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..… يحفظؾ هللا احفظ كممات أعممؾ إني غالـ يا( :  027 - 000) لدرسا

31-07-1988لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، و زدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، 
دؾ وأرنا الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبا

 الصالحيف.

ـَ أييا اإلخوة المؤمنوف، مع الحديث النبوؼ الشريف، َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ ُكْنُت َخْمَف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيوِ   َوَسمَّ
 َيْوًما َفَقاَؿ:

َ تَ  َ َيْحَفْظَؾ اْحَفْظ َّللاه ي ُأَعمُِّمَؾ َكِمَماٍت اْحَفْظ َّللاه ـُ ِإنِّ َذا اْسَتَعْنَت )) َيا ُغاَل َ َواِ  ِجْدُه ُتَجاَىَؾ ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاه
ـْ َيْنَفُعوَؾ ِإَّله ِبشَ  ـْ َأفه اْْلُمهَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَمى َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبَشْيٍء َل ُ َلَؾ َوَلْو َفاْسَتِعْف ِباَّللهِ َواْعَم ََْد َكَتَبُو َّللاه ْيٍء 

ُحُف( اْجَتَمُعوا َعَمى َأفْ  ْت الصُّ ـُ َوَجفه اَل َْ ُ َعَمْيَؾ ُرِفَعْت اْْلَ ََْد َكَتَبُو َّللاه وَؾ ِإَّله ِبَشْيٍء  ـْ َيُضرُّ وَؾ ِبَشْيٍء َل ( َيُضرُّ

 ]رواه الترمذؼ وقاؿ: حديث حسف صحيح[

ـَ َفَقاَؿ وفي رواية غير الترمذؼ، َعِف اْبِف َعبَّاٍس َأنَُّو َقاَؿ ُكْنُت َرِديَف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ   َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ ِبِيفه َفُقْمُت َبَمى َفَقاَؿ اْحَفْظ َّللاهَ  ـُ َأََّل ُأَعمُِّمَؾ َكِمَماٍت َيْنَفُعَؾ َّللاه ـُ َأْو َيا ُغَميِّ َ َتِجْدُه َأَماَمَؾ )) َيا ُغاَل  َيْحَفْظَؾ اْحَفْظ َّللاه
َخاِء َيْعِرْفَؾ فِ  ْؼ ِإَلْيِو ِفي الره ـُ ِبَما ُىَو َتَعره ََْد َجفه اْلَقَم َذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْف ِباَّللهِ  َ َواِ  َذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاه ِة َواِ  ده ي الشِّ

ـْ يَ  ُ َعَمْيَؾ َل ـْ َيْكُتْبُو َّللاه ـْ َجِميًعا َأَراُدوا َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبَشْيٍء َل ْف َأَراُدوا َأْف  ْقِدُرواَكاِئٌف َفَمْو َأفه اْلَخْمَق ُكمهُي َعَمْيِو َواِ 
ْبِر َعَمى َما َتْكَرهُ  ـْ َأفه ِفي الصه ـْ َيْقِدُروا َعَمْيِو َواْعَم ُ َعَمْيَؾ َل ـْ َيْكُتْبُو َّللاه وَؾ ِبَشْيٍء َل  َخْيًرا َكِِيًرا َوَأفه النهْصَر َم َََيُضرُّ

ْبِر َوَأفه اْلَفَرَج َم ََ اْلَكْرِب َوَأفه َم ََ ا ْلُعْسِر ُيْسًرا((الصه

 ]رواه الترمذؼ[
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ىذا الحديث الشريف ورد في باب المراقبة، و المراقبة أف تشعر أف هللا سبحانو و تعالى يراقبؾ، وهللُا سبحانو و 
 تعالى يقوؿ: 

ـْ َرَِيبًا ) َ َكاَف َعَمْيُك (﴾0﴿ِإفه َّللاه

 ]سورة النساء[

ويقوؿ هللا عز وجل: 

(﴾04ْرَصاِد )﴿ِإفه َربهَؾ َلِباْلمِ 

 ]سورة الفجر[

و اإلنساف إذا شعر أنو مراقب مف إنساف انضبط أيما انضباط، فإذا كاف الذؼ يراقبو ال يغيب عنو لحظة، ال في 
 حمو و ال في ترحالو، ال في جموتو و ال في خموتو ػ عندئذ يجب أف يكوف االنضباط أشد.

صحاب رسوؿ هللا، و ابُنو مف أصحاب رسوؿ هللا، فإذا ورد فعف ابف عباس رضي هللا عنيما، سيدنا العّباس مف أ
ـَ َيْوًما " معنى يوما يعني  صحابيّّ و أبوه تقوؿ: رضي هللا عنيما، قاؿ: ُكْنُت َخْمَف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

، و ليس معنى يوما أنو قضى خمف النبي يوما بكاممو، يعني ساعة مف ، واليـو مف معانييا  ساعة مف يـو يـو
الدور، " َفَقاَؿ َيا ُغبَلـُ " و الغبلـ بيف الطفولة وسف البموغ، كل مف لـ يبمغ يسمى غبلما، فالصبي مف حيف ُيفطـ 
إلى سف البموغ يسمى غبلما، و كاف ابف عباس رضي هللا عنو كانت سنو عشرا، فيو غبلـ، فقاؿ عميو الصبلة و 

 السبلـ: 

ـُ إِ  َ َيْحَفْظَؾ(())َيا ُغاَل نِّي ُأَعمُِّمَؾ َكِمَماٍت اْحَفْظ َّللاه

ذا استنكفت ىذه األذف أف تسمع ما  أؼ إذا حفظت هللَا في جوارحؾ، إذا غّضت ىذه العيف عف محاـر هللا، وا 
ذا انطمقت رجُل اإلنساف إلى مكاف فيو خير، إل ذا انطمقت ىذه اليُد فيما يرضي هللا، وا  ى يغضب هللَا عز وجل، وا 

يد ورجل، إذا مجمس عمـ، إلى مسجد، إلى إصبلح بيف اثنيف، إذا كانت ىذه الجوارح مف عيف و أذف و لساف و 
 . انطمقت ىذه الجوارح
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إذا انطمقت ىذه الجوارح إلى طاعة هللا عز وجل، أؼ إذا حفظت أمر هللا عز وجل، و لـ تخترقو عندئذ تولى هللا 
عطب، لذلؾ ىذا الذؼ عاش سبعا و تسعيف عاما، متمتعا بأعمى درجة مف سبحانو و تعالى حفظيا مف التمف و ال

الصحة، سئل مرة: ما ىذه الصحة يا سيدؼ ؟ فقاؿ: يا بني حفظناىا في الصغر فحفظيا هللُا عمينا في الِكبر " 
 مف عاش تقيا عاش نقيا، 

َ َيْحَفْظَؾ(( ))اْحَفْظ َّللاه

الماؿ يحفع لؾ الماؿ، راع أمره في اختيار الزوجة يحفع لؾ  احفظو في كسب الماؿ، أؼ راِع أمره في كسب
سعادتؾ الزوجية، مف تزوج المرأة لجماليا أذّلو هللا، و مف تزوجيا لماليا أفقرىا هللا، ومف تزوجيا لحسبيا زاده  
لؾ ىذا دناءة، فعميؾ بذات الديف تربت يداؾ " إذا حفظت هللا، أؼ حفظت أمر هللا في شأف زواجؾ حفع هللا 

الزواج مف أف يتصّدع، مف أف يصاب مف الشقاء الزوجي، إذا حفظت هللا عز وجل في كسب الماؿ حفع هللا لؾ 
ىذا الماؿ، إذا حفظتو في عينؾ حفع هللا لؾ عينؾ، إذا حفظتو في سمعؾ حفع هللا لؾ سمعؾ، إذا حفظتو في 

 في أؼِّ شيء حفظؾ هللا سبحانو و تعالى، و قوتؾ حفع هللا لؾ قوتؾ ومّتعؾ بيا، حتى الموت، إذا حفظت هللا
ما في الدنيا قبل اآلخرة،   كاف جزاء طاعتو جزاء مقدَّ

َ َيْحَفْظَؾ(( ))اْحَفْظ َّللاه

مف أبمغ كممات النبي عميو الصبلة و السبلـ، احفع هللا في تعاممؾ مع الزبائف، ال تغشيـ، ال تدلِّس عمييـ، ال 
توىميـ أف ىذه البضاعة لف تجدىا بعد اليـو مف أجل أف تأخذ سعرا عاليا، إذا تستعل عمييـ، ال تستغميـ، ال 

حفظت هللا عز وجل في عبلقتؾ بزبائنؾ،أؼ راعيت في ىذه العبلقة أمر هللا عز وجل، حفظؾ هللا سبحانو و 
، في تعالى مف أف يدخل عميؾ رجل يجعمؾ ترتعد خوفا منو، طبعا، إذا حفظت هللا يحفظؾ في بيعؾ و شرائؾ

زواجؾ، في حواسؾ، في جوارحؾ، في كسب الماؿ، في إنفاؽ الماؿ، في كل حركاتؾ و سكناتؾ، إذا حفظت هللا 
اضح جعل بينؾ و بينو قواعد فإنو يحفظؾ، ىل ىناؾ قانوف أوضح و أسيل مف ىذا القانوف، ربنا عز وجل و 

  .ثابتة

هللا يحير، فعمت كذا فمـ يرض، فعمت كذا فمـ يرض،إذا عاممت إنسانا ربما أحرجؾ ىذا اإلنساف، تقوؿ: يا أخي و
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ني، ابتعدت منو فعاتبني، كيف التعامُل معو ؟ لكنؾ إذا أردت أف تتعامل مع هللا عز وجل  اقتربت منو كثيرا فردَّ
 فيناؾ مبادغ ثابتة في التعامل معو، 

َ َيْحَفْظَؾ ((  ))اْحَفْظ َّللاه

لظروؼ وفوؽ كل شيء، في أؼِّ بيئة كنت، في أؼِّ وضع، في أؼِّ ىذا قانوف فوؽ المكاف والزماف، و فوؽ ا
مجتمع،، في أؼِّ وضع، في أؼِّ أزمة، في أؼِّ معطيات،

َ َيْحَفْظَؾ (( ))اْحَفْظ َّللاه

 تعامل مع هللا بالصدؽ يحفظؾ مف كل مكروه:

أطع أمرنا نرفع ألجمؾ حجبنا فإنا منحنا بالرضا مف أحبنا

ـِ ب  جنابػػنا لنحميؾ مما فيو أشرار خمقناوُلذ بحمانا و احت

َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه

أقوؿ ىذه الكممات لؤلخوة الباعة، قد يدخل إنساف عمييـ، يقوؿ: وهللِا تببلني، وهللا لـ أعمل شيئا، كتبني ضبطا، 
فعميو شيراف سجنا، أنا أقوؿ لؤلخوة الباعة

َ َيْحَفْظَؾ ((  ))اْحَفْظ َّللاه

معاممة مستقيمة، ال تغشيـ، ال تحتكر قوتيـ، ال تأخذ منيـ فوؽ ما يجب، ال تغبنيـ،  عامل الناس

))غبف المسترسل ربا((

))غبف المسترسل حراـ ((
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ال تدرِّس عمييـ، ال تينيـ، عالميـ معاممة ترضي هللا عز وجل، احفع هللا في طريقة تعاممؾ مع ىؤالء فاُ 
 مكروه، سبحانو وتعالى يتولى حفظؾ مف كل

َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه

الحديث واسع جدا، يدور مع الناس في كل دورة، في أؼِّ زماف، وفي أؼ مكاف، في أؼِّ نشاط، في أؼ حركة، في 
أؼ سكنة،

َ َتِجْدُه ُتَجاَىَؾ(( َ َيْحَفْظَؾ " اْحَفْظ َّللاه ))اْحَفْظ َّللاه

كاف هللا معؾ فمف عميؾ، و إذا كاف عميؾ فمف معؾ، إذا الواحد معنى تجاىؾ تجده معؾ، ىذه معية هللا، فإذا 
تمّكف يكسب معية هللا عز وجل، أف يكوف هللا معو، وىل مف قوة في الكوف يخشاىا إذا كاف هللا معو، يا أبا بكر 

 ما ظنؾ باثنيف هللا ثالثيما، 

اَلَة َوآَ  ـُ الصه ََْمُت ـْ َلِئْف َأ ي َمَعُك ُ ِإنِّ ـُ َّللاهَ ََْرضًا َحَسنًا﴾﴿َوََاَؿ َّللاه َرْضُت َْ ـْ َوَأ ْرُتُموُى ـْ ِبُرُسِمي َوَعزه ـُ الزهَكاَة َوَآَمْنُت  َتْيُت

 ]سورة المائدة[

معية هللا أثمف ما في الدنيا، وىذه المعية مبذولة لكل مؤمف، كف مع هللا تر هللا معؾ، صاحب ىذا المقاـ، ىكذا 
 يقوؿ:

 الكلَّ وحاذر طمعؾكف مع هللا تر هللا معؾ واترؾ 

و إذا أعطاؾ مف يمنعؾ ثـ مف يعطي إذا ما منػعؾ

إنما أنت لو عبد فػكف جاعبل في القرب منو ولعؾ

ىذه ممة طو خذ بيا، إًذا وهللِا حديث رائع جدا، 
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َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه

 يحفع مالؾ، احفع هللا في بصرؾ، فا احفع هللا في كسبؾ لمماؿ، يعني احفع أمر هللا، ال تأكل ماال حراما، فا
يحفع لؾ ىذه العيف، احفع هللا في أذنؾ،

 ))مف استم َ إلى صوت َينة صب في أذنيو اآلنؾ يـو القيامة((

احفع هللا في أذنؾ فا يحفظيا لؾ، احفع هللا في لسانؾ، تكمـ بالحق، ال تغتر أحدا ال تمش بالنميمة، ال تمزح 
د لسانؾ الفحش، َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّـَ مزاحا رخيصا، ال تعوِّ 

ـَ ِلَساُنُو َوََّل يَ  ْمُبُو َحتهى َيْسَتِقي ـُ ََ ْمُبُو َوََّل َيْسَتِقي ـَ ََ ـُ ِإيَماُف َعْبٍد َحتهى َيْسَتِقي  َيْأَمُف َجاُرُه ْدُخُل َرُجٌل اْلَجنهَة ََّل ))ََّل َيْسَتِقي
َبَواِئَقُو((

 ]رواه أحمد[

َ َيْحَفْظَؾ ((  ))اْحَفْظ َّللاه

ع ىذا الحديث حتى يشمل كّل نشاطاتؾ،  ع في الحديث، وسِّ أنت لوحدؾ وسِّ

َ َيْحَفْظَؾ(( ))اْحَفْظ َّللاه

َ َتِجْدُه ُتَجاَىَؾ(( )) اْحَفْظ َّللاه

لموضوع أمر هللا، ال تنس أمر هللا، حتى إف بعضيـ يرػ مف معاني أريد معنى " احفع هللا " أؼ احفع في ىذا ا
البسممة في بدء كل شيء أاّل تنس أمر هللا، إذا بسممت قمت: بسم ميحرلا نمحرلا هللا، أؼ تذكر أمر هللا في ىذا 
، بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الموضوع، لكف اإلنساف أحيانا يبسمل و ال يفقو معنى البسممة، يبسمل عمى أمر محـر

 أؼ يجب أف تذكر أمر هللا.
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ِإَذا 

))َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاهَ يقوؿ عميو الصالة و السالـ: َّل يخافف العبد إَّل ذنبو و َّل يرجوف إَّل ربهو(( ))ِإَذا َسَأْلَت 
َفاْسَأْؿ َّللاهَ(( 

ىو الخافض، وىو القابض وىو ألف هللا وحده ىو المعطي وىو المانع، وىو المعّز وىو المذّؿ، وىو الرافع و 
 الباسط إذا سألت غيره فيذا شرؾ، ألف غيره ليس في اإلمكاف أف يعطيؾ شيئا، 

َذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْف ِباَّللهِ((  ))ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاهَ((، ))َواِ 

بو، يخيِّب أممو مف ىذا لما اإلنساف يسأؿ غير هللا عز وجل، أو يستعيف بغير هللا عز وجل فربنا عز وجل ي ؤدِّ
اإلنساف الذؼ استعاف بو،

))ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاهَ((

َذا  َواِ 

))اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْف ِباَّللهِ(( 

وال يمنع ىذا مف أف تسأؿ الناس مف باب األخذ باألسباب، ال مف باب االعتماد عمييـ،و التوكل عمييـ، مف باب 
ذا شاء منعؾ، وما ىذا اإلنساف إال األخذ باألسباب، ما  دمت متيقِّنا أف هللا بيده كل شيء، وأنو إذا شاء أعطاؾ وا 

 واسطة، عندئذ يجوز أف تسأؿ الناس في حدود ىذا المنطمق العقائدؼ،

َذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْف ِباَّللهِ((  ))ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاهَ، َواِ 

بقى لو منافذ مفتوحة مف بني البشر يكوف دعاؤه فاترا، و استعانتو با ضعيفة، فحتى وسبحاف هللا لما اإلنساف ت
تغمق جميع األبواب األرضية عندئذ ُتفتح أبواب السماء، فاإلنساف حتى يعينو ربُّنا عمى التوحيد يغمق لو كل أبواب 

 إال أنت، عندئذ يأتيو الجواب  بني البشر، ىذا يصده و ىذا يعتذر وىذا يتنصل، إلى أف يقوؿ: يا رب ليس لي
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ََْد َكَتَبُو  ـْ َيْنَفُعوَؾ ِإَّله ِبَشْيٍء  ـْ َأفه اْْلُمهَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَمى َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبَشْيٍء َل ُ َلَؾ (())َواْعَم َّللاه

ـْ َيْنَفُعوَؾ ِإالَّ ِبَشْيٍء ىذا ىو التوحيد، وما تعممت العبيد أفضل مف التوحيد،" َلْو اْجَتَمَعْت َعَمى َأْف َيْنفَ  ُعوَؾ ِبَشْيٍء َل
َقْد َكَتَبُو َّللاَُّ َلَؾ " أؼ بنو البشر، خمسة آالؼ مميوف لو اجتمعوا عمى أف ينفعوؾ بشيء ال يستطيعوف، إال أف 

