قال له: �ا ر�ي لك الحمد.
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 تصور إنسانًا, كر�ته كلها عشرون ألفًا.

خمسة وثمانین ملیونًا, على  -هذا أعلى رقم سمعته-وط�عًا: من حوالي سنة, صار في عرس �الشیراتون, كلف 

 كم شاب تفرج كر�ته؟ وهللا أح�انًا كر�ة إنسان, �ألفین تحل.  عشر�ن ألف

أنا أغرب إنسان جاء إلى عندي, قال لي: أر�د أن أتزوج, قلت له: نعم, قال لي: أر�د بیتًا, قلت له: بیت! صعب, 

د, قال لي: ل�س صع�ًا, أنا عندي قطعة أرض في الغوطة, وفي عامل �اطون یدیني أجرته, فقط أر�د ثمن الموا

 كم؟ قال لي: خمسة وخمسون ألفًا, كل البیت فقط؟ قال لي: فقط, وهللا تأمنوا, وفاهم, رجعهم.

 كر�ته كلها خمس وخمسون ألفًا, شاب.

 قارن بین عمل أهل الدن�ا و�ین عمل أهل اآلخرة :

المال أنفقوه إسرافًا وتبذیرًا, إذا أنفقوا  -أخواننا–�ملیون لیرة, أهل الدن�ا  -فقط–أح�انًا: تجد ورود �ملیون لیرة, ورود 

 وٕاذا منعوه منعوه بخًال وتقتیرًا, بخل وتقتیر.

, زوج ابنته, ما �عث شیئًا, �عث �طاقة دعوة فقط, في وسطها وصل �ألف لیرة, -جزاه هللا خیراً -أخ من أخواننا 

 و�ة شرع�ة في دار�ا. إلنشاء ثانو�ة شرع�ة في دار�ا, كل مدعو موضوع في الظرف وصل �ألف لیرة, لتأس�س ثان

شیئًا, ز�د�ة, .... صار عندي حوالي  -هكذا–قال لي: أنا دعوت مئتین وعشر�ن ألفًا دفعناهم للثانو�ة, لو قدم 

 ألفي ز�د�ة, ل�س لهم محل أساسًا, وكل واحدة شكل, هذه ل�س لها طعمة, �عني قدم شیئًا, قدم لثانو�ة .......

, أحب أن یزوج أخاه, �عني جعل لكل مدعو هد�ة �ألف لیرة, -م�سور الحالكان من أخواننا, لكن -إنسان ثان, 

دعا ثمانمئة, قام الخطیب �عقد القران, قال: أنا دعوت ثمانمئة أخ, صاحب الدعوة دعا ثمانمئة أخ, وخصص 

 لكل مدعو ألف لیرة, المبلغ مودع عند جهة أمینة بتزو�ج الش�اب, وهللا شيء جمیل!. 

نحل مشاكل الش�اب, ثمانمئة ألف وضعهم عند جهة موثوقة, وُأنفقوا على تزو�ج الش�اب, فهذا  آن األوان تتحرك,

........ 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1362 

 مشكلة :

مرة قال لي أخ, فقیر جدًا, قال لي: أر�د عشر�ن ألفًا, قلت له: لماذا؟ قال لي: أر�د أن أشتري دراجة نار�ة, أوزع 

 في أخ أمنهم له, ردهم �عد سنة, ودفع زكاة ماله.أك�اسًا في الغوطة, قلت له: وهللا معقول, وهللا 

 . -إنسان حللت له مشكلته �عشر�ن ألف, تجد أمواًال تنفق من قبل األغن�اء, �ال جدوى, �ال فائدة 

 هذا مجتمع المؤمنین :

 َوَمن َسَتَر ُمسِلمًا َسَتَرُه ُهللا یوم الق�امِة))

 [أخرجه أبو داود في سننه]

ق عل�ه, ورائع؛ ستر, تفر�ج, كرب, قضاء حوائج, أال تظلم, وأال تسلم أخاك, هذا مجتمع هذا الحدیث, وهللا متف

المؤمنین, هذا مجتمع التعاون, في قصص ترفع معنو�اتنا, وفي قصص تث�ط معنو�اتنا, في قصص تشعر أن 

 الدن�ا بخیر, ال زلنا بخیر. 

 عمل�ة إنفاق :

میتم سید قر�ش, كلفت إلقاء كلمة لجمع التبرعات لهذا المیتم,  وهللا مرة دعیت في رمضان إلى طعام اإلفطار في

وهللا ألقیت كلمة حوالي عشر دقائق, الحصیلة ثمان�ة مالیین, خالل نصف ساعة, دفعوا ثمان�ة مالیین, �قومون 

 بتعمیر بناء سید ..... ینقصهم طابق, وعندهم إنفاق, وهللا نحن بخیر.

 ال تستغرب :

معه مالیین مملینة, �قول لك: ال یوجد سیولة, (ال یوجد سیولة), ینفق على شهواته اآلالف وأح�انًا: تجد شخصًا 

 المؤلفة, أما على عمل صالح یبخل.

, قال لي: أعطاني عشر لیرات, قال -أخ من أخواننا-قال لي: دخلت إلى محل تجاري, قلنا له: جمع�ة خیر�ة, 

 هل تلتقطها؟ قال له: ال وهللا, ال یلتقطها. له: بر�ك, قال له: بر�ك, لو وجدتها في الطر�ق,

 سخت نفسه بهذه العشر لیرات, وأ�ضًا من الصعب أن تتداول, من كثرة اهترائها, أما على الشهوات �غیر حساب.
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, خمسة وثالثون ألفًا, غیر �عني, -فقط–وهللا سمعت زرار �انطو بخمسة وثالثین ألفًا ثمنه, زرار �انطو نسائي 

 غیر.

 نفق األموال على البذخ والترف, هللا عز وجل �عمنا �ال�الء.حینما ن

 قصة لها مغزى :

 آخر حدیث: �قول عل�ه الصالة والسالم: 

َر على ُمْعِسر  ((َمن َنفََّس عن مؤمن ُكْر�ة من ُكَرب الدن�ا َنفََّس ُهللا عنه ُكر�ة من ُكَرب یوم الق�امة، ومن َ�سَّ
َر ُهللا عل�ه في الدن�ا واآل  ِخَرِة. َ�سَّ

في تاجر أقمشة, مرة زارني, قال لي: أنا في تاجر �الحمید�ة, كلما أذكره أ�كي, رأسًا أ�كي, وهذه القصة من -
ثالثین سنة, قلت له: ماذا عمل معك؟ قال لي: لم یبق معي مال, جاء ل�طالبني �مبلغ كبیر, لما قادم من الشام, 

ن أن تتناول طعام الغداء؟ قال لي: ال یوجد مانع, قال له: لكن في قلت: أدعوه لتناول طعام الغداء, قلنا له: ممك
البیت, وهللا إلى مطاعم ال یوجد معي, قال له: في البیت, قال لي: دخلت إلى بیته, التاجر دخل لبیته وجده 

ها, قال له: صغیرًا جدًا, ل�س معناها آكل أموال الناس, ومتوسع فیهم, ال, قال له: أین السندات؟ قال له: هذه, مزق
انزل على الشام في الجمعة الثان�ة, لكي أب�عك �ضاعة, وٕاذا كان تر�د نمر من عند غیري, أؤمنها لك, واعمل, 
وأنا معك, ألغى السندات موقتًا, وأعطاه �ضاعة, وأمن له �ضاعة من عند جیرانه, وقال الكر�م: خذ, قال لي: وفى 

 الدینات, وفى السندات ......

ته, بیته فخم جدًا, هللا أكرمه, �قول لي: كلما أتذكره أ�كي, ألنه نشلني, كان من الممكن أن �حطمني؛ وهللا زرنا بی
 لكن نشلني.

ل�س الكل الر�ح بخمسمئات, أح�انًا تر�ح أخاك, المادیون عقلهم محدود, قناعة الر�ح هو أموال فقط, أح�انًا تر�ح 
 . -دن�ا, خیر لك من أن تر�ح الدن�ا وتخسر إنسانًا, هذا كالم دقیقأخاك, أهم من المال, ألن تر�ح إنسانًا وتخسر ال
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ن�ا واآلِخَرِة، َر ُهللا عل�ه في الدن�ا واآلِخَرِة، َوَمن َسَتَر ُمسِلمًا َسَتَرُه ُهللا في الدُّ َر على ُمْعِسر َ�سَّ وُهللا في  ومن َ�سَّ
َل ُهللا لُه ِ�ِه طر�قًا ِإلى الجنَِّة،  َعوِن العبِد ما كاَن العبُد في َعوِن َأخ�ِه، َوَمن سلكَ  طر�قًا َیْلَتِمُس ف�ه ِعْلمًا َسهَّ

َوَما اْجَتَمَع قوم في بیت من بیوِت ِهللا َیْتُلوَن كتاَب ِهللا تعالى و�َتَداَرُسوَنُه بینهم؛ ِإال َنَزَلْت علیهم السكینُة، 
تهُم المالئكُة, وَذَكرُهُم هللاُ    ف�من ِعنَدُه، وَمن �طََّأ �ه َعمُلُه لم ُ�ْسِرْع ِ�ِه َنسُ�ُه))َوَغشَیتهم الرحمُة، وَحفَّ

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما]

 هذا الحدیث �حتاج إلى درس خاص إن شاء هللا في درس قادم.

 دعاء الختام :

 یدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على س

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 �ة من كرب الدن�امن نفس عن مؤمن كر -3قضاء حوائج المسلمین:  {119-110}الدرس 

 20-02-1999لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 من هو الموفق؟ :

 أیها األخوة الكرام:

 أنه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, عن النبي -ضي هللا عنهر -عن أبي هر�رة 

 ((من نفس عن مؤمن كر�ة من كرب الدن�ا, نفس هللا عنه كر�ة من كرب یوم الق�امة.

 ورد في �عض اآلثار القدس�ة: -

((أن �ا ع�ادي, الخیر بیدي والشر بیدي, فطو�ى لمن قدرت على یده الخیر, والو�ل لمن قدرت على یده 
 الشر))

 إذا أردت أن تعرف مقامك, فانظر ف�ما استعملك.

عملك في العطاء أم في األخذ؟ عملك في بث الطمأنینة �الناس أم في سلبهم أمنهم؟ عملك في إعطاء الناس 

 المال أم في ابتزاز أموالهم؟ عملك في اإلحسان إلى الناس أم في اإلساءة إلیهم؟

 على ید�ه.الو�ل, ثم الو�ل, ثم الو�ل, لمن قدرت الشر 
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 قصة تروى من �طون الكتب :

: أن رجًال �طوف حول الكع�ة, �قول: ر�ي اغفر لي ذنبي, وال أظنك تفعل, فكان -وهذه قصة في الكتب-ُیروى 

وراءه رجل سمع مقالته, فقال: �ا هذا, ما أشد �أسك من رحمة هللا! قال: ذنبي عظ�م, قال: وما ذن�ك؟ قال: كنت 

فتنة, فلما قمعت, أب�حت لنا المدینة, دخلت أحد البیوت, ف�ه رجل, وامرأة, وولدان, فقتلت جند�ًا في حملة لقمع 

الرجل, وقلت المرأته: أعطني كل ما عندك, أعطته كل ما عندها, فقتلت ولدها األول, فلما رأتني جادًا في قتل 

 قرأتهما, فوقع مغش�ًا علي: الثاني, أعطتني درعًا مذه�ة أعجبتني, تأملتها, فإذا علیها بیتان من الشعر,

 وقاضي األرض أسرف في القضاء  إذا جــار األمیر وحاج�اه
 لقاضي األرض من قاضي السماء فو�ــل ثم و�ـل ثم و�ـل 

 أخواننا الكرام, أقول لكم مرة ثان�ة: 

 ((طو�ى لمن قدرت على یده الخیر, والو�ل لمن قدرت على یده الشر))

 ال الناس �ال�اطل :هذا مصیر كل إنسان یبتز أمو 

طو�ى لمن أعطى, والو�ل لمن �أخذ, طو�ى لمن طمأن, والو�ل لمن أخاف, طو�ى لمن أعان الناس, والو�ل لمن 

 ابتز أموالهم. هللا عز وجل كبیر.

أعرف رجًال, �عني �ان�ًا عمله على إیذاء الناس, وعلى أكل أموالهم �ال�اطل, وقوي, جمع أمواًال طائلة, أنشأ 

 ي غرب دمشق, ب�عت بثمان�ة وخمسین ملیونًا, كم فیها ......مزرعة ف

في إحدى الل�الي, یذهب إلى هذه المزرعة, أمامه س�ارة حدید, األرض فیها بترول, استعمل المك�ح, فلم یجاوب, 

, فدخل في هذه الس�ارة, فیها قض�ان خارج منها, قصت رأسه, وألقته إلى المقعد الخلفي, وأصیبت زوجته �الجنون 

 وابنته ماتت, وابنه مات, و��عت المزرعة, أرخى هللا له الحبل عشر سنوات, ثم قصمه.
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 خذ هذه العبرة من هذه الكلمة :

 ف�ا أیها األخوة, طو�ى لمن نفس عن مؤمن كر�ة, والو�ل لمن سبب له كر�ة.

 اس. أسالیب اإلیذاء كثیرة جدًا؛ ممكن محتال, ممكن تستخدم الثقة التي أوالك إ�اها الن

 طبیب موثوق, لو قال: ال بد من عمل�ة جراح�ة, والعمل الجراحي غیر مفید, ما أحد شعر, هذه بینه و�ین هللا.

المحامي موثوق, ممكن �قول لك: تر�ح الدعوة, ابتز منك خمسمئة ألف خالل ثماني سنوات, ثم خسرت الدعوة 

لوب, أو �آخر, أو �المكر؛ العبرة: أال تبني مجدك ممكن, هذه �طرائق عدیدة؛ إما �االحت�ال, أو �القوة, أو �أس

على أنقاض الناس, وأال تبني ثروتك على إفقار الناس, وأال تبني أمنك على إخافة الناس, وأال تبني ح�اتك على 

 .-موت الناس

 من نفس عن مؤمن كر�ة من كرب الدن�ا, نفس هللا عنه كر�ة من كرب یوم الق�امة.

 مق�اس دقیق :

الكرام, في مق�اس, هذا المق�اس دقیق, دقیق, دقیق: ما الذي �سعدك: أن تأخذ أم أن تعطي؟ إن كان أخواننا -

الذي �سعدك أن تأخذ, فأنت من أهل الدن�ا, وٕان كان الذي �سعدك أن تعطي, فأنت من أهل اآلخرة, ما الذي 

 تسعد الناس أم أن تشقیهم؟ أن تر�حهم أم أن تتعبهم؟. �سعدك؛ أن 

 ا لم یؤذ ال ینام, ال یرتاح, إذا ما أوقع األذى �الناس ال یرتاح, هذا له مصیر وخ�م. في شخص إذ

�عني إذا هللا عز وجل سمح لك تنفس عن مؤمن كر�ة؛ أن تعینه, أن تقرضه, أن تزوره, أن تواس�ه, أن تدله على 

 هللا, فأنت من أسعد الناس.
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 إذا أردت أن تعرف مقامك, فانظر ف�ما استعملك :

 وأخواننا الكرام, مرة ثان�ة: إذا أردت أن تعرف مقامك, فانظر ف�ما استعملك.

ال أنسى موقف, دعیت الفتتاح مسجد في الصبورة, والذي أنشأ المسجد, دعا كل علماء دمشق, وتناولوا طعام 

المسجد �عد الغداء, وألقیت كلمات, وهللا رأیته كالشمس, إنسان اشترى أرضًا, وعمرها مسجدًا, خرجت من هذا 

انتهاء االحتفال, وجدت أمامي ملهى, �عد أن انتهى, وتم, ودشن, �أسبوع مات صاح�ه, وازنت بین من أنشأ هذا 

 المسجد, ومن أنشأ هذا الملهى؛ األول مات, الثاني لم �مت �عد, لكن ماذا ی�قى؟.

ة غرائز, في كل إذاعات العالم العر�ي وازن بین مغن وقارىء, االثنان ماتا؛ إنسان: أغان�ه فیها فسق, وفجور, وٕاثار 

 ُتذاع, وٕانسان آخر: القرآن الذي تاله في كل اإلذاعات ُیذاع.

مرة افتتحنا مسجدًا, جلس إلى جانبي مدیر األوقاف, قلت له: هنیئًا لك, أنت تفتتح مسجدًا, وتعین خطی�ًا, في 

 غیر ال�الد یوجد من �فتتح ملهى, و�عین راقصة, فرق كبیر. 

 س ....:ال تن

 ال تنس هذه الكلمة: إذا أردت أن تعرف مقامك, فانظر ف�ما استعملك.

 أنت ما هو�تك؟ في إنسان عمله أساسه إخافة الناس, في إنسان عمله سلب الناس أموالهم.

أنت ال تنس أن في العالم أنب�اء وأقو�اء �الض�ط؛ األنب�اء ملكوا القلوب �كمالهم, واألقو�اء ملكوا الرقاب �قوتهم, 

 تا�ع لمن؟ إما أن تكون تا�عًا لنبي, سالحك الكمال, تملك القلوب, وٕاما أن تكون تا�عًا لقوي, تملك الرقاب.

 قض�ة ت�سیر :

 : ومن �سر على معسر, �سر هللا عل�ه في الدن�ا واآلخرة:-اآلن

 ))((رحم هللا عبدًا؛ سهًال إذا �اع, سهًال إذا اشترى, سهًال إذا قضى, سهًال إذا اقتضى

 ((المؤمن هین لین, �ألف وُ�ؤلف, وال خیر ف�من ال �ألف وال ُیؤلف))
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 .-المؤمن وسطي, المؤمن ُ�سترضى, المؤمن �عفو, المؤمن یتسامح

 ومن �سر على معسر, �سر هللا عل�ه في الدن�ا واآلخرة. 

 قصة تاجر أقمشة :

كلما أذكر فالنًا أ�كي, قلت له: ماذا فعل �مكن قلت لكم األسبوع الماضي, زرت إنسانًا تاجر أقمشة, قال لي: -

معك فالن؟ قال لي: له معي مبلغ ضخم جدًا, جاء ل�طالبني �ه, قال لي: ال یوجد معي, هو حالته فقیر جدًا, قال 

, قال لي: قادم من الشام, خجلت, دعوته لتناول طعام الغداء, قال -هو في الالذق�ة-لي: كونه قادم من الشام, 

 بیت, قال له: وهللا في المطعم ال یوجد عندي إمكان�ة, في البیت, قال له: حسنًا.له: لكن في ال

دخل إلى بیته, بیته صغیر, فقیر, لو كان إنسانًا نصا�ًا, كان عمل  -هذا التاجر تاجر أقمشة, أخونا في الحر�قة-

عه السندات, مزقهم أمامه, قال له: �أموال الناس, واشترى بیتًا فخمًا, لما رآه بهذا الوضع, قال له: أین السندات؟ م

 انزل إلى الشام ألعط�ك �ضاعة, و�عها, وٕاذا كان في نمر عندي منها, أنا آخذها لك, وهللا عز وجل ...... 

یبدو أن اإلنسان صاحب ذمة, فأخذ ال�ضاعة و�اعها, ور�ح, وسدد له الدیون السا�قة والالحقة, وعاش في 

 �حبوحة.

سان, سبب نجاحي اإلنسان, تحملني, �سر على معسر, قال لي: له علي دین كبیر, قال لي: سبب سعادتي اإلن

 .-و�اعني �ضاعة مرة ثان�ة

 من �سر على معسر, �سر هللا عل�ه في الدن�ا واآلخرة.

 هذا هو ال�طل :

 : ومن ستر مسلمًا, ستره هللا في الدن�ا واآلخرة: -اآلن-

ة جدًا تسترهم, من السهل جدًا تكون في سهرة, تحكي قصة من السهل جدًا تفضح الناس, لكن �طولة كبیر -

مضحكة, وغر��ة, وتلفت النظر, لكن فضحت إنسانًا فیها, حطمت إنسانًا, ومن الصعب جدًا �كون عندك ألف 

 قصة, كل قصة تعمل الجلسة متألقة كلها, سكت.
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 ه الستر, المؤمن �ستر. هللا ستار, هللا عز وجل ستار, والمؤمن الكامل �شتق من كمال هللا من ستر 

�صراحة: المسلمون فضاحون, تجد كل أسرة فیها مشاكل, القصص كلها بین الناس, ال یوجد سر, حتى الزوجة 

 .-المؤمنة من صفاتها: أنها ستیرة, ال تمتنع عن زوجها, عف�فة, ستیرة, ولود

 من هم أسعد الناس؟ :

 وهللا في عون العبد, ما كان العبد في عون أخ�ه:

 الم دقیق, دقیق؛ إما أن تعین الناس, وٕاما أن تبتلى �الهموم واألوجاع. ك-

المالحظ: أن الذي ینشط لمعونة الناس, وخدمتهم, هو أسعدهم, وٕاذا أردت أن تكون أسعد الناس فأسعدهم, أسعد 

مسلمین الناس تكن أسعدهم, إذا أردت أن تسعد فأسعد الناس, اخرج من ذاتك إلى خدمة الخلق, اجعل هموم ال

 همك, اهتم �اآلخر�ن, هللا عز وجل �عني �عینك على أمر دن�اك.

 هم في مساجدهم وهللا في حوائجهم.

 هللا �حب العبد �حمل هم الناس, �حمل هم المسلمین.

 قصة نموذج�ة :

ن, له , عاش ثمانین سنة, توفي في لیلة القدر وهو �قرأ القرآ-توفي رحمه هللا-وهللا سمعت عن تاجر �العصرون�ة 

بین أخوته الثالث, ال یوجد إنسان من  -وكان في أوج نجاحه التجاري -أخوان فقیران, وزع أمواله في ح�اته, 

أسرته؛ إال زوجه, وأمن له بیتًا, أما له مكانة, ملك, كلمته ال ترد, �ع�ش لمجموعة كبیرة جدًا في أفراد أسرته؛ 

 ش�اب, شا�ات, تزو�ج, بیوت, تجارة ..... 

 ة سمعت عنه قصصًا ال تصدق, ما هذه السعادة؟ إحدى القصص: وهللا مر 

عنده صانع �أسلوب ذكي, قال له: سیدي, إذا كان أنا �عني أخذت محًال تنزعج؟ قال له: أعوذ �اهلل �ا بني! قال 

! له: حسنًا, هذه أول واحدة, قال له: �عد محلین, یوجد محل معروض للتسل�م, ممكن آخذه؟ قال له: تكرم �ا بني

عشرة آالف, یر�دون تسعین ألفًا فروغه, قال له: تكرم, أنا أؤمنهم لك, ممكن تأخذه لي أنت؟  -فقط–قال له: معي 
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قال له: على عیني, أخذه له, واشترى �ضاعة من عنده, وصار منافسًا له, عندي صانع صار صاحب محل, 

 وكله محل.

 �عني �سخن إنسان مادي, لئ�م؟ وٕانسان كر�م.

؛ �عني أخواته, أوالد -ل�س أوالده �عني-ملك كان في أسرته, ملك, ال یجرؤ إنسان من الدرجة الرا�عة, أقول لكم: 

أخواته, وأخواته البنات, أوالد أخواته البنات, ال یجرؤ إنسان من كل هذه األسرة, أن �عصي له أمرًا, عاش 

 لآلخر�ن.

جلوا, �عد أن ینتهوا �أكل, متواضع جدًا, عاش ثمانین قال: إذا دعا العمال والموظفین, ال �أكل معهم, حتى ال یخ

 .-سنة, مات في لیلة القدر, وهو �قرأ القرآن

 وهللا في عون العبد, ما كان العبد في عون أخ�ه.

 هللا �حبنا, إذا أحببنا �عضنا؛ حینما نتحاسد, ونت�اغض, ونتنافس, ال �حبنا جم�عًا.-

 اسلك هذا الطر�ق :

 یلتمس �ه علمًا:  : ومن سلك طر�قاً -اآلن

�عني إنسان جاء إلى المسجد لیتعلم, ال یوجد شيء في المسجد, كأس شاي ال یوجد, �ساط ال یوجد, اقعد اسمع -

 .-الدرس

 سهل هللا له �ه طر�قًا إلى الجنة:

 .-�عني أنت خرجت من بیتك, وارتدیت ث�ا�ك, وركبت س�ارة, واتجهت نحو المسجد, هذا طر�ق الجنة-
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 ذه المفردات التال�ة: السكینة, الرحمة :اشرح ه

شَیتهم َما اْجَتَمَع قوم في بیت من بیوِت ِهللا َیْتُلوَن كتاَب ِهللا تعالى و�َتَداَرُسوَنُه بینهم؛ ِإال َنَزَلْت علیهم السكینُة، َوغَ 

 الرحمُة، وَحفَّتهُم المالئكُة، وَذَكرُهُم ُهللا ف�من ِعنَدُه.

 نة هذه السعادة:وهللا كالم طیب, السكی-

ُ َسِكیَنَتُه َعَلْ�ِه َوَأیََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَها﴾  ﴿َفَأْنَزَل للااَّ

 ]40[سورة التو�ة اآل�ة:

والرحمة المعاونة؛ في راحة نفس�ة, وفي خیر بین ید�ك, والمالئكة في حفظ, وهللا عز وجل یذكرك عنده, یرفع لك 

 ذكرك.

 رض, أعزه كرسول هللا, واإلنسان لما یتعرف إلى هللا, یرفع هللا ذكره:�مكن ال یوجد إنسان على وجه األ

 ﴿َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك﴾

 ]1[سورة الشرح اآل�ة:

 ﴿َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك﴾

 ]2[سورة الشرح اآل�ة:

 ﴿الَِّذي َأْنَقَض َظْهَرَك﴾

 ]3[سورة الشرح اآل�ة:

 ﴿َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك﴾

 ]4رح اآل�ة:[سورة الش

 ﴿َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك﴾

 ]4[سورة الشرح اآل�ة:
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 ﴿َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُ�ْسرًا﴾

 ]5[سورة الشرح اآل�ة:

 ﴿ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُ�ْسرًا﴾

 ]6[سورة الشرح اآل�ة:

 ما النسب المقبول في دین هللا وشر�عته؟ :

 ))((وَمن �طََّأ �ه َعمُلُه, لم ُ�ْسِرْع ِ�ِه َنسُ�هُ 

 [أخرجه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما]

نحن في ح�اتنا الدن�ا, النسب تاج یتوج �ه المؤمن, إذا كنت مؤمنًا, ومستق�مًا, وقلت: أنا منسوب, على العین 

 والرأس؛ نعتد �النسب, ولكن ال نعتد �ه من دون إ�مان, واستقامة, وٕاال كأبي لهب:

﴾﴿َتبَّْت َیَدا َأِبي   َلَهٍب َوَتبَّ

 ]1[سورة المسد اآل�ة:

 عم النبي, نعتد �النسب إذا كان تاجًا یتوج �ه اإل�مان, أما إذا ال یوجد إ�مان, النسب ال ق�مة له.

 قال:  -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

 ((سلمان منا آل البیت))

 وهللا قال:

﴾  ﴿َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ

 ]1[سورة المسد اآل�ة:
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 : -عم النبي-

 ﴿َسَ�ْصَلى َنارًا َذاَت َلَهٍب﴾

 ]3[سورة المسد اآل�ة:

�عني -و�الل الح�شي, كان إذا ذكره الصحا�ة قالوا, هو إذا ذكروا سیدنا الصدیق قالوا: هو سیدنا, وأعتق سیدنا 

 .-�الالً 

 .-ما قولك!؟– وسیدنا عمر عمالق اإلسالم, خل�فة المسلمین, خرج إلى ظاهر المدینة الستق�ال �الل

 سیدنا الصدیق لما اشتراه من سیده الظالم, وضع یده تحت إ�طه, وقال: هذا أخي حقًا. 

 هذه السنة :

 , هذا الحدیث من أدق األحادیث: -أیها األخوة-وهللا 

َر على ُمْعِسر, ((َمن َنفََّس عن مؤمن ُكْر�ة من ُكَرب الدن�ا, َنفََّس ُهللا عنه ُكر�ة من ُكَرب یوم الق�امة، ومن َ�سَّ 
ن�ا واآلِخَرِة، وُهللا في َعوِن العبدِ  َر ُهللا عل�ه في الدن�ا واآلِخَرِة، َوَمن َسَتَر ُمسِلمًا, َسَتَرُه ُهللا في الدُّ ما كاَن  َ�سَّ

َل ُهللا لُه ِ�ِه طر�قًا ِإلى الجنَّ  ِة، َوَما اْجَتَمَع قوم في العبُد في َعوِن َأخ�ِه، َوَمن سلَك طر�قًا َیْلَتِمُس ف�ه ِعْلمًا, َسهَّ
بیت من بیوِت ِهللا َیْتُلوَن كتاَب ِهللا تعالى و�َتَداَرُسوَنُه بینهم؛ ِإال َنَزَلْت علیهم السكینُة، َوَغشَیتهم الرحمُة، 

تهُم المالئكُة، وَذَكرُهُم ُهللا ف�من ِعنَدُه، وَمن �طََّأ �ه َعمُلُه لم ُ�ْسِرْع ِ�ِه َنسُ�ُه))  وَحفَّ

 جه مسلم في الصح�ح, وأبو داود والترمذي في سننهما][أخر 

 هذه السنة, وكل مؤمن مكلف أن �عرف السنة, ألن هللا عز وجل قال:

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا﴾  ﴿َوَما َآَتاُكُم الرَّ

 ]7[سورة الحشر اآل�ة:

 اذا أمر, وعن أي شيء نهى!؟فكیف نأخذ عنه, وننهى عما نهى عنه وزجر, إن لم نعرف م
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هذا أمره تنف�س الكرب عن المؤمن, الت�سیر على معسر, ستر المسلم, معونة المسلم, طلب العلم, تدارس كتاب 

 هللا تعالى, واالعتماد ال على النسب, بل على االستقامة والعمل.