وَؾ يأذف هللا، إًذا عبلقتؾ مع هللا، وال ينبغي أف تكوف العبلقة مع غير هللا عز وجل، َوَلْو اْجَتَمُعوا عَ  َمى َأْف َيُضرُّ
وَؾ ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُو َّللاَُّ َعَمْيَؾ" لذلؾ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:  ـْ َيُضرُّ  ِبَشْيٍء َل

ا(( ))إف كممة الحق َّل تقرب أجال وَّل تقط َ رَز

األمة كمو" 

وَؾ ِإَّله بِ  ـْ َيُضرُّ وَؾ ِبَشْيٍء َل ُحُف(())َلْو اْجَتَمُعوا َعَمى َأْف َيُضرُّ ْت الصُّ ـُ َوَجفه اَل َْ ُ َعَمْيَؾ، ُرِفَعْت اْْلَ ََْد َكَتَبُو َّللاه َشْيٍء 

أؼ ىذه القوانيف مقطوعة الصحة، ال ُتبدَّؿ، وال تعدَّؿ و ال تغّير و ال تجّمد وال يوَقف تنفيذىا أبدا، ىذه القوانيف 
حث عف معطيات أخرػ، ىذا ىو القانوف الوحيد ثابتة في تعامل هللا مع العباد، فبل تبحث عف قوانيف أخرػ، ال تب

 في تعامل هللا مع البشر،

َ َتِجْدُه ُتَجاَىَؾ  َ َيْحَفْظَؾ اْحَفْظ َّللاه ـْ -أي معؾ  -))اْحَفْظ َّللاه َذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْف ِباَّللهِ، َواْعَم ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاهَ، َواِ 
ُ َلَؾ، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَمى َأفْ َأفه اْْلُمهَة َلْو اْجَتَمعَ  ََْد َكَتَبُو َّللاه ـْ َيْنَفُعوَؾ ِإَّله ِبَشْيٍء   ْت َعَمى َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبَشْيٍء َل

ُ َعَمْيَؾ((  ََْد َكَتَبُو َّللاه وَؾ ِإَّله ِبَشْيٍء  ـْ َيُضرُّ وَؾ ِبَشْيٍء َل  َيُضرُّ

لى: ىناؾ آيات تؤكِّد ىذه المعاني ؟ نعـ، قاؿ تعا

ُ ِلمنهاِس ِمْف َرْحَمٍة َفاَل ُمْمِسَؾ َلَيا َوَما ُيْمِسْؾ َفاَل ُمْرِسَل َلُو ِمْف َبْعِدِه﴾ ﴿َما َيْفَتِح َّللاه

 ]سورة فاطر[
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وقاؿ تعالى:

ـه ََّل ُتْنِظُروِف ) ـْ َما ِمفْ 55﴿َفِكيُدوِني َجِميعًا ُِ ْمُت َعَمى َّللاهِ َربِّي َوَربُِّك ي َتَوكه َدابهٍة ِإَّله ُىَو َآِخٌذ ِبَناِصَيِتَيا ِإفه  ( ِإنِّ
ـٍ ) (﴾56َربِّي َعَمى ِصَراٍط ُمْسَتِقي

 ]سورة ىود[

ىذه آيات تؤكد ىذه المعاني، وفي رواية غير الترمذؼ، ))احفع هللا تجده أمامؾ(( وهللِا أكثر مف أخ حكى لي أنو 
ظة الحرجة ينقذه، كيف أف هللا عز وجل تجده أمامؾ، هللُا في بعض األزمات هللا عز وجل يييِّئ لو إنسانا في المح

سبحانو وتعالى مع كل إنساف، لكف تجده أمامؾ يبعث لؾ مف بني البشر، مف ينقذؾ في ساعة الشدة، مف جاء 
 بؾ في ىذه الساعة ؟ هللُا سبحانو و تعالى، 

ََاَؿ ََّل َتَخاَفا ِإنهِني َمَعُكَما َأْسَم َُ َوَأَرى )45ْف َيْطَغى )﴿ََاََّل َربهَنا ِإنهَنا َنَخاُؼ َأْف َيْفُرَط َعَمْيَنا َأْو أَ   )46﴾) 

 ]سورة طو[

فالرواية األخرػ "،

))احفظ هللا تجده أمامؾ((

 أؼ وأنت في توجياتؾ إلى أعمالؾ قد تقع في أزمة 

ر لؾ م ف خمقو الصالحيف في ورطة، في موقف حرج، في مساءلة، في مشكمة، تجده أمامؾ، هللُا عز وجل يسخِّ
 مف ينقذؾ مف ىذه الورطة، ومف تعامل مع هللا عز وجل بإخبلص وصدؽ يفقو معنى ىذا الحديث، 

))احفظ هللا تجده أمامؾ(( 

تجاىؾ أؼ معؾ، ىنا أمامؾ أؼ هللا عز وجل يرسل لؾ مف ينقذؾ.

َخاِء(( ْؼ ِإَلى َّللاهِ ِفي الره )) َتَعره
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ة جدا، اإلنساف في حاؿ صحتو، و حاؿ قوتو، وحاؿ شبابو، بحاؿ غناه ال ينسى هللا يا إخواف وهللا ىذه كممة مؤثر 
 عز وجل، أكثر الناس الغنى يطغي 

شاب ينسى أف ىناؾ شيخوخة، وىناؾ خريف عُمر، زوج في ريعاف شبابو ينسى أف ىناؾ سنِّا يضعف فييا، فإذا 
ة، فاإلنساف إذا ىو عرؼ هللا عز وجل يكوف حالو ظمـ ىذه الزوجة وىو شاب ربما انتقـ هللا منو في سف متأخر 

جيِّدا، لكف إذا عرفو بعد الشدة و بعد الضيق، أو عرفو في خريف العمر، بعد فوات األواف، أو عرفو في سف 
متأخرة، بعدما ضّيع مالو و ضيَّع شبابو، و ضيَّع صحتو، لذلؾ اإلنساف السعيد مف عرؼ هللَا وىو شاب، في 

، فييا رقي إلى هللا عز مقتبل العمر، أل نو سيعيش حياة مديدة فييا استقرار، فييا توازف، فييا معرفة، فييا نـو
وجل، عمى كلٍّ كلُّ إنساف عرؼ هللا يشكر هللا عز وجل، أؼ إذا عرفو ولو في شف متأخرة نعمة كبيرة لكف الكبلـ 

،  موّجو لمشباب، أؼ أنت أييا الشاب مييَّأ، وربُّنا عز وجل ألنو عِمـ  فيؾ الخير جعمؾ تسمع الحقَّ

ََاَؿ ََّل َتَخاَفا ِإنهِني َمَعُكَما َأْسَم َُ َوَأَرى )45﴿ََاََّل َربهَنا ِإنهَنا َنَخاُؼ َأْف َيْفُرَط َعَمْيَنا َأْو َأْف َيْطَغى )  )46﴾) 

 ]سورة األنفاؿ[

ه فرصة ال ُتعوَّض.وىا أنت قد سمعت الحق، سمعت كبلـ هللا عز وجل، سمعت حديث رسوؿ هللا، فيذ

ة (( ده َخاِء، َيْعِرْفَؾ ِفي الشِّ ْؼ ِإَلى َّللاهِ ِفي الره )) َتَعره

الدعاء الكريـ " الميـ اجعل خير عمرنا آخرىا، و خير أيامنا يـو نمقاؾ

ـْ َيُكْف ِلُيْخِطَأَؾ  ـْ َيُكْف ِلُيِصَبَؾ، َوَما َأَصاَبَؾ َل ـْ َأفه َما َأْخَطَأَؾ َل " أي اْلمور تجري بقضاء و َدر، َاؿ "))َواْعَم
عميو الصالة و السالـ: القضاء و القدر نظاـ التوحيد ((

))واإليماف بالقدر يذىب اليـ و الحزف((

كل شيء وقع أراده هللا، انتيى األمر ىناؾ أزمات نفسية تطحف اإلنساف سببيا الشرؾ، إذا آمنت أف هللا بيده كل 
تعمقة ، وأف ىذه اإلرادة متعمقة بحكمة هللا البالغة، و أف حكمة هللا البالغة مشيء، و أف كل شيء وقع أراده هللا

 .بالخير المطمق انتيى األمر
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و انتيى كل شيء، لذلؾ بعض األزماف، وبعض المشكبلت ىي مؤلمة و لكف وْقعيا مع التوحيد يأتي مخّففا جدا، 
ـَ َعْف ُصَيْيٍب َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ    َعَمْيِو َوَسمَّ

َأَصاَبْتُو َسرهاُء َفَشَكَر َكاَف  ))َعِجْبُت ِمْف َََضاِء َّللاهِ ِلْمُمْؤِمِف ِإفه َأْمَر اْلُمْؤِمِف ُكمهُو َخْيٌر َوَلْيَس َذِلَؾ ِإَّله ِلْمُمْؤِمِف ِإفْ 
ْف َأَصاَبْتُو َضرهاُء َفَصَبَر َكاَف َخْيًرا َلُو (  (َخْيًرا َلُو َواِ 

 ]رواه أحمد[

ـْ َأفه َما َأْخَطَأَؾ((  )) َواْعَم

مف أجل عبلمة ذىبت البعثة منو، مف أجل يـو تأخرت ذىب البيت، أخذنا دفتر العائمة، ثاني يـو وهللِا قمبوا 
الجماعة، معنى ذلؾ ليس لؾ نصيب، القضية سيمة جدا بالتوحيد سيمة، لكف مف دوف توحيد مشكمة، شيء أحيانا 

، أحيانا بيت تطمع فيو فيذىب مف يدؾ، قد يكوف في حيٍّ ال يناسبؾ، ربنا عز وجل رحمة بؾ صرفو بيعؾ يفقس
عنؾ، سفرة لسبب تافو، نسيت أف تحضر الوثيقة الفبلنية ُمنعت مف السفر، قد يكوف السفُر ال يناسبؾ، أنت 

 استسِمـ  عز وجل،

ـْ َيُكْف ِلُيِص  ـْ َأفه َما َأْخَطَأَؾ َل ْبِر(()) َواْعَم ـْ َأفه النهْصَر َم ََ الصه ـْ َيُكْف ِلُيْخِطَأَؾ، َواْعَم  َبَؾ، َوَما َأَصاَبَؾ َل

الصبر ثميف، الصبر معرفة، الصبر معنى ذلؾ أف ىذا العبد عرؼ هللا، فعرؼ أف األمر كمو بيده، و عرؼ أف 
ف نصفو صبر، و نصفو شكر، والصبر هللا سبحانو و تعالى ال يقضي لعباده إال بالخير، لذلؾ ىو صابر، واإليما
 مف اإليماف كالرأس مف الجسد، فإذا ذىب الصبُر ذىب اإليماف، 

ْبِر، َوَأفه اْلَفَرَج َم ََ اْلَكْرِب، َوَأفه َم ََ اْلُعْسِر ُيْسًرا " ىذه اْلَواؿ(( ـْ َأفه النهْصَر َم ََ الصه  ))َواْعَم

جل متى ينصر اإلنساف ؟ حينما يصبر، حينما يصبر يكوف وىذه األحاديث مطمئنة، أؼ يظير أف هللا عز و 
ر لو أمره ؟ حينما يرػ  الصبر ثمَف النصر، ومتى يفرِّج عنو ؟ حينما يتحَمل الكرب في سبيل هللا، ومتى ُييسِّ

 العسَر مف قضاء هللا وقدره، فكممات مطمئنة جدا، 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  12 

ْبِر، َوَأفه اْلفَ  ـْ َأفه النهْصَر َم ََ الصه َرَج َم ََ اْلَكْرِب، َوَأفه َم ََ اْلُعْسِر ُيْسًرا(())َواْعَم

يفيد ىذا الحديث تحريـ سؤاؿ غير هللا تعالى، ويفيد ىذا الحديث أيضا أف ما أقره هللا في الكتاب الكريـ ال يتبّدؿ 
يقترف مع  و ال يتغّير وال يعّدؿ و ال يوقف وال يطرأ عميو شيٌء مف ىذا القبيل، و يفيد ىذا الحديث أف الفَرج

الكرب، و أف اليسر مع العسر، و أف النصر مع الصبر، و أف ىذا الحديث يدؿ عمى مراقبة هللا عز وجل، ليذا 
ورد ىذا الحديث في باب مراقبة هللا سبحانو و تعالى، ىذا الحديث مف أصوؿ األحاديث الشريفة، إذا حفظو 

العمـ و تثبيتو و امتبلكو ثـ نقمو لآلخريف عمل عظيـ،  اإلنساف كما قمت لكـ مف قبل: تمقي العمـ سيل، لكف تمقي
أنت حضرت في ىذا المسجد سنة سنتيف ثبلثا، آف األواف تنتقل مف طور التمقي إلى طور العطاء، فمما كتب 
األُخ الحديَث و سمع شرحو، و جمس جمسة مع أىمو، مع أصدقائو، مع جيرانو، حاوؿ أف يتفّكر الشرح، فالكتابة 

و اإللقاء يثبت معاني ىذا الحديث، فإذا أنت تمتمؾ ىذا الحديث نصا و معنى، فإذا جمست مع أخ في و التذكر 
بيتؾ، في عممؾ، في محمؾ التجارؼ، في مكتبة، مسافر، صديقؾ، زميمؾ، مع زوجتؾ، مع أوالدؾ، إذا شرحت 

ىذا الحديث، فاإلنساف ال ليـ ىذا الحديث لعل هللا عز وجل ينفع بؾ، لعل إنسانا يتوب عمى يديؾ مف خبلؿ 
يكتفي بالسماع، ال يكتفي بالتمقي، ىذا اسمو.....

الحظت أنو مف وقت ما بدأت ألقي الدرس قبل ساعة مف أذاف العشاء، صار ىناؾ تأخر شديد، صار حتى 
يكتمل العدد بعد ربع ساعة أو نصف ساعة، لعل تأتي نفحة مف نفحات هللا عز وجل يعني حضرت و حضرت، 

جئت، تركت عممؾ و تركت عممؾ، فاألفضل أف يكوف الدرُس كامبل، درسنا لطيف جدا، خمسوف دقيقة،  جئت و
، فالبركة في أوؿ الدرس، فالذؼ أتمناه عميكـ أف اإلنساف يكوف حريصا عمى المجيء في أوؿ  أكثر ال يزاـو

وف مع كل أخ دفتر يكتب الدرس، فقد يكوف فيو شرح دقيق جدا فاتو، ىذه واحدة، و حريص مرة ثانية أف يك
األحاديث، بعد سنة أو أكثر أو أقّل يجد معو دفترا ثمينا، فيو مجموعة مف األحاديث الشريفة الصحيحة، وقد 
سمع شرحيا، فإذا كاف حاوؿ خبلؿ األسبوع أف يذاكر شرحيا مع إخوانو، مع أصدقئو، مع مف حضر ىذا الدرس 

و، و تثبت معناه، امتمؾ تفسيره، انتقل مف دور التمقي إلى كما تحدثنا عف المذاكرة فتثبت الحديث، و ت ثبت نصُّ
دور العطاء، وهللِا إذا ما تمنى اإلنساف أف يكوف أخوه مثَمو ال يكوف مخمصا، ال بد أف يكوف كلُّ أخ مثَل أؼِّ 

ؽ، ال يكوف األخ طامعا و راضيا بمرتبة دنيا، أخي أريد وراء الباب، اطمب الصدر،  مؤمف متفوِّ
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(﴾26﴿َفْمَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَف )

 ]سورة المطففيف[

ِِْل َىَذا َفْمَيْعَمِل اْلَعاِمُموَف ) (﴾60﴿ِلِم

 ]سورة الصافات[

﴿َُْل ِبَفْضِل َّللاهِ َوِبَرْحَمِتِو َفِبَذِلَؾ َفْمَيْفَرُحوا﴾

 ]سورة يونس[

ر عمى يده ىدػ إنساف خير لو مف تجارة عريضة مف أمواؿ  فأنا الذؼ أرجوه أنو لما اإلنساف هللا عز وجل يقدِّ
 الدنيا، مف حطاـ الدنيا، والحديث الشريف واضح، َعْف َسْيٌل ْبَف َسْعٍد َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ، َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ 

ـَ َيْوـَ َخْيبَ   َر َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ُيْعَطى  ))أَلُْعِطَيفَّ الرَّاَيَة َغًدا َرُجبًل ُيْفَتحُ  ـْ َأيُُّي َعَمى َيَدْيِو ُيِحبُّ َّللاََّ َوَرُسوَلُو َوُيِحبُُّو َّللاَُّ َوَرُسوُلُو َفَباَت النَّاُس َلْيَمَتُي
ـْ َيْرُجوُه َفَقاَؿ َأْيَف َعِميّّ َفِقيَل َيْشَتِكي َعْيَنْيِو َفَبَصَق ِفي َعْيَنْيِو َوَدَعا َلُو َفَبرَ  ـْ َيُكْف ِبِو َوَجٌع َفَأْعَطاُه َأ َكأَ َفَغَدْوا ُكمُُّي ْف َل
َـّ اْدُعُيـْ  ـْ ُث ـْ َحتَّى َيُكوُنوا ِمْثَمَنا َفَقاَؿ اْنُفْذ َعَمى ِرْسِمَؾ َحتَّى َتْنِزَؿ ِبَساَحِتِي ـْ ِبَما َيِجُب  َفَقاَؿ ُأَقاِتُمُي ـِ َوَأْخِبْرُى ْسبَل ِإَلى اإْلِ

ِ أَلَْف َيْيِدَؼ َّللاَُّ  ـْ َفَوَّللاَّ ـِ((َعَمْيِي   ِبَؾ َرُجبًل َخْيٌر َلَؾ ِمْف َأْف َيُكوَف َلَؾ ُحْمُر النََّع

 ]رواه البخارؼ[

خير لؾ مف حمر النعـ، خير لؾ مف الدنيا وما فييا، العمـ ال بد لو مف مذاكرة، البد لو مف كتابة، وال بد لو مف 
درسي الجمعة و األحد، مثمما قمنا مع مراجعة، وال بد لو مف مذاكرة، وأنا حريص حرصا بالغا عمى أف تذاكروا 