 دعاء الختام :

 لسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة وا

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 �اب الشفاعة:  {119-111}الدرس 

 28-02-1999لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -لشر�ف شرح الحدیث ا

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 مفتاح الدرس :

, وننتقل الیوم إلى -م الصالة والتسل�معل�ه أت-أیها األخوة, ال زلنا في ر�اض الصالحین من كالم سید المرسلین 

 �اب جدید عنوانه: �اب الشفاعة, وهذا ال�اب افتتح �قوله تعالى: 

 ﴿َمْن َ�ْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َ�ُكْن َلُه َنِصیٌب ِمْنَها﴾

 ]85[سورة النساء اآل�ة:

 : -تتمة اآل�ة-

َئًة َ�ُكْن َلُه ِكْفٌل مِ   ْنَها﴾﴿َوَمْن َ�ْشَفْع َشَفاَعًة َسیِّ

 ]85[سورة النساء اآل�ة:

 من أمثلة الشفاعة السیئة :

موضوع الیوم متعلق �الوساطة؛ لو أنك كنت وس�طًا لمنكر, أو لشر, أو لمعص�ة, أو لضرر, تتحمل وزرًا كبیرًا, 

ولو كنت وس�طًا لخیر عم�م, أو لنفع صح�ح, أو لدعوة, أو لهدى, كان لك مثل أجر الذي حصل لهم, شيء 

 دًا.خطیر ج

: أر�د أستاذ ر�اض�ات لولدي, تكرم, أعرف شخصًا, لعل هذه األسرة غیر منض�طة, -مثالً –�عني شخص قال لك 

فاختال هذا األستاذ مع هذه الطال�ة, والطال�ة في الحادي عاشر مثًال. الذي یجري, في صح�فة من توسط بین هذا 

 وذاك.

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1377 

 على من �فعلها. لو شخص سألك عن حاجة ال ترضي هللا عز وجل, ودللته

استئجار بیت, لیلة واحدة �عشرة آالف, دللته أنت, لیلة واحدة �عشرة آالف,  -مثالً -لو شخص طلب منك 

الشیراتون بثالثة آالف, معناها في مشكلة, ل�س قض�ة نوم, قض�ة دعارة معناها, أنت تعرف شخصًا عنده بیت 

 �اإلیجار, ف�سذاجة فالن یؤجرك.

 نكر, �عین على معص�ة, �عین على فحشاء, �عین على شر, �عین على ضرر.فكل إنسان �عین على م

قال لك شخص: أر�د أن أشتري طاوالت زهر كي أب�عها, من هؤالء الذین أعطوك إ�اها؟ تكرم, فالن, هي الطاولة 

 محرمة, اللعب �النرد محرم, أنت دللته.

�ة معص�ة بتوج�ه منك, أو بداللة منك, أو بإشارة أنا أضرب أمثلة عشوائ�ة, أما في ملیون حالة, مل�ار حالة؛ أ

 منك, أو �عالقة منك, أو بنص�حة منك, أنت مسؤول. 

 من أمثلة الشفاعة الحسنة :

َئًة﴾  ﴿َمْن َ�ْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َ�ُكْن َلُه َنِصیٌب ِمْنَها َوَمْن َ�ْشَفْع َشَفاَعًة َسیِّ

 ]85[سورة النساء اآل�ة:

ة مؤمنة, طاهرة, نق�ة, عف�فة, محج�ة, ملتزمة, دللت علیها إنسانًا مؤمنًا, فتزوجا, وأنج�ا أوالدًا �عني تعرف إنسان

عل�ه الصالة -طاهر�ن, واألسرة كانت أسرة راق�ة, هذه األسرة �كل أعمالها الصالحة في صح�فتك, ألن النبي 

 �قول:  -والسالم

 ((أفضل شفاعة أن تشفع بین اثنین في نكاح))

سانًا على جامع, الجامع الدعوة ف�ه صح�حة, نظ�فة, وفق الكتاب والسنة, كل أعماله الصالحة في دللت إن

 صح�فتك, دللته على جامع, لست متأكدًا من سالمة عقیدته.

لو فرضنا دللته, قال لك: أنا ضعیف في الر�اض�ات, في معهد �عني قائم على االختالط, شاب في ر�عان 

 تاة في ر�عان الش�اب, اختلف الوضع, كان دراسة, صار شیئًا ثان�ًا.الش�اب, یجلس إلى جانب ف
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 أنا أضرب أمثلة حتى ال �كون الموضوع محددًا ......

�عني أي داللة؛ دللت على شيء, هذا الشيء نتج عنه معص�ة, دللت على شيء, هذا الشيء نتج عنه فساد, 

ء, الشيء نتج عنه انحراف, هذا الذي تكلمت �ه دللت على شيء, الشيء نتج عنه عقیدة زائغة, دللت على شي

 في صح�فتك, ولك تتحمل جزءًا من اإلثم, إن لم �كن اإلثم كله, هذا كالم دقیق. 

 اعلم هذا :

في رقبته, أنا علي  -إن شاء هللا-أجر بیته لمحل تأجیر فیدیو فرضًا, أجر محله, أخي, ذن�ه  -مثالً –إنسان 

المحل یؤجره أفالمًا منحرفة, أساسًا ممنوعة, مخالفة للنظام؛ تفسد األخالق, تفسد تأجیره المحل, حسنًا؛ لكن هذا 

األسر, تش�ع الفاحشة والزنا, أنت أخذت أجره, الذي قدم هذا المحل: یتحمل جزءًا كبیرًا من اإلثم, الذي نتج عن 

 هذا التأجیر, والعكس صح�ح: 

َئًة َ�ُكْن َلُه ِكْفٌل ِمْنَها﴾﴿َمْن َ�ْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َ�ُكْن َلُه نَ   ِصیٌب ِمْنَها َوَمْن َ�ْشَفْع َشَفاَعًة َسیِّ

 ]85[سورة النساء اآل�ة:

 كفل: �عني مسؤول عنها. 

 هذا هو الدین :

وهللا أنت ضعیف في اللغة, ا�عثه إلى بر�طان�ا, �قعد مع أسرة یتعلم, وهللا شيء جمیل, �عثته, دللته أنت, أنت لم 

ل�س عندك أوالد, لكن دللته, �عث االبن, وضعه مع أسرة؛ ال یوجد أي رادع, ال یوجد أي ق�مة, شاب,  تفعل شیئًا,

 وشا�ة, وأسرة, وتفلت, ذهب شيء, عاد شيء, ذهب طاهرًا, عف�فًا, عاد زان�ًا, أنت قضیت غرضًا؟ دللته أنت.

, دله على عمل صالح, دله على فانت�ه؛ كل كلمة تتكلمها محاسب عنها, هذا الدین؛ الدین دله على الخیر

 انض�اط, دله على ...... ماذا عمل؟ 
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 ال تكن سب�ًا في معص�ة, ال تكن وس�طًا في منكر, ال تكن سب�ًا في إشاعة الفاحشة : 

افتح محًال ...... أنت تكلمت كلمة فقط, هو فتح محًال, و�دأ یب�ع, و�ر�ح, و�رتب, و�عمل, الناس  -اآلن–وهللا 

 الساعة الثالثة في اللیل ق�ام لیل, وهذا الشيء كان في صح�فتك, انت�ه, كل كلمة محاسب عنها.سعیدة, إلى 

 من غاب عن معص�ة فرضیها كان كمن شهدها, ومن شهد معص�ة فأنكرها كان كمن غاب عنها.

لك, أنت أب�ع حاجات ال تستعمل إال في الطر�ق, إلبراز مفاتن النساء, ال, دخ -�قول لك-أنا ل�س لي عالقة, 

ساهمت بهذا التفلت في المجتمع, لو أنك صنعت شیئًا للزوج, ال یوجد مشكلة, أما هذا الذي تصنعه ال �ستخدم 

 إال في الطر�ق, ومن قبل النساء المتفلتات, فأنت أعنتهن على معص�ة هللا, وعلى االنحراف.

تكن وس�طًا في منكر, ال تكن سب�ًا في إشاعة فهذا الكالم أقوله أداء ألمانة التبل�غ؛ ال تكن سب�ًا في معص�ة, ال 

 الفاحشة. 

تقول: المجلة ال یوجد فیها شيء, أنت متزوج, فیها صور واضحة, أتیت بها إلى البیت, رآها  -أح�اناً -أنت 

األوالد, االبن ل�س عنده زوجة, ماذا �فعل في نفسه؟ مشى في طر�ق منحرف, سب�ه هذه الصور. فالبیت �حاجة 

 ا�ة, یجب أن ُتمنع هذه المجالت من الدخول لهذا البیت.إلى مقص رق

 أمثلة كثیرة .......: 

َئًة َ�ُكْن َلُه ِكْفٌل ِمْنَها﴾  ﴿َمْن َ�ْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َ�ُكْن َلُه َنِصیٌب ِمْنَها َوَمْن َ�ْشَفْع َشَفاَعًة َسیِّ

 ]85[سورة النساء اآل�ة:

سنان, ال یوجد مشكلة, طب, الطب مسموح, أجرت بیتك لمحل مواد أجر بیته لمصرف, أجرت بیتك ع�ادة أ

غذائ�ة, ال یوجد مانع, أجرت بیتك لتأجیر أفالم فیدیو, أو محل .... ال, أجرت بیتك لمصرف, ال, المصرف �قوم 

 على التعامل الر�وي.

 فإ�اك أن تكون وس�طًا, أو سب�ًا, ولو سألتني على الدلیل الكبیر. 
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 منعطف هام :

 ل تعالى: قا

ْثِم َواْلُعْدَواِن﴾  ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَلى اإلِْ

 ]2[سورة المائدة اآل�ة:

أح�انًا: تنصح إنسانًا, �كون ط�ارًا مدن�ًا, وهللا شيء جید, لكن إذا دینه ضعیف؛ كل یوم في بلد, وكل یوم في 

 شيء, صار في شيء, إذا مصلحة تعرفها فیها مشكلة. محل, وفنادق, ومض�فات, كان �

 احذر من هذا الموقع :

خاصة للنساء, حم�مة �عني, قلت له: وهللا تحتاج إلى إنسان ورع جدًا, وٕاال  -مثالً -شخص سألني عن أل�سة 

 وهللا مفتنة.

غرف ق�اسات, وتأتي  �عني المصالح المتعلقة �النساء, وال س�ما في هذا الزمان, في تفلت شدید, في وقاحة,

إنسانة ال یوجد فیها جنس الدین, تر�د أن تق�س, وتر�د ..... تسأل صاحب المحل: لبق لها, أو لم یلبق لها مثًال, 

 أنت ال تتحمل هذه المناظر, وهذا التفلت.

�ًا في ز�غان فإ�اك أن تكون سب�ًا في معص�ة, سب�ًا في منكر, سب�ًا في فحشاء, سب�ًا في �الء, سب�ًا في شبهة, سب

 عقیدة.

أنت كتاب قرأته واستمتعت ف�ه, لكن أنت محصن �شكل أو �آخر, لو دللت إنسانًا �ه لم �كن محصنًا, لعل 

تنحرف عقیدته, أنت متمكن من عقیدتك, فقرأته, است�عدت األش�اء المنحرفة, وقبلت األش�اء المقبولة, غیرك لم 

 یتمكن, قنع �الشيء السلبي.

لقبیل: لما نعمل ندوة في الفضائ�ة, نأتي بإنسان ملحد وشیخ, نمكن الملحد یتكلم �كل األدلة غیر اآلن, ومن هذا ا

الصح�حة على اإللحاد, واألدلة على التفلت, واألدلة على اإل�اح�ة, إذا كان في نخ�ة قلیلة جدًا في المجتمع, 

ذه الندوة؛ تعلقوا �السلب�ات, تعلقوا �أدلة عندها إمكان أن تكشف الخطأ والصواب, أما المئتا ملیون الذین رأوا ه
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 اإل�اح�ة, تعلقوا �أدلة اإللحاد.

 فهذا الذي �قول: نحن ندیر ندوة للتوع�ة ....... 

 خطأ حصل في ندوة :

, العالقات الزوج�ة الحم�مة جدًا, جدًا, جدًا؛ �كل تفاصیلها, �كل جز�ئاتها, كلها -هكذا سمعت-مرة عرضوا ندوة 

تصدر �الخلیج, شيء ال �حتمل؛ �عني نصف الشعب غیر متزوج, نصف الشعب ش�اب, هذا �محطة فضائ�ة 

 كله خطأ كبیر.

 نحن نع�ش في مجتمع, العصر الحالي كله في فساد كبیر. 

 قصة امرأة ساقطة :

�عني الجنازة التي مشى بها ستة مالیین إنسان في بر�طان�ا المرأة ساقطة, في مؤتمر صحفي ُبث على عشر 

 ت فضائ�ة, شاهد المؤتمر س�عمئة ملیون.محطا

: أنا زنیت مع فالن, مع سا�س الخیل �اإلسطبل, زنیت مع فالن, مع -هذه التي كانت ملكة, ف�ما أذكر-قالت 

فالن, مع فالن, مع فالن, عدت س�ع حاالت زنا اقترفتها؛ �كل راحة, �كل وقاحة, �كل جرأة, ولما ماتت مشى في 

هذا المجتمع ال�شري هذا؟ ما هذا المجتمع؟ وفي رؤساء دول كبرى �كوا لما ماتت, لما  جنازتها ستة مالیین, ما

قتل خمسون ألف مسلم في البوسنة ما أحد �كى, أبدًا, لما اغتصبت خمسة وثالثون ألف فتاة في البوسنة ما أحد 

 �كى, أما لما ماتت هذه العاهرة �كى, �كى هؤالء. 

 دقق :

 فأنا أقول �كالم دقیق: 

َئًة َ�ُكْن َلُه ِكْفٌل ِمْنَها﴾﴿  َمْن َ�ْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َ�ُكْن َلُه َنِصیٌب ِمْنَها َوَمْن َ�ْشَفْع َشَفاَعًة َسیِّ

 ]85[سورة النساء اآل�ة:
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ال تدل إنسانًا على شيء یوجد معه معص�ة, ال تدله على عمل یوجد معه منكر, ال تدله على محل �مكن إذا 

 ه. أخذه یخسر دین

 حدثني شاب :

مرة شاب قال لي: عملت في محل ب�عض األسواق المتفلتة, قال لي: وهللا لم أتحمل, سأخسر دیني كله, لم أعد 

 أصل, ألن الشيء غیر معقول؛ ألن التفلت, والتبرج, والكالم المنحرف, و .......

تدلهم على اإلحسان, ال تكن  فأنت حاول أن تدل الناس على الخیر؛ تدلهم على الطاعة, تدلهم على العفة,

 وس�طًا, هو إذا فعل هذا شأنه مع هللا, أما أنت تكون سب�ًا, هذا شيء یتنافى مع أخالق المؤمن. 

 كن داًال على الخیر, والدال على الخیر كفاعله:

جة, أقبل على جلسائه, : إذا أتاه طالب حا-ملسو هيلع هللا ىلص-لذلك ورد في الحدیث: �قول عل�ه الصالة والسالم, كان النبي 

 فقال: 

 ((اشفعوا تؤجروا.

إنسان یر�د أن یتعین, أنت توسطت له ممتاز؛ تعین, وتزوج, ُأحصن, تزوج امرأة, أحصنت, أنجب ولدًا صالحًا, -
 أنت السبب, أنت سعیت له �الوظ�فة.

األجر نفسه, كن داًال  إنسان �حتاج إلى زوجة, دللته على امرأة صالحة فأعجبته, وسعدت بها, أنت السبب, ولك
  -على الخیر, والدال على الخیر كفاعله

 وَ�ْقِضي ُهللا على لساِن نب�ِه َما أحب))
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 من عالمة المؤمن :

 : -ملسو هيلع هللا ىلص-في قصة جر�رة وزوجها, قال لها النبي  -رضي هللا عنهما-وعن ابن ع�اس 

 , إنما أنا شف�ع, فقالت: ال حاجة لي ف�ه))((لو راجعته, قالت: �ا رسول هللا! تأمرني؟ قال: ال

 المؤمن یتوسط للخیر, ال تكن سبب الطالق. 

 معقول!!! :

قال لي شخص: شكوت زوجتي إلى أخیها, فتأملني مل�ًا, ثم قال: طلقها, شكوتها إلى أخیها, بدًال من أن �كون 

 لیها, قال لي: ال, طلقها أفضل لك.سب�ًا في الوفاق, وفي تقر�ب ذات النظر, وفي �عني دفع إلى أن أعطف ع

 في شخص كتلة شر, كالمه شر, كالمه في .....

 قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((لو راجعته, قالت: �ا رسول هللا! أتأمرني؟ قال: ال, إنما أنا شف�ع))

 ما هي المخالعة؟ :

الزواج قض�ة شخص�ة, فلو  و�المناس�ة, في معنى دقیق جدًا: المؤمن ال �ضع وزنه كله, األمر شخصي, قض�ة

 أجبرها النبي على أن ت�قى معه, لكان قد وضع مكانته الدین�ة الكبیرة في أمر شخصي.

 قالت له: 

 ((أتأمرني؟ قال: ال, إنما أنا شف�ع, قالت: ال حاجة لي ف�ه))

 یروى أنه: طلقها تطل�قًا, وردي له الحد�قة.

مقبول ال تح�ه, فعلیها أن تعط�ه كل شيء دفعه إلیها, هذه  هذه المخالعة؛ إذا المرأة رفضت الزوج �سبب غیر

 المخالعة. 
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 ما الغا�ة من طرح هذه األمثلة التي سبق ذكرها؟ :

�عني أنا لعلي أكثرت األمثلة, وما قصدت أحرج أحد؛ لكن قصدت أن أبین الحق�قة, القصد: أن اإلنسان ال یتكلم 

یها, وال �كون سب�ًا في معص�ة, ال �كون سب�ًا في منكر, ال �كون كلمة إال وهو �علم علم ال�قین: أنه محاسب عل

سب�ًا في إشاعة الفحشاء, ال �كون سب�ًا في ارتكاب ما ال یرضي هللا, وال �كون سب�ًا في تعل�م الناس االنحراف, 

سبب هالك  والناس یتكلمون براحة؛ افعل كذا, افعل كذا, ادفع, اعمل, اذهب, سافر, قد �كون أش�اء كثیرة جداً 

اإلنسان, قد تكون أنت محصن بهذا الشيء, أما غیرك غیر محصن, أنت محصن, الذي دللته على هذا ل�س 

 محصنًا, أنت قد تكون هذا القض�ة ال تعن�ك, غیرك تعن�ه. 

: واإلنسان لما �ق�م اإلسالم في بیته, وفي عمله, �عني عل�ه أن �كون أول مملكة: بیته بیت إسالمي, وثاني مملكة

عمله عمل إسالمي, هذا الذي عل�ه, وال ینصح أحد إال �الطاعة, ال ینصح أحد �المعص�ة, �كون شفع للناس 

 شفاعة حسنة, إذًا: له نصیب منها.

أنت إذا دللت إنسانًا على طاعة هللا, أو على مسجد تثق بخطی�ه, واإلنسان التزم, كل الخیر الذي ینتج عنه في 

زوجة, كل الخیر الذي ینتج عنه عن هذا الزواج في صح�فتك, دللت إنسانًا على صح�فتك, دللت إنسانًا على 

 عمل طیب, دللت إنسانًا على عالقة طی�ة, دللت إنسانًا على عادة إسالم�ة.

: لماذا لم تصورها في العرس؟ هذه ذكرى, هذه ال تنتسى, معقول! نصور النساء -مثالً –�عني لو قلت له 

 م! والفیلم ممكن �ط�ع عنه نسخ كثیرة جدًا, اآلن في ....... الكاس�ات, العار�ات �فیل

 ((طو�ى لمن وسعته السنة, ولم تستهوه البدعة))

 قصة حصلت في مصر :

�عني فتاة خطبت, وعند زوجها آلة فیدیو, وصورها �أوضاع �عني سیئة جدًا, �عد ما تمت الخطو�ة, هات الفیلم, 

 ة فسخت, والفیلم عنده.ال, انتحرت, �عني فض�حة كبیرة, الخطو�

�عني كنت في العمرة, دخلت إلى فندق جانب الحرم النبوي, یوجد شيء جدید, الفندق ع�ارة عن ستانس في 

كتی�ات, �عني استعر, اقرأ وأعد, إنسان قادم على الفندق, یر�د أن ینام, أحب أن �قرأ شیئًا, یوجد أمام المصعد 
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 .-أنا ذكرتها في دروس كثیرة, ذكرتها-خذت قصة صغیرة, قرأتها, مجموعة كتی�ات, �عني اقرأ ونم, وهللا أ

إنسانة شا�ة, طال�ة جامع�ة, �عني منض�طة جدًا, إلى درجة مذهلة, تتلقى اتصاًال هاتف�ًا, إنسان �عني قال لها: أنا 

رة الثالثة, معجب ف�ك, ترتجف �شكل غیر طب�عي, فخبرها مرة ثان�ة, مرة ثالثة, أنا قصدي الزواج, النت في الم

خرجت من البیت, سمعت كلمة من وراء ظهرها: أنا صاحب المكالمة, أنا كذا ..... �أسلوب ماكر خبیث, القصة 

تطورت من اتصال هاتفي, إلى مشي في الطر�ق, إلى, إلى, إلى ....... إلى أن استدرجها إلى شقة, �عني یبدو 

ته, زمجرت, قال لها: أنا سأتزوجك, طمأنها, ثم بدأ أنه حذرها ب ....... است�قظت, وجدت نفسها كل شيء من

یتصل بها اتصاالت متكررة, ثم أبرز لها الفیلم, وصار یؤجرها برقم فلكي, شا�ة جامع�ة, وجمیلة, برقم فلكي, إلى 

, , إلى أن وصل هذا الفیلم إلى أحد أقر�ائها-كان یؤجر الفیلم, أ�ضًا یؤجرها, و�ؤجر الفیلم-أن وصل هذا الفیلم, 

, وكتبت -هذه القصة في مصر-ف�ساعة من ساعات الحقد: طعنته, وقتلته, وحكم علیها بثالثین سنة سجن, 

قصتها للصحف: اقرؤوا هذه القصة؛ قض�ة فیلم فیدیو, قض�ة كامیرا, قض�ة كبیرة جدًا, ألنه صورها, و�الصورة 

 يء �حدث كثیرًا ...... هددها, و�الصورة أنشرها, �عد ذلك �اع الصورة, �اع الفیلم, هذا الش

 ((طو�ى لمن وسعته السنة, ولم تستهوه البدعة))

؛ كل شيء ممكن �سبب فضائح, ممكن �سبب مشكالت, ممكن �سبب معاصي, منكرات, یجب أن نبتعد  على كلٍّ

 عنه, وأن ننهى عنه, وأال نسمح أن �كون �علمنا, وال اخت�ارنا.

 منا.أرجو هللا س�حانه وتعالى أن ینفعنا �ما عل

 والحمد هلل رب العالمین 
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 اإلصالح بین الناس:  {119-112}الدرس 

 06-03-1999لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 دعاء االستفتاح :

 دق الوعد األمین.الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصا

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العل�م الحك�م, اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا �ما علمتنا وزدنا علما, وأرنا 
الحق حقًا وارزقنا ات�اعه, وأرنا ال�اطل �اطًال وارزقنا اجتنا�ه, واجعلنا ممن �ستمعون القول فیت�عون أحسنه, وأدخلنا 

 ك الصالحین. برحمتك في ع�اد

 من األعمال الصالحة :

 أیها األخوة الكرام:

عل�ه -عقد في كتا�ه ر�اض الصالحین من كالم سید المرسلین  -رحمه هللا تعالى-كما هي العادة, اإلمام النووي 

 �ا�ًا, سماه �اب اإلصالح بین الناس. –أتم الصالة والتسل�م 

أكثر �قاع األرض؛ متخاصمون, متنازعون, متحاسدون, وهذا  والحق�قة التي یدمى بها القلب: أن المسلمین في

 سبب ضعفهم. قال تعالى: 

 ﴿َوَال َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِر�ُحُكْم﴾

 ]46[سورة األنفال اآل�ة:

 تضعفوا, وهذه السمعة الطی�ة التي كانت لكم في الماضي تتالشى.

 س. فأحد أكبر األعمال الصالحة: اإلصالح بین النا
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 قف عند هذه اآل�ات :

 واآل�ة الكر�مة: 

 ﴿َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِ�َصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْیَن النَّاِس﴾

 ]114[سورة االنساء اآل�ة:

 ما سوى ذلك لغو بلغو. و: 

 ﴿َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن﴾

 ]1آل�ة:[سورة المؤمنون ا

 ﴿الَِّذیَن ُهْم ِفي َصَالِتِهْم َخاِشُعوَن﴾

 ]2[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن﴾

 ]3[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُهْم﴾

 ]114[سورة االنساء اآل�ة:

 صح�ح :انظر إلى مصیر الكلمة إن لم تكن في مسارها ال

�ا -: أنه كالم -مخطئاً –: أن كالمك جزء من عملك تنجو, أما حینما تتوهم -جم�عاً –أیها األخوة, حینما نعتقد 

 �كالم .....  -أخي

یهوي بها في جهنم س�عین خر�فًا, وٕان  -من سخط هللا تعالى-((إن الرجل لیتكلم �الكلمة ال یلقي لها �اًال 
 ال یلقي لها �اًال یرفعه هللا بها إلى أعلى علیین)) -هللا تعالىمن رضوان -الرجل لیتكلم �الكلمة 

كلمة تطیب القلب, كلمة تكسر القلب, كلمة تجمع, كلمة تفرق, كلمة تشتت أسرة, كلمة تلتئم بها األسرة, كلمة 
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 تلتئم بها الشركة, كلمة تنفصل بها الشركة, كلمة تطلق بها المرأة, كلمة یؤو�ها زوجها, �كلمة طی�ة.

 فلذلك: 

 ال یلقي لها �اًال یهوي بها في جهنم س�عین خر�فًا)) -من سخط هللا تعالى-((إن الرجل لیتكلم �الكلمة 

 اعلم علم ال�قین :

 یجب أن تعلم علم ال�قین, �قینًا, جازمًا: أن كالمك جزء من عملك: 

 ال یلـــدغنك إنــه ثع�ان احذر لسـانك أیــها اإلنسان 
 كانت تــهاب لقاءه الشجعان تیل لسانه كم في المقابر من ق

كالمك جزء من عملك, فإن لم یهلك اإلنسان في الدن�ا �كالمه, یهلك في اآلخرة, ألن النمام ال یدخل الجنة, كالم 

 النبي عل�ه الصالة والسالم: 

 ﴿َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوى﴾

 ]3[سورة النجم اآل�ة:

 ﴿ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى﴾

 ]4ورة النجم اآل�ة:[س

 النمام ال یدخل الجنة قطعًا. 

 النبي ال ینطق عن الهوى لكن معظم الناس ینطقون عن الهوى :

 فاآل�ة األولى في هذا ال�اب: 

 ﴿َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُهْم﴾

 ]114[سورة االنساء اآل�ة:
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 �أنه:  -ملسو هيلع هللا ىلص-كالم فارغ, هللا عز وجل: وصف كالم نب�ه 

 ﴿َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوى﴾

 ]3[سورة النجم اآل�ة:

 ﴿ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى﴾

 ]4[سورة النجم اآل�ة:

وحي, أما الناس في معظم كالمهم ینطقون عن الهوى؛ إذا شيء اشتراه �مدحه, إذا ما اشتراه یذمه, إذا كان وك�ًال 

إذا سحبت منه الوكالة, یذمها رأسًا؛ �مدح و�ذم, وُ�علي و�خفض, �حسب لمادة, یجعلها أحسن مادة في العالم, ف

 هواه. 

�عني: ُخطبت ابنته, یجعل الصهر من أعظم الناس, ومن أقوى الناس, ومن أكمل الناس, فإذا فسخت هذه 

 : ال ینطق عن الهوى: -عل�ه الصالة والسالم-الخط�ة, یجعله في الحض�ض, هذا نطق عن الهوى, النبي 

  َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِ�َصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْیَن النَّاِس﴾﴿َال 

 ]114[سورة االنساء اآل�ة:

 كن همزة وصل, وال تكن همزة فصل :

 وهللا عز وجل قال: 

ْلُح َخْیٌر﴾  ﴿َوالصُّ

 ]128[سورة النساء اآل�ة:

في قض�ة إال للصلح, إ�اك أن تدخل في قض�ة للفراق, للطالق, لفصل الشركة, كن همزة عود نفسك: أال تدخل 

 وصل, وال تكن همزة فصل. 

 ((ل�س منا من فرق, ل�س منا من دعا بدعوى الجاهل�ة))
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 ولو أنك كذبت, هذا الكذب الم�اح في اإلسالم, أن تكذب كي تصلح بین اثنین. وهللا عز وجل �قول: 

ْلُح خَ   ْیٌر﴾﴿َوالصُّ

 ]128[سورة النساء اآل�ة:

 ماذا نستن�ط من هذه اآل�ة؟ :

 وفي استن�اط رائع جدًا: 

ُ َبْیَنُهَما﴾  ﴿ِإْن ُیِر�َدا ِإْصَالحًا ُیَوفِِّق للااَّ

 ]35[سورة النساء اآل�ة:

یوفق التوفیق اقترن �اإلصالح, جعل هللا شرط التوفیق ف�ه اإلصالح, ما دامت الن�ة اإلصالح, فاهلل عز وجل 

 بینهما: 

ْلُح َخْیٌر﴾  ﴿َوالصُّ

 ]128[سورة النساء اآل�ة:

 ما معنى هذه اآل�ة؟ :

 أیها األخوة, أما اآل�ة األساس�ة في هذا ال�اب: 

َ َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكْم﴾  ﴿َفاتَُّقوا للااَّ

 ]1[سورة األنفال اآل�ة:

أصلح ذات بینك؛ لو في خصومات, في عداوات, في �عني اتق هللا, والمعنى دقیق جدًا: من أجل أن تتقي هللا, 

مشكالت, هذه تعیق طر�قك إلى هللا, هذه تشوش عل�ك دینك, هذه تجعلك في دوامة؛ فمن أجل أن تتفرغ للع�ادة, 

 من أجل أن ترتاح, من أجل أن تنام قر�ر العین. 
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 شكاوى :

مذكرة القاضي, إن شاء هللا تقبل, ت�قى  اآلن: ادخل �محكمة ثماني سنوات, كل أسبوعین تسأل محام�ًا, رفعنا

ثماني سنوات في أعصاب مشدودة, تتفاجأ في النها�ة: أن القاضي حكم لخصمك, والحق معك, تراجع المحامي, 

أنت لم تدفع, الطرف الثاني دفع, ماذا نفعل؟ هذا بلدنا, �كون  -�ا أخي-قد أعطیته مئتي ألف, �قول لك: وهللا 

 ره, و ......مقصرًا, �عزوها إلى غی

 فإذا اإلنسان, إذا یر�د أن یدخل في المحاكم, والخصومات, طر�ق شائك, وملتو, وقد ......

أنا سألت أخًا كر�مًا �عمل في المحاماة, قال لي: آالف الدعاوى تشطب لموت أحد المتداعیین, كم من دعوى تمتد 

 إلى كل العمر؟.