إخوانكـ، مع أصدقائكـ، مع جيرانكـ، مع قرابتكـ، مع أىمكـ، ال بد مف جمسة في ىذا األسبوع نتذاكر فييا درس 
ذا الواحد معو دفتر أفضل بكثير، صار معو ذخيرة، أخي وهللِا صار لؾ بالمسجد  الحاجبية و درس النابمسي، وا 

وهللِا الدروس كميا حموة، حفظت شيئا، وهللِا ال أتذّكر شيئا، ما ىذا العمـ ؟ النبي عميو  عشر سنيف، ماذا تعممت،
ْو َعْمِرو ْبِف َأِبي ُسْفَيافَ  ِ ْبِف َأِبي ُسْفَياَف َعْف َعمِّ َأنَُّو َسِمَع ُعَمَر  الصبلة و السبلـ قاؿ، َعْف َعْبِد اْلَمِمِؾ ْبِف َعْبِد َّللاَّ

 ؿُ ْبَف اْلَخطَّاِب َيُقو 
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ـَ ِباْلِكَتاِب(( ََيُِّدوا اْلِعْم  (( 

 ]رواه الدارمي[

إذا لـ تقيِّده يضيع منؾ، إعجاب إعَجاب إعجاب و بعده ال شيء، تفّضل احكيا، عندما اإلنساف ينطمق بالدعوة 
إلى هللا يدخل في سعادة كبيرة جدا، يرػ نفسو إنسانا حقيقيا، أؼ حّقق إنسانيتو، هللا عز وجل راض عنو و 

شكره، ألنو نقل لو إنسانا مف الضبلؿ إلى اليدػ، مف الضياع إلى اليداية، مف الشقاء إلى السعادة، عندئذ هللا سي
سبحانو و تعالى يشكرؾ، فصار معنا المذاكرة و الحضور باكرا و الكتابة، واألخوة في هللا، أريد كل أخ يتفّقد أخ، 

ـَ )إذا كاف غاب، فبلف غاب، لعمو يكوف مريضا، ِعِف ال  نُّْعَماِف ْبِف َبِشيٍر َيُقوُؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َكَمَِِل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ُعْضًوا َتَداَعى َلوُ  ـْ َوَتَعاُطِفِي ِى ـْ َوَتَوادِّ َيِر )َتَرى اْلُمْؤِمِنيَف ِفي َتَراُحِمِي  َساِئُر َجَسِدِه ِبالسه
 ى((َواْلُحمه 

 ]رواه البخارؼ[

إذا كل واحد أخذ عمى عاتقو يتولى أخا، يؤاخي أخا في هللا يتفقد بعضيـ، فبلف سافر، خير إف شاء هللا، فبلف 
مرض، نزوره، فبلف بحاجة إلى مساعدة، فبلف يكسو بيتو، كل واحد لو مشكمة، إذا شعر األخ أف إخوانو حولو 

 يًدا واحدة يزداد ارتباطو باإليماف.

الحديث ىو المقّرر في ىذا الدرس، واآلف الصحابة الكراـ تحدثنا عنيـ خبلؿ سنتيف أو أكثر، وتحدثنا خبلؿ ىذا 
عاـ عف التابعيف األجبلء، لكف إلى اآلف ما تحدثنا عف الخمفاء الراشديف رضواف هللا عمييـ، سيدنا الصديق، و 

ديف سيدنا عمر بف عبد العزيز، والسادس سيدنا عمر، وسيدنا عثماف و سيدنا عمي، وخامس الخمفاء الراش
يقولوف: صبلح الديف األيوبي، عمى كلٍّ نحف سنبدأ في ىذه الدروس الحديث عف األربعة الراشديف رضواف هللا 

 عمييـ.
سيدنا الصديق رضي هللا عنو كاف في تجارة في الشاـ، وقد مضى زمف طويل منذ غادر مكة إلى الشاـ، خطر 

ظيـ ماذا جدَّ مف أمور في مكة المكرمة، الشاـ تذىب بعيدا بعيد، و مكة تقبل حثيثا، ىو في باؿ ىذا لرجل الع
اآلف في طريق إلى مكة، و أخيرا تطل مشارؼ الوطف و عبير األىل، وعند تمؾ المشار فكانت كوكبة مف الناس 

 .بل، فتنادوا و تجمعوا الستقبالياتنتظر، لقد بصروا بالقافمة مف فوؽ ذرػ الج
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ما اقتربت القافمة مف المنتظريف أحست منيـ لغطا كثيرا و اضطرابا، ُترػ ماذا حدث ؟ سيدنا الصديق كاف و كم
بالشاـ، وفي طريق العودة شعر أف شيئا ما حدَث حدث في مكة، فمما شارفت قافمتو مشارؼ مكة شعر أف ىناؾ 

دة، و تعالت األصوات بالجديد الغريب مف لغطا وىناؾ حدثا كبيرا، والتقى القادموف و المستقبموف في عناؽ و مو 
األنباء، أال تعمموف: إف قريشا منذ فارقتموىا ال تناـ الميل، ويح قريش، و لماذا ال تناـ الميل، إف دمحما وضع الجمر 
عمى أنفيا، الجمر، كيف، و ماذا جرػ ؟ إنو يقوؿ: إف هللا أرسمو لنعبده وحده ونذر آليتنا، ىذا حدث ضخـ جدا 

ميا، فطالما زاحمتنا في أكل الثريد و شرب بغياب  سيدنا الصديق، وىمس واحد ممف تستيويو الفكاىة، دعو يحطِّ
المبف، و اقترب مف أبي بكر بعض مف ذوؼ األناة و أخذ يقص عميو النبأ في ىدوء، وأبو بكر يغالب دموعو، 

قابمتيـ جماعة صغيرة يتقدميا أبو جيل، يبكي فرحا بيذا النبأ، و كأنو يتوقعو، و كأنو ينتظره، ولدػ مدخل مكة 
عمرو بف ىشاـ، وتعانقوا جميعا، و بدأ أبو جيل الحديث، أو حّدثوؾ عف صاحبؾ يا عتيق ؟ سيدنا الصديق كاف 

قاؿ أبو جيل:  اسمو في الجاىمية عتيقا، أو حّدثوؾ عف صاحبؾ يا عتيق ؟ فقاؿ أبو بكر: تعني دمحما األميف ؟ 
اشـ، ودار حوار سريع بيف االثنيف، أسمعت أنت ما يقوؿ يا عمرو بف ىشاـ ؟ قاؿ: نعـ نعـ، أعني يتيـ بني ى

سمعت، و سمعو الناس جميعا وماذا يقوؿ ؟ يقوؿ: إف في السماء إليا أرسمو إلينا لنعبده ونذر ما كاف يعبد 
يتمقى األخبار ال مف النبي  آباؤنا، أو قاؿ: إف هللا أوحى إليو ؟ أو قاؿ دمحم لكـ: إف هللا أوحى إليو ؟ ىو اآلف

الكريـ، بل مف الناس، قل: أجل، ألـ يقل لكـ كيف كّممو ربُّو، قاؿ: إف جبريل أتاه في غار حراء، و تألق وجو 
سيدنا الصديق كأنو الشمس، قد اختصتو آنئذ بكل ضيائيا وسناىا، و قاؿ في ىدوء مجمجل ىذه الكممة: لو لـ 

لكفتو، قاؿ في ىدوء مجمجل: إف كاف قاؿ فقد صدؽ، ىكذا قاؿ، و لـ يمتق بعُد  يكف لو في حياتو إال ىذه الكممة
بالنبّي، جاء إلى مكة مف ببلد الشاـ وفي الطريق التقى مع جماعات مف قريش، قاؿ: ودارت األرض بأبي جيل، 

ي هللا عنو مف و تمعثمت خطواُتو، و كاد جسمو يتياوػ فوؽ ساقيو اليزيمتيف، و تناقل الناس كممة أبي بكر رض
واحد آلخر، حتى صار ليـ بيا دوؼّّ كدوؼ النحل، إف كاف قاؿ فقد صدؽ، وقصد أبو بكر داره ليرػ أىمو و 

 ينفض عنو وعثاء السفر، وبعدىا يقضي هللا أمرا كاف مفعوال.
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ؿ فقد صدؽ " ىي اآلف ىذا الصحابي الجميل ىو في داره و بيف أىمو، وىذه الكممة الفذة التي قاليا: " إف كاف قا
العبارة المكينة الوضيئة التي سوؼ تشكِّل حياتو كميا، وتجعل مف صاحبيا أستاذا لمبشرية في فف اإليماف، إف 

فيو بكل ما معو مف ذكاء و فطرة و منطق قد قمَّب كل وجوه ، لرسالة لـ يكف جديدا عمى أبي بكرموضوع ا
لف يترؾ عباده حيارػ، تفكيره السديد قاده إلى أف هللا سبحانو و  النظر السديد في ىذه القضية، وانتيى إلى أف هللا

تعالى لف يترؾ عباده ىكذا في ضبلؿ حيارػ، فمما جاء نبأ الرسالة تستبشر، وىو بكل مات معو مف ذكاء و 
 فطرة و منطق، كاف خبيرا بالرجاؿ، لقد اش مع دمحم سنوات طواؿ، ورأػ فيو النموذج الحي لئلنساف الكامل، هللا
عز وجل يستحيل أف يدع عباده حيارػ، وىذا اإلنساف الكامل أىل ليذه الرسالة، وىكذا لـ يكد يتمقى سمُعو النبَأ 
العظيـ حتى كاف إيمانو الذكي ميّيأ ليأخذ دوره مف فوره، إف كاف قاؿ فقد صدؽ، ىو ينتظر ىذا الخبر، كػأنو 

يما بينو وبيف نفسو: دمحم ما أطير ىذا االسـ، وما أعظمو ميّيأ لقبولو، كأنو ينتظره عمى أحر مف الجمر، قاؿ ف
أربعوف عاما عاشيا بيف الناس قبل أف يجيء ىذا اليـو الذؼ اختير فيو أف يبمِّغ كممة هللا، أربعوف كاممة لـ يخف 
نية، لـ خبلليا أمانة، ولـ يزيِّف كممة، و لـ يكذب قط و لو مازحا، لـ تأخذه عف الطير نزوزة، وال عف العظمة د

ُير قد إال عظيما، وكفؤا لكل عظيـ، منذ كاف طفبل يدعو أترابو إلى مشاركتيـ في المعب فيموؼ عطفو و يقوؿ: لـ 
ُأخمق ليذا، كمما دعي النبي عميو الصبلة و السبلـ أف يميو مع أترابو كاف يقوؿ: لـ ُأخمق ليذا، وقريش ما كانت 

عميو لقب األميف، بل كانت بيذا ترفع بقدر نفسو، و تباىي مف ىازلة و ال مجاِممة و ال متفضمة حيف خمعت 
حوليا مف قبائل العرب بيذا الي ارتفع في ِسّف مبكِّرة إلى أعمى مستويات األمانة، ال أمانة الماؿ وحده، و ال 
ستحيل، أمانة الودائع وحدىا، بل األمانة عمى كل ما في الحياة مف قيـ و مُثل و مستويات،و اآلف يكذب دمحم، م

إف كاف قاؿ فقد صدؽ، كل ىذا الطير، وكل ىذه األمانة، ىذا الصدؽ، ىذا لمعفاؼ، ىذه الرفعة، ىذه العظمة، 
ىذا الترفع عف الدنايا، و يكذب اآلف، استنباط منطقي، إف قاؿ ىذا فقد صدؽ، قبل أف يمتقي بو، عاممو أربعيف 

 عاما.

دمحم، غادر أبو بكر داره إلى دار النبّي عميو الصبلة و السبلـ  وبعد أف مكث مع أىمو قميبل توجو إلى بيت سيدنا
تسبقو أشواقو، و كاف عميو الصبلة و السبلـ مقيما في داره مع زوجتو خديجة رضي هللا عنيا، خديجة التي كانت 

يل الحنيف راتأوؿ العالميف إسبلما معو و إيمانا، أوؿ امرأة و طالما سمعت ىي األخرػ مف قريبيا ورقة بف نوفل ت
 . غمى النبي المقِبل

ولقد عرفت دمحما زميبل ليا في التجارة، عرفتو بعبل و زوجا، فما رأت سموكا أطير و ال قمبا أكبر وال عقبل أرجح، 
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و ال صدقا أعظـ مما رأت مف دمحم، مف أجل ىذا لـ يكد النبيُّ عميو الصبلة و السبلـ يحدثيا عف النعمة التي 
لوحي حتى قالت مف كل يقيبنيا: صدقت يا دمحم، ولقد اختارىا هللا عمى عمـ لتكوف شريكة رسوؿ أفاءىا هللا عميو با

 .جبللو و أثقالو، وىيبتو و رىبتوهللا صمى هللا عميو و سمـ حيف يتنزؿ عميو الوحي ب

ضّمو  وكاف مع خديجة فتًى ممشوقا ىو عميُّ بف أبي طالب رضي هللا عنو، و كاف النبي صموات هللا عميو قد
و ضائقة، وبقي معو، فمما جاءه الوحُي سارع ىذا الفتى إلى اإليماف بو، إًذا أوؿ  إليو مف عيد بعيد حيف نزلت بعمِّ
مف آمف بو خديجة، و بعدىا سيدنا عمي، سيدنا الصديق آمف بو غيابيا، قرع أبو بكر الباب و نادػ، و تألق بشر 

و السبلـ، و قاؿ مناديا خديجة: إنو عتيق يا خديجة، وسارع النبي الحياة جميعو، عمى محّيا النبي عميو الصبلة 
عميو الصبلة و السبلـ إلى لقاء صاحبو، وجرػ الحديث بينيما في مثل سرعة الضوء، قاؿ أبوبكر: أصحيح ما 
ؾ إلينا أنبأني بو القـو يا أخا العرب ؟ فأجاب النبي سائبل: وماذا أنبؤوؾ ؟ دقق في السؤاؿ، قالوا: إف هللا أرسم

لنعبده، و ال نشرؾ بو شيئا، فقاؿ النبي الكريـ: وما ذا كاف جوبؾ ليـ يا عتيق ؟ قمت ليـ: إف كاف قاؿ فقد 
صدؽ، وفاضت عينا النبي بالدموع غبطة و شكرا، وعانق صاحبو، و قّبل جبينو، و مضى يحّدث كيف جاءه 

 الوحي في غار حراء قائبل: 

ـِ َربَِّؾ الهذِ  َرْأ ِباْس َْ ْنَساَف ِمْف َعَمٍق )0ي َخَمَق )﴿ا َرْأ َوَربَُّؾ اْْلَْكَرـُ )2( َخَمَق اإلِْ َْ ـِ )3( ا ـَ ِباْلَقَم ـَ 4( الهِذي َعمه ( َعمه
ـْ ) ـْ َيْعَم ْنَساَف َما َل  (﴾5اإلِْ

 ]سورة العمق[

ارية متمثمة في وخفض أبو بكر رأسو في خشوع وتقوػ تحية لراية هللا عز وجل التي ترتفع أمامو إلى أعمى الس
ىذه اآليات المنزلة، ثـ رفع رأسو و شّد بكمتا يديو عمى يميف رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ و قاؿ: أشيد أنؾ 

 صادؽ أميف، أشيد أف ال إلو إال هللا و أنؾ رسوؿ هللا، ىذا أوؿ عيد اإلسبلـ.

يق خ يق، لكف ىذا الصدِّ رج مف عند النبي وعاد إليو بعد ىنينة و معو النبي عميو الصبلة و السبلـ فرح بيذا الصدِّ
خمسة مف أوائل أصحاب رسوؿ هللا، انظر إلى ىذا النشاط، أسمـ الرجل وفي زيارتو التالية لرسوؿ هللا صمى هللا 

 .عميو و سمـ لـ يمكف وحده، بل كاف معو وفي صحبتو خمسٌة مف أشراؼ قريش، أقنعيـ أبو بكر باإلسبلـ
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يعوف النبيَّ صمى هللا عميو و سمـ، وىو عثماف بف عفاف و الزبير بف العواـ و عبد الرحمف بف عوؼ فجاءوا يبا
وسعد بف أبي وقاص و طمحة بف عبيد هللا، السيدة خديجة وسيدنا عمّي وسيدنا الصديق وسيدنا عثماف و الزبير 

 وعبد الرحمف بف عوؼ وسعد بف أبي وقاص وطمحة بف عبيد هللا.

يق فقاؿ: اسمعوا ىذا الكبلـ، ىذه أعظـ شيادة، قاؿ: ما ألحد والنبي عمي و الصبلة والسبلـ تحدث عف ىذا الصدِّ
إال و قد كافأناه بيا، ما خبل أبا بكر، فإف لو عندنا يكافئو هللا بيا يـو القيامة، أعظـ  -أؼ نعمة  -عمينا يد 

دأرة  -ا اإلسبلـ عمى أحد إال كانت لو كبوة عمل، وما نفعني ماؿ أحد قط مثمما نفعني ماؿ أبي بكر، وما عرض
عدا أبي بكر فإنو لـ يتمعثـ، إف قاؿ ىذا فقد صدؽ، ىذا المثل، لذلؾ قاؿ عميو الصبلة و السبلـ: تسابقت أنا  -

وأبو بكر فكنا كياتيف، قاؿ: ما ساءني قط فاحفظوا لو ذلؾ...." َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ 

ـَ ِفي َمَرِضِو الهِذي َماَت ِفيِو َعاِصٌب َرْأَسُو ِبِخْرٍََة َفَقَعَد َعَمى اْلِمْنَبِر َفحَ ))َخَرَج َرُسوُؿ َّللاهِ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ِمَد َصمهى َّللاه
ََاَؿ ِإنهُو َلْيَس ِمْف النهاِس َأَحٌد َأَمفه َعَميه ِفي َنْفِسِو َوَماِلِو ِمْف َأِبي  ـه  َِْنى َعَمْيِو ُِ َ َوَأ ََُحاَفَة َوَلْو ُكْنُت َّللاه بْكِر ْبِف َأِبي 
ي كُ  وا َعنِّ ـِ َأْفَضُل ُسدُّ ْساَل له َخْوَخٍة ِفي َىَذا اْلَمْسِجِد ُمتهِخًذا ِمْف النهاِس َخِمياًل ََّلتهَخْذُت َأَبا َبْكٍر َخِمياًل َوَلِكْف ُخمهُة اإلِْ

َغْيَر َخْوَخِة َأِبي َبْكٍر((

 ]رواه البخارؼ[

مسجد، ىذا اإليماف، قاؿ:باب في ال

)) لو وزف إيماف الخمق م َ إيماف أبي بكر لرجح((

س  وهللا فعل المعجزات، إف شاء هللا في الدروس القادمة المؤرخوف الكبار يعدُّف ىذا الصحابي الجميل المؤسِّ
الدروس القادمة نتحدث  الثاني لئلسبلـ، لوال مواقفو اإليمانية الرائعة لما كاف اإلسبلـ، ىذا كمو إف شاء هللا في

عنو، و لكف ىذه بدايات اإلسبلـ، كاف مسافرا، ثـ عاد، قبل أف يمتقي بالنبي سمع الخبر، سيدنا رسوؿ هللا أوؿ 
مف عرض اإلسبلـ السيدة خديجة، سيدنا عمي، سيدنا الصديق، ىؤالء الصحابة الخمسة، فاإلنساف يكوف سّباقا، 

 و ال يكف متخمفا.
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عالميف، و أفضل الصبلة و أتـ التسميـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ارفعنا بالعمـ الحمد  رب ال
منا بالعافية، وطير قموبنا مف النفاؽ، وأعمالنا مف الرياء و ألسنتنا مف الكذب  و زينا بالحمـ و أكرمنا بالتقوػ و جمِّ

الصدور، الميـ اجعل جمعنا ىذا جمعا مباركا مرحوما،  و أعيننا مف الخيانة، فإنؾ تعمـ خائنة األعيف وما تخفي
واجعل تفرقنا مف بعده تفرقا معصوما، وال تجعل فينا وال منا و ال معنا شقيا و ال محروما، وصمى هللا عمى سيدنا 

 دمحم النبي األمي وعمى آلو و صحبو وسمـ

والحمد  رب العالميف 
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 أف هللا أراد وأعمى وأَرع أبرص اسرائيل بني مف ةِالِ إف( :  027 - 002) الدرس
 .يبتمييـ

07-08-1988لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

لنا إال ما عممتنا،  الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، و زدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، 
وأرنا الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 الصالحيف.

لمؤمنوف، مع الحديث النبوؼ الشريف، الحديث طويل جدا ال مجاؿ لكتابتو ُيرجع إليو في كتب أييا اإلخوة ا
الحديث، طبعا الحديث يعالج قضية تمس حياة كل واحد منا، ما مف واحد منا إال ولو مف ىذه الدنيا نصيب، لو 

اؾ مف فيو الحسف مجتمعة، مف الشكل نصيب، ىناؾ الوسيـ، وىناؾ الممشوؽ وىناؾ الرشيق، وىناؾ الدميـ، وىن
ومف فيو القبح مجتمعة، ما مف واحد منا إال ولو مف الحسف نصيب، ومف الصحة نصيب، ىناؾ صحيح الجسـ، 
قوّؼ البنية، و ىناؾ معتل الجسـ، معتل الصحة، ما مف واحد منا إال ولو مف القوة نصيب، سواء أكانت قوة 

معنوية، فالصحة والمرض و الجماؿ و القبح والقوة و الضعف عضمية أو قوة اجتماعية أو قوة مادية أو قوة 
والغنى و الفقر و الزوجة الصالحة و الزوجة الطالحة و األوالد األبرار و األوالد األشرار، والعمل المريح و العمـ 
 لو الشقي، والعمل كثير الدخل، والعمل قميل الدخل، فما مف واحد منا إال ولو نصيب، ومف رضي بما قسمو هللا
كاف أإنى الناس، ارض بما قسمو هللا لؾ تكف أغنى الناس، الموضوع لماذا ىو دقيق ؟ ألف سر اإليماف با أف 
ترضى عف هللا، أف ترضى عما أعطاؾ مف شكل و مف زوجة ومف أوالد ومف بيت ومف عمل، دخل محدود، 

رة، قوؼ، ضعيف، في وظيفة رفيعة، دخل غير محدود، صحة طيبة، صحة معمولة، مف أسرة غنية، مف أسرة فقي
في وظيفة متدنية، في عمل متِعب، في عمل مريح، ىذه حظوظ، و ال شؾ أف الحظوظ متفاوتة، أما إذا كنت 
مؤمنا حقا فإنؾ ترػ كما قاؿ اإلماـ أبو حامد الغزالي: ليس باإلمكاف أبدع مما كاف " ليس في إمكاف هللا، حاشا، 

دع مما أعطاؾ، لذلؾ يـو ُيكشف الغطاء و يصبح بصرؾ حديدا ال تممؾ إال أف ليس في إمكانؾ أييا العبد أب
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تقوؿ: الحمد  رب العالميف عمى أف جعمتني معموؿ الصحة في الحياة الدنيا، عمى أف سقت إلّي بعض الشدائد، 
ت الزوجة عمى أف ضّيقت عمّي في الرزؽ، عمى أف جعمت لي ىذه الزوجة التي أرتني نجـو الظير، فربما كان

السيئة لمصمحة إيمانؾ، و ربما كاف الدخل القميل دفعا لؾ إلى هللا، وربما كاف القير و الضعف و أف تكوف 
مستضعفا في األرض ال أف تكوف قويا ربما كاف ىذا دافعا لؾ إلى أف تبمغ الدرجات العمى، وال تنسوا أف النبي 

قدوة لنا ؟ ألف هللا سبحانو و تعالى أذاقو طعـ الفقر، دخل  عميو الصبلة و السبلـ أذاقو هللا كل شيء، لمذا كاف
ّـِ اْلُمْؤِمِنيَف َقاَلْت:  إلى بيتو و ما مف.   واحد منكـ و أنا متأكد أصابتو ىذه الحالة، َعْف َعاِئَشَة ُأ

ـٍ َفَقاَؿ َىْل ِعنْ  ـَ َذاَت َيْو ُ َعَمْيِو َوَسمه ـه َأَتاَنا )) َدَخَل َعَميه النهِبيُّ َصمهى َّللاه ـٌ ُِ ي ِإَذْف َصاِئ ََاَؿ َفِإنِّ ـْ َشْيٌء َفُقْمَنا ََّل  َدُك
 َيْوًما آَخَر َفُقْمَنا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ُأْىِدَي َلَنا َحْيٌس َفَقاَؿ َأِريِنيِو َفَمَقْد َأْصَبْحُت َصاِئًما َفَأَكَل((

 ]رواه مسمـ[

ت ليس فيو طعاـ ؟ مستحيل، فقاؿ: إني صائـ، وأذاقو هللا لذة ىل في بيت واحد مف الناس في ىذا البمد الكريـ بي
الغنى، فقاؿ: لمف ىذا الوادؼ يا رسوؿ هللا ؟ قاؿ: ىو لؾ، فقاؿ: أشيد أنؾ تعطي عطاء مف ال يخشى الفقر، 
ارة أذاقو قوة النصر، فتح مكة، فدخميا مطأطئ الرأس تواضعا  عز وجل، وقاؿ: اذىبوا فأنتـ الطمقاء، وأذاقو مر 
القير في الطائف، إف لـ يكف بؾ غضب عمي فبل أبالي ولؾ العتبى حتى ترضى، لكف عافيتؾ أوسع لي، أذاقو 
 طعـ التُيتـ، يتـ األبويف، يتـ األب و يتـ األـ، و أذاقو موت الولد، فَعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاؿَ: 

اَلـ َفَأَخَذ َرُسو))َدَخْمَنا َم ََ َرُسوِؿ َّللاهِ َص  ـَ َعَمْيِو السه ْبَراِىي ـَ َعَمى َأِبي َسْيٍف اْلَقْيِف َوَكاَف ِظْئًرا إلِ ُ َعَمْيِو َوَسمه ُؿ مهى َّللاه
ْبَرا ـه َدَخْمَنا َعَمْيِو َبْعَد َذِلَؾ َواِ  َمُو َوَشمهُو ُِ ـَ َفَقبه ـَ ِإْبَراِىي ُ َعَمْيِو َوَسمه ـُ َيُجوُد ِبَنْفِسِو َفَجَعَمْت َعْيَنا َرُسوِؿ ِىيَّللاهِ َصمهى َّللاه

ُ َعْنُو َوَأنْ  ْحَمِف ْبُف َعْوٍؼ َرِضَي َّللاه ـَ َتْذِرَفاِف َفَقاَؿ َلُو َعْبُد الره ُ َعَمْيِو َوَسمه َت َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َفَقاَؿ َيا اْبَف َّللاهِ َصمهى َّللاه
ـه َأْتَبَعيَ  ـَ ِإفه اْلَعْيَف َتْدَم َُ َواْلَقْمَب َيْحَزُف َوََّل َنُقوُؿ ِإَّله َما َعْوٍؼ ِإنهَيا َرْحَمٌة ُِ ُ َعَمْيِو َوَسمه ا ِبُأْخَرى َفَقاَؿ َصمهى َّللاه

ـُ َلَمْحُزوُنوَف(( ََِؾ َيا ِإْبَراِىي نها ِبِفَرا  َيْرَضى َربَُّنا َواِ 

 ]رواه البخارؼ[
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صرخ بويمو، ويمزؽ ثيابو ىذا ليس مف اإلسبلـ في شيء، و أذاقو ىذا الحزف المقّدس، أما الذؼ يضرب وجيو و ي
تطميق بناتو نكاية بو، اثناف مف أصياره طمقا بنتيو نكاية بو، وأذاقو أف يقوؿ الناس عف زوجتو عائشة الطاىرة 

 أذاقو أف يقوؿ الناس عنيا كبلما ال يرضيو،

ـْ  ْفِؾ ُعْصَبٌة ِمْنُك ﴾ ﴿ِإفه الهِذيَف َجاُءوا ِباإلِْ ـْ ـْ َبْل ُىَو َخْيٌر َلُك  ََّل َتْحَسُبوُه َشّرًا َلُك

 ]سورة النور[

نًا َوُىَو ِعْنَد َّللاهِ َعِظيـٌ )  (﴾05﴿َوَتْحَسُبوَنُو َىيِّ

 ]سورة النور[

مف منا يحتمل أف يقاؿ عف زوجتو إنيا زانية، مف منا يحتمل ؟ ولو تتبعتمؾ سيرتو الطاىرة لوجدتـ ما مف حاؿ 
إال و أصاب النبي عميو الصبلة و السبلـ ليكوف لنا قدوة، أتحب أف تكوف نبيا ممكا، قاؿ: بل نبيا  يصيب اإلنساف

 عبدا، أجوع يوما فأذكره، و أشبع يوما فأشكره، ليذا قاؿ هللا عز وجل:

َ َواْلَيْوـَ  ـْ ِفي َرُسوِؿ َّللاهِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْف َكاَف َيْرُجو َّللاه َ َكِِيرًا ) ﴿َلَقْد َكاَف َلُك  (﴾20اآْلَِخَر َوَذَكَر َّللاه

 ]سورة األحزاب[

لؾ بو أسوة، أٌب مثالي، أخ مثالي، قريب مثالي، جار مثالي، قائد مثالي، حاكـ مثالي، أمير مثالي، الميـ صلِّ 
 عميو،

 وأجمل منَؾ لـ تمد النساءُ        وأحسف منَؾ لـ تر َط عيني
 كأنؾ َد خمقت كما تشاءُ          ُخمقت مبرًأ مف كل عيػػب

كل واحد منا لو مف هللا نصيب، هللا جعمو فقيرا، بذَؿ بذؿ و أخذ شيادات عمييا، توظف، دخمو محدود ال يكفي 
خمسة أياـ، مصروفو بدقة بالغة، بتقتير و حرص شديد، و إنساف يأتيو الماُؿ مف دوف حساب، ىذا حظو مف 

ساف ضعيف مستقير مقيور، و إنساف قوؼ بيده مقاليد بعض األمور، الماؿ قميل، وىذا حظو مف الماؿ كثير، إن
ىذا حظو مف القوة كثير، وىذا حظو مف الضعف كثير، أو مف القوة قميل، إنساف حظو مف الصحة كبير، وىذا 
حظو مف الصحة يسير، فاختبلؼ الحظوظ ىذا اختبلؼ ابتبلء يا إخواف، الفقير مادة امتحانو الفقر، والغني مادة 

متحانو الغنى، و القوؼ مادية امتحانو القوة، والضعيف مادة امتحانو الضعف مادة امتحاف أسئمة فإذا نجح الفقير ا
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ذا سقط  و سقط الغني جاء يـو القيامة فسِعد الفقير ألنو نجح في مادة امتحانو فسعد بيذا النجاح إلى األبد، وا 
ه عف الناس، اآلف عندنا قصة، ىذه القصة ليا عبلقة الغني في امتحانو فكاف متكبرا وكاف بخيبل أو قبض يد

 بيذه المقدمة.

أريد أف أؤكد لكـ أييا اإلخوة أف الناس في األرض متفاوتوف في أنصبتيـ مف هللا عز وجل، متفاوتوف في 
حظوظيـ، ىذا لتفاوت يجرؼ وفق حكمة ما بعدىا حكمة، وعمـ ما بعده عمـ، و خبرة ما بعدىا خبرة، فمو ُكِشف 

 ؾ الغطاء الخترت الواقع و ال زدَت عمى أف قمت: الحمد  رب العالميف، فالنبي الكريـ يقوؿ ل

 َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

ـُ َمفْ  ي َىُؤََّلِء اْلَكِمَماِت َفَيْعَمُل ِبِيفه َأْو ُيَعمِّ َيْعَمُل ِبِيفه َفَقاَؿ َأُبو ُىَرْيَرَة َفُقْمُت َأَنا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َفَأَخَذ  ))َمْف َيْأُخُذ َعنِّ
ُ َلَؾ َتُكْف َأْغَنى ـَ َّللاه النهاِس َوَأْحِسْف ِإَلى َجاِرَؾ  ِبَيِدي َفَعده َخْمًسا َوََاَؿ اتهِق اْلَمَحاِرـَ َتُكْف َأْعَبَد النهاِس َواْرَض ِبَما َََس

ِحِؾ ُتِميَتُكْف مُ  َِْرَة الضه ِحَؾ َفِإفه َك  ُت اْلَقْمَب((ْؤِمًنا َوَأِحبه ِلمنهاِس َما ُتِحبُّ ِلَنْفِسَؾ َتُكْف ُمْسِمًما َوََّل ُتْكِِْر الضه

 ]رواه الترمذؼ[

و أحيانا الزوجة السيئة دافع إلى هللا، ىناؾ إنساف ال يتحمل زوجة صالحة، جمعت بيف الجماؿ و الكماؿ والعمـ 
الثقافة و الحسب و النسب و الغنى، يعبدىا مف دوف هللا، يجعمو لو زوجة، يرتاح منيا و يأتي إلى المسجد، ال 
يريد ىذه الزوجة، ربما كانت كذلؾ، و ربما كانت ىذه الزوجة الصالحة ىي التي أخذت بيده إلى هللا عز وجل، 

و عمى يكوف الزوج ورعو ضعيفا، نفسو تواقة لمدنيا، تأتيو زوجة و  رعة، ولية مف وليات هللا الصالحات، تحضُّ
الصبلة و عمى قياـ الميل و عمى الذكر وعمى االستقامة و عمى...، تييئ لو الجو المناسب، تكوف ىذه الزوجة 
عونا لزوجتيا إلى هللا عز وجل، فالحظوظ متفاوتة، لو أمعنت النظر لرأيت أف الذؼ قسمو هللا لؾ وراءه حكمة ما 

ة، وعمـ ما بعده عمـ، و خبيرة ما بعدىا خبرة، و ليس في اإلمكاف أبدع مما كاف، ولو كشف الغطاء بعدىا حكم
 الخترت الواقع.