 عوى میراث, إلى اآلن لم تنته. قال لي أخ: یوجد دعوى من ثالث وثالثین سنة؛ د

 الصلح سید األحكام :

 هللا عز وجل قال: 

 ﴿َفاتَُّقوا للااََّ﴾

 ]1[سورة األنفال اآل�ة:

 من أجل أن تتقوا هللا, من أجل أن تتفرغوا للع�ادة, من أجل أن تنام قر�ر العین, من أجل أن تكون مرتاحًا صاف�ًا: 

 ﴿َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكْم﴾

 ]1ة األنفال اآل�ة:[سور 

 اعتمد الصلح, الصلح سید األحكام.

اآلن: لو لك خصم, أو أخذت نصف حقك صلحًا, أفضل لك, أفضل ألف مرة من أن تأخذ حقك �عد عشر 

 سنوات قضاء, ألنك تحطمت؛ داومة المحامین, والقضاة, والتأجیل, و, و ....... 
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 ماذا فهم العلماء من هذه اآل�ة؟ :

 أصلح نفسك :-1

 هللا عز وجل قال: 

َ َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكْم﴾  ﴿َفاتَُّقوا للااَّ

 ]1[سورة األنفال اآل�ة:

العلماء فهموا هذه اآل�ة على ثالثة مستو�ات؛ على مستوى ف�ما بینك و�ین نفسك: أصلحها؛ في معص�ة, في 

بإنفاق المال, في خطأ  خلل, في شرك, في شهوة, في مخالفة في البیت, في خطأ في كسب المال, في خطأ

 �العالقات االجتماع�ة, في سهرات مختلطة, أصلح نفسك: 

 ﴿َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكْم﴾

 ]1[سورة األنفال اآل�ة:

 أصلح قل�ك. 

 تعاهد قل�ك :

 : تعاهد قل�ك: -رحمه هللا تعالى-�قول سیدنا عمر 

َ َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكْم﴾  ﴿َفاتَُّقوا للااَّ

 ]1األنفال اآل�ة: [سورة

 كن صالحًا, كن عبدًا صالحًا: 

 ﴿َفَوَجَدا َعْبدًا ِمْن ِعَ�اِدَنا آَتْیَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلمًا﴾

 ]65[سورة الكهف اآل�ة:
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 فكن عبدًا صالحًا, هذا أول معنى.

 أصلح العالقة بینك و�ین الناس :-2

  المعنى الثاني:

 ﴿َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكْم﴾

 ]1[سورة األنفال اآل�ة:

أصلح العالقة بینك و�ین الناس, أنت وزوجتك؛ كلمة طی�ة, هد�ة, ابتسامة, ثناء, اعتذار, ال یوجد مانع؛ أنت 

 و�ناتك, أنت وأوالدك, أنت وأصهارك, أنت وجیرانك, أنت وزمالؤك, أنت وأخوانك, أنت وأقر�اؤك, أنت وأخواتك,

أنت وأَخَواَتك, أنت وأوالد ....... أصلح, هذه ش�كة العالقات أصلحها؛ �الكلمة الطی�ة, �االعتذار, �الهد�ة, 

 �المسامحة, �العفو.

تجد في أشخاص, هللا عز وجل آتاهم �عني حكمة �الغة, فكل عالقاتهم إیجاب�ة مع الناس, قلما تجد لهم عدوًا, 

 من حكمة أودعها هللا فیهم.

 الثاني: أنت مهمتك أن تصلح بین كل اثنین.المعنى 

 اآلن أول معنى: أصلح نفسك, أو أصلح ما بینك و�ین هللا, المعنى الثاني: أصلح ما بینك و�ین الناس.

 أصلح بین اثنین :-3

المعنى الثالث: أنت ال عالقة لك بهذه المشكلة؛ أصلح بین اثنین, أصلح بین زوجین, بین متخاصمین, بین 
 ن شر�كین. جار�ن, بی
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 متى تتقي هللا؟ :

 هذه رائعة جدًا: 

َ َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكْم﴾  ﴿َفاتَُّقوا للااَّ

 ]1[سورة األنفال اآل�ة:

�عني حینما تصلح ذات بینك, حینما تصلح العالقة بینك و�ین هللا, تتقي هللا, صار الطر�ق سالكًا, ممهدًا, حینما 

ن, تتقي هللا, حینما تسهم �اإلصالح بین الناس, تشعر أن لك عمًال طی�ًا, تتقي تصلح العالقة بینك و�ین اآلخر�

 هللا عندئذ: 

َ َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكْم﴾  ﴿َفاتَُّقوا للااَّ

 ]1[سورة األنفال اآل�ة:

 ما مبدأ هذه اآل�ة؟ :

 واآل�ة الرا�عة: 

 َوْ�ُكْم﴾﴿ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْیَن َأخَ 

 ]10[سورة الحجرات اآل�ة:

�عني األصل العالقة بین المؤمنین, عالقة من أمتن العالقات, أخوة النسب, یجب أن تكون عالقتك �أخ�ك 

 المؤمن, كأمتن عالقة على وجه األرض, إنها عالقة األخوة النسب�ة: 

 ﴿ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴾

 ]10[سورة الحجرات اآل�ة:
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 هو األصل, هذا هو المبدأ, فإذا أصاب هذه العالقة خلل أو ضعف. قال: هذا 

 ﴿َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكْم﴾

 ]1[سورة األنفال اآل�ة:

 ﴿َفَأْصِلُحوا َبْیَن َأَخَوْ�ُكْم﴾

 ]10[سورة الحجرات اآل�ة:

 أخ أحمق :

 حسن لك, هكذا, م�اشرة, هذا أحمق., قال له: طلقها, أ-إنسان اشتكى ألخ زوجته-قال له: أختك تعذبني جدًا, 

عطَّفت قلب الزوج على زوجته, وكم من كلمة طی�ة عطَّفت قلب  -من أخ إلى الصهر-كم من كلمة طی�ة 

الزوجة على زوجها, وكم من كلمة طی�ة عطفت قلب الشر�ك على شر�كه؛ أما القسوة, والفظاظة, واالنتقاد, 

 والغی�ة, والنم�مة, هذه تفتت المجتمع. 

 كذا وصف هللا الشاردین عن دینه :ه

 هللا عز وجل وصف الطرف اآلخر, أهل الدن�ا, وصف الشاردین عن هللا. قال: 

 ﴿َتْحَسُبُهْم َجِم�عًا َوُقُلوُ�ُهْم َشتَّى﴾

 ]14[سورة الحشر اآل�ة:

 فكیف إذا كان المسلمون على هذه الحال؛ خصومات, وحسد, و�غي, وعدوان, نحن ...... 
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 ختالف :أنواع اال

 اختالف طب�عي :-1

 هناك اختالف, هناك اختالف طب�عي؛ ال �مدح, وال یذم, طب�عي, سب�ه نقص المعلومات: 

ِر�َن َوُمْنِذِر�َن﴾ ُ النَِّبیِّیَن ُمَ�شِّ  ﴿َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَ�َعَث للااَّ

 ]213[سورة ال�قرة اآل�ة:

, وال یذم, فرضته الظروف, معلومات قلیلة, صار في اختالف, أما �عد هذا خالف طب�عي, طب�عي جدًا؛ ال �مدح

 أن �أتي الوحي من السماء, �عد أن یتنزل القرآن, �عد أن توضح األمور تمامًا.

 اختالف قذر :-2

 و�وجد خالف. قال: 

 َ�ْغ�ًا َبْیَنُهْم﴾ ﴿َوَما اْخَتَلَف الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن َ�ْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلمُ 

 ]19[سورة آل عمران اآل�ة:

 هذا االختالف القذر؛ اختالف ال�غي, والحسد, والهوى, والمصالح, والعدوان: 

 ﴿َوَما اْخَتَلَف الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن َ�ْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َ�ْغ�ًا َبْیَنُهْم﴾

 ]19[سورة آل عمران اآل�ة:

 ف الثاني قذر, األول طب�عي, الثاني قذر.الخال
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 اختالف محمود :-3

 : خالف محمود: -قال–والثالث 

ُ الَِّذیَن آَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا ِف�ِه ِمَن اْلَحقِّ ِبِإْذِنِه﴾  ﴿َفَهَدى للااَّ

 ]213[سورة ال�قرة اآل�ة:

 رأي شخصي :

أعظم عمل: تألیف كتب إسالم�ة, إنسان ثالث یرى أعظم أنا أرى أن أعظم عمل: الدعوة إلى هللا, إنسان یرى 

عمل: إنشاء المساجد, إنسان را�ع أعظم عمل: تأس�س جمع�ة خیر�ة, إنسان خامس أعظم عمل: تدر�س التفسیر, 

 إنسان سادس: تدر�س السنة, إنسان سا�ع: تدر�س السیرة, إنسان ثامن: تدر�س الفقه مثًال.

ا خالف محمود, فنحن بین خالف طب�عي سب�ه: نقص المعلومات, عالجه فحینما نختلف اختالف تنافس, هذ

 الوحي, و�ین اختالف قذر سب�ه: الحسد, والهوى, وال�غضاء, و�ین اختالف محمود: هو التنافس. قال تعالى: 

 ﴿َوِفي َذِلَك َفْلَیَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن﴾

 ]26[سورة المطففین اآل�ة:

 َمِل اْلَعاِمُلوَن﴾﴿ِلِمْثِل َهَذا َفْلَ�عْ 

 ]61[سورة الصافات اآل�ة:

 آ�ات الدرس الیوم :

 أیها األخوة, �قول هللا عز وجل: 

 ﴿َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِ�َصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْیَن النَّاِس﴾

 ]114[سورة االنساء اآل�ة:
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 وقال تعالى: 

ْلُح َخْیٌر﴾﴿َوا  لصُّ

 ]128[سورة النساء اآل�ة:

 وقال تعالى: 

َ َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكْم﴾  ﴿َفاتَُّقوا للااَّ

 ]1[سورة األنفال اآل�ة:

 وقال تعالى: 

َ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾  ﴿ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْیَن َأَخَوْ�ُكْم َواتَُّقوا للااَّ

 ]10ة الحجرات اآل�ة: [سور 

 هذه اآل�ات. 

 ما الذي �عنینا من هذا الحدیث؟ :

وهو أعلى حدیث في العالم اإلسالمي, ما اتفق عل�ه الشیخان البخاري -في الحدیث الصح�ح, المتفق عل�ه 

 قال:  –ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي  -رضي هللا عنه-عن أبي هر�رة  -ومسلم

مُس َتعِدُل بین االثنین صدقة، وُتعیُن الرَّجل في ((كلُّ سالمى من الناس عل� ه صدقٌة، كلَّ یوٍم َتْطُلُع ف�ه الشَّ
َ�ُة صدقة، وكلُّ ُخطوٍة تمشیها إلى الصالة  دابته، فتحمله علیها أو ترفع له علیها َمتاَعه صدقٌة، والكلَمُة الطَّیِّ

 َصَدقة، وُتم�ُط األذى عن الطر�ق صدقة))

 م في الصح�ح][أخرجه البخاري ومسل

 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1399 

 الحدیث طو�ل, یهمنا ف�ه الفقرة التي تقول: 

((َتعِدُل بین االثنین صدقة، وُتعیُن الرَّجل في دابته، فتحمله علیها أو ترفع له علیها َمتاَعه صدقٌة، والكلَمُة 
َ�ُة صدقة، وكلُّ ُخطوٍة تمشیها إلى الصالة َصَدقة، وُتم�ُط األذى عن الطر�ق صدقة))  الطَّیِّ

 ن أسماء هللا العدل :م

 �عني: إذا عدلت بین اثنین: 

 ﴿َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِ�اْلَعْدِل﴾

 ]58[سورة االنساء اآل�ة: 

�عني العدل هو هللا, هللا من أسمائه العدل, وحینما �ظلم اإلنسان, یهتز عرش الرحمن؛ لذلك دعوة المظلوم, ل�س 

 حجاب ولو كان كافرًا, فاإلصالح بین الناس �العدل ال �الظلم.  بینها و�ین هللا

 أزل عنك هذا الوهم :

�عني أح�انًا: تحكم بین اثنین, یوجد عندنا وهم غیر صح�ح: أن القاضي هو الذي یجلس على قوس المحكمة, 

 اض: ال؛ أنت قاض بین أوالدك, قاض بین ابنتك وزوجها, قاض بین كل اثنین ممن یلوذ �ك, أنت ق

ا َ�ِعُظُكْم ِ�ِه﴾ َ ِنِعمَّ  ﴿َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِ�اْلَعْدِل ِإنَّ للااَّ

 ]58[سورة االنساء اآل�ة: 

 اعدل ف�ما لو رفعت إل�ك قض�ة: 

 ْقَوى﴾﴿َوَال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّ 

 ]8[سورة المائدة اآل�ة: 
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 ﴿َوَال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى﴾

 ]8[سورة المائدة اآل�ة: 

 من الكذب المسموح �ه :

 المتفق عل�ه, �قول عل�ه الصالة والسالم:  -أ�ضاً -والحدیث الصح�ح 

 ف�قول خیرًا، أو یّنمي خْیرا)) -أو قال: بین الناس-الذي �صلح بین اثنین ((ل�س الكذَّاُب 

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

�عني ممكن أن تقولوا: وهللا إن ذكرت أثنى عل�ك, إن ذكرت قال لك: فضل عل�ك, إن ذكرت أمامه قال: أنا لك 

مه قال: وهللا أثنى على أخالقك, وأنت لم تتكلم �شيء, هذا كذب؛ فضل ال ینساه لك حتى الموت, إن ذكرت أما

 ولكن هذا الكذب الذي سمح لنا النبي �ه. 

 هذا ما فعله الشیخ علي الطنطاوي :

, نشب خالف بین عالمین من أعالم األمة, والخالف -هكذا بلغني-الشیخ علي الطنطاوي في �عض األحادیث, 

الم طیب على لسان الطرف الثاني, وذهب إلى الثاني فحدثه �كالم طیب على تفاقم, فذهب إلى األول وحدثه �ك

 لسان الطرف األول, فإذا بهما یجتمعان, و�تعانقان, و�ذوب الجلید بینهما. 

 هذا ما �حصل في أسر كثیرة :

�عني ممكن في أسر كثیرة, �عني أب في ساعة غضب, تحدث على زوجته كلمة قاس�ة, �أتي االبن األحمق 

 قلها لها: هكذا قال عنك أبي, البنت الحمقاء تنقلها لها. النمام ال یدخل الجنة أبدًا.ین

 من أكبر الك�ائر: أن �كون اإلنسان نمامًا, ینقل كالمًا.

�عني أح�انًا: تجد ینهدم جسر بین شخصین, ینهدم, تمتلىء القلوب �األحقاد, فأنت حاول أال تنقل كالمًا سیئًا, أو 

الكلمة السیئة, ما حدث شيء, �العكس: أخي قالها, قالها؛ قالها وندم علیها, قالها ولم یندم, لما  لو أنك لم تنقل
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 أنت نقلتها, فجرت قنبلة بینهما, لو لم تنقلها .......

 , �أكل الذین اغتابهم حسناته یوم الق�امة.-الذي �غتاب الناس-لذلك المغتاب, 

 قال لك إنسان .......

قال له: ومن أنت حتى أغتاُ�ك أو أغتاَ�ك؟ قال له: فالن تكلم ف�ك كالمًا �سوء, فاذكره �سوء, قال: إنني اغتبتك, 

 : ألنهما أولى �حسناتي منه.-لماذا؟ قال–قال: ومن هو حتى أغتا�ه؟ لو كنت مغتا�ًا أحد, الغتبت أبي وأمي 

 لو كنت مغتا�ًا أحد, الغتبت أبي وأمي, ألنهما أولى �حسناتي منه.

 لحدیث: فلذلك ا

 ((ل�س الكذَّاُب الذي �صلح بین الناس فیّنمي خْیرًا أو �قول خیرًا))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

 صحح هذا الخطأ :

 قال مسلم في صح�حه:  -عل�ه الصالة والسالم, لهذا الحدیث ز�ادة-والنبي 

: -�عني لم یرخص النبي الكذب إال في ثالث-الث ((ولم أسمعه یرخص في شيء مما �قوله الناس إال في ث
وحدیث الرجل زوجته, وحدیث المرأة  -الحرب خدعة, فلك أن تذب في الحرب-الحرَب، واإلصالَح بین الناس 

 زوجها))

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

, الكذب على فهموا هذا الحدیث: على أن الكذب على الزوجة م�اح, ال -سامحهم هللا-�عني �عض األخوة الكرام 

الزوجة م�اح في حالة واحدة ض�قة جدًا, أما كلما سألته على السعر, �قول لها: أر�عة أضعاف, تذهب إلى عند 

أختها, وهللا زوجي أخذه بثالثة آالف, تقول لها: ماذا؟ مجنونة أنت!! هذا ثمنه خمسمئة, تفضلي لكي أر�ك 

 نظر أوالده ...... مكانه, �ص�ح الزوج كذا�ًا, �سقط من نظر زوجته, من 

هذا الكذب ل�س مرخصًا, الكذب المرخص, لو سألتك: أتحبني؟ وأنت ال تحبها, ما كل زواج یبنى على الحب, 
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 في زواج یبنى على المصلحة.

إنسان توفیت زوجته, أخذ امرأة أخ�ه, یجوز, �عني مضطر, أوالده حتى تر�یهم خالتهم , لو قالت: أتحبني؟ ین�غي 

لمرأة رأس مالها جمالها, �عني رأس مالها زوجها, هو عالمها كله, فإذا قال لها: ال أح�ك؛ حطمها, أن �كذب, ألن ا

سحقها, دمرها, فإذا سألته, قال: أح�ك, هو قالها كاذ�ًا , هذا الكذب المسموح �ه؛ هذا كذب ف�ه جبر خاطر, كذب 

 ف�ه تطمین, تطمین قلب, هذا الكذب م�اح. 

 ائشة :النبي لم �كذب في ح�ه لع

 ط�عًا: لما النبي سألته السیدة عائشة, النبي لم �كذب, قالت له: 

((كیف ح�ك لي؟ قال: كعقدة الحبل فأص�ح بینهما ش�فرة, تسأله من حین آلخر: كیف العقدة �ا رسول هللا!؟ 
 �قول: على حالها))

 ال تنحل, ثابتة وقاس�ة.

 لم �كذب النبي, كان �حبها. 

 ظاهرة جدیدة :

أخذته -لو أنك ال تحب امرأتك, ماذا ین�غي أن تقول لها؟ وهللا إني أح�ك, أو لو سألها: أتحبینني؟  أنا أقول:

قالت له: وهللا ل�س لي غیرك أساسًا, أطال هللا في عمرك, أ�ضًا طیب, �مأل  -كبیرًا؛ طقم أسنان, و�عني .....

 قلب الزوج رحمة, فهذا الكالم القاسي ......

یتزوج فتاة, أكثر حدیثه استهزاء على شكلها, �حطمها, هو �مزح؛ هذا مزح محرم, هذا مزح  تجد الش�اب أح�انًا,

ف�ه جرح, هذا مزح ف�ه تحقیر, �عني هي خلقت نفسها؟ إذا في كذب, إذا تكذب عل�ك, عنفها, إذا في أخطاء من 

 كسبها عنفها, أما أنت قبلتها بهذا الشكل.

, �قول لك: ال یهمني الشكل, فقط الدین, نعم, یختار زوجة صالحة, اآلن في ظاهرة جدیدة: شاب مندفع للدین

دینة جدًا, جمالها درجة خامسة, �عد أن تزوجها, لماذا أنت هكذا؟ أنت لماذا قبلتها؟ أ�قها في بیت أهلها معززة, 
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 ن تحطمها؟.مكرمة, محترمة جدًا, غال�ة على أبیها جدًا, أنت �عد أن نقلتها لك, وقبلتها بهذا الشكل, تر�د أ

 وهللا في كل كلمة �قولها الزوج, وهللا لو أن هللا �حاس�ه علیها لدمره, هذه هد�ة من هللا. 

اآلن: أي إنسان منا له رأي �شكله, أي إنسان منا له رأي �كونه أب�ض أو أسمر, طو�ل أو قصیر, ال, هذا الخلق 

هذا إنسان كأنه یتحدى هللا عز وجل, هي ل�س  من هللا عز وجل؛ فلما اإلنسان �قرع زوجته على عیب في شكلها,

 لها عالقة, عالقتك �أخالقها, �طاعتها لك, فقط. 

 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي  اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 �اب فضل ضعفة المسلمین والفقراء والخاملین:  {119-113}الدرس 

 13-03-1999لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. 

 دعاء االستفتاح :

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العل�م الحك�م, اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا �ما علمتنا وزدنا علما, وأرنا 

اعه, وأرنا ال�اطل �اطًال وارزقنا اجتنا�ه, واجعلنا ممن �ستمعون القول فیت�عون أحسنه, وأدخلنا الحق حقًا وارزقنا أت�

 برحمتك في ع�ادك الصالحین. 

 هذه مراتب الدن�ا :

�ا�ًا في كتا�ه ر�اض الصالحین, من كالم سید المرسلین عل�ه أتم الصالة  -رحمه هللا تعالى-عقد اإلمام النووي 

 �ًا سماه: �اب فضل ضعفة المسلمین والفقراء والخاملین.والتسل�م, عقد �ا

 �عني: هذه الدن�ا فیها مراتب. قال تعالى: 

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعٍض﴾  ﴿اْنُظْر َكْیَف َفضَّ

 ]21[سورة اإلسراء اآل�ة:

متجول في  في معلم �قر�ة, في أستاذ �الجامعة, في مجند وفي رئ�س أركان, في ممرض وفي جراح قلب, في �ائع

 رئ�س غرفة تجارة: 

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعٍض﴾  ﴿اْنُظْر َكْیَف َفضَّ

 ]21[سورة اإلسراء اآل�ة:
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 الحظوظ موزعة في الدن�ا توز�ع ابتالء :

 موزعة في الدن�ا توز�ع ابتالء. -أیها األخوة-الحظوظ 

�ما حرمك, ولك عند هللا مادتا امتحان؛ �عني: هللا عز وجل امتحنك في شیئین؛ امتحنك ف�ما أعطاك, وامتحنك ف

الذي حرمك منه مادة امتحانك مع هللا, ألن جوهر الح�اة الدن�ا هي دار ابتالء, دار امتحان, فأحد مواد االمتحان: 

الشيء الذي حرمك إ�اه, وأحد مواد االمتحان: الشيء الذي أعطاك إ�اه, فأنت ممتحن ف�ما أعطاك, ممتحن ف�ما 

 : -عل�ه الصالة والسالم-ا: كان أروع دعاء للنبي زوي عنك, من هن

((اللهم ما رزقتني مما أحب, فاجعله قوة لي ف�ما تحب, وما زو�ت عني مما أحب, فاجعله فراغًا لي ف�ما 
 تحب))

 [أخرجه الترمذي في سننه]

اه, وظفت وقته الفارغ �عني: مثل المنشار تمامًا, الذي نلته من هللا, وظفته في الحق فارتقیت �ه, والذي حرمك إ�

 في الحق فارتقیت �ه.

إنسان ُحرم الزوجة التي تروق له هذه مشیئة هللا, الفراغ الذي كان س�مض�ه, سینفقه وهو إلى جانبها, لعله �مض�ه 

 في بیوت هللا. 

 من هو الموفق؟ :

ق �كتشف النواحي اإلیجاب�ة من یومین تقر��ًا أو أر�عة أ�ام, تكلمت كلمة في جامع الناس, قلت: أن اإلنسان الموف

�السلب�ات, قال: كیف؟ قلت لهم: طر�ق كله خطر, هذا الطر�ق مزعج لمن �قود الس�ارة, له میزة واحدة, ال تنام 

ف�ه أبدًا, ال تنام ف�ه, أما الطرقات المستق�مة الثقیلة, حوادثها رهی�ة, مع صوت رتیب, تنام, فأنت حینما تكتشف: 

 حفر, والمتعرج, والضیق, هذا یجعلك �قظًا دائمًا.أن هذا الطر�ق الذي في 

هذه النقطة, هذا نوع من أنواع التوفیق في الح�اة, تكشف النواحي اإلیجاب�ة �السلب�ات, ارتفع سعر اللحم, اللحم 

اإلكثار منه �قسي القلب, و�رفع الكول�سترول, و�ز�د حمض األسیل, وهناك ثمان�ة أمثال أمراض القلب في الدول 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1406 

 ن�ة من أكل اللحوم. الغ

 دراسة أجر�ت في أمر�كا :

�عني: أنا أجمل شيء قرأته: أنهم أجروا دراسة, دراسة �أمر�كا حول غذاء الشعوب في العالم, توصلوا إلى أن 

 أرقى غذاء �العالم, غذاء شعوب المتوسط, ألنها فقیرة.

المادة السیللوز�ة �التفاح, �الفواكه نحن ما عندنا إنسان كل عمره عصیر شرب, �أكل تفاحة, برتقالة, هذه 

والخضروات مهمة جدًا, أوًال مادة مالئة, ثان�ًا مادة محرضة, ثالثًا مادة تمتص كل الكول�سترول الزائد في األمعاء, 

 فإذا اإلنسان أكل هذه الخضر والفواكه, ما أكلها عصیر, أكلها كما خلقها هللا عز وجل, هذا أفضل ألف مرة.

ط لفقرها, تأكل �كثرة المادة السیللوز�ة في الخضار والفواكه, هذه واحدة, ولفقرها تستخدم البروتین فشعوب المتوس

الن�اتي الفول والحمص, وتستخدم ز�ت الز�تون, ز�ت الز�تون+ البروتین الن�اتي+ السیللوز في الخضار والفواكه, 

 هذا أفضل غذاء �العالم. 

 هل تعلم؟ :

ستق�م �ال�ا�ان؛ أن كل الطعام عصیر, هذا العصیر هذا نهایته, �عمل كسل في الدول: أعلى نس�ة سرطان م

األمعاء, والكسل إذا استمر �عمل سرطان, أعلى نس�ة سرطان في األمعاء في ال�ا�ان موجود, سرطان �المستق�م 

 ....�الذات, فإذا اإلنسان استطاع, ل�س عنده س�ارة إنسان, هذا شيء مزعج, فإذا اكتشف أن المشي ..

قال له: إما أن تمشي, إما أن تمشي, (إما أن تمشي, إما أن تمشي), المشي خیر الر�اضة, فإذا اإلنسان ل�س 

عنده س�ارة, فاكتشف: أن المشي مفید جدًا, دخله قلیل, اكتشف أن الغذاء البروتیني الن�اتي أفضل من الحیواني, 

 حفر ال ینام ف�ه.  إذا وجد الطر�ق كله حفر, قال: الطر�ق المتوج الذي في

 من عالمة سعادة اإلنسان :

أنا أضرب أمثلة: المؤمن �كتشف النواحي اإلیجاب�ة �السلب�ات, فقال لي شخص: كله واضح, لكن هذه الزوجة 

السیئة ما میزتها؟ ما نواحیها اإلیجاب�ة؟ قلت له: هذه میزتها, تأتي إلى عندنا على الجامع, �طفش من البیت, 
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 ع, لو كان كما یتمنى, ضعها واجلس, جاء یوم الق�امة مفلس مثًال.�أتي على الجام

فاإلنسان إذا كان هللا عز وجل قسم له شيء في الدن�ا, من عالمة سعادته: أن یرضى بها, من عالمات سعادته: 

 أن �كتشف النواحي اإلیجاب�ة, �قول لك: دخلي ال �كفیني. 

 وقفة متأن�ة :

جار لم یناموا اللیل, في س�عین ألف تاجر, انسحب من االستیراد, عشرون سنة وقت قانون تحو�ل العملة, في ت

سجن, إذا كان حول عملة للخارج, فالذي آخذ له دخل محدود, �ع�ش ملك, �قول لك: ل�س لي عالقة أنا 

 �الموضوع.

 أح�انًا: تظهر قوانین, یهتم لها أصحاب األموال الكبیرة, أما الفقراء في أمان هللا: 

 َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َ�ْحَزُنوَن﴾﴿َال 

 ]62[سورة یونس اآل�ة:

فیجب تكشف دائمًا النواحي اإلیجاب�ة �السلب�ات, فاهلل عز وجل الحظوظ في الدن�ا توزع توز�ع ابتالء, وسوف 

 یوزع هذه الحظوظ توز�ع جزاء في اآلخرة, لذلك: مراتب الدن�ا ال تعني شیئًا. 

 َمْدُفوٍع �األبواب لو أْقَسَم َعَلى ِهللا َألَبرَُّه)) -بر ذي طمر�نأغ-((ُربَّ َأْشَعَث 

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

 من هم أغنى الناس؟ :

في بنا�ة فخمة جدًا في أحد أح�اء دمشق الراق�ة, �عني سكان هذه البنا�ة وهللا ال أ�الغ, لو أجر�ت لهم فحوص 

الذي �غسل الس�ارات, مثل الحصان ...... هللا عز وجل صح�ة, ما في شخص إال معطوب, إال هذا الناطور 

المجموع ثابت, �عني أفقر واحد في هذه البنا�ة, عنده أطیب صحة, عمله ألنه متعب, أما الط�قة الغن�ة كلهم 

مرتاحون؛ أسنصیرات, وس�ارات, وكله أوتومات�ك, كله فل أو�شن, عملت له ترهل, عملت له أمراض �القلب, 

 .عملت له .....
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 فاإلنسان یرضى �ما قسم هللا له, تكن أغنى الناس, وارض �ما قسمه هللا لك, تكن أغنى الناس.

 هذا الفرق بین مقای�س أهل الدن�ا و�ین المقای�س عند هللا :

 : -اللهم صل عل�ه-اآلن النبي قال

 رَُّه))َمْدُفوٍع �األبواب لو أْقَسَم َعَلى ِهللا َألبَ  -أغبر ذي طمر�ن-((ُربَّ َأْشَعَث 

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

لذلك: هللا عز وجل في عنده مقای�س, وعند الناس في مقای�س, عند الناس: الغني محترم, القوي محترم, أما عند 

 هللا عز وجل: المستق�م محترم, الذي یخافه محترم: 

 ﴿ِإنَّ اْلُمتَِّقیَن ِفي َجنَّاٍت َوَنَهٍر﴾

 ]54[سورة القمر اآل�ة:

 َعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِل�ٍك ُمْقَتِدٍر﴾﴿ِفي َمقْ 

 ]55[سورة القمر اآل�ة:

دخل على النبي رجل, رجل �عني من عامة أصحا�ه, فوقف لهم, واستقبلهم استق�اًال حارًا, تعجب هذا الصحابي, 

 قال له: 

 اء))((هال �من خبرني جبر�ل �قدومه, قال: أو مثلي؟ قال: نعم �ا أخي, خامل في األرض, علم في السم

 استسلم لقضاء هللا وقدره :

((هذه الدن�ا دار ابتالء ال دار استواء, ومنزل ترح ال منزل فرح, فمن عرفها لم �فرح لرخاء, ولم �حزن 
لشقاء, قد جعلها هللا دار بلوى, وجعل اآلخرة دار عقبى, فجعل �الء الدن�ا لعطاء اآلخرة سب�ا, وجعل عطاء 

 أخذ ل�عطي, و�بتلي لیجزي))اآلخرة من بلوى الدن�ا عوضا, ف�
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 نعم.