ـَ َيُقوُؿ ِإفه  ُ َعَمْيِو َوَسمه ُ َعْنُو َأنهُو َسِم ََ َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ًَِة  ))فَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاه ، فػػ " ِالِة اسـ إفّ  -َِاَل
َرَع َوَأْعَمى(( -أبرص بدؿ بعض مف كل  َْ  ِفي َبِني ِإْسَراِئيَل َأْبَرَص َوَأ
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لو قمنا: ثبلثٌة مف بني إسرائيل أبرص و أقرُع وأعمى، لو قمنا مف ثبلثٍة مف بني إسرائيل أبرص ممنوع مف 
 الصرؼ، وأقرع أيضا ممنوع وأعمى 

ـْ فَ  ُ َأْف َيْبَتِمَيُي ـْ َمَمًكا (())َفَأَراَد َّللاه  َبَعَث ِإَلْيِي

المِمؾ غير المَمؾ، المِمؾ بالكسر معروؼ، و المَمؾ معروؼ، وفي الفاتحة ىناؾ مالؾ يـو الديف و ممؾ يـو 
الديف، وقاؿ بعض المفسريف: الماِلؾ ىو الذؼ يممؾ و ال يحكـ، والممؾ ىو الذؼ يحكـ و ال يممؾ، وهللا مالؾ و 

 األبرَص مفعوؿ بو،  -اأْلَْبَرَص َفَأَتى  -ممؾ، يممؾ و يحكـ 

ََِذَرِني النهاُس  ََْد  ي اّلِذي  ََاَؿ َلْوٌف َحَسٌف َوِجْمٌد َحَسٌف َوَيْذَىُب َعنِّ ََاَؿ َفَمَسَحُو َفَذَىَب  )) َفَقاَؿ َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ ِإَلْيَؾ 
َََذُرُه َوُأْعِطَي َلْوًنا َحَسف((  َعْنُو 

كوف لونو أفتح، وال سيما بعض النساء، لو كاف عمى أفتح بالناقص غطسة مف ىذه أحيانا يكوف إنساف يتمنى أف ي
 الحمة، يتمنوف، هللا عز وجل حكيـ، ىي مف ىذا متكبرة، بيذا الموف متكبرة، فكيف لو كاف عمى أفتح 

ََاَؿ اْلبَ  ِبُل َأْو  ََاَؿ اإلِْ  َقُر(())َوِجْمًدا َحَسًنا َفَقاَؿ َأيُّ اْلَماِؿ َأَحبُّ ِإَلْيَؾ 

شؾ الراوؼ، قاؿ الراوؼ: حدثنا رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ أنو مف كاف فيو خصمتاف دخل الجنة ؛ أما 
 األولى فقد نسييا الراوؼ، أما الثانية فقد نسيتيا أنا، لـ يقل لنا شيئا إًذا، فينا الراوؼ شؾ قاؿ: اإلبل أو البقر، 

ًََة ُعَشَراَء(( ))ُىَو َشؾه ِفي َذِلَؾ ِإفه اْْلَْبَرَص  ِبُل َوََاَؿ اآْلَخُر اْلَبَقُر َفُأْعِطَي َنا ََاَؿ َأَحُدُىَما اإلِْ َرَع  َْ  َواْْلَ

 أؼ كبيرة واّلدة 

ََاَؿ َشَعٌر َحَسٌف َوَيْذَىُب َعنِّ  َرَع َفَقاَؿ َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ ِإَلْيَؾ  َْ ََِذَرِني النهاُس  ي َىَذا ََدْ )) َفَقاَؿ َباَرُؾ َلَؾ ِفيَيا َفَأَتى اْْلَ
ََاَؿ َفَأعْ  ََاَؿ اْلَبَقُر  ََاَؿ َفَأيُّ اْلَماِؿ َأَحبُّ ِإَلْيَؾ  ِطَي َبَقَرًة َحاِماًل َوََاَؿ ََاَؿ َفَمَسَحُو َفَذَىَب عنو َوُأْعِطَي َشَعًرا َحَسًنا 

ََاَؿ َفَأَتى اْْلَْعَمى َفَقاَؿ َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ ِإَليْ  ََاَؿ َباَرُؾ َلَؾ ِفيَيا  ُ ِإَليه َبَصِري َفُأْبِصُر ِبِو النهاَس  ََاَؿ َأْف َيُردُّ َّللاه َؾ 
ـُ َفَأْعِطَي َشاًة َواِلدً  ََاَؿ اْلَغَن ََاَؿ َفَأيُّ اْلَماِؿ َأَحبُّ ِإَلْيَؾ  ُ ِإَلْيِو َبَصَرُه   ا(( َفَمَسَحُو َفَرده َّللاه
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)) َفُأْنِتَج َىَذاِف َوَولََّد َىَذا َفَكاَف ِلَيَذا َواٍد ِمْف –األعمى واألقرع ىذا مَمؾ أراد أف يمتحف ىؤالء الثبلثة ؛ األبرص و 
ـِ (( أؼ كانوا فقراء تعساء منبوذيف، فمنحيـ هللا عز وجل، ىذا منحو  -اإِلِبِل َوِلَيَذا َواٍد ِمْف الَبَقِر َوِلَيَذا َواٍد ِمْف الَغَن
اه فجعمو مبصرا، وفوؽ ىذا و ذاؾ أعطى األوَؿ وادًيا مف اإلبل، جمدا حسنا، وىذا شعرا حسنا، وىذا كشف هللا عم

 والثاني أعطاه واديا مف الغنـ، والثالث واديا مف البقر، ىذا المَمؾ نفُسو 

ـه ِإنهُو َأَتى اْْلَْبَرَص ِفي ُصوَرِتِو َوَىْيَئِتِو (( ُِ(( 

 ذا المَمُؾ عف نفسو ى -َفَقاَؿ  -بعدما صار جميل الصورة جذَّابا ملء السمع والبصر 

ـه ِبَؾ أَ  ََِد اْنَقطهَعْت ِبَي اْلِحَباُؿ ِفي َسَفِري َفاَل َباَلَغ ِلَي اْلَيْوـَ ِإَّله ِباَّللهِ ُِ ْسَأُلَؾ ِبالهِذي َأْعَطاَؾ المهْوَف )) َرُجٌل ِمْسِكيٌف 
َفَقاَؿ  -ليس معو النقد  -ِفي َسَفِري َفَقاَؿ َلُو ِإفه اْلُحُقوَؽ َكِِيَرٌة  اْلَحَسَف َواْلِجْمَد اْلَحَسَف َواْلَماَؿ َبِعيًرا َأَتَبمهُغ َعَمْيوِ 

ُ َفَقاَؿ َلَقْد َوِرُِْت َىذَ  ـْ َتُكْف َأْبَرَص َيْقَذُرَؾ النهاُس َفِقيًرا َفَأْعَطاَؾ َّللاه ي َأْعِرُفَؾ َأَل ا الماَؿ َكاِبًرا َعْف َكاِبٍر َفَقاَؿ ِإْف َلُو َكَأنِّ
ََاَؿ ِليَ ُكْنَت كَ  َِْل َما  َرَع ِفي ُصوَرِتِو َوَىْيَئِتِو َفَقاَؿ َلُو ِم َْ ُ ِإَلى َما ُكْنَت َوَأَتى اْْلَ َِْل َما اِذًبا َفَصيهَرَؾ َّللاه َذا َوَرده َعَمْيِو ِم

تو كابرا عف كابر، وَّل أذكر أنني كنت كذلؾ  -َرده َعَمْيِو َىَذا  ُكْنَت َكاِذًبا َفَصيهَرَؾ  َفَقاَؿ ِإفْ  -َاؿ لو: ىذا الماؿ وِر
ُ ِإَلى َما ُكْنَت َوَأَتى اْْلَْعَمى ِفي ُصوَرِتِو َفَقاَؿ َرُجٌل ِمْسِكيٌف َواْبُف َسِبيٍل اْنَقطهَعْت ِبَي اْلِحَبا ُؿ ِفي َسَفِري َفاَل َباَلَغ َّللاه

ـه ِبَؾ َأْسَأُلَؾ ِبالهِذي َرده عَ  ُ ِإَليه ِلَي اْلَيْوـَ ِإَّله ِباَّللهِ ُِ ََْد ُكْنُت َأْعَمى َفَرده َّللاه َمْيَؾ َبَصَرَؾ َشاًة َأَتَبمهُغ ِبَيا ِفي َسَفِري َفَقاَؿ 
 ِ أي خذ ميما بدا لؾ، خذ كل الماؿ  -َبَصِري َفُخْذ َما ِشْئَت َوَدْع َما ِشْئَت َفَوَّللاهِ ََّل َأْجَيُدَؾ اْلَيْوـَ ِبَشْيٍء َأَخْذَتُو َّللِه

ُ َعْنَؾ َوَسِخَط َعَمى َصاِحَبْيَؾ(( -النفس و أنا طيب  ـْ َفَقْد َرِضَي َّللاه  َفَقاَؿ َأْمِسْؾ َماَلَؾ َفِإنهَما اْبُتِميُت

 ]متفق عميو[

امتحاف، وهللِا الذؼ ال إلو إال ىو ما مف واحد منا إال و ُيمتحف في اليـو مئات المرات وىو ال يشعر، ُيسأؿ 
لو جاه، ُيسأؿ بمالو و قد يكوف لو ماؿ، ُيسأؿ بقوتو و قد يكوف لو قوة، فإما أف حاجة، ُيسل بجاىو و قد يكوف 

يعطي و إما أف يبخل، فمف يبخل فإنما يبخل عمى نفسو، و مف يبخل فإنما يميِّد لنفسو، فاإلنساف إذا آتاه هللا عز 
ف، آتاه جاىا، يجب أف يبذؿ وجل ماال، آتاه صحة، آتاه عمما، آتاه حنكة، آتاه حكمة آتاه خبرة في موضوع معيّ 

ال تصدؽ عميو ىذه القصة فيكوف كاألبرص و كاألقرع، فإذا أعطى مما أعطاه هللا يكوف  ىذا كمو في سبيل هللا وا 
مثل ىذا الذؼ رضي هللا عنو، فشكر نعمة هللا عز وجل، فاإلنساف ال يضف و لو ُطرؽ باباؾ الساعة الثانية عشر 

بسيارتؾ، يا أخي البنزيف غالي، عمى هللا ليس غاليا، إذا أعطاؾ يطمبؾ، ال  ليبل، طمب منؾ أف توصل مريضا
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تقوؿ: غالي، اخدـ الناس، واحد مؤمف صادؽ قاؿ لؾ: ديف لي مبمغا، تعرفو يؤدؼ الذؼ عميو، وأنت معؾ، ال 
، كتبو وصبل، كتبو إيصاال رسميا، إذا كنت تثق بو   تقل: ليس معي نقديات، قل لو: تكـر

 الهِذي ُيْقِرُض َّللاهَ ََْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُو َلُو َأْضَعافًا َكِِيَرًة﴾ ﴿َمْف َذا

 ]سورة البقرة[

 وهللِا ىذه اآلية إذا تمّعف فييا اإلنساف يذوب، هللا يطمب منؾ القرض، ترّد هللا عز وجل: 

ُ َيْقِبُض َوَيْبُسُط﴾﴿َمْف َذا الهِذي ُيْقِرُض َّللاهَ ََْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُو َلُو َأْض   َعافًا َكِِيَرًة َوَّللاه

 ]سورة البقرة[

سمعت ببعض أحياء دمشق القديمة بيت عربي فيو ليمونة، تحمل أربعمائة إلى خمسمائة ليمونة، كمما ُدّؽ 
تتـ  الباب،: " با ليمونة، توفت األـ جاءت الكنة، دؽ الباب، " وراحوا ليس عندنا ليموف، يبست الميمونة، ال

أساسا، أحيانا ربنا يعطيؾ لتعطيو، فإذا بخمت منع عنؾ، إذا اإلنساف متمع بنعمة حينما يبذليا يقره هللا عمييا، فإذا 
بخل بيا حرمو هللا منيا، ابف آدـ أنِفق ُأنفق عميؾ، أنفق ببلال و ال تخش مف ذؼ العرش إقبلال..." أنفق أنفق 

هللا، فالقرآف الكريـ ينطق في ثماني آيات أف كل نفقة تنفقيا في سبيل  عميؾ، إذا كنت مؤمنا أف ىذا القرآف كبلـ
 هللا ال بد أف يعوِّضيا هللا عميؾ، إف عاجبل أو آجبل.

 أفاد الحديث أف مف أقبح الصفات البخل، ليذا قاؿ هللا سبحانو و تعالى:

ـُ اْلُمْفِمُحوَف )  (﴾9﴿َوَمْف ُيوَؽ ُشحه َنْفِسِو َفُأوَلِئَؾ ُى

 ة الحشر[]سور 

فالبخل و الكذب موجباف لغضب هللا عز وجل وسخطو، و الصدؽ و الكـر موجباف لرضاء هللا و إكرامو، 
فاإلنساف أواًل كما قمت في مطمع ىذا الدرس توزيع الحظوظ، تفاوت الحظوظ في الدنيا ىذا التوزيع توزيع ابتبلء، 

جزاء، والعبرة ال لتوزيع االبتبلء بل لتوزيع الجزاء، العبرة وسوؼ ُتوّزع الحظوظ توزيعا آخر يـو القيامة ىو توزيع ال
 أف تكوف غنيا بعد الموت، مف ىنا قاؿ اإلماـ عمّي كـر هللا وجيو 
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 ))الغنى و الفقر بعد العرض عمى هللا(( 

واآلف إلى متابعة سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي هللا عنو و أرضاه، قيل: في ضحى بعض األياـ اجتاح أىل 
مكة جميعا حديث أثار كل ما في أنفسيـ مف دىشة و عجب، فقد كاف أبو جيل ذاىبا لبعض شأنو حيف مر 
بالكعبة، فأبصر النبيَّ عميو الصبلة و السبلـ جالسا وحده في المسجد الحراـ صامتا مفكِّرا، وأراد أبو جيل أف 

سألو: أولـ يأِتؾ الميمة شيء جديد ؟ فرفع يؤذَؼ النبيَّ عميو الصبلة و السبلـ ببعض سخرياتو، فاقترب منو و 
النبي عميو الصبلة و السبلـ رأسو نحوه وأجاب في ِجد: نعـ أسرؼ بي الميمة إلى بيت المقدس بالشاـ، فقاؿ أبو 
جيل مستنكرا: و أصبحت بيف أظيرنا ! فقاؿ عميو الصبلة و السبلـ: نعـ، وىنا صاح أبو جيل في جنوف: يا 

وأقبمت قريش ينادؼ بعُضيا بعضا ولـ يكف الرسوؿ عميو  -تعالوا اسمعوا القصة  -ا بني كعب بف لؤؼ ىممو 
الصبلة و السبلـ قد حّدث أحدا مف أصحابو المؤمنيف، أوؿ ما بّمغ الخبر ألبي جيل، وما حّدث أحدا مف 

قد ظنيا فرصة المؤمنيف، بنبأ اإلسراء، تجمع الناُس عند الكعبة و مضى أبو جيل يحدثيـ في حبور بما سمع، ف
و تقّدـ واحد مف المسمميف و سأؿ  -ىذه ثخينة، تمؾ قبمناىا أما ىذه  -مواتية لينفض الناس عف رسوؿ هللا 

النبي: يا رسوؿ هللا أحقا ُأسرؼ بؾ الميمة ؟ فأجاب النبيُّ الكريـ: نعـ، و صميت بإخواني األنبياء ىناؾ، وسرػ في 
الميتاجة، رحب المشركوف بما سمعوا، ظانيف أف في ىذا النبأ نياية الجمع المحتشد خميط متنافر مف المعاشر 

الرسوؿ، ىذا خبر مستحيل تصديقو، واحتوت الشكوؾ فريقا مف المسمميف، بعض المسمميف، وسعى بعض 
رجاالت قريش إلى بيت أبي بكر فرحيف سامتيف، ال يخالجيـ ريٌب في أنيـ سيعودوف ومعيـ رّدتو عف ىذا الديف، 

بو، فأبو بكر يعرؼ أكثر مف غيره ما يحتاجو قطع المسافة بيف مكة و الشاـ، مف سفر مضف و زماف ىذا صاح
طويل، فكيف بالذؼ راح ورجع و صمى ىناؾ، كل ذلؾ في بضع ساعات، بمغوا دار أبي بكر، وصاحوا بو: يا 

ج لتسمو، تفضل لتسمع وبزغ عتيق كل أمر صاحبؾ قبل كاـ َأمما، أؼ معقوال، أؼ ىينا و محتَمبل، أما اآلف فاخر 
مو سكينتو ووقاره، و سأليـ: ماذا وراءؤكـ، قالوا: صاحبؾ، وانتفض أبو بكر وقاؿ:  عمييـ أبو بكر دىشا تجمِّ
ويحكـ ىل أصابو سوء ؟ فتراجع القـو قميبل وازدرد كل منيـ ريقو في مشقة، وقاؿ أحدىـ: إنو ىناؾ عند الكعبة 

مة إلى بيت المقدس ذىب ليبل، و تقدـ آخر، نكمل الحديث، قاؿ: ذىب ليبل يحدث الناس أف ربو أسرػ بو المي
وعاد ليبل وأصبح بيف أظيرنا، فأجابيـ أبو بكر وقد أشرؽ وجيو: أؼُّ بأس، ال غرابة، إني أصدقو فيما ىو أبعد 

دؽ، لـ يمتق مف ذلؾ، أصدقو في خبر السماء يأتيو غدوة وروحة، ثـ أطمق عبارتو المشيورة: إف كاف قاؿ فقد ص
برسوؿ هللا بعد، ىو قاؿ ىذا فيو صادؽ، ىل ىناؾ كممات تستطيع النيوض إلى مستوػ اإلشادة بيذا الموقف، 
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ىذا ىو اليقيف، ىذا ىو اإليماف، ىذا ىو التصديق، ىذا ىو العقل، ىذا ىو التسميـ، ىذه ىي الثقة التي منحيا 
يؤمف إيماف الصدفة، بل آمف إيماف الفطنة، لـ يؤمف  إلى النبي عميو الصبلة و السبلـ، سيدنا الصديق لـ

قو فيما ىو  بعواطفو، بل آمف بذكائو، لـ يدفعو إلى اإليماف منطق القمب وحده، بل منطق العقل قبمو، إني ألصدِّ
قو، لكف سيدنا الصديق يعنيو أف يكوف  قو في خبر السماء يأتيو في غدوة و روحة، أفبل أصدِّ أبعد مف ذلؾ أصدِّ

بي قد أخبر و قاؿ، وعندئذ يكوف كل شيء ممكنا و صادقا، ولكف ليس متأكِّدا، لعل ىذا الكبلـ افتراء عمى الن
النبي، عميو أف يتأكد مف نقطة واحدة، ىل قاؿ ىذا النبيُّ حقا ؟ ىل قاؿ النبي ىذا الكبلـ حقا ؟ إف كاف قالو فقد 

، ذىب إلييا مسرعا، و عند الكعبة رأػ الجمع صدؽ، وىروؿ أبو بكر رضي هللا عنو إلى الكعبة حيث النبي
الشامت المرتاب متحمقيف الغطيف، ورأػ نور هللا ىناؾ في جمستو الخاشعة الضارعة، مستقببل الكعبة، ال يحس 
مف المغط الدائر حولو شيئا، وال يسمع لمحمقى ركزا، وانطرح أبو بكر عميو يعانقو و يقوؿ: بأبي وأمي أنت يا 

 إنؾ لصادؽ، وهللِا إنؾ لصادؽ، ىذا التصديق، ىذا المقاـ الذؼ نالو ىذا الصحابيُّ الجميل ما رسوؿ هللا، وهللاِ 
 سبقو إليو أحد، أبو بكر الصديق.