واإلنسان یجتهد لیرفع مستوى مع�شته, لكن أین وصل �ه السعي, وانقطع �ه األس�اب؟ فهذا قضاء هللا وقدره, 

 اإلنسان الراضي مرتاح.

�عني: هللا عز وجل لحكمة یر�دها: جعلني من أصحاب الدخل المحدود, ولعل الخیر كله في الدخل المحدود, 

 �دها: جعلني من أصحاب الدخل غیر المحدود, ولحكمة أرادها: جعلني كذلك, فأنت استسلم. ولحكمة یر 

 أعلى درجة �اإل�مان هي :

 �عني هو عظمة اإل�مان: أن المؤمن راض عن هللا عز وجل.

قال له: �ا ر�ي, هل أنت راض عني, �طوف حول البیت, وراءه اإلمام الشافعي, قال له: هل أنت راض عن هللا 

ى یرضى عنك؟ قال: �ا س�حان هللا! ومن أنت یرحمك هللا؟ قال: أنا دمحم بن إدر�س, قال: كیف أرضى عنه حت

 وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الشافعي: إذا كان سرورك �النقمة كسرورك �النعمة, فقد رضیت عن هللا.

 هللا بها. : أن تأتي مصی�ة, وأن ترضى عن -ال سمح هللا وال قدر-�عني: أعلى درجة �اإل�مان 

 ((إن لم �ك غضب علي فال أ�الي, ولك العتبى حتى ترضى, لكن عافیتك أوسع لي))

 فهذه الدن�ا تغر وتضر وتمر. 

 أرغبهم عنها, وأشقاهم فیها أرغبهم فیها)) -دققوا-((إن أسعد الناس فیها 

 الح�اة فیها سر :

: وال أتى إلى هذا القصر وال مرة في كل تار�خ في �حال�ة قصر ألحد أمراء الخلیج الك�ار, ذكر لي واحد, قال لي

بنائه, صار له عشرون سنة, قال لي: مرة جاء, وقف أمامه خمس دقائق ومشي, �أتي إنسان فقیر, �أخذ أهله 

یجلسون, �ضعون مدة, �أكلون لحمة, �سعدون, األرض ملك الناس كلها, منظر جمیل, ملك, الفقیر والغني, الهواء 

 یر والغني, الح�اة فیها سر.العلیل, ملك, الفق
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إذا كان هللا عنك راض�ًا, لو أكلت أخشن الطعام فأنت أسعد الناس, لو ل�ست أخشن الث�اب فأنت أسعد الناس, هللا 

أشقى,  -ال سمح هللا-عز وجل قادر یتجلى عل�ك, و�لقي �قل�ك السكینة, وأنت في أخشن ح�اة, وقادر یجعلك 

, إذا حجبها عنك, إذا حجبها عن إنسان فهو أشقى الناس, ولو كان �ملك وأنت في أنعم ح�اتك, هذه رحمته

 مالیین مملینة. 

 وقائع :

أنا قال لي أخ هنا في الحر�قة, قال لي: وهللا �عني صدفة, قابلت شخص �عد أحد أر�عة خمسة في الحر�قة, من 

من شهر�ن ثالثة, قال لي: �قدر ما ك�ار أغن�اء القطر, قال لي: أر�عة خمسة آالف ملیون, قال لي: دخلت عل�ه 

شكا لي, لم �عد فیني أوقف؛ ال البلد تعج�ه, وال بیته �عج�ه, وال زوجته تعج�ه, أوالده ل�سوا �عجبونه, والسوق 

 مسموم, وكساد, ودفع ما في سحب, وال �عاش في هذه الح�اة, أر�عة خمسة آالف ملیون وهللا.

ة محج�ة, قالت له: دلوني عل�ه, أنا یلزمني ألف ورقة �الشهر, في قال لي: دخلت لمحلي التجاري, جاءت امرأ 

مجال تساعدونا فیها؟ فهو عضو جمع�ة خیر�ة: أین �ا أختي ساكنة؟ قالت له: في دار�ا, قال لها: وهللا في لجنة 

 هناك, أنا أبلغهم �حققون معك.

: في عندنا أخت كر�مة, تر�د �الشهر ألف قال لي: عندنا اجتماع صدفة بدار�ا, مساء طلعنا على دار�ا, قلنا لهم

مساعدة, فحققوا أنتم, قال: قم معنا نحقق, قال لي: طرقنا �اب, تحت درج, بیتي تحت درج, المطبخ تحت الدرج, 

و�یت الخالء �القسم األدنى, وغرفة صغیرة فیها تخت, لكن الجماعة بیتهم نظیف, زوجها مر�ض, وعندها ثالثة 

 أوالد, ث�ابهم نظ�فة.

قال لي: بیت ال �سكن, غرفة واحدة, ومطبخ تحت الدرج, و�یت الخالء تحت الدرج, وممشى, قال لي: شعرت أن 

 هذا البیت جنة, فقال له: أن األوالد هكذا ث�ابهم نظ�فة, في ود مبین �األسرة, في سرور.

نحن, ألفین ال یلزمنا, نحن دخل قال لهم: �اهلل ماشي الحال, أعطوها ألفین �الشهر, قالت لهم: ال, نر�د ألف واحد 

 زوجي �كفینا, لكن ینقصنا أجرة هذا البیت ألف.

قال لي: في یوم واحد التقیت مع إنسان, یتكلم �أر�عة خمسة آالف ملیون, وف�ما بدا من كالمه أنه أشقى الناس, 
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 لناس.والتقیت مع أسرة تسكن تحت درج, ودخلها یت�ح لها أن تأكل أخشن الطعام, وهي من أسعد ا

فر�نا عز وجل رحمته, إذا كان منحها إلنسان فهو أسعد الخلق, ولو كان في أخشن ح�اة, وٕاذا حجب عنك 

 رحمته, فاإلنسان أشقى الخلق, ولو كان معه مالیین مملینة. 

 مقولة قالها اإلنسان :

 فإذا قلنا فالن فقیر: أن هللا عز وجل قال: 

ْنَساُن ِإَذا َما اْبتَ   َالُه َر�ُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعََّمُه َفَ�ُقوُل َر�ِّي َأْكَرَمِن﴾﴿َفَأمَّا اإلِْ

 ]15[سورة الفجر اآل�ة:

 هذه مقولته هو, هذا كالمه.

�عني: �ا ع�ادي, ل�س عطائي إكرامًا, وال منعي حرمانًا, عطائي ابتالء, وحرماني دواء, ال تحس نفسك مهان, إذا 

 هللا لم �عطك المال. 

 ال :ما وراء هذا المث

�عني بر�كم: إذا إنسان له أب غني غنى كبیر, ومع غنى األب طبیب, وصار مع االبن التهاب أمعاء حاد, 

واألب الرح�م, الطبیب العالم, منعه من كل األكالت الطی�ة, علمنا كوسا محشي, قال له: ال یوجد لبن, �طاطا 

 ا ولبن, وفي أكل فاخر جدًا؟ ال. ولبن, �عني: أنت تظن هذا االبن مهان عند أب�ه إذا أطعمه �طاط

((إن هللا ل�حمي صف�ه من الدن�ا, كما �حمي أحدكم مر�ضه من الطعام, إن هللا ل�حمي عبده المؤمن من 
 الدن�ا, كما �حمي الراعي الشفیق غنمه من مراتع الهلكة))
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 نقطة دق�قة :

, هؤالء قد �كونون عند هللا ملوكًا, قد �كونون فمعه الحق اإلمام النووي: أن �عقد فصًال لضعفة المسلمین والفقراء

 أغن�اء عند هللا, أال تقرأ قوله؟: 

 ﴿ِإَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة﴾

 ]1[سورة الواقعة اآل�ة:

 ﴿َلْ�َس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَ�ٌة﴾

 ]2[سورة الواقعة اآل�ة:

 ﴿َخاِفَضٌة َراِفَعٌة﴾

 ]3[سورة الواقعة اآل�ة:

مقام, قد �كون في الحض�ض, إنسان مترف غني, غارق في النع�م, قد �كون في اآلخرة  الذي كان في الدن�ا أعلى

 في أسفل سافلین, وٕانسان قد �كون فقیر مستق�م, قد �كون في اآلخرة في أعلى علیین. 

 هذه هي ال�طولة :

, إذا إنسان قوي, له فال�طولة: أن تبتغي الرفعة عند هللا, عند الناس الرفعة �المال, وعند الناس الرفعة �القوة

منصب رف�ع, وعند الناس المتعة �الجمال؛ الجمال, والقوة, والمال, هؤالء رفعوك بین الناس, أما عند هللا یرفعك 

 إ�مانك, واستقامتك, وعملك الصالح: 

ُ الَِّذیَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت﴾  ﴿َیْرَفِع للااَّ

 ]11دلة اآل�ة:[سورة المجا

 ﴿َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا﴾

 ]132[سورة األنعام اآل�ة:
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 هذا تقد�م لموضوع الفصل, فصل في ضعفة المسلمین. 

 قف هنا :

 هللا عز وجل �قول: 

 َتْعُد َعْیَناَك َعْنُهْم ُتِر�ُد ِز�َنَة اْلَحَ�اِة ﴿َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َر�َُّهْم ِ�اْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُیِر�ُدوَن َوْجَهُه َوَال 
ْنَ�ا﴾  الدُّ

 ]28[سورة الكهف اآل�ة:

ممكن تجلس في المسجد إلى جانب إنسان فقیر على األرض؛ ال یوجد مقعد یتسع لك, وال یوجد كأس عصیر, 

 وال في طرف هكذا ُتلقى, ال یوجد؛ في سجادة, وفي متكلم, وفي كتاب أمامه فقط: 

ْنُهْم ُتِر�ُد ِز�َنَة اْلَحَ�اِة ﴿َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َر�َُّهْم ِ�اْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُیِر�ُدوَن َوْجَهُه َوَال َتْعُد َعْیَناَك عَ 
ْنَ�ا َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَ�ُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّ�َع َهَواُه َوَكاَن َأمْ   ُرُه ُفُرطًا﴾الدُّ

 ]28[سورة الكهف اآل�ة:

 ما معنى المفردات التال�ة: العتل, الجواظ؟ :

 وقد قال عل�ه الصالة والسالم: 

((أال أخبركم �أهل الجنة؟ كل ضعیف متضعف, لو أقسم على هللا ألبره, أال أخبركم �أهل النار؟ كل ُعُتلٍّ جوَّاظ 
 مستكبر))

 الترمذي في سننه][أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, و 

الُعتل الغل�ظ الجاف, والجوَّاظ �فتح الج�م وتشدید الواو �الظاء: وهو الجموع المنوع, الجوَّاظ الجموع المنوع, شر 

 الناس من �ع�ش فقیرًا ل�موت غن�ًا, بخیل, یترك أموال طائلة, وكان محروم. 
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 هذا الجموع المنوع :

تجلس معه, �عني: أد ما �شكي لك همه, �عني: تقول: وهللا ألعط�ه وهللا أخ من أخواننا, له صدیق, قال لي: 

حوالي خمسة آالف, أقسم �اهلل مات, ترك له حوالي مئتین وخمسین ملیون, بیته صغیر جدًا, أثاث عتیق, كلما 

جلس معه �شكي لك الهم؛ أنه �ا أخي ما في عمل, ما في دخل, مات على مئتین وخمسین ملیون, هذا الجموع 

 وع.المن

وس�حان هللا! البخیل إذا كان مرض, �ص�ح عرس في البیت, إذا مرض �أتي الطبیب, �قول لهم: عرض�ة, 

ینزعجون انزعاج غیر معقول, ماذا �عني عرض�ة؟ ما في شيء؟ ما في شيء, نحن ال نر�د هكذا, نحن فكرنا 

 القاض�ة كانت, فرق كبیر بین الكر�م والبخیل.

 قدیرًا كبیرًا, �ع�ش ألوالده, أوالده أقرب الناس له �ح�اته یزوجهم. وفي آ�اء كثر, أنا أقدرهم ت

 صنف من أهل النار :

وهللا جمعنا ثمن بیت لشخص, وهللا �ا أخوان, أبوه عنده اثنتا عشرة بنا�ة, جمعنا له ثمن بیت, أسكناه ف�ه, ال 

 �عط�ه قرش, هذا البخل مرض, مرض كبیر: 

 ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾﴿َوَمْن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِه فَ 

 ]16[سورة التغابن اآل�ة:

إنسان موظف فقیر, له عمة معها مالیین مملینة, فتوفیت, هو ور�ثها, یبدو ور�ثها, كل الناس �قولون: عظم هللا 

 أجركم, إال شخص فه�م, قال له: تهانینا, أثناء التعز�ة قال له: تهانینا, م�ارك �موتها.

 ات, �صیر عید, أما الكر�م یتمنى الناس ح�اته, یتمنى الناس ح�اته, لذلك أیها األخوة: البخیل إذا كان م

 ((أال أخبركم �أهل النار؟ كل عتل غل�ظ, جاف جواظ, جموع منوع))

 متفق عل�ه.
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 مستكبر.  -نعم–یجمع و�منع, وقیل: الضخم المختال في مشیته 

 ما محور هذا الحدیث؟ :

 أنه قال:  -رضي هللا عنه-ل بن سعد الساعدي وقد نقل عن أبي الع�اس, سه

, فقال لرجل عنده جالس: ما رأ�ك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا وهللا -ملسو هيلع هللا ىلص-((مر رجل على النبي 
, ثم مر رجل آخر, فقال -عل�ه الصالة والسالم-حري إن خطب أن ینكح, وٕان شفع أن ال �شفع, فسكت النبي 

هللا: ما رأ�ك في هذا؟ فقال: �ا رسول هللا, هذا رجل من فقراء المسلمین, هذا حري إن خطب أال  له رسول
ینكح, وٕان شفع أال �شفع, وٕان قال أال �سمع لقوله, فقال عل�ه الصالة والسالم: هذا الفقیر خیر من ملء 

 األرض مثل هذا))

 اني: إذا األرض �ما فیها مجوفة, وفیها من الشخص هذا األول. الث

 ((خیر من ملء األرض من مثل هذا))

 هكذا قال النبي. 

 هذا ما قضى هللا بین الجنة والنار :

 قال عل�ه الصالة والسالم: احتجت الجنة والنار, فقالت النار: 

((فيَّ الج�ارون والمتكبرون, وقالت الجنة: فيَّ ضعفاء الناس ومساكنهم, فقضى بینهما: َأنَِّك الجنة رحمتي, 
 �ك من أشاء, وأنك النار عذابي, أعذب �ك من أشاء, ولكل�كما عليَّ ملؤها))أرحم 

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]
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 رجل ال یزن عند هللا جناح �عوضة :

 و: 

ُجُل اْلَعِظ�ُم یوَم الق�امة, ال َیِزُن ِعْنَد للاّا َجناَح َ�ُعوضٍة))  ((إنَُّه َلَ�ْأِتي الرَّ

عال�ة جدًا, بیته فخم, لكن ال یخرج منه خیر إطالقًا, ال خیر ف�ه, وهذا یوم  �عني: أكول جموع منوع, أذواقه

 الق�امة: ال یزن عند هللا جناح �عوضة. 

 من روائع هذا النبي :

 , فسأل عنها أو عنه, فقالوا: -ملسو هيلع هللا ىلص-وامرأة سوداء كانت تقمُّ المسجد, أو شا�ًا, ففقدها رسول هللا 

قال النبي: أین هي؟ وهللا ماتت �ا رسول هللا, فقال: أفال كنتم  -ي: ز�الة, تكنس المسجد�عن-((مات, ماتت 
 آذنتموني؟

من هي لنقول لك عنها: إنها ماتت, الموضوع �عني قلیل األهم�ة -فكأنهم صغَّروا أمرها  -لماذا لم تقولوا لي؟-
 لنبلغك إنها ماتت. 

  -امرأة تكنس المسجد ماتت

فدلوه, فصلى علیها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على  -اللهم صل عل�ه-برها فقال: دلوني على ق
 أهلها, وٕان هللا تعالى ینورها لهم �صالتي علیهم))

 متفق عل�ه. 
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 اعلم هذا :

 و: 

 َمْدُفوٍع �األبواب لو أْقَسَم َعَلى ِهللا َألَبرَُّه)) -أغبر ذي طمر�ن-((ُربَّ َأْشَعَث 

 ي الصح�ح][أخرجه مسلم ف

فال تقل لي: أنا فقیر, أنا درو�ش, أنا من أسرة متواضعة, أنا أسكن في غرفة ومنافعها, أنا عملي ضارب آلة 

 كات�ة ال, أنا حاجب ال, قد تكون عند هللا في أعلى مقام, قد تكون عند هللا, وٕان كان .....

له, أو �علمه, أو �مكانته, أو �منص�ه, نفعه أنا أقول: المؤمن القوي, المؤمن المستق�م, إذا كان قوي؛ قوي �ما

للمسلمین كبیر جدًا, لكن أهم شيء اإل�مان؛ إذا كنت مؤمنًا, أنا أفضل تكون مؤمن قوي, أما إذا كان قوي غیر 

 مؤمن ظلف.

 قالمة ظفر المؤمن الفقیر, أفضل عند هللا من ملیون غني عاص, والحمد هلل رب العالمین. 

 دعاء الختام :

 , الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم. الفاتحة.

 لمین والحمد هلل رب العا
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 عالمات حب هللا تعالى للعبد وعالمات حب العبد هلل تعالى:  {119-114}الدرس 

 28-08-1999لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 وعد األمین. الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق ال

 ما الدلیل من القرآن على صدق الرجل في محبته هلل؟ :

أیها األخوة, ال زلنا في ر�اض الصالحین من كالم سید المرسلین عل�ه أتم الصالة والتسل�م, وننتقل الیوم إلى 

 �اب: عالمات حب هللا تعالى للعبد, وعالمات حب العبد هلل تعالى.

ب هللا, ولو سألت أي مسلم على وجه األرض, لما تردد ثان�ة في أن �قول لك: والدعوى سهلة, كلٌّ یدعي أنه �ح

 إنني أحب هللا:

 ولیلى ال تـــقر لهم بذاك كل یدعــــي وصًال بلیلى 

 العبرة: أن تأتي �الدلیل.

 عه:لو أن إنسانًا قال لك: أنا أحب هللا, وأطاع مخلوقًا, وعصى ر�ه, فهو كاذب قوًال واحدًا, لو أح�ه ألطا

 ه ذاك لعمري في الق�اس شن�ع تعصي اإلله وأنت تظهر حب
 إن المــحب لمن �حب مط�ع  لو كان حبـك صادقًا ألطعته

فكل أخ كر�م, حدثته نفسه أنه �حب هللا, فل�قل لها: أین الدلیل؟ أقوى دلیل جاء �ه القرآن: ات�اع سنة النبي. قال 

 تعالى:

ُ َوَ�ْغِفْر َلُكْم﴾﴿ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن للااََّ    َفاتَِّ�ُعوِني ُ�ْحِبْ�ُكُم للااَّ

 ]31[سورة آل عمران اآل�ة:
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 فعالمة مح�ة هللا هلالج لج: ات�اع سنة نب�ه.

 من إشارات القرآن الكر�م :

 و�وجد في القرآن الكر�م إشارات رائعة جدًا. فاهلل عز وجل �قول:

 نََّما َیتَِّ�ُعوَن َأْهَواَءُهْم﴾﴿َفِإْن َلْم َ�ْسَتِجیُبوا َلَك َفاْعَلْم أَ 

 ]50[سورة القصص اآل�ة:

 قال علماء التفسیر: استجا�ة اإلنسان لرسول هللا, هي عین استجابته هلل.

 فمن استجاب لسنة النبي, فهو قطعًا استجاب هلل عز وجل, والدلیل: هذه اآل�ة:

 ُعوَن َأْهَواَءُهْم﴾﴿َفِإْن َلْم َ�ْسَتِجیُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنََّما َیتَّ�ِ 

 ]50[سورة القصص اآل�ة:

 وفي آ�ة ثان�ة:

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع للااََّ﴾  ﴿َمْن ُ�ِطِع الرَّ

 ]80[سورة النساء اآل�ة:

 وفي آ�ة ثالثة:

ُ َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأْن ُیْرُضوُه﴾  ﴿َوللااَّ

 ]62[سورة التو�ة اآل�ة:

 جاء في اآل�ة:�ضمیر المفرد, �حسب اللغة: أحق أن یرضوهما. 

ُ َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأْن ُیْرُضوُه﴾  ﴿َوللااَّ

 ]62[سورة التو�ة اآل�ة:
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 �ضمیر المفرد. فقال العلماء: إرضاء رسول هللا عین إرضاء هللا, وٕارضاء هللا عین إرضاء رسول هللا. 

 قف هنا :

 قال �عض الشعراء عن هؤالء المنافقین. قال:

 ابتلواوما  -دعوى –خاضوا �حار الهوى 

 �عني: خاض ولم �ص�ه البلل, فهو كاذب, عالمة الحب: ات�اع النبي.

اآلن إنسان قال: هللا أكبر, قالها ألف مرة, وعصى خالقه, وأطاع مخلوقًا, الجواب: ما قالها وال مرة, ولو رددها 

 , وعصى خالقًا.بلسانه ألف مرة, ماذا رأى؟ رأى طاعة هذا المخلوق, أهم عنده من طاعة هللا, فأطاع مخلوقاً 

إنسان غش المسلمین في ب�عهم, �عني سلك طر�ق في غش, وحقق أر�احًا طائلة, هو ماذا رأى؟ رأى هذا المال 

 الذي حصله من غش المسلمین, أغلى عنده من طاعة هللا.

مرة, وال رفعت فلو قال: هللا أكبر في العید, و�صوت عال, وغفر هللا لمن كبَّر, ورفع صوته, نقول له: ما قلتها وال 

 صوتك بها ألف مرة دجل. 

إنسان خضع لرغ�ة زوجته في شيء محرم, وقال: هللا أكبر, نقول له: أنت كاذب, ما قلتها وال مرة, ولو لفظتها 

 ألف مرة, ألنك رأیت �الواقع: أن إرضاء زوجتك, أغلى عندك من إرضاء هللا. 

 ال تع�أ �أهل ال�اطل :

أنت دعیت دعوى, أن تأتي �الدلیل, ما الدلیل؟ أنا أحب هللا, ما الدلیل؟ إذا : إذا -أیها األخ-فعود نفسك 

حظوظي مؤمنة, عالقاتي كلها متینة مع اآلخر�ن, على حساب دیني ط�عًا, كل واحد أعط�ه جمله, جش ن�ضه, 

ال �ملء  ما معنى كالمه؟ وأتكلم كالمًا أرض�ه, أرضي الجم�ع, هذا ل�س ذكاء؛ المؤمن له خصوم, المؤمن �قول

 فمه, األنب�اء الذین كمالهم فوق التصور. قال: 

 

لجامع األحمدي لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسيكتاب دروس ا  
 



 

1421 

ْنِس َواْلِجنِّ ُیوِحي َ�ْعُضُهْم ِإَلى َ�ْعٍض ُزْخُرَف اْلَقوْ   ِل ُغُرورًا﴾﴿َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدّوًا َشَ�اِطیَن اإلِْ

 ]112[سورة األنعام اآل�ة:

حق, وفي �اطل, ومن قد�م الزمان, من آدم إلى یوم الق�امة: هناك  قض�ة العداوة, �عني شيء طب�عي جدًا؛ في

 معركة بین الحق وال�اطل.

 فأنت ال تع�أ �أهل ال�اطل: 

وُكْم ِإالَّ َأًذى﴾  ﴿َلْن َ�ُضرُّ

 ]111[سورة آل عمران اآل�ة:

 هل سمعتم بهذا القصر؟ :

اتجه نحو الشمس, ونفخ نفخة, یر�د أن �طفئها, إذا إنسان  -بر�كم دققوا في هذا المثل وال تجاملوني-اآلن: إنسان 

أین مكانه الصح�ح هذا؟ �القصور, اتجه نحو الشمس, وجمع نفس عمیق, ونفخ على الشمس من أجل أن 

 �طفئها, هذا یر�د قصر مجنون. هللا عز وجل قال: 

 ﴿ُیِر�ُدوَن ِلُ�ْطِفُئوا ُنوَر للااَِّ ِ�َأْفَواِهِهْم﴾

 ]8[سورة الصف اآل�ة:

 ضوء الشمس, نور هللا: ل�س 

ُ ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن﴾  ﴿َوللااَّ

 ]8[سورة الصف اآل�ة:
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 دعوة كاذ�ة :

ل, و�كذب, وال �ستحي من هللا.   فاإلنسان لما یدعي حب هللا عز وجل, وال �ط�ع هللا, فهو ُیدجِّ

 ظتها, فأعظ غیرك, وٕاال فاستحي مني))((ابن آدم أطع ر�ك تسمى عاقًال, ابن آدم عظ نفسك فإن وع

 إلى متى أنت �اللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ 

 إلى متى!؟ 

 أ�ا عبــــدنا ما قرأت كتابنا؟   ف�ا خجلي مني إذا هو قال لي
 أما تختشي من عتبنا یوم جمعنا؟   أما تستحي منا و�كف�ك ما جرى؟

 ـظر ما �ه جاء وعدنا؟ وتنـــ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً 

 إلى متى!؟ 

 متى تنصاع إلى نداء الرحمن؟!! :

خوفًا على ش�ك�ة العین, انصاع الناس انص�اعًا عجی�ًا, یوم الكسوف منع تجول, ما ترى أحدًا في الطر�ق, هناك 

الدولة ساهمت؛ آ�اء ر�طوا أبناءهم �الح�ال, أغلقوا النوافذ, وهللا شيء رائع, �عني ظاهرة تلفت النظر, أ�ضًا: 

عملت إعالنات �اإلذاعة, والتلفز�ون, والصحف, والطرقات: ال تنظر إلى قرص الشمس, حفاظًا على ش�ك�ة 

 عینك, وحفاظًا على ش�ك�ة أعین أوالدك.

 حسنًا: وهذا اإلله العظ�م, الذي �قول لك في قرآنه الكر�م: 

وا ِمْن َأْ�َصاِرِهْم﴾  ﴿ُقْل ِلْلُمْؤِمِنیَن َ�ُغضُّ

 ]30رة النور اآل�ة:[سو 

 حفاظًا على آخرتك, وعلى سعادتك, لم ینصاع الناس إلى إنسان, وال ینصاعون إلى الواحد الد�ان, لماذا؟. 
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 هذا �طش ر�ك �الع�اد :

اآلن: أنتم سمعتم أخ�ار الصرب, وأخ�ار یوغسالف�ا, كم شهر استمر القصف؟ ستة أشهر تقر��ًا, ستة أشهر, كل 

طلعة أ�ام, أر�عمئة طلعة, مئتا طلعة, �أحدث أنواع الطائرات, هل تصدقون أن ستة أشهر  یوم في قصف, ثالثمئة

قصف ببلغراد؟ ستة أشهر, كل یوم مئتي, ثالثمئة طلعة, ال تفعلوا فعل زلزال حدث في ترك�ا, في خمس وأر�عین 

 ثان�ة!!: 

 ﴿ِإنَّ َ�ْطَش َر�َِّك َلَشِدیٌد﴾

 ]12[سورة البروج اآل�ة:

دولة, �أحدث أسلحة, أحدث تكنولوج�ا, �األقمار الصناع�ة, �الكمبیوتر, �الطائرات الش�ح, �األشعة  حلف ثالثین

اللیزر�ة, األهداف مئة في المئة, الذي فعله حلف الناتو ببلغراد, أقل �كثیر ما فعله زلزال, خمسة وثالثون ألف 

مات العدد, وأحد عشر ألفًا مشرد, وب  تحت األنقاض, ما مات العدد بیوغسالف�ا أبدًا, وستة أشهر قصف ما

 ......... ستة آالف قتل, إلى آخره .........

هذا ر�نا عز وجل؛ دولة جمیلة جدًا, س�احة, قوة, ست عشرة محطة فضائ�ة إ�اح�ة, كل شيء فیها جمیل, واتفاق 

 مع إسرائیل ضد المسلمین.

 و�ا فرعون من فرعنك؟ قال له: ال یوجد أحد یردني.

 ش ر�ك: فجاء �ط

 ﴿ِإنَّ َ�ْطَش َر�َِّك َلَشِدیٌد﴾

 ]12[سورة البروج اآل�ة:

 ﴿ِإنَُّه ُهَو ُیْبِدُئ َوُ�ِعیُد﴾

 ]13[سورة البروج اآل�ة:
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 قف عند هذه المحطة الفضائ�ة :

حدثني أخ, قال: سمع �محطة فضائ�ة, مقابلة مع إنسان تركي یتكلم بلغة عر��ة, فیها لكنة, قال له: نحن حار�نا 

ین, ومنعنا الحجاب, وضر�نا اإلسالمیین, واتفقنا مع الیهود, وسحبنا الجنس�ة من نائ�ة واحدة دخلت محج�ة, الد

 فاستحققنا هذه الضر�ة.

هكذا قال �محطة فضائ�ة, رجل تركي, یتكلم اللغة العر��ة �صعو�ة, قال له: حار�نا الدین, منعنا الحجاب, اتفقنا 

 زنا. مع الیهود ضد المسلمین, أ�حنا ال

 قانون �اطل :

�عني: أنا قبل شهر, طلع قانون بترك�ا: ال �ستط�ع الزوج أن �ق�م دعوى على زوجته إذا زنت, أبدًا, قانون ظهر 

 بترك�ا, حرة, كما أنه یذهب حیثما �شاء, تذهب حیثما تشاء, كما أنه له عش�قات, ولها أخدان أبدًا: 

 ﴿ِإنَّ َ�ْطَش َر�َِّك َلَشِدیٌد﴾

 ]12روج اآل�ة:[سورة الب

 ﴿ِإنَّ َأْخَذُه َأِل�ٌم َشِدیٌد﴾

 ]102[سورة هود اآل�ة:

 تصور خمسة وثالثین ألفًا تحت أنقاض, ال یوجد أمل. 