ذات يـو وأبو بكر في دار سعد زاره النبي عميو الصبلة و السبلـ، و فوجئ بالنبّي، فقاؿ النبي الكريـ: يا أبا بكر 
اف أصحاب النبي عميو الصبلة والسبلـ و عمييـ رضواف هللا قد سبقوه إلى المدينة إف هللا أِذف لي باليجرة، وك

مياجريف، وبقي النبي بمكة ينتظر أف يأذف، وبقي أبو بكر بجانبو، واآلف وىو يسمع النبأ الجديد يكاد قمبو يطير 
 .مف الفرح، و يقوؿ: الصحبة يا رسوؿ هللا، فيجيبو النبي الكريـ: الصحبة يا أبا بكر

إف اليجرة في حد ذاتيا رحمة عافية، فيي اطراح ألذػ قريش و لمؤامراتيا التي ال تنتيي و لقد ىاجر المسمموف 
إلى المدينة، و لكف اليجرة بالنسبة لمرسوؿ خاصة مخاطرة ما مثميا مخاطرة، إف قريشا إذا كانت قد تركت 

لقد تحدث زعماؤىا في ىذا كثيرا، و انتيوا إلى  المسمميف يغادروف مكة في سبلـ فما ىي أبدا تاركة رسوؿ هللا،
أنيـ إذا تركوىـ ليخرجوا إلى المدينة ويرفعوا في سمائيا رايتيـ، فمسوؼ يجمع العرب حولو، ثـ يغزو بيـ قريشا، 
ومف َثـ قرروا أف يظفروا برأس رسوؿ هللا، و لعميـ إنما تركوا المسمميف ومعيـ عمر بف الخطاب لعميـ تركوىـ 

ف ليبقى النبي بينيـ ببل أنصار وحيدا، حتى تأتي ليـ الفرصة في الخبلص منو ورسموا خطة دقيقة جدا، يياجرو 
سمحوا ألصحابو أف يياجروا، ضّعفوا مركزه، وضّعفوا أجنحتو، وىـ ينتظرونو، فإذا ىـّ باليجرة قتموه، فاليجرة إًذا 

عرفة، فمماذا فرح بيذه الصحبة، يغامر بحياتو، و لكنو مغامرة، فاليجرة إًذا قتل، وسيدنا الصديق يعرؼ ىذا أتـ الم
اإليماف، بماذا آمف ىذا الصحابي ؟ قاؿ: آمف ىذا الصحابي أف هللا لـ يمق كممتو عف طريق النبي الكريـ إلى 
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الناس و في مشيئتو أف يتركيا لقريش تفعل بعيا ما تشاء، ىذا ديف هللا، الواحد ال يحاوؿ أف يطفئ نور هللا، ىذا 
ديف هللا عز وجل، هللا سبحانو و تعالى ىو الذؼ يحمي دينو، فإيماف سيدنا الصديق أف ربنا عز وجل ىو الذؼ 

 أنزؿ ىذه الرسالة عمى ىذا النبي الكريـ، أُيعقل أف يتركيا ألعوبًة بيف كفار قريش ؟ إنو سيحمييا، 

ُسوُؿ َبمِّْغ َما ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربِّ  ُ َيْعِصُمَؾ ِمَف النهاِس﴾﴿َيا َأيَُّيا الره ـْ َتْفَعْل َفَما َبمهْغَت ِرَساَلَتُو َوَّللاه ْف َل  َؾ َواِ 

 ]سورة المائدة[

سيدنا الصديق فيـ، ىذا ديف هللا عز وجل وىذه رسالتو، يتركيا ألعوبة بيف أيدؼ كفار قريش، وثانيا اإليماف 
ماف حفمة طرب اإليماف أناشيد، اإليماف طعاـ و شراب، مسؤولية و تضحية، اإليماف نزىة ؟ اإليماف وليمة، اإلي

، ماذا أكمنا أكبل، و كـ انبسطنا، الخيمة مكيفة، والفندؽ  اإليماف والئـ، اإليماف عمرة بالطائرة و فندؽ خمس نجـو
 مكيف، اإليماف صار كيفا، اإليماف طريق شائؾ، اإليماف جيد، و اإليماف امتحاف، اإليماف ابتبلء، و اإليماف
، اإليماف كيد، اإليماف يكوف أحيانا قيرا، سيدنا  عطاء، اإليماف صعوبات، اإليماف عقبات، اإليماف خصـو
الصديق لماذا فرح بالصحبة ؟ ألنو أوال يؤمف إيمانا قطعيا أف ىذا الديف ديف هللا، و أف هللا ىو الذؼ يحفظو، و 

ضو، و الشيء الثاني ا إليماف تضحية، و ليس ىناؾ مناسبة أجل وأعظـ لف تقوػ قوة عمى وجو األرض أف تقوِّ
مف أف يرافق النبي في ىذه اليجرة، فميما تكف العواقب فمف يكوف ثمة سوػ طريق واحد ال يعرؼ أبو بكر سواه، 

 ىو طريق أداء الواجب الذؼ يمميو عميو إيمانو، وطريق التضحية الذؼ يتطمبيا اإليماف. 

ـ إلى الغار ليختفي مف قوة المشركيف التي تطارده كانت تميث ىذه القوة فحيف آوػ النبي عميو الصبلة و السبل
وراءىما طمعا في نيل الجائزة التي أىدتيا قريش لمف يأتييا بالنبي حيِّا أو ميتا، جائزة ضخمة جدا، مائتا ناقة أو 

لف، سمعت أف البغل أربعمائة ناقة، عدد كبير، الناقة ثمنيا اآلف خمسوف أو ستوف ألف، ثمف الناقة سبعوف أ
ثمنو سبعوف ألف فكيف الناقة، ىكذا سمعت وهللا، فسيدنا الصديق فحيف أويا إلى الغار النبي والصديق و اقترب 
المطاردوف مف الغار وراحوا يطوفوف حولو، فزع أبو بكر تحت ىوؿ ىذا السؤاؿ الذؼ ألّح عميو، ماذا لو نظر 

تل النبي و قتل الصديق و انتيى اإلسبلـ، ماذا لو نظر أحدىـ إلى أحدىـ إلى جوؼ الغار ؟ انتيى اإلسبلـ، قُ 
جوؼ الغار، ماذا لو ظفر المجرموف برسوؿ هللا ؟ حينئذ كاف هللا يّدخر لمصديق الدرس األخير الذؼ سيكمِّل 
إلينا إيمانو و يبمغ بو أعمى مستويات اإليماف المتاحة لبشر، لقد ألقى عمى النبي ىذا السؤاؿ: لو نظر أحدىـ 

لرآنا، ولـ يكد بصره يمتقي بمحّيا رسوؿ هللا حتى رأػ عجبا، رأػ وجيا متيمبل كأنما ُألقيت عميو آنئذ كل ما في 
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الحياة مف سكينة و طمأنينة وأمل، ما ىذا، واحد مطاَرد مبلَحق ميدور دمو، لو أف الكفار لمحوه لقتموه فورا، 
نظره في الغار انتيى اإلسبلـ، نظر إلى الرسوؿ ىادغ، ىدوء و وحاـ حوؿ الغار ولو فعل أحدىـ ىكذا، لو ألقى 

يق، لماذا كاف ىذا دوف األنبياء ؟ ألف مرتبتو أقّل، ورأػ راحة الرسوؿ  سكينة ووقار تيمل، ىذا نبي وىذا صدِّ
كف مع  تبلمس صدره فكأنما تسكب فيو الطمأنينة سكبا، فقاؿ لو النبي الكريـ: يا أبا بكر ال تحزف إف هللا معنا،

 هللا تر هللا معؾ، وقاؿ تعالى: 

ـُ الزهَكاَة﴾ اَلَة َوَآَتْيُت ـُ الصه ََْمُت ـْ َلِئْف َأ ي َمَعُك ُ ِإنِّ  ﴿َوََاَؿ َّللاه

 ]سورة المائدة[

يا أبا بكر ال تحزف إف هللا معنا، ما ظنؾ باثنيف هللُا ثالثيما ؟ ىذا اإليماف، إذا كاف هللا معؾ ليس ىناؾ جية في 
ذا تخمى هللا عنؾ زوجتؾ التي ىي أقرب الناس إليؾ تتخمى عنؾ، و تسمعؾ الكوف ب إمكانيا أف تناؿ منؾ شيئا، وا 

ب اإلنساف عف طريق زوجتو، وسكف أبو بكر، و  كبلما طعف الخناجر أىوف منو، إذا ربنا عز وجل أراد أف يؤدِّ
ر إلى الغار فوقعت عينو عمى عيف أبي في رواية أخرػ لـ تِرد في ىذا الكتاب أنو يبدو أف أحد المطارديف نظ

يق رضي هللا عنو، فقاؿ: ير رسوؿ هللا لقد رأونا، فقاؿ لو النبي الكريـ: يا أبا بكر ألـ  بكر، عينا بعيف، ففزع الصدِّ
 تقرأ قولو تعالى: 

ـْ ََّل ُيْبِصُروَف ) ـْ َيْنُظُروَف ِإَلْيَؾ َوُى  (﴾098﴿َوَتَراُى

 ]سورة األعراؼ[

يعمي عنؾ، ىذه صحيحة، صدقوىا ىذه " هللا يعمي عنؾ " لـ ير المخالفة، لـ يرىا، كيف وقعيا ؟ يقولوف: هللا 
وقعيا، ىذه قصة تتكرر دائما، إذا أراد هللُا أف يعمَي عنؾ أعمى عنؾ، ال شيء، عامْمو و أطعو و انظر، تقّرب 

 وجل، لقولو تعالى:  منو وانظر كيف تنجو مف أصعب المشكبلت، مف أكبر الورطات، ينجيؾ هللا عز

 (﴾88﴿َوَكَذِلَؾ ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنيَف )

 ]سورة األنبياء[
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دائما في كل زماف و مكاف، في كل عصر و مصر، في كل وقت، 

(﴾88﴿َوَكَذِلَؾ ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنيَف )

 ]سورة األنبياء[

في شير ذؼ القعدة غادر النبي موقف ثالث مف مواقف ىذا الصحابي الجميل ؛ في السنة الخامسة لميجرة، و 
عميو الصبلة والسبلـ المدينة و معو عدد كبير مف المسمميف قاصديف مكة ليعتمروا، و ساؽ اليدؼ أمامو لتعمـ 
قريش أف النبّي جاء زائرا لمبيت الحراـ، و لـ يأت مقاتبل، بيد أف نبأ ىذه الزيارة كاف قد سبق إلى قريش بطريقة 

مت عمى منع النبي و صحبو مف دخوؿ مكة وزيارة الكعبة، ونزؿ النبي عميو ما، فحشدت جموعيا، و صمّ 
الصبلة و السبلـ عند الحديبية، وأوفد إلى قريش عثماف بف عفاف، ليشرح ليـ سبب مجيئو، وأوفدت قريش سييل 
لمدينة، بف عمرو ليفاوض النبيَّ في األمر، وانتيت المفاوضة إلى عقد ميثاؽ يعود المسمموف بمقتضاه إلى ا

مرجئيف زيارة البيت الحراـ إلى العاـ القادـ، كما يتضمف الميثاؽ التزاـ المسمميف بأف يردوا إلى قريش مف يأتييـ 
  مسمما، معاىدة فييا إجحاؼ، وال ترد قريش مف المسمميف مف يعود إلييا مرتدا، إذا مسمـ ارتد لقريش ليا الحقُّ أالّ 

بي ال بد أف يرّده، و السنة ليس ىناؾ زيارة، ارجعوا، ولـ يكد الكاتب ينتيي ترده، و إذا كاف مشرؾ آوػ إلى الن
مف كتابة الميثاؽ ولـ يميره النبيُّ بخاتـ النبوة بعد حتى فوجئ المسمموف بفتى يأتييـ صارخا مستغيثا، يرصف في 

مفاوض، مندوب وىو ابف سييل بف عمرو، ابف ال -ىذا الفتى أبو جندؿ  -قيوده، و يجرجر أغبللو ويقوؿ 
قريش، يقوؿ ىذا الرجل مستغيًثا برسوؿ هللا: اقبموني، فقاؿ النبي لسييل: اترؾ لنا جندال، ىذا اتركو لنا، لـ نوقِّع 
بعد، فإنا لـ ننجز العيد بعد، ما ختمنا، أال يوجد في بروتوكوؿ توقيع المعاىدات، ىذا لـ يوقَّع، وما كاف لسييل 

ـ وىو واحد مف زعماء قريش، فأصّر عمى تسميمو، أو ينقض العيد كمو، و تكوف أف يترؾ ولده يذىب إلى اإليبل
الحرب، و صاح أبو جندؿ: يا معشر المسمميف، أتتركوني ُأردُّ إلى المشركيف وقد جئُت مسمما، أال تبصروف ما 

إمكاف، كاف ىذا عمى جسمي مف عذاب في هللا ؟ وماداـ النبي بالكممات السية: اصبر سيجعل هللا لؾ مخرجا، ال 
المشيد أدىى وأكبر مف أف تحتممو أعصاب المسمميف، فكيف يرجعوف دوف أف يزوروا البيت الحراـ ؟ و كيف 
يسِمموف لمعذاب مسمما جاء يستصرخ بيـ و يستغيث ؟ سيدنا عمر فقَد صوابو و اختل توازنو، فذىب إلى النبي، 

يا عمر، قاؿ: فعبلـَ نعطي الدنية في ديننا ؟ ىذا الموقف فقاؿ: يا نبي هللا ألسَت نبي هللا حقا ؟ قاؿ: بمى 
الُمييف، وىذه االتفاقية المجحفة أجابو النبي يا عمر إني رسوؿ هللا، و لست أعصيو، وىو ناصرؼ، قاؿ عمر: 
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قاؿ: بأننا سنأتي البيت و نطوؼ بو، رسوؿ هللا كاف ذكيا جدا،  -كاف جريئا، ما وعدتنا  -أولـ تِعدنا يا رسوؿ هللا 
نة ؟ قاؿ عمر: ال، قاؿ: فإنؾ آتيو و مطَّوؼ بو، انتظر، ىذا  يا عمر أوقت ىذا العاـ ؟ أنا وعدتؾ ىذه السَّ
الحوار يكشف عف حّدة األزمة التي عاناىا المسمموف، و لكف ما شأف أبي بكر ؟ ما ىذا اإلنساف، األعصاب 

ي ذلؾ اليـو العصيب، كما سيظل أستاذه في كل اليادئة و التصديق، إف أبا بكر ىو أستاذ في فف اإليماف، ف
 حيف.

يق  سيدنا عمر كاف يقوؿ: ما أنا إال حسنة مف حسنات أبي بكر " حينما وقف عمى المنبر بعد وفاة سيدنا الصدِّ
بدأ يخطب فوقف عف الخطبة، ونزؿ درجة، وقاؿ: ما كاف هللا ليراني أف أرػ نفسي في مقاـ أبي بكر "، فسيدنا 

قف أديب مف رسوؿ هللا ولـ يكمل النقاش، لكف نفسو تغمي، فانصرؼ مف عند رسوؿ هللا وىو ال عمر وقف مو 
يزاؿ يعاني مشاعره القمقة، وقد رّده األدب مع الرسوؿ عف االسترساؿ في المناقشة، واإللحاح في السؤاؿ، بيد أنو 

بكر، ىذا أعمى واحد، إذا واحد يحس في نفسو حاجة إلى مزيد مف الوضوح، فمع مف يتحدث ؟ ال أحد سوػ أبي 
مف المؤمنيف الصادقيف وقع في مشكمة و لو أخ أقدـ منو و تمّرس اإليماف يستشيره و يأنس لو، ىذه كذلؾ ُتعمِّمنا 
أشياء كثيرة، أحيانا تحلُّ المشكمة بينؾ و بيف إخوانؾ، أنت حديث عيد باإليماف واجيت مشكمة، عندؾ أخ مف 

ؽ ومستقيـ، و لو مكانتو اسألو و استشره، استأنس برأيو، اعرض القضية عميو، خمس سنوات في المسجد صاد
استعف بو، فمضى سيدنا عمر إلى سيدنا الصديق، وىو يجتز صفوؼ المسمميف و حمقاتيـ حتى لمحو في أقصى 
ـ منذ الجمع، تغمره طمأنينة عجيبة، مطمئف و مرتاح، ألقى عميو ذات األسئمة التي ألقاىا عمى النبي الكري

لحظات، و تمقى مف أبي بكر ذات اإلجابات التي سمعيا مف رسوؿ هللا، و انتيى الحوار بينيما عمى الشكل 
وقاؿ لي: أييا الرجل إنو  -أحيانا ال بد مف حـز  -التالي ؛ يقوؿ عمر: فأخذ أبو بكر بيدؼ و جذبيا في قوة 

 إنو عمى حق، فأنزؿ هللا السكينة عمى قمبي و رسوؿ هللا و لف يعصيو و إف هللا ناصره فاستمسؾ بغرزه، فوهللا
 . عممت أنو عمى حق

ىذا موقف، لماذا كاف ىذا الرجل " ما طمعت شمس عمى رجل بعد نبيٍّ أفضل مف أبي بكر " قريب جدا مف 
 مرتبة النبوة.
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ر المجالس، والحديث عف أصحاب رس وؿ هللا يمؤلنا ثقةإف شاء هللا نتابع الحديث عنو، و الحديث عنو وهللِا يعطِّ

 با عز وجل، يمؤلنا حبورا، يمؤلىا سعادة، 

ـَ ََّل َتُسبُّ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ النهِبيُّ َصمهى َّللاه ََاَؿ:  ُ َعْنُو  ـْ ))َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي َّللاه وا َأْصَحاِبي َفَمْو َأفه َأَحَدُك
َِْل ُأُحٍد َذَىًبا  ـْ َوََّل َنِصيَفُو((َأْنَفَق ِم َما َبَمَغ ُمده َأَحِدِى

 ]رواه البخارؼ[

 : ـَ ِ ْبِف ُمَغفٍَّل َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ َعْف َعْبِد َّللاَّ

ـْ َغَرًضا َبْعدِ  ـْ ))َّللاهَ َّللاهَ ِفي َأْصَحاِبي َّللاهَ َّللاهَ ِفي َأْصَحاِبي ََّل َتتهِخُذوُى ـْ َوَمْف َأْبَغَضُي ـْ َفِبُحبِّي َأَحبهُي ي َفَمْف َأَحبهُي
ـْ َفَقْد آَذاِني َوَمْف آَذاِني َفَقْد آَذى َّللاهَ َوَمْف آَذى َّللاهَ ُيوِشُؾ َأْف يَ  ـْ َوَمْف آَذاُى  ْأُخَذُه((َفِبُبْغِضي َأْبَغَضُي

 ]رواه الترمذؼ[

)) إذا ذكر أصحابي فأمسكوا((

 نتجّرأ عمى أصحاب رسوؿ هللا ؟  مف نحف حتى 

إف شاء هللا في درس قادـ نتابع الحديث عف ىذا الصحابي الجميل الذؼ ىو الصحابي األوؿ بعد رسوؿ هللا صمى 
هللا عميو و سمـ

والحمد  رب العالميف 
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... بو ترزؽ  لعمؾ( :  027 - 003) الدرس

28-08-1988لدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: لفضيمة ا -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف ، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف ، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا ، 
مما ، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو إنؾ أنت العميـ الحكيـ ، الميـ عممنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما عممتنا ، و زدنا ع

، وأرنا الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو ، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
الصالحيف.

أييا اإلخوة المؤمنوف ، مع الحديث النبوؼ الشريف ، 

ََاَؿ َكاَف َأَخَواِف َعمَ  ُ))َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ  ـَ َفَكاَف َأَحُدُىَما َيْأِتي النهِبيه َصمهى َّللاه ُ َعَمْيِو َوَسمه ى َعْيِد النهِبيِّ َصمهى َّللاه
ـَ َفقَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـَ َواآْلَخُر َيْحَتِرُؼ َفَشَكا اْلُمْحَتِرُؼ َأَخاُه ِإَلى النهِبيِّ َصمهى َّللاه ِبِو (( اَؿ َلَعمهَؾ ُتْرَزؽُ َعَمْيِو َوَسمه

 ]رواه الترمذؼ بإسناد صحيح عمى شرط مسمـ[

معنى يحترؼ أؼ يكتسب و يتسبب لرزقو ، االحتراؼ اتخاذ الحرفة وسيمة لكسب الرزؽ ، والحقيقة في المغة كممة 
" المينة " خدمة الزوجة حصرا، إال أف الناس يستعمموف كممة " المينة: بمعنى الحرفة خطأ ، النبي عميو الصبلة 

سبلـ كاف في مينة أىمو ، أؼ كاف في خدمة أىمو ، فالمينة خدمة األىل ، وأما أف يتخذ اإلنساف عمبل يكتب و ال
منو رزقو فيذه حرفة ، فالنبي عميو الصبلة و السبلـ كاف عمى عيده أخواف ، ىذه " كاف " ليست ناقصة ، و 

فكاف إذا جاءت بمعنى ُوجد فيي فعل ماض  لكنيا تامة ، بمعنى ُوجد كأف تقوؿ: كاف هللا و لـ يكف معو شيء ،
تاـ ، تفيد حدوث عمل في زمف معيف ، إال أف كاف التي تربط تركيب االسمية لزمف معيف ىذه كاف الناقصة أما 
مَّى ىذه تامة ، َكاَف َأَخَواِف " أؼ ُوجد أخواف عمى عيد النبي صمى هللا عميو و سمـ ، َفَكاَف َأَحُدُىَما َيْأِتي النَِّبيَّ َص 
ـَ َواآْلَخُر َيْحَتِرُؼ " يبدو أنيما أخواف و شريكاف و شريكاف في عمل ، فكاف األوؿ يمضي وقتو في  َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
دكانو ، أو في مكاف حرفتو ، و الثاني يعاونو و لكف يكثر في أف يأتي النبي عميو الصبلة و السبلـ ، ىذا الذؼ 

و الصبلة و السبلـ ليطمب العمـ ، فكأف األوؿ شكا إلى النبي عميو الصبلة و يكثر مف المجيء عند النبي عمي
السبلـ أّف جيد الثاني أو جيد أخيو ال يكافؤه ، ال يساويو و ال يوازيو ، فالنبي عميو الصبلة و السبلـ ما زاد عمى 

ي النبيَّ عميو الصبلة و أف قاؿ لؤلوؿ الذؼ يمضي كل وقتو في دكانو ، و الذؼ ىو متألِّـ مف أخيو الذؼ يأت
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 السبلـ لطمب العمـ 

 ))النبي عميو الصالة و السالـ ما زاد عمى أف َاؿ: َلَعمهَؾ ُتْرَزُؽ ِبِو ((

ىذا الحديث فيو دقة بالغة ، ألف الذؼ يطمب العمـ ، إنما يطمبو لغيره ، يتعمـ ليعمِّـ ، فنفعو يعـ األمة ، لذلؾ 
تي النبيَّ عميو الصبلة والسبلـ ليطمب العمـ ، وطمأف األوؿ أف هللا عز وجل النبي بارؾ عمل الثاني في أنو يأ

سوؼ يؤجرؾ لتساىمؾ مع أخيؾ ، و كأنؾ شريكو في األجر ، وكأف لؾ حصة مما يتعمـ ، ألنؾ تبذؿ جيدا أكبر 
يث التي يبارؾ فييا مف جيده ، وىو يبذؿ جيدا ليتعمـ ويعمِّـ ، فمعمؾ ُترزؽ بو ، إًذا ىذا الحديث مف أشير األحاد

النبيُّ عميو الصبلة و السبلـ لطمبة العمـ ، لكف في الوقت نفسو دخل النبي عميو الصبلة والسبلـ فرأػ شابا 
يصمي ، يبدو عميو أف دخل عميو ثانية و ثالثة فرآه يصمي و يقرأ القرآف ، سألو النبي عميو الصبلة و السبلـ: مف 

ىذا المصمي العابد األّواب ، قاؿ: يا رسوؿ هللا أخي ينفق عمي ، ىنا اختمف ينفق عميؾ ؟ أنت ال تعمل ، فقاؿ 
الوضع ، فقاؿ عميو الصبلة و السبلـ: أخوؾ أعبد منؾ ، فعبل شيء يحيِّر ، لماذا ىنا قاؿ: َلَعمََّؾ ُتْرَزُؽ ِبِو " وفي 

، لكف العمـ إنما يكوف لجميع الخمق ، الحالة الثانية قاؿ: أخوؾ أعبد منؾ " ألف العبادة إنما تكوف لذات اإلنساف 
فالذؼ يطمب العمـ مف أجل أف يعمِّـ ، و الذؼ يعبد مف أجل أف يسعد ، وهللا سبحانو وتعالى ما خمقنا في الدنيا 

 لكي نقعد و ال نعمل ، العمل جزء مف الديف.

يا رضى بما يصنع ، وأف مف خبلؿ ىذيف الحديثيف الشريفيف يتضح لكـ أف طالب العمـ تضع لو المبلئكة أجنحت
الذؼ لو شريؾ ويطمب العمـ فالشريؾ األوؿ لو نصيب كبير جدا مف أجر شريكو ألنو يتعمـ ليعمِّـ ، و النبي عميو 

 الصبلة و السبلـ يقوؿ ، 

ـْ مَ  ََاَؿ َخْيُرُك ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ُ َعْنُو َعْف النهِبيِّ َصمهى َّللاه ـَ اْلُقْرآَف َوَعمهَمُو(())َعْف ُعَِْماَف َرِضَي َّللاه  ْف َتَعمه

 ]رواه البخارؼ[

لو فرضنا أخويف في دكاف ، واحد منيما ممتـز بحضور مجالس العمـ ، فإذا غادر الشريؾ األوؿ األخ األوؿ 
الدكاف قبل المغرب بساعة ليصل إلى مجمس العمـ ، الثاني الذؼ يبقى في الحانوت ال ينبغي أف يتأّلـ ، ؿ ينبغي 

يضجر ، يجب أف يعمـ عمـ اليقيف أنو مأجور بتساىمو مع شريكو ، إذا كاف طالب عمـ ، أما لو دخل شريكو أف 
، ىب ليصمي الفريضة ىذه ال شؾ فيياليصمي نفبل في المسجد فإنو ال يؤجر ، ألف ىذا الوقت وقت العمل ، لو ذ
ا إلى هللا عز وجل ىذا ليس عمبل و لكف لو ذىب الشريؾ ليصمي وقت الضحى ثماني ركعات في المسجد تقرب

صالحا ، ألنو لـ يبذؿ جيدا مكافئا لجيد شريكو في المحل ، إنو يتعّبد اآلف ، فالمتعبِّد قاؿ: أخوؾ أعبد منؾ 
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الذؼ يكسب الرزؽ أعبد منؾ ، أما طالب العمـ قاؿ:

))َلَعمهَؾ ُتْرَزُؽ ِبِو (( 

عمـ أف طمب العمـ ال شيء يعدلو ، وال شيء يفوقو ، و ال ىذاف الحديثاف يجب أف يوضعا بيف يدؼ كل مؤمف لي
ذا أردتيما معا فعميؾ شيء يسمو عميو ، إذا أردت الدنيا فعميؾ بالعمـ ، و إذا أردت اآلخرة فعميؾ بالعمـ  ، وا 

مف  ، والحقيقة أف أيَّة مشكمة تنشأ في حياتؾ سبب ىا الجيل ، كـ أسرة انيارت ، كـ مف امرأة ُطمقت ، كـبالعمـ
زوج لقي جزاء عممو بسبب جيمو ، لو أنو طمب العمـ لما وقع في شر عممو ، لو أنو عرؼ حدود هللا لما دفع 
الثمف غاليا ، لو أنو طبق الشرع الذؼ يجيمو لما وقعت ىذه المشكمة ، لو أنو عرؼ كيف ينبغي لو أف يقرض ف 

بغي لو أف يحترؼ ، مف خبلؿ مجالس العمـ و كيف ينبغي أف يستقرض ، وكيف ينبغي لو أف يبيع ، و كيف ين
لما وقع في ىذه الورطة الكبيرة ، لذلؾ ما مف مشكمة ، وما مف ورطة ، ومف مأساة إال وراءىا جيل مطبق ، أو 
إال وراءىا معصية  عز وجل ، وما مف معصية إال وراءىا جيل مطبق ، فمذلؾ طمب العمـ فريضة ، و الذؼ 

عيني ، أؼ عمى كل مسمـ تقوؿ لي: أنا اختصاصي محاماة ، طمب العمـ عميؾ  يؤكده أف طمب العمـ فرض
فريضة ، أنا نختص بالطب ، أنا ميندس ، أنا تاجر ، أنا صاحب مينة ، أنا صاحب مصمحة ، طمب العمـ 
، فرض عمى كل مسمـ ، ىو نفسو ىذا الطمب يرفع مف شأف المسمـ ألف هللا سبحانو وتعالى ما اتخذ وليا جاىبل 

 ولو اتخذه لعممو ، ما اتخذ وليا جاىبل.

يفيد ىذا الحديث أيضا أنو مف انقطع لطمب العمـ والتفقو في أحكاـ الديف لحفع شريعة  عز وجل فإف هللا 
سبحانو و تعالى يييئ لو مف يقـو بشؤونو و يكفيو حاجاتو ، سبحاف هللا طمب العمـ مطمب ثميف ، بنا عز وجل 

ر لو أعمالو في الدنيا ، مف طمب العمـ تكفل هللا برزقو ، بمعنى أنو يعمل عمبل قميبل يكافئ طالب العمـ ب أنو ييسِّ
ويكسب قوت يوه مف دوف حرج ، ومف دوف ضيق ، ومف دوف مشكمة ، ألف هللا سبحانو و تعالى أوؿ مكافأة لو 

 عز وجل أنيـ لما كنتـ تطمبوف العمـ ىذا الكبلـ لكـ أييا اإلخوة األكاـر ، أوؿ مكافأة تكافؤوف بيا مف ِقبل هللا
لوجو هللا عز وجل فا سبحانو و تعالى حق عميو أف ييسر لكـ أموركـ ، في أعمالكـ ، الحديث القدسي: ابف آدـ 
خمقت لؾ السموات و األرض و لـ أعي بخمقيف ، أفيعييني رغيف أسوقو لؾ كل حيف ، ليعميؾ فريضة ، ولؾ 

ي فريضتي لـ أخالفؾ في رزقؾ ، وعزتي و جبللي إف لـ ترض بما قسمتو لؾ عمي رزؽ ، فإذا خالفتني ف
فؤلسمِّطف عميؾ الدنيا تركض فييا ركض الوحش في البرية ، ثـ ال ينالؾ منيا إال ما قسمتو لؾ و ال أبالي ، 

ف لـ تسم ـ لي فيما أريد وكنت عندؼ مذموما " أنت تريد و أنا أريد ، فإذا سممت لي فيما أريد كفيتؾ ما تريد ، وا 
، ة و السبلـ ، وال ينطق عف اليوػ أتعبتؾ فيما تريد ، ثـ ال يكوف إال ما أريد "، ىذا الكبلـ كبلـ النبي عميو الصبل

 إف ىو إال وحي يوحى.
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أنا أستمع إلى قصص كثيرة ، أف إنسانا آثر الدنيا عمى اآلخرة فخسر الدنيا و اآلخرة ، وهللِا وفق ىذا الحديث 
 ص ، مف آثر دنياه عمى آخرتو خسرىما معا ، ومف آثر آخرتو عمى دنياه ربحيما معا.آالؼ القص

د منؾ " يتضح لكـ قيمة طمب فمف خبلؿ ىذيف الحديثيف الشريفيف األوؿ:َلَعمََّؾ ُتْرَزُؽ ِبِو " والثاني: أخوؾ أعب
أنو يجب عميو أف يؤدؼ زكاة  ف، ىذا الوقت  ، اإلنساف حينما يؤدؼ زكاة مالو يجب أف يعمـ عمـ اليقيالعمـ
، زكاة الوقت أف تقتطع مف وقتؾ الثميف وقتا تتعرؼ فيو إلى هللا عز وجل ، إلى كتابو ، إلى سنة نبيو ، إلى وقتو

أحكاـ دينو ، إلى سيرة أصحاب رسوؿ هللا عمييـ رضواف هللا ، ىذا الوقت حينما تبذلو رخيصا هللا سبحانو وتعالى 
 يبارؾ لؾ في وقتؾ.

اف بوّدؼ أف تعمموا أنو يمكف أف ُيستيمؾ وقُتؾ استيبلكا رخيصا ال حدود لو ، قطعة في ماكينة عندؾ ، ك
تستيمؾ لؾ عشر ساعات ، أو عشريف ساعة ، أو أياما عديدة ، مف دوف طائل ، فمذلؾ: احفع هللا يحفظؾ ، 

 ابذؿ وقتؾ في سبيل معرفة هللا يبارؾ لؾ هللا في وقتؾ.

  الحديث الثاني :

ـَ ِمْف َبْيِتي ََطُّ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَلْت َما َخَرَج النهِبيُّ َصمهى َّللاه ّـِ َسَمَمَة  ّـِ اْلُمْؤِمِنيَف ُأ َماِء  ))َعْف ُأ ِإَّله َرَف ََ َطْرَفُو ِإَلى السه
ـه َأُعوُذ ِبَؾ َأْف َأِضله َأْو ُأَضله َأْو َأِزؿه َأْو ُأَزؿه َأوْ  (( َفَقاَؿ المهُي ـَ َأْو َأْجَيَل َأْو ُيْجَيَل َعَميه ـَ َأْو ُأْظَم  َأْظِم

 ]رواه أبوداود والترمذؼ وغيرىما بأسانيَد صحيحة[

الدعاء مخ العبادة ، العبادة ىي الدعاء ، الدعاء اتصاؿ با عز وجل ، عمى وجو الحاجة خرت مف البيت ، يا 
ج البيت ، ىناؾ مفاجآت ، ىناؾ مشكبلت ال يعمميا إال ترػ في ىذه الساعات الثماني التي سوؼ أقضييا خار 

هللا ، إذا خرجت مف بيتؾ متكبل عمى هللا عز وجل ، وقد دعوتو أف يحفؾ مف أف تضل أو تضل ، أحيانا 
قيا ، فيسيء الظف بيذا  اإلنساف يخرج مف بيتو ذىب إلى متجره ، يسمع قصة غير صحيحة عف صحابي فيصدِّ

ليس عنده إمكانية فيصدقيا آية غير صحيح ، و يسمع فكرة تتناقض مع الديف ، الصحابي ، يسمع تفسير 
، تفوت عميو وقع فس الضبلؿ ، فيذا حينما يسيء الظف با عز وجل ، وحينما يعتقد با عز وجل ما ال أحيانا

يستعيذ با مف أف ينبغي أف يعتقده ، حينما ينحرؼ في اعتقاده ، فيذا قد ضل ضبلال بعيدا ، فاإلنساف يجب أف 
و الناس توجييا غمطا ، يوجيو نحو الدنيا ، يوجيو نحو معصية ، نحو مخالفة ،  َيِضل أو أف ُيِضل ، أؼ يوجِّ

 نحو شبية ، فقد أضميـ ، وكل مف فعل ىذه الشبية في عنقو. 
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ََاَؿ َجاَء َناٌس ِمْف اْْلَْعَراِب ِإَلى َرُسو وُؼ َفَرَأى ))َعْف َجِريِر ْبِف َعْبِد َّللاهِ  ـْ الصُّ ـَ َعَمْيِي ُ َعَمْيِو َوَسمه ِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ََِة َفَأْبَطُئوا َعْنُو َحتهى ُرِئَي َذِلَؾ ِفي وَ  َد ـْ َحاَجٌة َفَحثه النهاَس َعَمى الصه ََْد َأَصاَبْتُي ـْ  ـه ِإفه َرُجاًل ُسوَء َحاِلِي ََاَؿ ُِ ْجِيِو 

ُروُر ِفي َوْجِيِو َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى ِمْف اْْلَْنَصاِر َجاَء بِ  ـه َتَتاَبُعوا َحتهى ُعِرَؼ السُّ ـه َجاَء آَخُر ُِ ُصرهٍة ِمْف َوِرٍؽ ُِ
ُِْل َأْجِر َمفْ  ـِ ُسنهًة َحَسَنًة َفُعِمَل ِبَيا َبْعَدُه ُكِتَب َلُو ِم ْساَل ـَ َمْف َسفه ِفي اإلِْ ُ َعَمْيِو َوَسمه َل ِبَيا َوََّل َيْنُقُص ِمْف  َعمِ َّللاه
ُِْل ِوْزِر َمفْ  َئًة َفُعِمَل ِبَيا َبْعَدُه ُكِتَب َعَمْيِو ِم ـِ ُسنهًة َسيِّ ْساَل ـْ َشْيٌء َوَمْف َسفه ِفي اإلِْ َعِمَل ِبَيا َوََّل َيْنُقُص ِمْف  ُأُجوِرِى