 من أخ�ار زلزال مصر :

في زلزال مصر, تا�عت أخ�ار زلزال مصر, في أشخاص شر�وا بولهم, أر�عة أ�ام �ال ماء, شر�وا بولهم, وفي 

 أسرة �كاملها, البناء تداعى فوقها, من العطش, وحر شدید ..... إنسان ما شرب, مات أمام

 �ا أخوان, ال یوجد أحد أحسن من أحد:
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ُبوَها َعَذا�ًا َشِدیدًا َكاَن َذِلكَ   ِفي اْلِكَتاِب َمْسُطورًا﴾ ﴿َوإِْن ِمْن َقْرَ�ٍة ِإالَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَها َقْبَل َیْوِم اْلِقَ�اَمِة َأْو ُمَعذِّ

 ]58إلسراء اآل�ة:[سورة ا

 من فتن هذا الزمان :

أح�انًا: ترى فتاة في الطر�ق, �عني ال یوجد شيء فیها مخ�أ أبدًا, �كل مفاتنها ظاهرة في الطر�ق, أنا أقول: هذه 

أل�س لها أب؟ إذا رآها هكذا ماذا �قول؟ أل�س لها أخ؟ أل�س لها زوج؟ أل�س لها ابن؟ حینما رخص لحم النساء, 

 ن, وحینما قل ماء الح�اء, قل ماء السماء.غال لحم الضا

ال یوجد ماء اآلن, اآل�ار كلها جفت, �عني أكثر المدن اآلن �الصهار�ج تشرب, وفي خطر؛ خطر على 

المزروعات, على األشجار, الن�اتات انتهت, على األشجار, وكأس الماء هذا الذي نشر�ه, صار ثمینًا جدًا, وهذا 

 یجة, هذا محاسب عند هللا حسا�ًا شدیدًا.الذي �غسل س�ارته �ماء الف

 ونحن ینقصنا الوعي أیها األخوة. 

 ففضل في فضلة, فقال:  -إناء �عني–: توضأ من قعر -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

 ((ردوها في النهر, ینفع هللا بها قومًا آخر�ن))

 أس شرب.�عني یبدو في بئر ماء, أو ساق�ة, كان في سفر, ردوها في النهر, نصف ك

�عني: �ا أخوان, �المناس�ة: الذي عنده حنف�ة منزوعة �صلحها, له أجر, في إحصائ�ة بجامع النابلسي مدهشة, 

نقطة نقطة, نقطة نقطة, ال أعلم كم برمیل؟ ال أعلم كم تنكة في الیوم؟ �عني: أي خطأ �الصنابیر, یذهب هدرًا, 

 �كم�ات أنت ال تصدقها, �استمرار. 
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 دون دلیل مرفوض :ح�ك هلل من 

 ف�ا أخواننا الكرام, قض�ة الحب �حتاج إلى دلیل, ومن لم �أت �الدلیل: مرفوض عند هللا عز وجل: 

 ﴿ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن﴾

 ]111[سورة ال�قرة اآل�ة:

ي شيء امتنعت خوفًا من هللا؟ إذا أنت سألت نفسك: هل أنت تحب هللا؟ نعم, حسنًا: ماذا فعلت من أجله؟ عن أ

وأي شيء فعلت ح�ًا �اهلل؟ ومن أعطیت ح�ًا �اهلل؟ قل لي ماذا تركت, وماذا فعلت, انطالقًا من ح�ك هلل؟ ال تقبل 

 من دون دلیل؛ من دون دلیل زعبرة, من دون دلیل تل�سة. 

 أمر عجیب!!! :

ة, هكذا تتكلم زوجته, لم �عد ینام اللیل, قال لي شخص: �ا أستاذ, أتیت �صحن, الساعة خمسة من محطة لمحط

قال لي: �ا أستاذ, صلیت بجامع, كأنني لمحت على ثوب اإلمام �قعة نجاسة, صالتي صح�حة؟ هذه اسمها 

زعبرة, قلت له: اإلمام ضامن, لو اإلمام صلى �ال وضوء, ل�س لك عالقة, لو صلى �ال وضوء, ل�س لك عالقة 

 ص �الذنب.أنت, �س �مرِّىء قرون الثور �غ

قال له: بلع الثور وغص �الذنب, كیف مرأ الصحن, أنت وأهلك للساعة الخامسة ص�احًا, اآلن أقلقك: أنك صلیت 

 بجامع وراء إمام, یوجد على ثو�ه �قعة!؟ قال: لعلها نجاسة, صالتنا صح�حة أستاذ؟ نعم صح�حة. 

 طرفة :

وهو في طر�قه إلى المشنقة, طلع عل�ه مخالفة سیر, , حكموه �اإلعدام, -هذه من �اب الطرفة �عني-قال: واحد 

 نسامحه فیها؟ نسامحه, لم �عد في شيء یتحاسب عل�ه, �عد ....... 

 ﴿َوَال ُ�ْسَأُل َعْن ُذُنوِ�ِهُم اْلُمْجِرُموَن﴾

 ]78[سورة القصص اآل�ة:
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 هذا الرجل یخاف هللا :

 ألنك تحب هللا؟ وماذا تركت ألنك تحب هللا؟ نعم. هذه حق�قة واحدة أخواننا, الحب �حتاج إلى دلیل, ماذا فعلت

أقسم لي �اهلل رجل, أرجع لورثة عشر�ن ملیون لیرة, ال �علمون عنها شیئًا, ول�س هناك وث�قة تدینه في األرض, 

صاحب المبلغ بخیل جدًا, أعطاه في استثماره, بنفس الیوم عمل حادث؛ ال في وصل, وال في علم, و�قي أر�ع, 

 ما أحد طال�ه ف�ه أبدًا, سمع درس األمانة خاف.  خمس سنوات,

 قال لي: وهللا ذهبت, ودفعت للورثة العشر�ن ملیون لیرة, خوفًا من هللا. 

 اسأل نفسك هذا السؤال :

فأنت اسأل نفسك: ماذا فعلت من أجل هللا؟ وماذا تركت من أجل هللا؟ إذا كنت تحب هللا, وأن تحب هللا شيء 

 ه حب.عظ�م جدًا, الدین كل

 قال له: 

((�ا رسول هللا! إني أح�ك أكثر من أهلي وولدي والناس أجمعین, إال نفسي التي بین جنبي, قال: لما �كمل 
 إ�مانك �ا عمر, إلى أن قال: حتى نفسي التي بین جنبي, قال: اآلن �ا عمر))

 دعاء الختام :

 م على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسال

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم. 

 والحمد هلل رب العالمین 
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 إجراء أحكام الناس على الظاهر:  {119-115}الدرس 

 18-09-1999لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -دیث الشر�ف شرح الح

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم وعلى آله وصح�ه أجمعین.

 من �اب التألي على هللا :

ننتقل الیوم  -عل�ه أتم الصالة والتسل�م-الم سید المرسلین أیها األخوة الكرام, ال زلنا في ر�اض الصالحین من ك

 إلى �اب جدید, وهو �اب: إجراء أحكام الناس على الظاهر. 

یجب أن تجري األحكام بین الناس على الظاهر, أما أن تتخطى الظاهر إلى السرائر, وال نملك حكمًا �قین�ًا في 

 قال تعالى: السرائر, فهذا من �اب التألي على هللا عز وجل. 

َالَة َوَآَتُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبیَلُهْم﴾  ﴿َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

 ]5[سورة التو�ة اآل�ة:

 أقام الصالة وآتى الزكاة.

إنسان عقیدته سل�مة؛ �صلي, و�صوم, ول�س هناك خبر سيء عنه, هذا ماسوني, هكذا؛ من دون تأكد, من دون 

ن دون �حث, من دون درس, من دون دلیل, اتهام الناس �االنحراف من دون دلیل, تحقق, من دون تروي, م

 الدلیل موضوع ثان.

جد�ة, نطق �الكفر لعله �كون ول�ًا, هذا كالم مرفوض, أما  -أ�ضاً –إنسان نطق �الكفر, لعله �كون ول�ًا, هذه 

 إنسان ما بدا منه شيء یخالف منهج هللا, كیف تتهمه؟

 ه, فكأنما أساء الظن بر�ه.من أساء الظن �أخ�
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 فنحن في اإلسالم لنا الظاهر, وهللا یتولى السرائر, السرائر موكولة إلى هللا. 

 إل�كم هذا المثال لب�ان هذه الظاهرة: إجراء أحكام الناس على الظاهر :

 سأبین لكم مثاًال:

الكتاب, ذهب إلى مركز إسالمي  إنسان ذهب إلى فرنسا, أراد الزواج من امرأة إفرنس�ة, یجوز أن �أخذ من أهل

وعقد عقد؛ بإیجاب, وقبول, ومهر, وشاهدین, هذا العقد شرعي مئة في المئة, أما هو نوى �عد أن تنتهي دراسته 

�طلقها, هو نوى التوقیت, �قاؤه معها زنا, أر�ع سنوات زنا, لكن هذا من �علمه؟ هللا هلالج لج, أما نحن صار في إیجاب, 

هدین, والشيء تسجل, وال نستط�ع أن نصل إلى �اطنه, نقول: هذا زواج شرعي, أما هللا عز وقبول, ومهر, وشا

 وجل �علم الن�ة التي وراء هذا الزواج, لو أنه نوى التوقیت لكان زواجه غیر شرعي, وكان زواجه �مثا�ة الزنا. 

 اعلم هذا :

 قًا))((من تزوج امرأة على صداق وفي نیته أال �فعله لها, لقي هللا سار 

سارق أعطاها رقم, قال لها: هذا حبر على ورق, أكثر الناس هكذا, �قول لك: ضع نصف ملیون, نصف بنصف, 

حسنًا: �قول لك: حبر على ورق, غیر مقبوضة, وفي نیته أال یؤدي هذا المهر, المهر دین ممتاز, دین ممتاز 

 للزوجة.

 . نحكم �الظاهر, وهللا یتولى السرائر -أیها األخوة-فنحن 

 انظر إلى هذه الدقة العلم�ة عند أبي �كر :

سیدنا عمر, سید الصحا�ة الكرام, رشحه سیدنا الصدیق خل�فة من �عده, فیبدو أنه كان شدیدًا سیدنا عمر, كان 

شدیدًا فعًال, یبدو أنه مرة ُذكر بهذه الشدة, ذكره أبو ذر الِغفاري, قال له: �ا أ�ا ذر! �عني أتخوفني �اهلل؟ لعلكم 

 شیتم شدتي, قال: وهللا في قلبي من الرحمة, ما لو اطلع الناس عل�ه ألخذوا ع�اءتي هذه.خ

�قول: كنت خادم رسول هللا, وجلواذه, وكنت س�فه المسلول, فكان  -رضي هللا عنه-�قول سیدنا عمر عن نفسه 

, ثم جاء الصدیق, فكنت �غلبني إذا شاء, وتوفي عني وهو عني راض, الحمد هلل على هذا كثیرًا, وأنا �ه أسعد
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 خادمه, وجلواذه, وس�فه المسلول, وتوفي عني, وهو عني راض, وأنا بذلك أسعد, ثم آلت األمور إلي.

أیها الناس, اعلموا أن تلك الشدة قد ُأضعفت, وٕانني أضع خدي ألهل العفاف والتقوى ل�طؤوا علي, أیها الناس, 

لكم شیئًا إال �حقه, ولكم علي أن أز�د عطا�اكم إن شاء هللا خصال خمس خذوني بهن: لكم علي أال آخذ من أموا

 تعالى, ولكم علي أال أجمركم في ال�عوث, وٕاذا كنتم في ال�عوث فأنا أبو الع�ال حتى ترجعوا.

هكذا كان سیدنا عمر, فسیدنا الصدیق واله خل�فة من �عده, فلما قیل له: إنه شدید �ا خل�فة رسول هللا, قال: وهللا 

هللا سألني یوم الق�امة, لم ولیت علیهم عمر؟ أقول: �ا رب, ولیت علیهم أرحمهم, ثم قال: هذا علمي �ه, لو أن 

 فإن بدل وغیر فال علم لي �الغیب.

 أرأیت إلى هذا التواضع, وهذه الدقة العلم�ة؟.

 فإن بدل وغیر فال علم لي �الغیب. 

 ر :الدلیل من الكتاب والسنة على إجراء األحكام على الظاه

 اآل�ة الكر�مة: 

َالَة َوَآَتُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبیَلُهْم﴾  ﴿َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

 ]5[سورة التو�ة اآل�ة:

أنت ل�س لك حق تقول: فالن أنا أعلم أنه ینوي ن�ة ثان�ة, ال �علم النوا�ا إال هللا, احكم �الظاهر, وهللا یتولى 

 السرائر.

 والسالم: قال عل�ه الصالة 

((ُأِمْرُت أن أقاِتل الناَس حتى َ�شهُدوا أن ال إله إال هللا، أنَّ دمحمًا رسوُل هللا، و�ق�موا الصالَة، وُ�ؤتوا الزكاَة، فإذا 
 َفَعلوا ذِلَك, َعصُموا مني ِدماءُهْم إال �حقَّ اإلسالم، وِحساُبُهم على هللا))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح]
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 من الغش :

منافق: إذا كان ذك�ًا جدًا وأظهر, مثل تمث�ًال متقنًا أنه مسلم, وأخذ میزات المسلمین, أخذ میزاتهم جم�عًا, هذا ال

عذا�ه في اآلخرة, في الدرك األسفل من النار؛ ألنه مثل, أخذ میزات المسلمین, تمتع فیها, ثم هو كافر؛ فالكفر له 

 عذاب, وغش الناس له عذاب.

فر, صر�ح �كفره, أنت �عني ال یؤذ�ك, صنفته كافرًا, لم تعد تفكر ف�ه, أما إنسان یتكلم اآلن: إنسان شخص كا

 �كالم المؤمنین, �صلي صالتهم, �صوم ص�امهم, وهو ل�س كذلك, هذا �غشهم. 

 احذر أن �فضحك هللا :

 , قال: -�قسم الظهر -أیها األخوة وهللا-وهللا هذا الحدیث -لذلك: اللهم صل عل�ه ...... 

, فقال -كلها أعمال كالج�ال–(یؤتى رجال یوم الق�امة, لهم أعمال كج�ال تهامة, یجعلها هللا ه�اء منثورا (
قال: إنهم  -دقق اآلن–: �ا رسول هللا! صفهم لنا كي ال نكون مثلهم -علیهم رضوان هللا-أصحاب النبي 

 ارم هللا انتهكوها))�صلون كما تصلون, و�أخذون من اللیل كما تأخذون, ولكنهم إذا خلوا �مح

�عني: لهم خلوات یرتكبون فیها المعاصي, في خلواتهم, أما في جلواتهم أناس طیبون, طاهرون, أول�اء, قد�سون 

 في جلواتهم, أما في خلواتهم ینتهكون حرمات هللا, لذلك ورد: 

 ((من لم �كن له ورع �صده عن معص�ة هللا إذا خال, لم �ع�أ هللا �شيء من عمله))

: إذا اإلنسان أتقن التمثیل أمام الناس, وهو إذا خال مع نفسه -اآلن ال أذكر نصه الحرفي-معي حدیث  ومر

 ارتكب المعاصي واآلثام, هذا اإلنسان ال بد أن �فضحه هللا عز وجل. 
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 حوار جرى في أمر�كا :

ن دوالر, للدعوة, للدعوة؛ مرة جرى نقاش حاد بین أحد أكبر القساوسة �أمر�كا اسمه شودر, دخله الیومي ملیو 

محطات إذاع�ة, محطات تلفز�ون�ة, ألف كتا�ًا, هو جمیل الصورة جدًا, دخل مع أحمد ز�دات العالم اإلسالمي, 

 المق�م في جنو�ي أفر�ق�ا بجوهاز مبورغ, عالم إسالمي كبیر, وهللا عز وجل مكنه من إتقان اإلنجیل.

ة هللا؟ هو أدلى برأ�ه الدقیق, �عد حین, هذا الطرف الثاني الخصم: جرى حوارًا في أمر�كا, هل هذا اإلنجیل كلم

 ُض�ط بجر�مة جنس�ة, فصار ی�كي كاألطفال ی�كي, ألن كل هذه السمعة التي حصلها انهارت في ثان�ة. 

 نقطة دق�قة :

�ه هللا مهًال؛ مهلة, : إذا اإلنسان له أعمال ال ترضي هللا ف�ما بینه و�ین هللا, �عط-�ا أخوان–�عني في نقطة دق�قة 

 اثنتین, ثالثة, فإذا استنفد المهل, فضحه على رؤوس األشهاد.

 �عني: ال یوجد إنسان یخدع الناس إلى أمد طو�ل. 

قال �عض الفرنسیین: �مكن أن تخدع كل الناس إلى أمد قصیر, و�مكن أن تخدع �عضهم إلى أمد طو�ل, أما أن 

 تخدع كل الناس كل الوقت هذا مستحیل.

 اهلل عز وجل: یتولى فضح من له سر�رة ُتناقض عالنیته, هذا نوع من انفصام الشخص�ة.ف

اإلنسان متى یرفع رأسه؟ متى یرى أنه عند هللا �عني مقبول, ال یوجد عنده ازدواج�ة في ح�اته؟ ما �فعله في 

لن؛ �اطن ظاهر, سر خلوته �فعله في جلوته, ما �فكر �ه في سره �قوله بلسانه, �عني ال یوجد عنده شيء مع

 وعالن�ة, ما �فعله في البیت ال �فعله في السوق, واضح, هذا الوضوح كما قال عل�ه الصالة والسالم: 

 ((تركتكم على ب�ضاء نق�ة, لیلها كنهارها, ال یز�غ عنها إال �اطل))
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 احذر أن تكفر مسلمًا :

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 َفَر �ما ُ�ْعَبُد من دون هللا، َحُرَم ماُله وَدُمُه، وحساُ�ه على هللا))((من قال: ال إله إال هللا، وكَ 

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

 انتهى.

إنسان أعلن الشهادة, وأدى الصالة, وآتى الزكاة, له ما للمسلمین, وعل�ه ما علیهم, من دون تمییز, هذا مبدأ 

ر أهل القبلة, ما دام �صلي تجاه القبلة, ال نكفر أهل القبلة, عظ�م, مبدأ �حكم �الظاهر, وهللا یتولى السرائر, ال نكف

 له إال هللا. إال نكفر من قال: ال 

 ومن كفر مسلمًا, �اء �الكفر أحدهما)) -�عني أشدهم هالكاً –((من قال هلك الناس فهو أهلُكهم 

 قف عند أهم�ة هذا الحدیث :

  قال: -رضي هللا عنه-وعن أبي معبد المقداد بن األسود 

: َأرَأیَت ِإن لِقیُت رجًال من الُكفاِر َفاْقَتَتْلنا، َفَضَرَب ِإحدى یديَّ �السیف فقطعها، ثم الَذ -ملسو هيلع هللا ىلص-((قلت لرسول هللا 
ِمنِّي �شجرة، فقال: أسلمُت هلل، َأَأْقُتُله �ا رسوَل هللا �عد أن قالها؟ قال: ال تقُتْله، فقلت: �ا رسوَل هللا! َقَطَع 

، ثم قال �عد إِ  له إال هللا, قال: ال تْقُتْله، فإن قَتْلَته فِإنَُّه �منزلِتَك قبل أن َتقُتَله، وإِنك إ: ال -ما قطعها-حدى َیديَّ
 �منزَلِتِه قبَل أن �قول َكِلَمَته التي قال))

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, وأبو داود في سننه]

 نك دمه. له إال هللا, عصم مإما دام قال: ال 
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 هذه قواعد اإلسالم :

عل�ه -حسنًا: من اإلنسان آلم النبي أشد اإل�الم؟ من هو؟ قاتل سیدنا الحمزة الح�شي, �عني سیدنا الحمزة, كان 

�ح�ه ح�ًا جمًا, فجاء عبد ح�شي, ُوعد أنه إذا قتل الحمزة ُ�عتق, فهو له مهمة واحدة في القتال,  -الصالة والسالم

 ها في قل�ه, فجاءت هند, ففتحت �طنه, والكت كبده �فمها, انتقامًا منه.جاء �قناة, وغرز 

 فهذا الذي قتل عمه الحمزة أسلم, انتهى, قال له: 

 ((اجلس ورائي))

 ال �طیق أن یراه أمامه, قال له:  -عل�ه الصالة والسالم-لكن النبي 

 ((اجلس ورائي))

 فاإلسالم شيء عظ�م, قواعد واضحة. 

 منعطف هام :

له, رافق ...... فالنبي غضب غض�ًا شدیدًا, فقال: �ا إالصحا�ة, یبدو أنه تمكن من كافر, فقال: اشهد أن ال  أحد

رسول هللا! فقال عل�ه الصالة والسالم: أقال ال إله إال هللا وقتلته؟ قلت: �ا رسول هللا! إنما قالها خوفًا من السالح, 

 ا, أم ال؟ فما زال �كررها حتى تمنیت أني أسلمت یومئذ. قال: أفال شققت على قل�ه, حتى تعلم أنه قاله

 تطبیق عملي لألحادیث التي سبق ذكرها :

اآلن في قول دقیق جدًا لسیدنا عمر, قبل أن ننهي الدرس: عن عبد هللا بن عت�ة بن مسعود قال: سمعت عمر 

 �قول:  -رضي هللا عنه-بن الخطاب 
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 هِد رسوِل هللا ((ِإن ناسًا كانوا ُیؤَخذون �الوحي في ع

في عهد النبي في وحي واحد, �عني ف�ما بینه و�ین ابن زوجته, قال له: لو كان دمحم صادقًا ف�ما �قول, لكنا فرا –
 من الخمر, �عني لكن ل�س صادقًا هو, فجاء الوحي, 

 قال: وقالوا كلمة الكفر, فإن یتو�وا خیر لكم,

 . -فكان في وحي �فضح �عد انقطاع الوحي

ْ�َناُه، ول�س وإِن ال وحي َقِد انقطع، وٕانما نأخذكم اآلن �ما ظهر لنا من أعمالكم، فمن َأْظَهَر َلَنا َخیرًا َأِمنَّاُه، وَقرَّ
قه، وٕان قال: ِإنَّ  لنا من َسِر�رِتِه شيء، هللا ُ�َحاِسُ�ُه في سر�رته، وَمْن َأْظَهَر لنا ُسوءًا لم َنْأَمْنُه، ولم ُنَصدِّ

 سر�رَته حسنة))

 رجه البخاري في الصح�ح][أخ

نحن اآلن ال یوجد وحي �حكم �الظاهر, وهللا یتولى السرائر, فأنت �كل موقف؛ �حركتك الیوم�ة, �عالقاتك, بب�عك, 

�شرائك, لك الظاهر, ما دام الظاهر صح, ل�س لك أن تقول شیئًا في ال�اطل, إال إذا في مؤشرات, إذا في 

 وال دلیل تتهم إنسانًا ...... عالمات, إذا في دالئل, لكن ال یوجد 

 ابتعد عن هذا العمل :

 قالوا: قذف محصنة یهدم عمل مئة سنة.

 �عني: إذا كان امرأة ُذكرت, أنت عملت هكذا ...... فقط: 

نًا َوُهَو ِعْنَد للااَِّ َعِظ�ٌم﴾  ﴿َوَتْحَسُبوَنُه َهیِّ

 ]15[سورة النور اآل�ة:

 مانون جلدة. وهذا اإلنسان الذي یتهم محصنة, ُیجلد ث
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 محور الدرس :

فأیها األخوة, هذا الدرس مفاده: عود نفسك أن تحكم �الظاهر, ودع السرائر هلل عز وجل, هذه موكولة هلل تعالى؛ 

 أما إذا في دالئل, في مؤشرات, في فلتات لسان, في مواقف, هذا موضوع ثان وهللا أعلم, والحمد هلل رب العالمین. 

 دعاء الختام :

 , الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.﷽����

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 الخوف:  {119-116}الدرس 

 25-09-1999لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم وعلى آله وصح�ه أجمعین. 

 من لوازم اإلق�ال على هللا :

 ألخوة الكرام:أیها ا

, وهو -عل�ه أتم الصالة والتسل�م-ننتقل الیوم إلى �اب جدید من أبواب ر�اض الصالحین, من كالم سید المرسلین 

 �اب: الخوف. 

و�ادىء ذي بدء: إن هللا س�حانه وتعالى خلق اإلنسان في أحسن تقو�م, خلق جسمه في أحسن تقو�م, لكن نفسه 

 من لوازم اإلق�ال على هللا. فطرها فطرة تسعد بر�ها, فالخوف 

لو أن اإلنسان ال یخاف ال یتوب, لو أنه یخاف یتوب, لو أن اإلنسان ال �غار ال ینطلق إلى األعمال الصالحة, 

 ألنه �غار �فعل هذه األعمال الصالحة.

 : فكل خصائص النفس: تممت لتكون عونًا لإلنسان على معرفة هللا وطاعته, یؤكد هذا المعنى قوله تعالى

ْنَساَن ُخِلَق َهُلوعًا﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]19[سورة المعارج اآل�ة:

 هكذا ُخلق. 
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 هذه نقطة الضعف عند اإلنسان :

 هذه نقطة ضعف في أصل خلقه, ال ذنب له بها: 

ْنَساَن ُخِلَق َهُلوعًا﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]19[سورة المعارج اآل�ة:

رُّ َجُزوعًا﴾ ُه الشَّ  ﴿ِإَذا َمسَّ

 ]20ج اآل�ة:[سورة المعار 

ُه اْلَخْیُر َمُنوعًا﴾  ﴿َوإَِذا َمسَّ

 ]21[سورة المعارج اآل�ة: 

 ﴿ِإالَّ اْلُمَصلِّیَن﴾

 ]22[سورة المعارج اآل�ة:

 ألنه یخاف یتوب إلى هللا. 

 من بواعث التو�ة :

شخص  اآلن: اإلنسان وجد في فتنة, أخذ خزعة حللها, وجدها سرطان خبیث, رأسًا �صلي, كان ال �صلي أبدًا,

فقد �صره, رأسًا حجب زوجته, معنى �عرف قبل أن �حجب زوجته: أنه هو مخالف الشر�عة, فلما جاءته المصی�ة, 

عاد إلى هللا, ألن اإلنسان یخاف, الخوف أكبر �اعث له على التو�ة, فالخوف من جبلة اإلنسان, من طب�عة 

 اإلنسان. 
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 من الوقائع :

, قال لي: في إحدى السنوات حققت أر�احًا كبیرة -أخ نسبي ألخ في اإل�مان لكن سا�قًا, هو صدیق, أو-اآلن أخ 

جدًا, عنده تجارة را�حة, قال لي: وضعت خمسمئة ألف في جیبي, فأحببت أن أقضي شهر�ن في أمر�كا أسر, 

إلى  لوحده من دون زوجة, ألن الزوجة محرجة, لوحده, وفي �اله أش�اء كثیرة �فعلها خالفًا لمنهج هللا, وصل

هناك, آالم في ظهره شدیدة, زار طبی�ًا أمر�ك�ًا, قال له: سرطان في النخاع الشوكي, قطع رحلته, وعاد إلى الشام 

ی�كي, من طبیب إلى طبیب, �عد ذلك من جامع إلى جامع, �عد ذلك تاب, ثم اكُتشف أنه ال یوجد معه سرطان 

 في النخاع الشوكي: 

ْنَساَن ُخِلَق َهُلو   عًا﴾﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]19[سورة المعارج اآل�ة:

 شخص في ح�اته ما صلى, تورط ورطة, نام لیلتین عند خالته, ذاق األمرَّ�ن, بدأ �صلي: 

ْنَساَن ُخِلَق َهُلوعًا﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]19[سورة المعارج اآل�ة:

 فالهلع والجزع: نقطة ضعف لصالح اإلنسان. 

 من لوازم إ�مان اإلنسان :

ه مئة ألف في بیوز, البیوز ع�ارة عن خط كهر�ائي ضعیف جدًا, على أدنى حرارة عال�ة یوجد أح�انًا جهاز ثمن

�سیخ, �قطع الت�ار, هو البیوز في الحق�قة نقطة ضعف في الجهاز, لكن الضعف لصالح الجهاز, لو جهاز س�ارة 

 مة؟ رحمة. عال فجأة, بدل أن �حرق الجهاز, �حترق البیوز, ثمنه لیرتان, فهذا البیوز رحمة لما نق

 واإلنسان یوجد عنده البیوز, الضعف, الخوف: 
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ْنَساَن ُخِلَق َهُلوعًا﴾  ﴿ِإنَّ اإلِْ

 ]19[سورة المعارج اآل�ة:

رُّ َجُزوعًا﴾ ُه الشَّ  ﴿ِإَذا َمسَّ

 ]20[سورة المعارج اآل�ة:

 . إذا ال یخاف ال یتوب, إذا ال یخاف ال یلجأ إلى هللا عز وجل, إذا ال یخاف ال �صطلح مع هللا

 فالخوف, وٕان كان نقطة ضعف في اإلنسان, إال أنه من لوازم إ�مانه. 

 أنت تخاف من؟ :

 أیها األخوة, أنت تخاف من؟.

المسرف یخاف من بني ال�شر, یخاف من ز�د وعبید, یخاف من جرثوم, من مرض, من عدوى, من تجارة �ائرة, 

الة, یخاف أن تقصر زوجته معه, یخاف من أمراض من إفالس, من منع استیراد, من إلغاء الوكالة, سحب الوك

و�یلة, �عني قل�ه مشتت بین مخاوف ال نها�ة لها, أما المؤمن یخاف من هللا وحده, فإذا خاف من هللا وحده, أمنه 

 على كل شيء. 

((ال أجمع بین خوفین وأمنین؛ إن خافني في الدن�ا أمنته یوم الق�امة, وٕان أمنني في الدن�ا أخفته یوم 
 الق�امة))

 واإلنسان یخاف �قدر علمه. 

 هذه المسافة بین العلم والجهل :

مرة دخلت لمعمل, وجدت صاحب المعمل وجهه أصفر, خیر؟ قال: تعال انظر, معمل عتید, طو�ل عر�ض, 

آالت تعمل �انتظام, العمال ..... ماذا حصل؟ قال لي: أرأیت الجسر؟ فعًال, قلت له: ما الخبر؟ قال لي: في 

....... قال لي: هذا الخط, أساس المعمل تحته ماء مالحة, الماء المالحة ح�ست من تحت األثاث, واألثاث خط 

ه�ط, فلما ه�ط طق الجسر من األعلى, قال لي: أتینا بدكتور في الهندسة, قال: �كلف خمسمئة ألف إلى حدود 
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ك الدهان؟ �حتاج إلى معجون, بین الس�عین دعم التأس�س, قلت له: كنت ائت بدهان, هل تعرف ماذا �قول ل

 معجنة الشق, و�ین تدع�م األثاث, مسافة كبیرة جدًا؛ مسافة العلم والجهل. 

 �قدر علمك تخاف:

اآلن: طفل صغیر, عمره حوالي عشرة أشهر, ضعه إلى جانب ثع�ان ضخم, طوله عشرون متر, �مس جلده, ال 

 ر علمك تخاف.یخاف منه, لماذا ال یخاف؟ ألنه ال یوجد إدراك, �قد

مرة كان عندي أط�اء قلب جالسین, كلهم أط�اء قلب, أكلة قشطة, لم یرضوا أن �أكلوا أبدًا, قال: من كثرة ما نرى 

 شرایین مسدودة, نفتح القلوب, نعمل عمل�ات زرع شرایین, نكره القشطة, معهم حق. 

الخضار مرتین, ثالثة �المركنات, �قول لك:  كلما العلم زاد, یزداد الخوف, الذي �ع�ش مع الجراث�م والعدوى, �غسل

 شيء یخوف؛ في زحال, وفي حمى مالط�ة في البلد, یخاف, �قدر علمك تخاف. 

 رأس الحكمة مخافة هللا :

 ﴿ِإنََّما َیْخَشى للااََّ ِمْن ِعَ�اِدِه اْلُعَلَماُء﴾

 ]28[سورة فاطر اآل�ة:

 و: رأس الحكمة مخافة هللا.

 الذي ال یخاف, �كون ل�س من بني ال�شر, أبدًا:  فأنت تخاف �قدر إ�مانك,

 ما لجـــرح �میـت إ�الم من یهن �سهل الهوان عل�ه 

 إذا شخص میت ال یخاف, لذلك قال تعالى: 

 ﴿َوإِ�َّاَي َفاْرَهُبوِن﴾

 ]40[سورة ال�قرة اآل�ة:
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 ﴿َوإِ�َّاَي َفاْرَهُبوِن﴾

 ]40[سورة ال�قرة اآل�ة:

 وقال تعالى: 

 َر�َِّك َلَشِدیٌد﴾ ﴿ِإنَّ َ�ْطَش 

 ]12[سورة البروج اآل�ة:

 من عالمات ق�ام الساعة :

 -خبر الیوم–هذه الزالزل, إعصار في أمر�كا: حمل اثنین ونصف ملیون على النزوح, واآلن إعصار في ال�ا�ان 

اكین, والف�ضانات, وقبله زلزال في تایواند, وقبله زلزال في الیونان, وقبله زلزال في ترك�ا, وأخ�ار الزالزل, والبر 

 واألعاصیر, ال تنقطع والحمد هلل.

 من عالمات ق�ام الساعة: كثرة الزالزل.

اآلن أحدث خبر: ارتفع عدد ضحا�ا زلزال تایواند لثالثة آالف, ثالثة آالف إنسان میت, وعشرات األلوف 

 متشردین. اآل�ة الكر�مة: 

 ِهَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه َأِل�ٌم َشِدیٌد﴾﴿َوَكَذِلَك َأْخُذ َر�َِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى وَ 

 ]102[سورة هود اآل�ة:

 ﴿ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََ�ًة ِلَمْن َخاَف َعَذاَب اْآلَِخَرِة َذِلَك َیْوٌم َمْجُموٌع َلُه النَّاُس َوَذِلَك َیْوٌم َمْشُهوٌد﴾

 ]103[سورة هود اآل�ة:
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 هذا الذي حصل في ترك�ا :

ا, قاعدة �حر�ة, فیها مئتان وستون ضا�ط, وجاءهم زوار من إسرائیل ستة عشر ضا�طًا, أحد في قاعدة بترك�

عشر ضا�طًا أمر�ك�ًا, ورئ�س القاعدة, قائد القاعدة, هذه القاعدة غاصت في ال�حر مئة متر, ولم یخرج منها أحد 

تعت�م كامل, هذه من أضخم عقب لیلة حمراء, استمرت حتى الساعة الثالثة ص�احًا, یوجد على هذا الموضوع 

القواعد العسكر�ة في ترك�ا, قاعدة �حر�ة؛ مئتان وستون ضا�طًا ترك�ًا, وأحد عشر ضا�طًا إسرائیل�ًا, وستة عشر 

 إسرائیل�ًا, أحد عشر ضا�طًا أمر�ك�ًا, مع قائد القاعدة, لم یخرج منها أحد: 

 ﴿ِإنَّ َ�ْطَش َر�َِّك َلَشِدیٌد﴾

 ]12[سورة البروج اآل�ة:

ِشَ�عًا َوُ�ِذیَق َ�ْعَضُكْم َ�ْأَس  ﴿ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن َیْ�َعَث َعَلْ�ُكْم َعَذا�ًا ِمْن َفْوِقُكْم َأْو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلُكْم َأْو َیْلِ�َسُكمْ 
 َ�ْعٍض﴾

 ]65[سورة األنعام اآل�ة:

 موقع تحذیر :

ُ َنْفَسُه﴾ ُرُكُم للااَّ  ﴿َوُ�َحذِّ

 ]28ن اآل�ة:[سورة آل عمرا

إذا رأیت هللا یتا�ع نعمه عل�ك, وأنت تعص�ه, فاحذره, في ضر�ة, والمؤمن �كاد �علم الغیب, وال �علم الغیب إال 

 هللا, لكن �علم القوانین, إنسان منحرف, قوي, ال بد من أن ی�طش هللا �ه: 

اَعِة   َشْيٌء َعِظ�ٌم﴾﴿َ�ا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َر�َُّكْم ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّ

 ]1[سورة الحج اآل�ة:
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ى َوَما ُهْم ِ�ُسَكاَرى ﴿َیْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكارَ 
 َوَلِكنَّ َعَذاَب للااَِّ َشِدیٌد﴾

 ]2[سورة الحج اآل�ة:

 في مصر : هذا الذي حصل

صار زلزال في مصر, أقسم لي إنسان �مین: أن زوجته من هول الصدمة, حملت حذاء زوجها وظنته ابنها, 

�عني من أجل أن تخرج من البناء لتنجو بنفسها, أهم شيء ابنها, ففي حذاء جدید �ك�س النایلون, موضوع على 

 بناء مسافة طو�لة, وجدته حذاء زوجها: التخت, فحملته وظنت أن هذا الشيء هو ابنها, فلما خرجت من ال

ى َوَما ُهْم ِ�ُسَكاَرى ﴿َیْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكارَ 
 َوَلِكنَّ َعَذاَب للااَِّ َشِدیٌد﴾

 ]2[سورة الحج اآل�ة:

 التفسیر حول هذه اآل�ة؟ : ماذا قال علماء

 ﴿َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َر�ِِّه َجنََّتاِن﴾

 ]46[سورة الرحمن اآل�ة:

 قال �عض علماء التفسیر: جنة في الدن�ا وجنة في اآلخرة.

 في الدن�ا جنة, من لم یدخلها لم یدخل جنة اآلخرة.

 جح�م ونع�م, وفي اآلخرة جح�م ونع�م:  إنها جنة القرب, و�وجد في الدن�ا جح�م, هو جح�م ال�عد, في الدن�ا

 ﴿ِإنَّ اْألَْبَراَر َلِفي َنِع�ٍم﴾

 ]13[سورة االنفطار اآل�ة:
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اَر َلِفي َجِح�ٍم﴾  ﴿َوإِنَّ اْلُفجَّ

 ]14[سورة االنفطار اآل�ة:

 ﴿َوَأْقَبَل َ�ْعُضُهْم َعَلى َ�ْعٍض َیَتَساَءُلوَن﴾

 ]25[سورة الطور اآل�ة:

 ْبُل ِفي َأْهِلَنا ُمْشِفِقیَن﴾﴿َقاُلوا ِإنَّا ُكنَّا قَ 

 ]26[سورة الطور اآل�ة:

ُموِم﴾ ُ َعَلْیَنا َوَوَقاَنا َعَذاَب السَّ  ﴿َفَمنَّ للااَّ

 ]27[سورة الطور اآل�ة:

ِح�ُم﴾  ﴿ِإنَّا ُكنَّا ِمْن َقْبُل َنْدُعوُه ِإنَُّه ُهَو اْلَبرُّ الرَّ

 ]28[سورة الطور اآل�ة:

 حدیث خطیر :

 قال:  -رضي هللا عنهما-شیر وعن النعمان بن �

�قول: إنَّ أّهَوَن أّهِل النَّار عذا�ًا یوَم الق�امة: لَرُجل ُیوَضُع في أْخَمص قَدمّ�ِه  -ملسو هيلع هللا ىلص-((سمعت رسول هللا 
هذا أهون أهل النار عذا�ًا یوم الق�امة, لرجل یوضع في أخمص قدم�ه جمرتان, -جمرتان، �غلي منهما دماُغُه 

 ما َیَرى أنَّ أحدًا أشدُّ منه عذا�ًا، وٕانَّه ألهَوُنُهم عذا�ًا)) -منهما دماغه �غلي

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح]
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 هذه أعمال أهل النار :

 �عني: أنا من فترة طو�لة في ح�اتي, موضوع جهنم مؤمن �ه إ�مان �قیني, لكن �ا رب, معقول لألبد!!؟.

 ن في العالم, حینما یبنون مجدهم على أنقاض الشعوب, حینما یدمرون. حینما أرى ما �فعله المجرمو 

 قارن :

سأل جندي ضا�ط إفرنسي في حرب الخلیج, الضا�ط �عطي توجیهات: أن اضر�وا كل متحرك, فقال له جندي 

لهم, : حسنًا: لو أنه �اص مدني, قال له: اضر�وه, قال له: هؤالء ال ذنب -یبدو أن عنده نزعة دین�ة-إفرنسي 

ول�سوا محار�ین, قال له: حینما ُ�ضرب هذا ال�اص, �شترون �اصًا مقابله, أما ستون رجل ماتوا, یتمت ستین 

أسرة, أفزعت ستین زوجة, قضیت على ستین أم, یتمت ستین بخمسة مئات األطفال, المشكلة: أننا إذا ضر�نا 

 ال�اص, س�شترون مكانه �اصًا آخر.

رواها هذا الجندي عن قائده, �ق�س, �اإلسالم في حرب, لكنها حرب مقدسة, هللا عز هذا كتب في مقالة في مجلة, 

 وجل قال: 

 ﴿َوَقاِتُلوا ِفي َسِبیِل للااَِّ الَِّذیَن ُ�َقاِتُلوَنُكْم﴾

 ]190[سورة ال�قرة اآل�ة:

مرأة, رجل كبیر ال �قاتل إال المقاتل, هو مهیىء نفسه, متدرب, عنده وسائل الدفاع عن نفسه؛ أما طفل صغیر, ا

 في السن, هذا ل�س له ذنب. 
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 حدیث �قسم الظهر :

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, أن النبي -رضي هللا عنه-وعن أبي سمرة بن جندب 

 -�عني سرته–((منهم مّن تأخُذه النَّار إلى كعب�ه، ومنهم من تأخذه إلى ُرْكَبت�ه، ومنهم من تأخُذه إلى حجَزِته 
 ه النَّار إلى تْرُقَوِتِه))ومنهم من تأخذ

 [أخرجه مسلم في الصح�ح]

 ما وراء هذا القسم :

أنا أقسم لكم �اهلل: أنني أشعر أن معظم المسلمین موضوع اآلخرة ال �صدقونه, موضوع اآلخرة ال �صدقونه 

في آخرة حق�قة؛ كیف اإلنسان �غتصب بیتًا ل�س له, �غتصب تجارة ل�ست له, �فعل المو�قات وهو مرتاح, إذا 

كیف یر�د أن ینام أساسًا؟ كیف یتوازن؟ لما اإلنسان یرتكب المعاصي واآلثام, و�علم أنها معاص, ال �مكن أن 

 �كون مؤمنًا �الیوم اآلخر. 

 وقفة متأن�ة :

 قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-, أن رسول هللا -رضي هللا عنه, أو رضي هللا عنهما-وعن ابن عمر 

 المین, حتى �غیب أحدهم برشحه إلى أنصاف أذن�ه))((�قوم الناس لرب الع

 الرشح هو العرق, من شدة تعرقه, �غیب إلى شحمة أذنه من عرقه یوم الق�امة. 

 و�قول عل�ه الصالة والسالم: 

 م، ولهم خنین))وجوهه -ملسو هيلع هللا ىلص-((لو تعلمون ما أعلُم لَضِحكتم قل�ًال، ولَ�َكْیتْم كثیرًا، َفَغطَّى أصحاُب رسول للاّا 

 [أخرجه البخاري ومسلم في الصح�ح, والترمذي في سننه]

أحد المنافقین, أو رئ�س المنافقین, طلب قم�ص النبي لیل�سه قبل أن �موت وهو على فراش الموت, أعطاه النبي 

 قم�صه, وفي روا�ة: أنه أل�سه قم�صه بنفسه, فلما مات, قال عل�ه الصالة والسالم: 
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 ي جهنم حجر, كان یهوي �ه س�عین خر�فًا))((اآلن استقر ف

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

((ال تزوُل قَدَما عبد یوَم الق�امة، حتى ُ�سأَل عن أر�ع: عن ُعُمره ف�ما أفناه؟ وعن ِعْلِمِه ما عِمل �ه؟ وعن ما 
 له من أین اكتس�ه وف�م أنفقه؟ وعن جسمه ف�ما أ�اله؟))

 [أخرجه الترمذي في الصح�ح]

 انا وٕا�اكم من عذاب النار أیها األخوة. وق

 عالقة اإل�مان: الخوف من هللا عز وجل.

: أرسل غالمًا طول كثیرًا, فأثار غض�ه الشر�ف, فلما رجع أمسك سواكًا بیده, وقال -اللهم صل عل�ه-سیدنا دمحم 

 لهذا الغالم: 

 ((وهللا لوال خش�ة القصاص ألوجعتك بهذا السواك))

 ه ال یوجع, ومع ذلك: لوال خش�ة القصاص ألوجعتك بهذا السواك, والحمد هلل رب العالمین. �عني: السواك نفس

 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

ا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علین

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 1الرجاء :  {119-117}الدرس 

 23-10-1999لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 لعالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم وعلى آله وصح�ه أجمعین.الحمد هلل رب ا

 �ادر إلى الصالة :

وال زلنا في  -عل�ه أتم الصالة والتسل�م-أیها األخوة الكرام, ال زلنا في ر�اض الصالحین من كالم سید المرسلین 

 �اب الرجاء.

 �قول عل�ه الصالة والسالم: 

في �عض -ار على �اب أحدكم, �غتسل منه كل یوم خمس مرات ((مثل الصلوات الخمس, كمثل نهر ج
 هل ی�قى من درنه شيء؟ قالوا: ال, قال: كذلك الصلوات, �محو هللا بهن الخطا�ا)) -الروا�ات

 فأیها األخوة, اإلنسان �حتاج إلى غذاء روحي, و�حتاج إلى غذاء عقلي.

, والعقل: غذاؤه العلم, والنفس: غذاؤها الحب, اإلنسان: جسم, وعقل, ونفس؛ فالجسم: غذاؤه الطعام والشراب

 واالتصال �اهلل عز وجل, فال بد لإلنسان من هذه األغذ�ة الثالث مجتمعة.

 اإلنسان الیوم: اكتفى �غذاء الجسم فأص�ح وحشًا؛ �أكل و�ؤذي, �أكل و�عتدي, �أكل و�تجاوز. 

ما بین الصالتین, لو أنه سهى, لو أنه لغى, فاإلنسان ُ�شحن في الیوم خمس شحنات في الصالة؛ لو أنه قصر ف�

 تأتي الصالة الثان�ة لتكفر ما بین الصالتین.

 الصلوات الخمس �محو هللا بهن الخطا�ا. 
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 هذا الفرق بین الدین اإلسالمي واألنظمة الوضع�ة :

 �قول هللا عز وجل: 

َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذكْ   ُر للااَِّ َأْكَبُر﴾﴿ِإنَّ الصَّ

 ]45[سورة العنكبوت اآل�ة:

؛ إما نظام ردع, أو نظام وازع, فاألد�ان وال س�ما -اآلن, �عني �العالم–معنى تنهى: نهي داخلي؛ لذلك النظام 

الدین اإلسالمي: �قوم على الوازع الداخلي, أما األنظمة الوضع�ة: تقوم على الرادع الخارجي, ولو اإلنسان سافر 

 �الد الغرب, في انق�اض منقطع النظیر, لكن أساسه إلكترون. إلى 

 استقامة الغرب إلكترون�ة :

 لكترون�ة.إأیها األخوة, مرة هكذا داعبتهم في أمر�كا الجال�ة اإلسالم�ة, قلت لهم: إن استقامتكم 

قطعة مهما  �عني: محل ف�ه �ضاعة �ألف ملیون دوالر, المحل مدین, المحل مدینة, خمسة موظفون فقط, كل

غال ثمنها, أو مهما قل ثمنها, في علیها كوب؛ رمز, وفي مادة, إن لم ُیدفع ثمنها, وخرجت من قوس من �اب 

السوق, �صدر صوتًا مخ�فًا, فكل من في هذا السوق یدفعون الثمن, من هو األمین؟ ال نعرف, من هو السارق؟ 

 ال نعرف, ض�ط, ض�ط دقیق جدًا.

ط الناس ض�طًا قسر�ًا, لكن هذا الض�ط القسري: ال ینتج عنه سعادة �سعد بها اإلنسان, فاهلل عز وجل: قادر �ض�

 فنظام الغرب: مبني على الرادع الخارجي.

وهللا عز وجل لحكمة أرادها: في إحدى المرات انقطع الت�ار الكهر�اء عن نیو�ورك, ارتكبت في لیلة واحدة مئتا 

 �اء, فإذا انقطع الت�ار الكهر�ائي ..... ألف سرقة, كل هذا الض�ط ما دام في كهر 
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 مشكلة في لوس أنجلوس :

مرة صار مشكلة في لوس أنجلوس بین زنجي و�ین شرطي, وفي إنسان �صور كیف أن الشرطي �ضرب 

 الزنجي, عرض الفیلم في التلفاز, صار في مشكلة, الخسائر ثالثون مل�ار دوالر, اضطرب .... األمن.

 د في السن: انض�اط ردع, ل�س انض�اط وازع, أما الوازع شيء آخر. فهذا االنض�اط الشدی

 الدین اإلسالمي مبني على الوازع الداخلي :

قال له ابن سیدنا عمر لراع: �عني هذه الشاة وخذ ثمنها, قال له: ل�ست لي, قال له: قل لصاحبها ماتت أو أكلها 

ولو قلت لصاحبها: ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني  الذئب, قال له: وهللا إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها,

 عنده صادق أمین, ولكن أین هللا؟.

 دیننا العظ�م: مبني على الوازع الداخلي. 

 ال تستغرب :

وهللا أخ ال أعرفه, أرسل لي ورقة, قال لي: أنا حضرت درس األمانة في جامع العثمان , وأدیت لورثتي عشر�ن 

ها شیئًا, أب مخیف, وضع هذا المال عند صد�قه ل�ستثمره, ولم ُ�علم �ه أحدًا, ولم �علم ملیون لیرة ال �علمون عن

أهله, ومات �حادث, فقال لي: أنا المبلغ �قي معي فترة طو�لة, إلى أن سمعت هذا الدرس, فخفت من هللا عز 

 وجل فأدیته.

 ى الرادع الخارجي. فدیننا كله مبني على الوازع الداخلي, األنظمة الوضع�ة كلها مبن�ة عل

 قف عند هذه اآل�ات :

 قال تعالى: 

َالَة َتْنَهى﴾  ﴿ِإنَّ الصَّ

 ]45[سورة العنكبوت اآل�ة:
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 : -نهي ذاتي-

 ﴿َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر للااَِّ َأْكَبُر﴾

 ]45[سورة العنكبوت اآل�ة:

 ألن ذكر هللا أكبر ما فیها, ألم �قل هللا عز وجل: 

َالَة ِلِذْكِري﴾﴿َوأَ   ِقِم الصَّ

 ]14[سورة طه اآل�ة:

َالَة ِلِذْكِري﴾  ﴿َوَأِقِم الصَّ

 ]14[سورة طه اآل�ة:

 ذكر هللا أكبر ما في الصالة.

حسنًا: اإلنسان: من صالة إلى صالة, �محو هللا بهن الخطا�ا, هذه الشحنة الیوم�ة, وج�ة تكف�ه للوج�ة القادمة, 

م الجمعة, في صالة, لكن في خط�ة, في ع�ادة تعل�م�ة, في قرآن مشروح, في سنة لكن في وج�ة دسمة تأخذها یو 

 مشروحة, في قصة لصحابي في معالم الدین. 

 خطأ ولك الصواب ف�ه :

أكبر خطأ یرتكبونه أخواننا, وهللا الحمد صلینا الجمعة, أدركنا آخر ركعة, الحمد هلل, افتح كل كتب التفسیر, واقرأ 

 قوله تعالى: 

َالِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر للااَِّ﴾﴿�َ   ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ

 ]9[سورة الجمعة اآل�ة:
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 ما معنى ذكر هللا؟ علماء التفسیر قالوا: خط�ة الجمعة: 

 ﴿َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر للااَِّ﴾

 ]9[سورة الجمعة اآل�ة:

 لذلك: 

جاء في الساعة األولى فكأنما قدم بدنًا, ومن جاء في الساعة الثان�ة فكأنما قدم �قرة, ومن جاء في  ((من
الساعة الثالثة فكأنما قدم شاة, ومن جاء في الساعة الرا�عة فكأنما قدم دجاجة, ومن جاء في الساعة 

 لخط�ة))الخامسة فكأنما قدم ب�ضة, فإذا صعد الخطیب المنبر جلست المالئكة تستمع ا

 فالذي �أتي �عد ما انتهت الخط�ة, إذا جاء أول الخط�ة ما قدم شيء. 

 من میزات �عض ال�الد اإلسالم�ة :

 لذلك: مرة زارنا أخ من بلد إسالمي, جاء للمسجد الساعة الحاد�ة عشرة, قبل �ساعة.

ر , �قرأ قرآن, یهیىء اآلن في �عض ال�الد اإلسالم�ة: �أتي قبل �ساعة �أتي, حسب الحدیث: �أتي �عمل ذك

 نفسه, یرتاح لسماع الخط�ة. 

 قصة غر��ة :

مرة هكذا شخص, قلت له: أنت, أعرف أنه �صلي في أقرب مسجد لبیته, وال �ستمع إلى الخط�ة, �عني إما أن 

 یلحق ركعتین أو ركعة, في فكره أنه: سقط الوجوب وٕان لم �حصل المطلوب.

ئع فول في المیدان, وعنده س�ارة, �حمي س�ارته ر�ع ساعة من أجل مرة سمعت عنه قصة غر��ة: �عني �حب �ا

 المحرك, یذهب إلى المیدان, بیته في المهاجر�ن, یذهب إلى المیدان, من أجل كیلو فول و�رجع. 

فمرة التقیت معه, قلت له: هللا وكیلك, أنت كیلو الفول أغلى من دینك, قال: كیف؟ ط�عًا : من أجل كیلو فول, 

 �ارة ر�ع ساعة, وذهبت إلى المیدان, من حي إلى حي, أما �حثت عن مسجد تنتفع من خطی�ه؟حمیت الس
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 دینك إنه لحمك ودمك.

 خذ عن الذین استقاموا, وال تأخذ عن الذین مالوا.

 إن هذا العلم دین, فانظروا عمن تأخذون دینكم. 

 من مكفرات الذنوب :

یوم الجمعة, هذه شحنة كبیرة, یوجد عندنا شحنة أكبر شحنة حسنًا: إذا یوجد عندنا وج�ة, شحنة أدسم, شحنة 

 رمضان, أ�ضًا: 

 ((من رمضان إلى رمضان, ومن الجمعة إلى الجمعة, ومن الصالة إلى الصالة: كفارة لما بینهما))

 من صالة لصالة, من جمعة لجمعة, من رمضان لرمضان. 

 نقطة افهم الوجه الصح�ح منها :

 ونها صح:في نقطة حر�ص جدًا تفهم

هكذا األستاذ راتب قال, نحن نأخذ حروفنا طوال السنة, �أتي رمضان نتوب تغفر كلها, نأخذ حر�تنا طوال 

الجمعة, تأتي الجمعة نصلي نستر�ح, ال, ل�س هذا المعنى, هذا المعنى مرفوض كل�ًا, هذا المعنى استهزاء �اهلل, 

ن �شعر: وقع �مخالفة �س�طة, وجاء رمضان آخر, �عني إذا اإلنسان عن غیر قصد, وعن غیر تصم�م, دون أ

 رمضان ...... 

((من صام رمضان إ�مانًا واحتسا�ًا غفر له ما تقدم من ذن�ه, ومن قام رمضان إ�مانًا واحتسا�ًا غفر له ما 
 تقدم من ذن�ه. 

ر؛ فكل إنسان فإذًا: الذنب الذي یرتك�ه اإلنسان عن غیر قصد وتصم�م, وال تنسوا أنه ال صغیرة مع اإلصرا-
�قول لك: أنا آخذ حر�تي أثناء السنة, وٕاذا جاء رمضان تبت إل�ه, هذا اإلنسان مرفوض, یوجد عندنا شحنة عن 
عمر �أكمله الحج؛ الحج شحنة, ورمضان شحنة, والجمعة شحنة, والصلوات الخمس شحنة ف�ما بین الصالتین, 
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 ن أصر على صغیرة كانت كبیرة.إذا في تقصیر غیر مقصود, وغیر متكرر, أما إذا اإلنسا

اركب س�ارة على طر�ق عر�ض, وعلى ال�مین واد, وعلى ال�سار واد, واحرف المقود اتجاه واحد, وثبت االنحراف 
على الوادي, لو حرفته تسعین درجة فجأة, على الوادي رأسًا, لو حرفته میلي واحد وثبته, على الوادي أ�ضًا, 

 ر كبیرًا.فمهما كان شيء صغیر, لو ثبت صا

 لذلك: الصغیرة إذا أصررت علیها, تنقلب كبیرة.

 ال صغیرة مع اإلصرار, وال كبیرة مع االستغفار.

إذًا: ُفهم أن الصالة شحنة, وشحنة یوم�ة, والظروف غیر المقصودة وغیر المتكررة, التي تقع بین الصالتین: 
المتكررة: تكفرها صالة الجمعة القادمة, والذنوب تكفرها الصالة التال�ة, والذنوب الصغیرة وغیر المقصودة وغیر 

 . -الصغیرة وغیر المقصودة وغیر المتكررة, والتي لم تصر علیها: �كفرها رمضان القادم

 ما هي الذنوب التي ترجع منها كیوم ولدتك أمك؟ :

 ومن حج البیت فلم �فسق, ولم یرفث, رجع من ذنو�ه كیوم ولدته أمه))

ي ترجع منها كیوم ولدتك أمك؟ إنها الذنوب التي بینك و�ین هللا فقط, أما ما كان بینك ولكن ما هي الذنوب الت

و�ین الع�اد, فهذه الذنوب ال �مكن أن تغفر إال في حالتین: في حالة األداء, أو المسامحة, ال �مكن أن ُتغفر إال 

 في حالتین: حالة األداء, أو حالة المسامحة. 

 ذنب ثم عاد إل�ه؟ : ماذا �فعل العبد إذا تاب من

زلت  -ال سمح هللا وال قدر , وال قدر, وال قدر-یوجد عندنا اآلن حالة جدیدة: إنسان تاب تو�ة نصوحة, لو فرضنا 

 قدمه, فعاد إلى الذنب نفسه, ماذا �فعل؟. 

, ف�قول هللا �المناس�ة: أهون تو�ة على اإلطالق: هي التو�ة األولى, ال تكلفك إال أن تقول: �ا رب لقد تبت إل�ك

عز وجل: �ا عبدي, أنا قد قبلت, أهون تو�ة أول تو�ة, لكن الذنب نفسه لو أعدته, التو�ة الثان�ة صع�ة جدًا, ماذا 

 تفعل؟ تساوي الحدیث, صرت تحتاج إلى تو�ة مع عمل صالح, لقول هللا عز وجل: 
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َالَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلفًا ِمَن اللَّْیِل  َئاِت﴾﴿َوَأِقِم الصَّ یِّ  ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُیْذِهْبَن السَّ

 ]114[سورة هود اآل�ة:

 إذا العبد لم �كن معه عمل صالح مع التو�ة ماذا �فعل؟ :

 صار في تو�ة مع عمل صالح ما معك, صوم, ص�ام, ما معك, معك صدمة. 

نه لما یئس من رحمة هللا, �عني: كل من قطع رجاءه من هللا فهو كافر؛ لذلك: المنتحر خالد مخلد في النار, أل

 و�ئس من روح هللا, استحق النار خالدًا مخلدًا.

 الیوم ط�عًا درسنا الیوم: الرجاء, یجب أال تقطع رجاءك من هللا عز وجل, وال س�ما وأن هللا عز وجل �قول: 

َ َ�ْغِفُر الذُُّنوَب َجِم�عًا﴾﴿ُقْل َ�ا ِعَ�اِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحمَ   ِة للااَِّ ِإنَّ للااَّ

 ]53[سورة الزمر اآل�ة:

 : -عل�ه الصالة والسالم-وفي حدیث ثالث: �قول النبي 

یْ�ُسُط یَدُه �اللَّْیٍل لَیتوَب ُمسيُء النهار، و��ُسُط یَده �النَّهار لیُتوَب ُمسيء اللیِل، حتى تْطُلَع  -تعالى-((إنَّ للاِاَ 
 لشمُس من مغِرِ�ها))ا

�عني: إذا أذنبت في النهار, فاهلل ینتظرك في اللیل كي تتوب منه, وٕان أذنبت في اللیل, ینتظرك هللا في النهار, 

 هو ینتظرك. 

((لو �علم المعرضون انتظاري لهم, وشوقي إلى ترك معاصیهم, لتقطعت أوصالهم من حبي, ولماتوا شوقًا 
 إلي))

 أذنبت في النهار ینتظرك في اللیل, وٕان أذنبت في اللیل ینتظرك في النهار.  إذًا: هو ینتظرك, فإذا
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 فضل ق�ام الثلث األخیر من اللیل :

 أیها األخوة الكرام, ورد في الحدیث الشر�ف الصح�ح أنه: 

 ((إذا كان ثلث اللیل األخیر, نزل ر�كم إلى السماء الدن�ا, ف�قول: هل من تائب فأتوب عل�ه؟ هل من طالب
 حاجة فأقضیها له؟ حتى ینفجر الفجر))

الذي له شغلة عو�صة, له عدو لدود, في ش�ح مصی�ة صح�ة, في عنده انه�ار اقتصادي , في عنده �عني أزمة 

مال�ة خانقة, في عنده مشكلة في بیته, في عنده ابن عاق, في عنده بنت �عني كاد �فوتها قطار الزواج, في عنده 

صعب, في عنده أزمة معینة, ش�ح مرض ل�س متأكدًا منه, ال یوجد إنسان ال توجد  زوجة سیئة, في عنده شر�ك

عنده مشكلة, فعل�ك أن تست�قظ قبل الفجر, وأن تصلي ركعتین هلل عز وجل, وأن تسأل في هاتین الركعتین 

 حاجاتك من هللا عز وجل.

؛ أي �أس, أو قنوط من رحمة هللا, فهو �قابل الكفر:   على كلٍّ

 َال َی�أُس ِمْن َرْوِح للااَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن﴾ ﴿ِإنَّهُ 

 ]87[سورة یوسف اآل�ة:

 قاعدة فقه�ة :

 آخر حدیث: عن عبد هللا بن عت�ة بن مسعود قال: 

وحي ، وإِن ال-ملسو هيلع هللا ىلص-�قول: ِإن ناسًا كانوا ُیؤَخذون �الوحي في عهِد رسوِل هللا  -رضي هللا عنه-((سمعت عمر 
ْ�َناُه، ول�س لنا من  َقِد انقطع، وٕانما نأخذكم اآلن �ما ظهر لنا من أعمالكم، فمن َأْظَهَر َلَنا َخیرًا َأِمنَّاُه، وَقرَّ

 َسِر�رِتِه شيء، هللا ُ�َحاِسُ�ُه في سر�رته.

م ألحد, ذهب اآلن: إذا إنسان سافر إلى فرنسا, وأحب أن یتزوج فتاة, فقط أر�ع سنوات وقت الدراسة, ولم یتكل-

إلى المركز اإلسالمي, وأتى �فتاة؛ صار إیجاب, وقبول, وشاهدان , ومهر, فالذي عقد القران ال یوجد عنده 

 إمكان�ة �كشف نوا�اه, الظاهر عقد شرعي مئة في المئة, أما لو أنه نوى التوقیت صار زنا.
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ار زنا, فعاقد العقد ل�س في إمكانه أن من شروط العقد النفس�ة: أن �كون على التأبید, ما دام على التوقیت ص

 �علم, وكل من حوله ال �علم, لكنه نوى التوقیت, فكان زواجه زنا.

فنحن ال یوجد عندنا وحي الشیخ, في عهد النبي كان هناك وحي, أما في عهد �عد النبي ال یوجد وحي, نحن لنا 

 . -الظاهر, وهللا یتولى السرائر, هللا عز وجل یتولى السر�رة

ْ�َناُه، ول�س لنا من َسِر�رِتِه شيء، هللا ُ�َحاِسُ�ُه في سر�رته، وَمْن َأْظَهَر لنف ا ُسوءًا من َأْظَهَر َلَنا َخیرًا َأِمنَّاُه، وَقرَّ
قه، وٕان قال: ِإنَّ سر�رَته حسنة))  لم َنْأَمْنُه، ولم ُنَصدِّ

 [أخرجه البخاري في الصح�ح]

 هر وهللا یتولى السرائر.لذلك القاعدة الفقه�ة: نحن نحكم �الظا

 هذه ....... والحمد هلل رب العالمین. 

 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

ى هللا على سیدنا دمحم النبي اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصل

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 2الرجاء :  {119-118}الدرس 

 30-10-1999لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 سالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین. الحمد هلل رب العالمین, والصالة وال

 من شمائل قلب المؤمن :

, ونحن الیوم -عل�ه أتم الصالة والتسل�م-أیها األخوة الكرام, ال زلنا في ر�اض الصالحین من كالم سید المرسلین 

 في �اب الرجاء.

تعظ�م, فقد ورد في األثر ذكرت لكم من قبل: أن قلب المؤمن ین�غي أن �كون مفعمًا �الحب, و�الخوف, و�ال

 القدسي أن: 

((�ا ر�ي أي ع�ادك أحب إل�ك حتى أح�ه �ح�ك؟ قال: أحب ع�ادي إلي: تقي القلب, نقي الیدین, ال یلفي إلى 
نك تعلم أني أح�ك, وأحب من �ح�ك, إأحد �سوء, أحبني, وأحب من أحبني, وحببني إلى خلقي, فقال: �ا ر�ي 

 رهم �آالئي, ونعمائي, و�الئي))فكیف أحب�ك إلى خلقك؟ قال: ذك

 فاآلالء من أجل التعظ�م, والنعماء من أجل الحب, وال�الء من أجل الخوف, ونحن في �اب الرجاء. 

 قف هنا :

 �قول هللا س�حانه وتعالى, مخبرًا عن العبد الصالح: 

ُض َأْمِري ِإَلى للااَِّ ِإنَّ للااََّ َ�ِصیٌر ِ�اْلِعَ�اِد﴾  ﴿َوُأَفوِّ

 ]44افر اآل�ة:[سورة غ
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َئاِت َما َمَكُروا﴾ ُ َسیِّ  ﴿َفَوَقاُه للااَّ

 ]45[سورة غافر اآل�ة:

 ما دام قد فوض أمره إلى هللا, �ق�ه هللا سیئات ما مكروا. 

 اتصال هاتف :

 رجل اتصل بي الیوم خائف, قلت له: إذا كنت مؤمنًا, مستق�مًا, ین�غي أال تخاف, والدلیل: قول هللا عز وجل: 

ُ َلَنا﴾﴿ُقْل   َلْن ُ�ِصیَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب للااَّ

 ]51[سورة التو�ة اآل�ة:

 فرق كبیر بین كتب هللا علینا, وكتب هللا لنا؛ لنا: تفید العطاء, لن: لتأدیب النفي في المستقبل: 

ُ َلَنا﴾  ﴿َلْن ُ�ِصیَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب للااَّ

 ]51[سورة التو�ة اآل�ة:

 ن تمأل قلب المؤمن �التفاؤل. هذه اآل�ة: ین�غي أ

 متى �عم ال�الء؟ :

 قال تعالى: 

 ﴿َوَهْل ُنَجاِزي ِإالَّ اْلَكُفوَر﴾

 ]17[سورة س�ا اآل�ة:

 ﴿َوَهْل ُنَجاِزي ِإالَّ اْلَكُفوَر﴾

 ]17[سورة س�ا اآل�ة:

لحًا غیر مصلح. أما قول العامة: أن ال�الء �عم, هذا كالم غیر صح�ح, �حالة واحدة �عم: إذا كان اإلنسان صا
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 قال تعالى: 

 ﴿َوَما َكاَن َر�َُّك ِلُیْهِلَك اْلُقَرى ِ�ُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن﴾

 ]117[سورة هود اآل�ة:

 إذا كانوا مصلحین لن یهلكوا, أما إذا كانوا صالحین قد یهلكون, ألن المالئكة أرسلها هللا إلهالك قر�ة, فقالوا: 

حًا, قال: �ه فابدؤوا, قالوا: ولم �ا رب؟ قال: ألنه لم یتمعر وجهه حینما یرى ن فیها رجًال صالإ((�ا رب, 
 منكرًا))

ال یتأثر؛ فهذا الذي ال �حمل هم المسلمین, وال �سعى لهدایتهم, وال �غار على سالمتهم, وال یتأثر �مصابهم, وال 

 �فرح بخیرهم, هذا ل�س من المسلمین. 

 نهم))((من لم یهتم �أمر المسلمین فل�س م

 فلذلك: 

ُض َأْمِري ِإَلى للااَِّ ِإنَّ للااََّ َ�ِصیٌر ِ�اْلِعَ�اِد﴾  ﴿َوُأَفوِّ

 ]44[سورة غافر اآل�ة:

َئاِت َما َمَكُروا﴾ ُ َسیِّ  ﴿َفَوَقاُه للااَّ

 ]45[سورة غافر اآل�ة:

 حدیث قدسي :

 جل في الحدیث القدسي: ومن األحادیث القدس�ة, التي تمأل قلب المؤمن �ال�شر والتفاؤل, قول هللا عز و 

ُ أفرُح بتو�ِة عبِدِه من أحِدكم یجُد ضالَّته �الفالة، ومن  ((أنا عند َظنِّ عبدي بي، وأنا معه حیث َیْذُكُرني، وِهللا هللََّ
�ُت إل�ه �اعًا، وٕاذا أقبل إليَّ �مشي، أق ب إليَّ ذراعًا تقرَّ �ُت إل�ه ِذراعًا، ومن تقرَّ ب إليَّ ِشْبرًا تقرَّ بلُت إل�ه تقرَّ

 ُأَهْرِوُل))
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. 

�عني: أنت �مجرد أن تخطب ود هللا عز وجل؛ �صدقة, بدعاء, �ص�ام, بإنفاق, �غض �صر, بنص�حة, �طلب 

علم, بتعل�م علم, بإنفاق مال, �مساعدة فقیر, برعا�ة یت�م, بر والد, أي عمل تفعله: هو قر�ة إلى هللا عز وجل, بل 

 رض حسن هلل عز وجل: ال قإن أي عمل صالح تفعله, ما هو إ

ُ َ�ْقِ�ُض َوَ�ْ�ُسُط﴾  ﴿َمْن َذا الَِّذي ُ�ْقِرُض للااََّ َقْرضًا َحَسنًا َفُ�َضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثیَرًة َوللااَّ

 ]245[سورة ال�قرة اآل�ة:

�عني: من منا �صدق: أنك إذا استقمت على أمره, واصطلحت معه, أدخل على قل�ك السرور, أدخلت عل�ه 

 السرور, هللا �فرح, �فرح بتو�ة المؤمن, وأنه رح�م, فإذا تاب, فقد حقق المراد اإللهي من خلقه. 

 من آ�ات هللا :

األم التي تفنى في مح�ة أوالدها, ما الذي �سعدها؟ أن �كونوا سعداء, ما الذي �سعدها؟ أن �أكلوا من طعامها, ما 

رحمتها تسعد �سعادتهم, ور�نا عز وجل أعطى األم جزءًا �س�طًا الذي �سعدها؟ أن �كونوا مرتاحي ال�ال, فمن شدة 

من رحمته؛ فاألم تجوع ل�ش�ع ابنها, وتعرى لتكسو ابنها, وتتألم كي �سعد ابنها, عالقة األم, األم من آ�ات هللا, 

 األم من آ�ات هللا. 

 قصة رمز�ة :

ساوموه على قلب أمه: أن �أتیهم �قلب : شخص شرب الخمر, وغرق فیها, ولعب القمار, ف-قصة رمز�ة-�قولون 

أمه, فذ�حها, وشق صدرها, وأخذ قلبها, وفي أثناء سیره إلیهم, تعثر فوقع, فقال له القلب: ولدي حبیبي, هل 

 أصا�ك من ضالل؟. 

هي قصیدة شعر�ة طو�لة؛ فتجد االبن ی�الغ �اإلساءة, واألب واألم, رع�ا هذا االبن رعا�ة ممتنة, ألن جو اآل�اء, 

ساعات القسوة؛ أن یرى ابنه شخص�ة محترمة, أن یرى ابنه متزوجًا, له بیت, له عمل, له سمعة طی�ة, یدخل 

على قلب األب من السرور ما ال �علمه إال هللا, والذي عنده أوالد �عرف, یدخل على قلب األب من السرور, 

ألنه قد �كون األب ل�س �حاجة إلى ابنه, قد �كون  والطمأنینة, والتعبیر القرآني, وقرة العین, ما ال �علمه إال هللا,
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األب لم �أخذ من ابنه درهمًا واحدًا, وال تلقى منه أ�ة خدمة, هذا قلب األب, وكأن النظام األبوي: أن األب �ع�ش 

 ألوالده, األم تع�ش ألوالدها؛ سعادتهم �سعادتهم, طمأنینتهم �طمأنینتهم, هذا الشيء الذي هللا عز وجل أراده. 

 ما وراء هذا الكالم :

لو فرضًا: إنسان تقرب إلى هللا, وهللا ما أعطاه رد فعل �مل, لكن ر�نا عز وجل مر�ي, إذا تقر�ت شبرًا تقرب منك 

ذا إذراعًا, إذا تقر�ت منه ذراعًا تقرب منك �اعًا, إذا أتیته مش�ًا أتاك هرولة, �عني إذا خطبت وده, خطب ودك, 

 ك.أحسنت إلى خلقه, أحسن إل�

ال ذكرته في مأل إال ذكرته في مأل من مالئكتي, وال ذكرني في مأل من خلقي, إ((ما ذكرني عبدي في نفسه, 
 خیر منه))

فإذا اإلنسان عتم على ذاته, عتم على ذاته, و�ین عظمة هللا وكماله, ر�نا عز وجل یلقي محبته في قلوب الناس, 

 الناس عن ر�ه, لكن ر�ه �كافئه: أن یرفع له ذكره.  و�لقي توقیره في قلوب الناس, هو نسي ذاته, حدث

 نقطة دق�قة :

�عني: ال أعتقد یوجد في األرض إنسان على اإلطالق, نال من الرفعة كما نال النبي الكر�م, و�المقابل: ال یوجد 

 إنسان عتم على نفسه كما فعل النبي الكر�م. 

 شخص دخل عل�ه, أصابته رعدة, قال له: 

 نما أنا ابن امرأة من قر�ش, كانت تأكل القدید �مكة))إ((هون عل�ك, 

 شخص أمسك ثو�ه, وشده شدة أثرت على عنقه الشر�ف, فقال: 

نه إوقال: صدق  -عل�ه الصالة والسالم-((أعطن من مال هللا, فهو ل�س مالك, وال مال أب�ك, ت�سم النبي 
 مال هللا))

  سیدنا عمر ذهب إلى الحج, أو إلى العمرة, قال له:
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 ((�ا أخي, ال تنسنا من دعائك))

 یدخل عل�ه األعرابي �قول: 

 ((أ�كم دمحم؟))

 أین دمحم؟ دلوني عل�ه, ل�س له مكان خاص أبدًا. 

 عودة إلى الحدیث األول :

 وفي حدیث آخر: �قول هللا عز وجل: 

 نك ما دعوتني, ورجوتني, غفرت لك على ما كان منك وال أ�الي))إ((�ا بن آدم! 

الحدیث األول, في موضوع دقیق: إذا أنت تقر�ت إلى هللا, وما أعطاك رد فعل تمل, ما الذي �حصل؟  نعود إلى

ال وتجد من هللا القر�ى, والطمأنینة, والتوفیق, والت�سیر, إما من حركة, مهما تكن طف�فة تحركتها إلى هللا, 

 . والسعادة, تشج�عًا لك, هذا معنى: إذا تقر�ت منه شبر, تقرب منك ذراع

 تطبیق عملي للحدیث األول:

 (أنا عند َظنِّ عبدي بي ......) :

قال لي أخ: �عني عنده معمل, عمل ال یوجد, المعمل واقف تقر��ًا, �عني ال یوجد ..... عنده ثمانون عامل, 

ونفقات, وهموم, له قر�ب دكتور في الجامعة, توفي �مرض خبیث, فذهب لتعز�ة أوالده, سألهم عرضًا: أعل�كم 

دین؟ قالوا: نعم, فقال: دین والدكم علي, قال لي: وهللا لم أسأل كم الدین, �عني استحییت, أنا متوقع حوالي خمسة 

وعشر�ن ألفًا, ومعه أخ�ار قد�مة كان, في الیوم التالي: جاء لیدفع الدین, كان الدین مئة وثالثین ألفًا, فدفعه عدًا 

 اآلن؟ تقرب من هللا شبرًا. ونقدًا, واحتسب هذا عند هللا, هو ماذا فعل

, �اعوا ب�عًا على خالف العادة, خالف األوضاع -هم ثالثة شركاء–أقسم لي �اهلل العظ�م: یوم السبت, �اعوا ب�عًا 

العامة, وخالف كساد األسواق, وخالف ضعف الشراء, قال لي: ر�حي الصافي وحدي في یوم واحد مئة وثالثین 
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 هذه. ألف, تقرب إلى هللا, هذه قاعدة

أنت لما تخطب ود هللا عز وجل, تجد في رد فعل سر�ع, أقل شيء �حصل لك: شعور �السعادة, �الطمأنینة, 

�الرضا, �التوازن, �األمن؛ �مأل قل�ك غنى, �مأل قل�ك أمنًا وأمانًا, �مأل قل�ك رضى, �عط�ك الحكمة, تتصرف في 

 عط�ك الموقف الصح�ح, هذا كله عطاء إلهي. حكمة �الغة, �عط�ك الرؤ�ة الصح�حة, �عط�ك سداد القول, �

 رجل أحمق :

شخص یب�ع قماش, یوجد عنده مستودع, في �ضاعة غیر نظام�ة, فعنده صانع, اختلف معه, طرده, الصانع 

, دفعوا وقتها ستمئة ألف, فهو عرف القصة, -القصة قد�مة جداً -اشتكى عل�ه للجمارك, جاؤوا ض�طوا المستودع, 

ل الصانع, قتله, حكموه ستین سنة, حك�م اإلنسان؟ ال, ستمئة كان بإمكانه أن �عوضهم, �قي فأتى �مسدس, وقت

في بیته جالسًا, خبر عنه, دفع مصالحة وانتهى, لو كان موحدًا لم �حقد عل�ه, كان رآها تأدی�ًا من هللا عز وجل, 

ال قعد مع زوجته, وال مع أوالده, وال ألنه ال یوجد عنده حكمة, فورة غضب قتله, أما هو فقد حر�ته ثالثین سنة؛ 

 عاد یدیر محله, انتهى, أعتقد وال زال في السجن اآلن. 

إذًا: الحكمة ثمینة جدًا, اإلنسان �ال حكمة, یرتكب حماقات مدمرة, فأكبر عطاء إلهي الحكمة, تجد حاله واحد 

بیته, عمله؛ دائمًا صح�ان, دائمًا �قظ,  موازن عمله, كالمه سل�م, موقفه حك�م, كالمه �المیزان, حركاته, سكناته,

 دائمًا ك�س, دائمًا فطن, هذه من ثمار الطاعة هلل عز وجل: یؤت�ك الحكمة. 

 �اب التو�ة مفتوح على مصراع�ه :

 الحدیث القدسي الثاني: 

آدَم! لو بلغْت ُذُنوُ�َك  ((�ا بن آدم! ِإنََّك ما َدَعْوَتني وَرَجْوَتني: غفرُت لك على ما كاَن ِمنَك وال ُأ�اِلي، �ا بنَ 
ال  َعَناَن السماِء، ثم اسَتْغَفرَتني: َغَفْرُت لك وال ُأ�الي، �ا بَن آدم! ِإنََّك لو أتیتني ِ�ُقراِب األرض َخَطا�ا، ثم َلِقیَتني

 ُتْشِرُك بي شیئًا: َألَتْیُتَك ِ�ُقراِبها َمْغِفَرة))

لو جئت هللا �قراب األرض, �عني �ملء األرض خطا�ا, جاء  في حدیث �مأل قلب اإلنسان تفاؤًال, كهذا الحدیث؟
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 �ملء األرض مغفرة وال أ�الي, لو بلغت ذنو�ك عنان السماء ثم جئتني تائ�ًا, غفرتها لك وال أ�الي. 

معنى ذلك: �اب التو�ة مفتوح على مصراع�ه, دون قید أو شرط, ط�عًا: على أن تقلع عن الذنب, على أن تندم, 

 وأن تندم, وأن تقلع.  على أن تعلم,

 من شروط التو�ة :

 العلم :-1

فالتو�ة تحتاج إلى علم, وٕالى حال, وٕالى عمل؛ العلم: أن تعلم ما هي الذنوب, حتى تشعر أنك أنت وقعت في 

 ذنب, أما إذا اإلنسان ال �علم ما هو الذنب, قد یرتكب أكبر ذنب, �قول لك: ماذا أفعل؟.

لم نأكل أحدًا �ا أخي؟ �كون في بیته في معاص, بتجارته في معاص, �عالقاته  اآلن: معظم الناس: ماذا نفعل؟

الخاصة في معاص, حتى �مرحه في معاص, �حفالته في معاص, �عني مفعم �المعاصي, �قول لك: ماذا نفعل؟ 

 ال نفعل شیئًا �ا أخي, وهللا أنا أحسن منك �قول لك أنا, ألنه لم �طلب العلم. 

 هذا الجهل �عینه :

إذا أنت أعطیناك نصًا, �عني �صراحة أتینا �شخص, �عني صف ثاني ابتدائي, قلنا له: اقرأ الصفحة, أتینا بإنسان 

أمي, وكل كلمتین في كلمة خاطئة, �مكن كل كلمة الثان�ة خطأ, إذا كان سمعناك نصًا مقروءًا من شخص 

ا شاء هللا على هذا الصوت! كیف؟ قلت: ضعیف في اللغة, وأنت مثله ال تفهم, كیف قراءته؟ وهللا ممتازة, م

 ممتازة, ألنك مثله جاهل, أما لو كنت تعرف �اللغة, تحاس�ه حسا�ًا, وقف, وقف, كله خطأ. 

 قصة منبر :

قیل: صعد على المنبر شخص لیخطب, نزل, كیف الخط�ة؟ وهللا ممتازة, یوجد كم خطأ قال له, مثل ماذا �عني؟ 

 ترضیت عنه. قال له: لكن عنتر ل�س صحاب�ًا,

فترضى على عنتر, وظنه صحاب�ًا, وهذه امرأة أبي لهب, هي ل�ست امرأة النبي, هي ل�ست زوجته, له مشاكل 
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 كثیرة. 

 متى �عرف الشخص أنه على حق أو على �اطل؟ :

�عني: إذا كان شخص ال �عرف, سوف یرتكب أخطاء كبیرة جدًا, من �كشف الخطأ؟ المتعلم. فأنت �التو�ة یجب 

عرف الشرع, تعرف المنهج, من أجل أن تق�م, أما اآلن اجعل شخص �قرأ النص أمام متعلم لغة, �قول له: أن ت

وقف؛ هذه فاعل, وهذه مفعول �ه, هذه مضاف إل�ه, هذه تمییز, هذه حال, هذه استئناف, هذه واو العطف, یبین 

ال �طلب إتقامة, أو على انحراف, له كل أخطائه؛ فأنت لن تعرف ما إذا كنت على حق, أو على �اطل, على اس

 العلم. 

 هذا الذي لم یدرس الشر�عة :

�قول لي: �ا أخي, وهللا أخالقه عال�ة جدًا, شغلت مالي عنده, أخالقه عال�ة جدًا, �عطیني على األلف خمسة 

�ة أستاذ, ال یر�د آالف في السنة, أبدًا, أخالقه عال�ة جدًا, لك هذه ر�ا هذه, الر�ح الثابت ر�ا, قال: الحسا�ات صع

 أن یدخل نفسه في الحسا�ات, ال یر�د وجع الرأس, �عطیني على األلف مقدار ..... 

 ألنه لم یدرس الشر�عة, ما طلب علم, استوى عنده الر�ا واالستثمار. 

 الندم :-2

: فیها ندم, إذا فأول شيء �التو�ة: یجب أن تعرف المنهج, تطلب العلم الشرعي, تعرف أحكام الفقه, والتو�ة ثانیها

 اإلنسان لم یندم, ال یتوب. 

 العمل : -3

والثالثة: في ثالثة أفعال؛ فعل متعلق �المستقبل: أن تعقد العزم على أن تعود من هذا الذنب, وفي فعل متعلق 

 �الماضي: أن تصلح ما أخطأت �ه, وفعل متعلق �الحاضر: أن تقلع عن الذنب م�اشرة, هذه التو�ة.

 علم, وحال, وعمل. قالوا: التو�ة:
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 والنبي قال: 

 ((الندم تو�ة))

 هذا كالم بل�غ.

 قالوا: الندم حال سب�ه علم, وأفضى إلى عمل.

 النبي اختصر التو�ة كلها �كلمة واحدة, قال: 

 ((التو�ة ندم))

ندم, الندم تو�ة, فالذي یندم: ال بد من علم سبب هذا الندم, وال بد من سلوك ت�ع هذا الحال؛ فكل من علم, و 

 وأقلع: قد تاب. 

 إلى متى تقبل التو�ة؟ :

 والحدیث األخیر, الذي ذكرته قبل قلیل: 

((�ا بن آدم! ِإنََّك ما َدَعْوَتني وَرَجْوَتني: غفرُت لك على ما كاَن ِمنَك وال ُأ�اِلي، �ا بَن آدَم! لو بلغْت ُذُنوُ�َك 
الي، �ا بَن آدم! ِإنََّك لو أتیتني ِ�ُقراِب األرض َخَطا�ا، ثم َلِقیَتني ال َعَناَن السماِء، ثم اسَتْغَفرَتني: َغَفْرُت لك وال ُأ�

 ُتْشِرُك بي شیئًا: َألَتْیُتَك ِ�ُقراِبها َمْغِفَرة))

فاإلنسان ما دام قل�ه ین�ض, في �ق�ة �عمره, �اب التو�ة مفتوح على مصراع�ه, ما لم �غرغر, یدخل في النزاع, 

 غر اإلنسان تقبل تو�ته, وهللا عز وجل قال: �النزع األخیر, فقبل أن �غر 

ي ُتْبُت اْآلَ  َئاِت َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل ِإنِّ یِّ  َن﴾﴿َوَلْ�َسِت التَّْوَ�ُة ِللَِّذیَن َ�ْعَمُلوَن السَّ

 ]18[سورة النساء اآل�ة:
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 ال بد من أن تتوب, وأنت في الح�اة: 

 َ�اِت َر�َِّك َال َیْنَفُع َنْفسًا ِإ�َماُنَها َلْم َتُكْن َآَمَنْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإ�َماِنَها َخْیرًا﴾﴿َیْوَم َ�ْأِتي َ�ْعُض آَ 

 ]158[سورة األنعام اآل�ة:

 والحمد هلل رب العالمین. 

 دعاء الختام :

 دمحم الصادق الوعد األمین. ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 األمي وعلى آله وصح�ه وسلم.

 والحمد هلل رب العالمین 
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 �ادروا �األعمال الصالحة:  {119-119}الدرس 

 09-11-1999لفضیلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتار�خ:  -جامع األحمدي  -شرح الحدیث الشر�ف 

 ����﷽ 

 الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

 ما علة وجود اإلنسان على سطح األرض؟ :

 أیها األخوة الكرام:

 : -معل�ه الصالة والسال-�قول النبي 

 ((�ادروا �األعمال الصالحة.

 ذلك أن علة وجود اإلنسان على سطح األرض: أن �عمل صالحًا, بدلیل قوله تعالى: -

 ﴿َربِّ اْرِجُعوِن﴾

 ]99[سورة المؤمنون اآل�ة:

 ﴿َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلحًا﴾

 ]100[سورة المؤمنون اآل�ة:

 قد تزود �العمل الصالح, ألن العمل الصالح عملة اآلخرة.  ال أن �كون إحینما �أتي ملك الموت, ال یتمنى اإلنسان 

 ما ثمن الجنة؟ :

 هل تستمعون إلى إنسان �سافر إلى بلد �عید, ل�س معه شيء من المال؟ كیف ینفق؟ العمل الصالح: ثمن الجنة: 
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 ﴿َفَمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َر�ِِّه َفْلَ�ْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا﴾

 ]110ة:[سورة الكهف اآل�

 : �ادروا �األعمال الصالحة.-عل�ه الصالة والسالم-فلذلك �قول 

 ما أن ُ�عرض عل�ك. إما أن ت�ادر إل�ه, وإالعمل الصالح؛ -

 �ادر إلى العمل الصالح :

 : �ادروا.-الحدیث

عن  في إنسان �طرق �ا�ه, �طلب منه مساعدة, ُ�قدم, هو ینتظر أن �أت�ه العمل الصالح, أنت ین�غي أن ت�حث-

عمل صالح, أن ت�حث عن أخ تعاونه, عن فقیر تطعمه, عن یت�م ترعاه, عن طالب علم تتبناه, عن أم وأب 

 .-تبرهما, عن ابن تر��ه, عن دعوة تنشرها, عن عمل صالح تفعله, یجب أن ت�حث أنت

 �األعمال الصالحة. 

 ن عرفت الهدف, صحت الحركة :إ

فرنسا, ذهب إلى هناك من أجل أن �أخذ دكتوراه, قد �كون في ملیون  لو أن إنسانًا ذهب إلى بلد لیتعلم, إلى-

مالعب, في حدائق, في متنزهات, ما دام هذا اإلنسان جاء إلى  -مثالً -شيء مغري؛ في مسارح, في نوادي, في 

 فرنسا ل�أخذ دكتوراه, یجب أن �كون هذا الهدف ماثًال أمامه دائمًا.

لفرنسا, ونام في أحد الفنادق, واست�قظ صب�حة الیوم األول, لو أنه سألنا: بل كنت أضرب مثًال: لو إنسان سافر 

ن إن كنت جئت طالب علم, اذهب إلى المعاهد والجامعات, وإإلى أین أذهب؟ نسأله: نحن لماذا جئت إلى هنا؟ 

ن الحركة ن جئت سائحًا, اذهب إلى المقاصف والمتنزهات, أي أإجئت تاجرًا, اذهب إلى المعامل والمؤسسات, و

 ن عرفت الهدف, صحت الحركة. إال إذا ُعرف الهدف, إال تصح 
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 هل خطر في �الك هذا السؤال؟ :

 حسنًا: هل أحدنا �سأل هذا السؤال: لماذا أنا في الدن�ا؟.

سؤال كبیر؛ لكن شدة القرب حجاب, نعمل �عمل یومي آلي, عمل آلي, قد �كون ل�س له معنى إطالقًا, نست�قظ, 

 عمالنا, نب�ع, ونشتري, نأكل, ننام, نسهر, في الیوم الثاني ......نأتي إلى أ 

 السؤال الخطیر, والمزعج: ممكن نست�قظ كل یوم كالسابق إلى ما شاء هللا؟ سؤال, الذي �قول ال ..... 

�كن ممكن تست�قظ كل یوم كالسابق إلى ما شاء هللا؟ ال, في أحد األ�ام ال بد ما �كون في شيء �الجسم جدید, لم 

 من قبل, فإذا كان هذا المرض مرض الموت, یتفاقم إلى أن ینتهي �النعوة, أبدًا.

هذا كالم واقعي, ولو كان مزعجًا, الحق�قة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المر�ح, في ساعة مغادرة, ساعة مغادرة 

 للدن�ا. 

 ماذا تنتظر من الدن�ا؟ :

 الدن�ا؟. : فماذا ینتظر أحدكم من -النبي الكر�م �قول

لو أن اإلنسان أراد الدن�ا, أرادها؛ أراد مالها, ونساءها, و�یوتها, وقصورها, ومكانتها, ووجاهتها, ماذا ینتظره -

 منها؟.

 هل تنظرون إال فقرًا منس�ا. -دققوا, في س�عة أش�اء-ال إهل تنتظرون  -قال:

رة جدًا, وقف الب�ع فجأة, عل�ه مطالیب �عني آالف الحاالت, وكیل حصري, الوكالة سحبت من یده, تجارة كبی-

 .-فلس

 وقد �كون هذا, وما أكثر ما �كون أساسًا.-هل تنظرون إال فقرًا منس�ا؟ 

�قول لك: محل فروغه ثالثون ملیون, �اعوا بثمانمئة لیرة الیوم, هذا ل�س فقرًا, هذا في مصار�ف, وفي ضرائب, 

حن الناس, ل�س كل الح�اة رواج, �أتي رواج, �متحن الناس, �أتي وفي التزامات, ال یوجد, ال یوجد شيء, وهللا �مت
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 كساد, �متحن الناس. 

 هذا حال اإلنسان الغافل :

مرة التقیت مع صاحب معمل أثناء الرواج, وال تستط�ع الكالم معه, وال �قول لك: تفضل اجلس, وال �قدم لك 

حن بخدمتكم, تعالوا خذوا �ضاعة, ضعوها عندكم, الض�افة, مشغوًال, عند الكساد �أتي إلى عندك على المحل, ن

ب�عوا وأعطوني, صار أخالق مالئك�ة على الكساد, فلو كانت التجارة على طول را�حة, ال تستط�ع الكالم معه؛ 

 . -فال بد من كساد تارة, ومن رواج تارة أخرى 

 من المصائب :

 هل تنتظرون إال فقرًا منس�ا, أو غنى مطغ�ا. 

النبي أحد المصائب: غنى مطغي, �عني غنى �حملك على أن تق�م عرسًا �الشیراتون؛ اختالط, �ا لطیف! عده -

وأن توزع الخمور, له مكانة كبیرة, فیجب أن �عمل عرسًا البنه أو البنته, یتناسب مع مكانته, العرس الراقي یر�د 

 من فرنسا, هذا الغنى المطغي.  �كون في اختالط, وفي فنانین, وفي غناء, وفي ...... �الهولندا, وفي أل�سة

 الترف طر�ق الكفر, والكفر یؤدي إلى الترف :

 و�وجد ثماني آ�ات حصرًا, المترف كافر: 

 ﴿َكَفُروا﴾

 ]33[سورة المؤمنون اآل�ة:

ْنَ�ا﴾  ﴿َوَأْتَرْفَناُهْم ِفي اْلَحَ�اِة الدُّ

 ]33[سورة المؤمنون اآل�ة:

 . -الترف طر�ق الكفر, والكفر یؤدي إلى الترف
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 من مفسدات الح�اة :

حم�ة كاملة, ال �ستط�ع أن یتحرك, ضیق -هل تنتظرون إال فقرًا منس�ا, أو غنى مطغ�ا, أو مرضًا مفسدا 

الشر�ان التاجي, یر�د قثطرة, یر�د تغییر صمام, یر�د عمل�ة �أمر�كا, فشل كلوي, یر�د یذهب على العراق یبدل 

 كلوته.

خطأ, یجعل ح�اة اإلنسان جح�مًا, أل�س كذلك؟ وتحت سمعكم وأ�صاركم آالف  والع�اذ �اهلل! یوجد في الجسم أي

 الحاالت, واألمراض متفاقمة جدًا.

اآلن من الشدة النفس�ة, الشدة النفس�ة تضعف جهاز المناعة, وٕاذا ضعف جهاز المناعة , نمت أو قو�ت الجراث�م, 

و�ه األمن, والحب, والطمأنینة, و�ضعفه الحقد, وقو�ت السرطانات, من ضعف جهاز المناعة, وجهاز المناعة �ق

والخوف, والقلق, وجهاز المناعة موكل �ض�ط األمراض الجرثوم�ة, والسرطان�ة؛ لذلك أكثر المصابین �اإلیدز: 

 . -معهم سرطان, أبدًا, التغى جهاز المناعة, الخال�ا نمت نموًا عشوائ�اً 

 استعذ �اهلل من أرذل العمر :

 یتقدم �ه السن, �ص�ح �ضوع: -قرًا منس�ا, أو غنى مطغ�ا, أو مرضًا مفسدا, أو هرمًا مفندا, هل تنتظرون إال ف

 ﴿َوِمْنُكْم َمْن ُیَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْ�َال َ�ْعَلَم ِمْن َ�ْعِد ِعْلٍم َشْیئًا﴾

 ]5[سورة الحج اآل�ة:

شؤون ل�ست له, له انتقادات الدعة, ظله ثقیل, �ص�ح عقله صغیرًا, حشري, القصة �عیدها مئة مرة, یتدخل �

ینفض الناس من حوله, وهذا عقاب من هللا؛ ألنه من عاش تق�ًا عاش قو�ًا, من عاش تق�ًا عاش آمنًا, عاش 

 .......  -والع�اذ �اهلل-ببركاته, من تعلم القرآن متعه هللا �عقله حتى �موت, فأرذل العمر 
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 من الوقائع :

 خص: ثالث وثالثون سنة طر�ق الفراش, یتمنى الموت فال یجده أبدًا.وهللا قال لي ش

ن أطلقت إقال لي أخ ثان, قال لي: والدته یر�طونها من یدیها ورجلیها على الدیوان, قلت له: لماذا التر��ط؟ قال: 

 یداها, أكلت غائطها, وخلعت كل مال�سها: 

 ِلَكْ�َال َ�ْعَلَم ِمْن َ�ْعِد ِعْلٍم َشْیئًا﴾ ﴿َوِمْنُكْم َمْن ُیَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمرِ 

 ]5[سورة الحج اآل�ة:

 ما هو الموت المجهز؟ :

 أو مرضًا مفسدا, أو هرمًا مفندا, أو موتًا مجهزا: 

إذا اإلنسان أراد الدن�ا, وانصب علیها, وانكب علیها, وآثرها على اآلخرة, ونسي دینه, ونسي آخرته, ونسي -

ونسي زكاة ماله, وأراد الدن�ا, في أمامه س�عة أش�اء؛ فقرًا منس�ا, غنى مطغ�ا, مرضًا  صالته, ونسي ص�امه,

 هذه خمسة, �قي اثنان. -مفسدا, هرمًا مفندا, موتًا مجهزا, 

 من الشر الغائب :

 الدجال: فعله عكس كالمه, أي إنسان �قول شیئًا, و�فعل شیئًا آخر دجال.-: أو الدجال -قال

دنا أن نوضح األمر: لو أن أ�ًا قال ألوالده الج�اع, ولم یذوقوا الطعام من یومین, وقد أكل �عني مثًال: لو أر 

أمامهم طبق من اللحم نف�س جدًا, ولم �طعمهم لقمة واحدة, أب كالوحش, أكل هذا الطبق وحده, وترك أوالده 

 .-ألطعمهم یتضورون جوعًا, لو أنه قال لهم: أنا أح�كم �ا أبنائي, هذا دجل, هذا لو أحبهم

 أو الدجال فشر غائب ینتظر, أو الساعة والساعة أدهى وأمر))
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 معاناة :

أخواننا الكرام, هللا عز وجل: اصطفى رمضان من بین �ق�ة شهور العام, اصطفاه لینسحب الصفاء ف�ه على كل 

 الشهور.

ینتهي رمضان, ال یوجد أحد, �عني أنا أتألم ألمًا شدیدًا, لما أجد ازدحام في المسجد غیر معقول في رمضان, 

الناس في رمضان �صلون الفجر في المسجد, التراو�ح, وفي األعم األغلب �غضون أ�صارهم, و�ض�طون لسانهم, 

 حسنًا: �عد رمضان!؟ كما قال شوقي:

 مفتـاقة تسعى إلى مفتاق  رمضان ولى هاتها �ا ساق

 العام, أنت متفلت من منهجه.هذه ع�ادة سخ�فة جدًا, أن تعبد هللا في رمضان, وفي �ق�ة 

ال إفالذي أتمناه على كل صائم: أن المكسب الذي حققه في رمضان, ین�غي أن �ستمر �عد رمضان, ال ُ�فطر 

 فمه فقط؛ أما لسانه, وعینه, وأذنه, و�ده, وض�طه إلنفاقه, ودخله, وأسرته, هذا �ستمر �عد رمضان. 

 اعلم علم ال�قین :

ر الكر�م, شهر القرآن, �عني اإلنسان �قرأ القرآن, لكن بر�كم: لو أن إنسانًا أصیب أیها األخوة, في هذا الشه

�مرض, وذهب إلى طبیب حادق, وصف له وصفة متقنة, هذه الوصفة لو أنه قرأها, هل �شفى؟ قرأها قراءة 

 مزودة, هل �شفى؟

, �شفى؟ لو قرأها ال �شفى, ال قرأها مع فهم؛ هذا الدواء مضاد لاللتهاب, هذا الدواء مسكن, هذا خافض حرارة

 ال إذا أخذ الدواء. إ�شفى 

 وأتمنى على كل أخ مسلم, أن �عتقد اعتقادًا جازمًا: أن هذا القرآن وصفة إله�ة, لقول هللا عز وجل: 

ُدوِر﴾  ﴿َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُّ

 ]57[سورة یونس اآل�ة:
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ُدوِر﴾  ﴿َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُّ

 ]57[سورة یونس اآل�ة:

 فهذا القرآن: 

 ((ما آمن �القرآن من استحل محارمه))

 ما معنى اتخذوا هذا القرآن مهجورًا؟ :

 و: 

 ﴿َ�ا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرَآَن َمْهُجورًا﴾

 ]30[سورة الفرقان اآل�ة:

ل�ه, ولكن ال�طولة: أن تط�قه, معنى مهجورًا: �عني هجوره في التعامل الیومي, لعلكم تقرؤون القرآن, وتستمعون إ

 أن تجعله منهجًا لك, أن تحل حالله, وأن تحرم حرامه, وأن تطبق منهج هللا عز وجل ف�ه.

: یدعونا إلى العمل الصالح, وحجمك عند هللا �حجم عملك الصالح, ومن أراد أن یلقى -أیها األخوة-فهذا الحدیث 

, وهو�تك عند هللا �العمل الصالح, والعمل الصالح یرفعك, هللا عز وجل وهو عنه راض, فل�عمل عمًال صالحاً 

 یرفعك عند هللا عز وجل, والعمل الصالح �حتاج إلى شرطین؛ �حتاج إلى أن �كون صوا�ًا. 

 متى �قبل العمل الصالح؟ :

 حسنًا: في عمل صالح غیر صواب؟ ممكن, ممكن عمل صالح غیر صواب, مثل ماذا؟.

محتاجین, للفقراء, هذا عمل صالح, في ظاهره فقط مبني على معص�ة, مبني على حفلة غنائ�ة, یرصد ر�عها لل

 ال ترضي هللا عز وجل, فالعمل الصالح الذي �قبله هللا: ما كان وفق منهج رسول هللا. -مثالً -حفلة غناء, حفلة 

ما ابتغي �ه وجه هللا,  ال إذا كان خالصًا وصوا�ًا؛ خالصًا:إال �شرطین: إقال الفضیل بن الع�اض: العمل ال �قبل 

 وصوا�ًا: ما وافق السنة.
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 فالعمل الصالح: ین�غي أن یرت�ط على منهج هللا, وعلى منهج رسول هللا, وأن �كون مخلصًا, حتى �قبل عند هللا. 

 متى �كون للعمل الصالح أثر كبیر؟ :

 ال إذا بني على استقامة. إاآلن: العمل الصالح ال �كون ذا أثر كبیر, 

ال صالحة أساسها: المال, إنفاق المال على الغني سهل جدًا, معه مخزون كبیر, �قول لك: ضع لي في أعم

 ملیون ..... ملیون, �ا ترى هو منض�ط!؟: 

ِبیِل للااَِّ َال َ�ْسَتُووَن ِعْنَد ِفي سَ ﴿َأَجَعْلُتْم ِسَقاَ�َة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن َآَمَن ِ�اهللَِّ َواْلَیْوِم اْآلَِخِر َوَجاَهَد 
 للااَِّ﴾

 ]19[سورة التو�ة اآل�ة:

فاالنض�اط هو األصل, االنض�اط هو األصل, فإذا في انض�اط, العمل الصالح �عد االنض�اط مؤثر جدًا, وناجح 

 جدًا. 

 فرصة ذهب�ة :

ن في شهر اإلنفاق, نحن في شهر ف�ا أیها األخوة الكرام؛ نحن في شهر كر�م, نحن في شهر العمل الصالح, نح

 كساء الفقراء: إجبر الخواطر, نحن في شهر إطعام الیتامى, إطعام الفقراء, 

 ﴿َفَمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َر�ِِّه َفْلَ�ْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا﴾

 ]110[سورة الكهف اآل�ة:

اس أنت لهم, وغیرك لهم, أما الذین یلوذون ول�سع كًال منكم لمن یلوذ �ه, ألن الذین یلوذون �ك أنت لهم, ألن الن

 �ك, من لهم غیرك؟

فكل إنسان عل�ه أن �صل رحمه, وصلة الرحم في رمضان: تعني الرعا�ة, وتعني التفقد, وتعني اإلحسان, وتعني 

 , الدعوة إلى هللا, تبدأ صلة الرحم �الز�ارة, وتتا�ع �التفقد: كیف أحوالكم؟ ثم �اإلحسان, ثم �الدعوة إلى هللا
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 والحمد هلل رب العالمین. 

 دعاء الختام :

 ﷽����, الحمد هلل رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا دمحم الصادق الوعد األمین.

اللهم أعطنا وال تحرمنا, أكرمنا وال تهنا, آثرنا وال تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى هللا على سیدنا دمحم النبي 

 مي وعلى آله وصح�ه وسلم الفاتحة.األ

 والحمد هلل رب العالمین 
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 } : مىت یفنت الاكفر؟ ومباذا �اؤوا أ�نبياء؟ ومىت نقطف مثار هذا ا��ن؟ 119-22ا�رس {

 ما هو الرشح ا�ي تتضمنه هذا احلدیث:                       

 289......  .........((ٕا�مك والظن فٕان الظن ٔأكذب احلدیث.......))؟  ............                     

 304...  ..............................................} : من ٔأصول ا��ن  ..................119-23ا�رس {

 317  .........................................} : ٔأ�ادیث ٔأخر الزمان  .....................119-24ا�رس {

 



 

 

 331 ........ } : ٔأ�ادیث متفرقة من كتاب الرقاق ل�اراين يف �رقيق القلب وتلیينه119-25ا�رس {

 344  ...........................................} : التفاؤل وأ�مل  ..........................119-26ا�رس {

 357  ......................................................} : اللغو  ............................119-27ا�رس {

 373  .....................................................} : إالرساف  .......................119-28ا�رس {

 386  ........................................................} : ٔأمهیة �رش العمل  ............119-29ا�رس {

 401  ......................................................} : وصف للعبادات التعاملیة  .30-119ا�رس {

 414 ......................................  خواطر ٕاميانیة حول أٓ�ت سورة الفرقان:  {119-31}ا�رس 

 430 ................: رضورة التقيد �كتاب هللا وس�نة رسو� يف العبادات  ...... {119-32}ا�رس 

 442  ............................................ٔأ�ادیث رشیفة تبدٔأ �لكمة (ٕاذا)  ..:  {119-33}ا�رس 

 455  .......................................حقيقة صالة امجلعة  .......................:  {119-34}ا�رس 

 472  ...............احلدیث عن رمضان  .............................................:  {119-35}ا�رس 

 487 ... ...........: خصائص شهر رمضان  ........................................... {119-36}ا�رس 

 501  .................................. من نصاحئ النيب دمحم �لیه الصالة والسالم:  {119-37}  ا�رس

 514  .......................................التوجيه النبوي للمؤمنني  ................:  {119-38}ا�رس 

 527 ....................................ا��ر  .............................................:  {119-39}ا�رس 

 541  .........................................ٔأ�ادیث رشیفة تبدٔأ �لكمة ( ٕاذا ) ...:  {119-40}ا�رس 

 



 

 

 552  ........................... �دیث رشیف ( ٕاذا رٔأى ٔأ�دمك ٔ�خيه بالء .. ):  {119-41}ا�رس 

 563  ............................................ رشیفة تبدٔأ �لكمة ( ٕاذا )} : ٔأ�ادیث 119-42ا�رس {

 577 .............................. } : �دیث رشیف عن أ�مانة والتعیني للمسؤولیة119-43ا�رس {

 595 .................} : وابتغ ف� أٓ�ك هللا ا�ار ا�ٓخرة .................................119-44ا�رس {

 604  .................................} : العمل الصاحل ......................................119-45ا�رس {

 613  .....................} : إالس�ت�ارة وإالستشارة  .....................................119-46ا�رس {

 621  ...............تبدٔأ �لكمة ( ٕاذا ) .............................. } : ٔأ�ادیث رشیفة119-47ا�رس {

 629 .... ...................} : صفات املنافق ...............................................119-48ا�رس {

 639 .... ..............: ٔأ�ادیث رشیفة تبدٔأ �لكمة ( ٔأربع )............................ {119-49}ا�رس 

 649  ..........................................   } : ٔأ�ادیث رشیفة تبدٔأ �لكمة ( ٔأربع )119-50ا�رس {

 660  ................................} : ٔأربعة جتري �لهيم ٔأجورمه بعد املوت ...........119-51ا�رس {

 669  ...........................ا من الناس ثالثة .... ) ...} : �دیث رشیف ( ارمحو 119-52ا�رس {

 679  ..........................} : احلیاء ......................................................119-53ا�رس {

 688  .....................} : فلسفة البالء ..................................................119-54ا�رس {

 696  .............} : ٔأ�ادیث رشیفة تبدٔأ حبرف ( أ�لف ) ...........................119-55ا�رس {

 706  .............} : ٔأ�ادیث رشیفة تبدٔأ حبرف ( أ�لف ) ...........................119-56ا�رس {

 



 

 

 718  ..................................................} : ٔأ�ادیث رشیفة تبدٔأ بـ ٔأفضل 119-57ا�رس {

 729  ...................} : ٔأ�ادیث نبویة متفرقة .........................................119-58ا�رس {

 740  ...............} : ٔأ�ادیث رشیفة تبدٔأ بـ ٔأفضل ...................................119-59ا�رس {

 752  .............} : �اد النفس مث اجلهاد ا�عوي مث اجلهاد القتايل ................119-60ا�رس {

 762  .........................} : ٔأكرب الكبا�ر ..............................................119-61ا�رس {

 776 ............املا�ر وبني املؤمن الصاحب الفرق بني اخللیل  -} : ٔأدعیة مأٔثورة 119-62ا�رس {

 790  .....................} : ُمع�ار املسا�د ...............................................119-63ا�رس {

 807. ...................} : الس�اء وحسن اخللق  .....................................119-64ا�رس {

 820  ......................} : املسؤولیة ..................................................119-65ا�رس {

 832  ..............} : ال ینفع إال�سان ٕاال القلب السلمي  .............................119-66ا�رس {

 849............�رد القدر ٕاّال ا��اء } : ٕان� الر�ل لُیحّرم الرزق ��نب یُصیبه وال119-67ا�رس {

 863  ..............................................................  } : متهید عن رمضان119-68ا�رس {

 876  ......................} : املصیبة .....................................................119-69ا�رس {

 886 ...............ٔأحب اخللق ٕاىل هللا ......................... -} : ٔأ�ادیث نبویة 119-70ا�رس {

ن� العبد لیتلكّم �للكمة ال یُلِْقي لها �الً  -} : �دیث رشیف 119-71ا�رس {  �
 898 ................ ا

 907  .................... ٕان � عبادًا اختصهم حبواجئ الناس -} : �دیث رشیف 119-72ا�رس {

 



 

 

 917 ......................} : أ�مراض النفس�یة ...........................................119-73ا�رس {

 928  ......................} : حقيقة إالميان ...............................................119-74ا�رس {

 938 .......................زق .............................................} : إالنفاق والر 119-75ا�رس {

 950  .....................} : فضل �م هللا ..............................................119-76ا�رس {

 962 .................الرمحة اليت خصها النيب يف ذحب ا�بی�ة ........ -} : إالحسان 119-77ا�رس {

 971. .......................} : الصدق والرب ...............................................119-78ا�رس {

 984. ............................ } : رضورة هتیئة إال�سان نفسه لسا�ة مغادرة ا�نیا119-79ا�رس {

 995  ...................................................................} : التوبة ............119-80ا�رس {

 1011 ...........................} : الصرب ....................................................119-81ا�رس {

 1027  ...........................} : ا�اهدة .................................................119-82ا�رس {

 1044. ......................: �ب املبادرة ٕاىل اخلريات .................................. {119-83}ا�رس 

 1059  ..... .............الصاحلالعمل  - : من نفس عن مؤمن �ربة من �رب ا�نیا {119-84}ا�رس 

 1073  ....................إالصالح بني الناس ....................... -ؤمن مزيان امل:  {119-85}ا�رس 

 1088  ....................................................................التوبة ...........:  {119-86}ا�رس 

 1100 ............................................................الصرب ....................:  {119-87}ا�رس 

 1114. ...............................................املراقبة ...............................:  {119-88}ا�رس 

 



 

 

 1127. ..................................: الیقني والتولك ................................. {119-89}ا�رس 

 1141. ........................التفكر يف عظمي خملوقات هللا تعاىل .................:  {119-90}رس ا�

 1151  ........................................................... 1املبادرة ٕاىل اخلريات:  {119-91}ا�رس 

 1165  ......................................................... -2-املبادرة ٕاىل اخلريات:  {119-92}ا�رس 

 1180. .....................................................................  -1-ا�اهدة :  {119-93}ا�رس 

 1194 ......................................................................  -2-ا�اهدة :  {119-94}ا�رس 

 1205  ...............................املوفقون يف احلیاة ................................:  {119-95}ا�رس 

 1220  ......................................................... 1بیان كرثة طرق اخلري:  {119-96}ا�رس 

 1232 ........................................................... 2بیان كرثة طرق اخلري:  {119-97}ا�رس 

 1244  .............................................�قتصاد يف الطا�ة ...............:  {119-98}ا�رس 

 1255  ..................................احملافظة �ىل الس�نة وأٓداهبا ..................:  {119-99}ا�رس 

 1265  .........................مقا� عن ٔأمر�اك ......................................:  {119-100}ا�رس 

 1275 ............. ٔأ�ادیث رشیفة عن الصیام والقيام وصالة الصبح والعشاء:  {119-101} ا�رس

 1281  ..................................................: التعاون ........................ {119-102}ا�رس 

 1291  ..............................: �ب النصی�ة .................................... {119-103}ا�رس 

 1302 ...................................................................... 2النصی�ة :  {119-104}ا�رس 

 



 

 

 1311: حترمي الظمل و أ�مر �رد املظامل ...........................................   {119-105}ا�رس 

 1قضاء حواجئ املسلمني:  {119-106}ا�رس 

 1319  ..........................ما هو املقصود من �ب قضاء حواجئ املسلمني-                      

 1330. .................................................... تعظمي حرمات املسلمني:  {119-107}ا�رس 

 1343 ...................................................... سرت عورات املسلمني:  {119-108}ا�رس 

 1353  .................................................... 2قضاء حواجئ املسلمني:  {119-109}ا�رس 

 1365 ,,.. من نفس عن مؤمن �ربة من �رب ا�نیا-3قضاء حواجئ املسلمني:  {119-110}ا�رس 

 1376 .............�ب الشفا�ة ....................................................:  {119-111}رس ا�

 1386..............................: إالصالح بني الناس ............................ {119-112}ا�رس 

 1404........  ................�ب فضل ضعفة املسلمني والفقراء واخلاملني .:  {119-113}ا�رس 

 1418  ......�المات حب هللا تعاىل للعبد و�المات حب العبد � تعاىل:  {119-114}ا�رس 

 1428. ...........: ٕاجراء ٔأحاكم الناس �ىل الظاهر ............................... {119-115}ا�رس 

 1437  ,,...........................................اخلوف ...........................:  {119-116}ا�رس 

 1449 ....................................................................... 1الر�اء :  {119-117}ا�رس 

 1459 ....................................................................... 2الر�اء :  {119-118}ا�رس 

 1470 ....................: �دروا �ٔ�عامل الصاحلة ................................. {119-119}رس ا�

 



 

 

 

 


	التجارة 
	الزكاة 
	أحاديث تبدأ بكلمة (ويل) 
	الزكاة في الحديث النبوي   
	لمحات حول قوله تعالى - لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
	تماسك الأسرة 
	من دلائل نبوة النبي محمد   
	ما هي فحوى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟
	أحاديث تبدأ بكلمة (ويل)- ما هي الأخطار التي حذرنا منها النبي
                     عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الأحاديث؟  

	أحاديث نبوية تتحدث عن صفات المؤمن  
	تصحيح المفاهيم   
	نماذج بشرية سلبية يحذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
	المتاع يمكنك أن توظفه في الحق ويمكنك أن توظفه خلاف ذلك 
	ما هي الصفات التي تتناقض مع الإيمان؟ 
	حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته  
	الفساد- درء المفاسد مقدم على جلب المنافع
	فلسفة  المصيبة   
	الحديث عن الغضب ونهيه  
	الكبر  
	ما هي علامات حلاوة الإيمان؟ وما لوازمه
	ماذا عن التمني؟  
	متى يفتن الكافر؟ وبماذا جاؤوا الأنبياء؟ ومتى نقطف ثمار هذا الدين؟ 
	من أصول الدين  
	أحاديث أخر الزمان  
	أحاديث متفرقة من كتاب الرقاق للداراني في ترقيق القلب وتليينه 
	التفاؤل والأمل  
	اللغو  
	الإسراف  
	أهمية نشر العلم  
	وصف للعبادات التعاملية  
	خواطر إيمانية حول آيات سورة الفرقان 
	ضرورة التقيد بكتاب الله وسنة رسوله في العبادات  
	أحاديث شريفة تبدأ بكلمة (إذا)  
	حقيقة صلاة الجمعة  
	الحديث عن رمضان  
	خصائص شهر رمضان  
	من نصائح النبي محمد عليه الصلاة والسلام 
	التوجيه النبوي للمؤمنين  
	الذكر  
	أحاديث شريفة تبدأ بكلمة ( إذا ) 
	حديث شريف ( إذا رأى أحدكم لأخيه بلاء .. ) 
	أحاديث شريفة تبدأ بكلمة ( إذا ) 
	حديث شريف عن الأمانة والتعيين للمسؤولية 
	وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
	العمل الصالح 
	الإستخارة والإستشارة  
	أحاديث شريفة تبدأ بكلمة ( إذا ) 
	صفات المنافق 
	أحاديث شريفة تبدأ بكلمة ( أربع ) 
	أحاديث شريفة تبدأ بكلمة ( أربع )   
	أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت 
	حديث شريف ( ارحموا من الناس ثلاثة .... ) 
	الحياء 
	فلسفة البلاء 
	أحاديث شريفة تبدأ بحرف ( الألف ) 
	أحاديث شريفة تبدأ بحرف ( الألف ) 
	أحاديث شريفة تبدأ بـ أفضل 
	أحاديث نبوية متفرقة 
	أحاديث شريفة تبدأ بـ أفضل 
	جهاد النفس ثم الجهاد الدعوي ثم الجهاد القتالي 
	أكبر الكبائر 
	أدعية مأثورة - الفرق بين الخليل الماكر وبين المؤمن الصاحب 
	ُعمَّار المساجد 
	السخاء وحسن الخلق  
	المسؤولية 
	لا ينفع الإنسان إلا القلب السليم  
	إنَّ الرجل ليُحرّم الرزق بالذنب يُصيبه ولا يرد القدر إلاّ الدعاء
	تمهيد عن رمضان  
	المصيبة 
	أحاديث نبوية - أحب الخلق إلى الله 
	حديث شريف - إِنَّ العبد ليتكلّم بالكلمة لا يُلْقِي لها بالاً 
	حديث شريف - إن لله عباداً اختصهم بحوائج الناس 
	الأمراض النفسية 
	حقيقة الإيمان 
	الإنفاق والرزق 
	فضل كلام الله 
	الإحسان - الرحمة التي خصها النبي في ذبح الذبيحة 
	الصدق والبر 
	ضرورة تهيئة الإنسان نفسه لساعة مغادرة الدنيا 
	التوبة 
	الصبر 
	المجاهدة 
	باب المبادرة إلى الخيرات 
	من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا - العمل الصالح 
	ميزان المؤمن - الإصلاح بين الناس 
	التوبة 
	الصبر 
	المراقبة 
	اليقين والتوكل 
	التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى 
	المبادرة إلى الخيرات1 
	المبادرة إلى الخيرات-2- 
	المجاهدة -1-  
	المجاهدة -2-  
	الموفقون في الحياة 
	بيان كثرة طرق الخير1 
	بيان كثرة طرق الخير2 
	الاقتصاد في الطاعة 
	المحافظة على السنة وآدابها 
	مقالة عن أمريكا 
	أحاديث شريفة عن الصيام والقيام وصلاة الصبح والعشاء 
	التعاون 
	باب النصيحة 
	النصيحة 2 
	تحريم الظلم و الأمر برد المظالم 
	قضاء حوائج المسلمين1            -ما هو المقصود من باب قضاء حوائج المسلمي 
قضاء حوائج المسلمين1  
                      -ما هو المقصود من باب قضاء حوائج المسلمي 

	تعظيم حرمات المسلمين 
	ستر عورات المسلمين 
	قضاء حوائج المسلمين2 
	قضاء حوائج المسلمين3-من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
	باب الشفاعة 
	الإصلاح بين الناس 
	باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 
	علامات حب الله تعالى للعبد وعلامات حب العبد لله تعالى
	إجراء أحكام الناس على الظاهر 
	الخوف 
	الرجاء 1 
	الرجاء 2 
	بادروا بالأعمال الصالحة 