ـْ َشْيٌء ((  َأْوَزاِرِى

 ]رواه مسمـ[

اسُتفتي ، يبدو أنو رجل ديِّف فسألو بعُض جيرانو في السوؽ ، بعض أصدقائو ىذه مشكمة ، اإلنساف إذا ُسئل ، 
في المدرسة ، بعض إخوانو في عمل ، في دائرة ، سألوه في قضية متعمقة بالزواج ، متعمقة بالطبلؽ ، متعمقة 
دة إلى بكسب الماؿ ، ىل ىي حبلؿ ، وىل تجوز ، وراح أفتى فتوػ غير صحيحة ، فتوػ مرتجمة ، ليست مستن

عمـ ، و ال إلى نص شرعي ، وال إلى رأؼ عالـ جميل ، إنما ىي مف بنات أفكاره ، قد ضل ضبلال كبيرا ، ىو 
اآلف أضلَّ ، فاإلنساف بيف أف ُيضل ، وبيف أف ُيِضل ، وكبلىما خطر ، إذا ضل فقد ضل ، أما إذا أضل فقد 

 تحمل إثـَ كل مف أضمو ، قاؿ تعالى: 

َئًة َيُكْف َلُو ِكْفٌل ِمْنَيا﴾﴿َمْف َيْشَف َْ َشفَ   اَعًة َحَسَنًة َيُكْف َلُو َنِصيٌب ِمْنَيا َوَمْف َيْشَف َْ َشَفاَعًة َسيِّ

 ]سورة النساء[

يتحمل المسؤولية ، كل توجيو لو أنؾ أفتيت بأف ىذه الطريقة لكسب الماؿ حبلؿ ، كل مف فعميا في صحيفتؾ ، 
الناس صحيحة ، كل مف قّمدؾ فييا فيو في صحيفتؾ ، لذلؾ اإلنساف  لو أنؾ أفتيت أف ىذه الطريقة في معاممة

ىذا دعاء يجب أف يدعوه كل إنساف ، واإلنساف يخرج مف بيتو يا ترػ يمتقي بإنساف يغيِّر لو عقيدتو ، يعطي 
قصة غير صحيحة ، يعطيو فكرة ما أنزؿ هللا بيا مف سمطاف ، يثير في قمبو شبية ، يثير في قمبو مشكمة ، 
َـّ أَُعوُذ ِبَؾ َأْف َأِضلَّ َأْو ُأَضلَّ " الضبلؿ قضية اعتقاديو ، "َأْو َأِزؿَّ َأْو ُأَزؿَّ " أؼ تزؿ قدمي فأرتكب م عصية ، "المَُّي

دخل إلى محل فيو اختبلط فقعد ، وجد الجموس ممتعا ، زلت قدمو ، سمع قصة ماجنة مف صديق ، استمع ليا 
فييا عيب خطير ، قاؿ: اسكت ، ألبسو إياىا ، أنت أولى الناس بثمنيا ، عندؾ  باىتماـ ، زلت قدمو ، يبيع بيعة

أوالد ، والوقت صعب ، ىذا كبلـ الشيطاف ، عندؾ أوالد والوقت صعب ، اخمص منيا ، أخفى العيب فزّؿ ، َأْو 
فييا عيب ، حطيا برقبتي ، ما معنى  َأِزؿَّ َأْو ُأَزؿَّ " إما أف َأِزّؿ مف تمقاء ذاتي ، أو ُأدفع إلى أف َأزّؿ ، واحد أخي

رقبتؾ ، ومف أنت حتى تضعيا في رقبتؾ ، فاإلنساف يقع في ظف ، يسحبوه إلى غداء ، ال يجوز أف أقعد في 
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ـَ " ـَ َأْو ُأْظَم  ىذا المحل ، أخي ال يكف دينؾ سميكا كثيرا ، حميا برنة  فحميا بنة فزّؿ ، َأْو َأِزؿَّ َأْو ُأَزؿَّ َأْو َأْظِم
إلنساف أحيانا يظمـ زبونو ، ويكوف الزبوف مالو حبلؿ فيقوؿ لو: رجاء انصحني ، فيعطيو شيئا يغشو فيو ، صار ا

فيو ظمـ ، أخذت منو مبمغا ال يساوؼ ىذه الحاجة ، صار ىناؾ ظمـ  أحيانا يظمـ الواحد صانعا عنده ، أحيانا 
منو فيظممو ، أحيانا يظمـ شريكو ، يكوف المحل يظمـ زوجتو ، أحيانا يظمـ جاره ، أحيانا يكوف جاُره أضعف 

باسمو وشريكو ليس لو شيء ، فيضايقو و يظممو ، يعطيع أقل مف حقو ،و الظمـ ظممات يـو القيامة ، َأْو َأِزؿَّ َأْو 
ـَ " ال أظِمـ و ال ُأظَمـ ، " َأْو َأْجَيَل َأْو ُيْجَيَل َعَميَّ " ىنا ـَ َأْو ُأْظَم الجيل السفاىة ، الجيل بمعناه األوؿ  ُأَزؿَّ َأْو َأْظِم

 ضد العمـ ، والجيل بالمعنى الثاني السفو ، قاؿ الشاعر:

 فنجيل فوؽ جيل الجاىمينا          أَّل َّل يجيمف أحٌد عمينا

ومف ىنا ُسّميت الفترة التي سبقت بعثة النبي عميو الصبلة و السبلـ بأنيا الجاىمية ، كاف فييا شرب الخمر ، و 
يا الربا ، و كاف فييا عبادة األصناـ ، ىذا كمو جيل ، فييا عصبية ، فييا حروب طاحنة ألسباب تافية ، كاف في

 فييا إزىاؽ أرواح ، فييا اغتصاب نساء ، فييا غصب أمواؿ فييا عبودية ، كميا طافحة بالمخازؼ:

 فنجيل فوؽ جيل الجاىمينا          أَّل َّل يجيمف أحٌد عمينا

ـَ َأْو َأْجيَ وهللا ىذا دعاء  ـَ َأْو ُأْظَم َـّ أَُعوُذ ِبَؾ َأْف َأِضلَّ َأْو ُأَضلَّ َأْو َأِزؿَّ َأْو ُأَزؿَّ َأْو َأْظِم َل َأْو ُيْجَيَل جميل جدا: المَُّي
ح مف دوف ما ييتـ بالجمع اإلحدػ عشر نقميا واحدا ، كاف الطالب والده  َعَميَّ " أحيانا اإلنساف يظمـ ، مصحِّ

ح لـ ينتبو لمجمع ، مستعجل و متوفى قدـ ب كالوريا ينتظر يدخل الجامعة فرسب ، ىذا رسب ظمما ، ىذا المصحِّ
تضايق ، فصار فيو ظمـ ، وقع في الظمـ أحيانا تنيار أسرة برسوب طالب ، أسرة بكامميا ، فكل إنساف مسؤوؿ ، 

سميف فيحدث معو صدمة ، أحيانا طبيب يسأؿ ينسى أف يسأؿ المريض سؤاال عف الحساسية يعطيو إبرة بن
يأخذونو عمى المستشفى فيدفعوف عنو عشرة آالؼ ليرة ، اسألو ىل معو حساسية ، ظممو ، أحيانا محامي يظمـ 
مف دوف أف يشعر ، تكوف القضية ُتحل صمحا ، ال أخذ لؾ حكما لمصمحتؾ ، يتركو ثماني سنوات في القضاء ، 

يانا يكوف الظمـ ، الميف الراقية يكوف فييا الظمـ أحيانا ، فالظمـ أف وهللا ما مشي الحاؿ ، قل لو مف األوؿ ، فأح
تعتدؼ عمى حق اآلخريف ، أف تعتدؼ عمى أمواليـ ، أف تعتدؼ عمى أعراضيـ ، أف تأخذ ما ليس لؾ بحق أف 

 تأخذه.

والثاني فيو ىذاف الحديثاف أتمنى عميكـ أف تحفظوىما ، وأف تدعو بيما ، فاألوؿ فيو حثّّ عمى طمب العمـ ، 
 دعوة إلى أف تستعيف با سبحانو و تعالى كمما واجيت مشكمة ، أو كمما خرجت مف بيتؾ.
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واآلف إلى بعض مواقف سيدنا الصديق رضي هللا عنو ، تحدثنا في الدرس الماضي أف ىذا الصحابي الجميل 
الببلد البعيدة مف المدينة كمف أكثر سيدنا الصديق واجو بعد وفاة رسوؿ هللا مشكمتيف ؛ فالمشكمة األولى أنو في 

المسمميف حديثي عيد باإلسبلـ ، و كاف الديف مرتبطا في وجدانو ارتباطا كامبل بسيدنا رسوؿ هللا صمى هللا عميو 
و سمـ ، فمما مات النبي عميو الصبلة و السبلـ و قواـ فييـ مف رؤسائيـ مف استغل حداثة اإلسبلـ و دعا إلى 

لحق أنيا لـ تكف أوؿ األمر ردة كاممة عف الديف ، إنما كانت امتناعا عف دفع الزكاة ، أوؿ االرتداد عنو ، وا
ظاىرة مرضية ، أوؿ طاىرة امتناع في حكـ سيدنا أبي بكر أف بعض الناس مف أسمموا حديثا امتنعوا عف دفع 

ردة ، رآىا ردة عف الديف ، ورآىا الزكاة ، لكف أبا بكر رضي هللا عنو بنظره الثاقب ومحاكمتو الدقيقة رأػ أف ىذه 
عجما لعود اإلسبلـ ، جس نبض ، بعد أف مات الرسوُؿ ، فإذا أبدػ اإلسبلـ ، فكاف ىناؾ اتجاىاف ؛ األوؿ يرػ 
أاّل ُيقاَتل ىؤالء ما داموا لـ يقترفوا سوػ امتناعيـ عف الزكاة ، و عمى رأس ىذا الفريق سيدنا عمر بف الخطاب 

ية صغيرة يجب أف ال تحمل خميفة المسمميف عمى أف يقاتميـ مف أجميا ، ىذا رأؼ سيدنا رضي هللا عنو ، القض
عمر ، ورأيآخر يرػ أف الزكاة ركف مف الديف ليس مف حق الخميفة أف يدع الناس ييدمونو ، ويرػ أف االمتناع 

سبلـ ، وحمل لواء ىذه عف أدائيا ليس سوػ البداية ، وليس سوػ حركة استطبلع يتوالى بعدىا القضاُء عمى اإل
يق رضي هللا عنو ، فصار عندنا اتجاىاف ؛ الحقيقة لو سئل الناس: مف الذؼ سيكوف أكثر  الدعوة أبو بكر الصدِّ
صرامة و شدة ، ومف الذؼ سيكوف أكثر لينا و ميادنة ؟ لما ترددوا في أف يشيروا إلى عمر بف الخطاب مناديا 

لى أبي بكر داعيا  إلى األناة و الحمـ ، و لكف الذؼ حدث عكس ذلؾ ، اإلنساف الوديع المطيف بالقمع الصاـر ، وا 
اليادغ الصامت الرقيق الذؼ يؤثر أف يبقى في الظل مف دوف ضجيج ، أغمب الظف أف ىذا الرجل اليادغ 
 سيختار موقف الميف ، موقف الميادنة ، وموقف الموادعة ، موقف المسايرة ، موقف التساىل ، وأف سيدنا عمر
سيأخذ موقفا شديدا ، والذؼ حصل ىو العكس ، والحقيقة لقد باكر سيدنا الصديق األزمة بإرادة مشحونة مشحوذة 

حا اقتناعو بيذه الكممات ، كاف موقفو.   مصممة عمى أف يضرب في غير تردد ، موضِّ

ُ عَ  ََاَؿ َلمها ُتُوفَِّي َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـَ َواْسُتْخِمَف َأُبو َبْكٍر َبْعَدُه َوَكَفَر َمْف َكَفَر ِمْف ))فَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة  َمْيِو َوَسمه
ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ ُعَمُر ِْلَِبي َبْكٍر َكْيَف ُتَقاِتُل النهاَس َوََْد  ََاِتَل النهاَس اْلَعَرِب   ُأِمْرُت َأْف ُأ

ي َماَلُو َوَنْفَسُو ِإَّله ِبَحقِِّو َوِحَساُبوُ  َحتهى َيُقوُلوا ـَ ِمنِّ ُ َعَص ََاَؿ ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه ُ َفَمْف   َعَمى َّللاهِ َفَقاَؿ َوَّللاهِ ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه
اَلِة َوالزهَكاِة َفِإفه الزهَكاَة َحقُّ اْلَماِؿ َوَّللاهِ  َؽ َبْيَف الصه وَنُو ِإَلى َرُسوِؿ َّللاهِ َْلََُاِتَمفه َمْف َفره  َلْو َمَنُعوِني ِعَقاًَّل َكاُنوا ُيَؤدُّ

ـْ َعَمى َمْنِعِو َفَقاَؿ ُعَمُر َفَو َّللاهِ َما ُىَو ِإَّله َأْف َرَأْيُت َّللاهَ  ـَ َلَقاَتْمُتُي ُ َعَمْيِو َوَسمه ََْد َشَرَح َصْدَر َأِبي َبْكٍر ِلْمِقَتاِؿ َصمهى َّللاه  
((َفَعرَ   ْفُت َأنهُو اْلَحقُّ

 ]رواه البخارؼ[
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 أما عمر فيقف مف األزمة موقفا مغايرا ، ويوجو إلى الخميفة ىذا السؤاؿ: َكْيَف ُتَقاِتُل النَّاَس َوَقْد 

ََاِتَل النهاَس َحتهى َيُقوُلوا ََّل ِإلَ  ـَ ُأِمْرُت َأْف ُأ ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه (( ُ ََاَؿ ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه ُ َفَمْف  َو ِإَّله َّللاه
ي َماَلُو َوَنْفَسُو ِإَّله ِبَحقِِّو َوِحَساُبُو َعَمى َّللاه (( ـَ ِمنِّ  َعَص

ويجيب أبو بكر ألـ يقل الرسوؿ: إال بحقيا ، أال إف الزكاة مف حقيا ، سيدنا أبو بكر يكشف في موقف ىذا عف 
يرتو النافذة ، وعف يقينو با وبرسولو الذؼ يرتفع إلى مستوػ اإلذعاف المطمق لما ألقياه يقيف المؤمف ، وعف بص

مف أمر و منيج ، وىو بيذا يحمل كل مسئوليتو عف الديف ، فبل يسمح أف يتغير عمى عيده شيء مف شرع هللا 
د مف أف تضل قائمة ميما و سنة رسولو ، وكل فريضة توفي النبي عميو الصبلة و السبلـ وىي قائمة ، و ال ب

 تكف التضحيات.
 سيدنا عمر قاؿ:

) ََْد َشَرَح َصْدَر َأِبي َبْكٍر ِلْمِقَتاِؿ َفَعَرْفُت َأنهُو اْلَحقُّ  َ  ()) َفَوَّللاهِ َما ُىَو ِإَّله َأْف َرَأْيُت َّللاه

حكـ وىو األعقل وىو يبدو أنو تأمل وجد في النياية أف رأؼ سيدنا الصديق ىو األصوب و ىو األجل و ىو األ
 األقوػ ، لذلؾ قاؿ:

ََْد َشَرَح َصْدَر َأِبي َبْكٍر ِلْمِقَتاِؿ َفَعَرْفُت َأنهُو اْلَحق((  َ  )) َفَو َّللاهِ َما ُىَو ِإَّله َأْف َرَأْيُت َّللاه

ف مفَّ هللا عمينا سيدنا ابف مسعود يقوؿ: لقد قمنا بعد رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ مقاما كدنا نيمؾ فيو لوال أ
 بأبي بكر " القضية ليا أبعادىا ، فمو تساىل النتيى اإلسبلـ.

عندنا موقف آخر ؛ ىذا الموقف أف النبي عميو الصبلة و السبلـ قبيل وفاتو أعّد جيشا تحت إمرة أسامة بف زيد ، 
ؿ هللا األجبلء ، بما سينا أسامة بف زيد ال يزيد عمره عف سبعة عشر عاما ، وكاف في ىذا الجيش أصحاب رسو 

فييـ سيدنا عمر ، و سيدنا عثماف و سيدنا عمي ، وكاف قائدىـ أسامة بف زيد ، ِحبُّ رسوؿ هللا ، الحقيقة ىنا 
سؤاؿ ؛ وكاف الجيش يـو مات النبي عميو الصبلة و السبلـ معسكرا عمى ُبعد أمياؿ ثبلثة مف المدينة ، يتيّيأ 

لصبلة والسبلـ زحفو ، و اختمف الناُس بعد ىذا في أمره ، فرأػ فريق مف لمسير ، وأرجأت وفاة النبي عميو ا
المسمميف وعمى رأسيـ عمر بف الخطاب أف بْعث جيش أسامة إلى الشاـ مخاطرة رىيبة ، في الوقت الذؼ 
أصبحت فيو المدينة نفسيا عاصمة اإلسبلـ ميددة بغزو المرتديف ، معقوؿ نرسل جيشا مف المدينة إلى الشاـ 

مفتح ، وكوف المدينة حركة ارتداد خطيرة جدا ، ربما قضت عمى اإلسبلـ كمو ، ىذا كاف موقف سيدنا عمر ل
بالعقل ، اإلنساف قبل أف يفتح ببلدا أخرػ يضمف سبلمة ببلده الداخمية ، ورأػ سيدنا عمر ضرورة عودة الجيش 
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مة نفسو قائد الجيش مف أصحاب ىذا الرأؼ ، إلى المدينة ليكوف في مواجية األحداث الجديدة الزاحفة ، وكاف أسا
ي هللا عنو رأيو غريب حسب القائد نفسو كاف رأُيو أف يتجو ىذا الجيش لحماية المدينة ، لكف أبا بكر رض

، يستمد منطقو مف إيمانو وكل قضية عنده تتسع لبلجتياد إال قضية أبـر هللا فييا حكما ، إذا القضية هللُا المنطق
أبـر فييا حكما ىذه قضية مقطوع فييا ، أو أصدر النبي عميو الصبلة و السبلـ فييا أمرا ، لقد سبحانو وتعالى 

أمر النبي عميو الصبلة و السبلـ قبيل وفاتو أف ُينفذ بعُث أسامة ، فميكف ما أمر النبيُّ بو ، ميما تكف مستحدثات 
د المدينة ، وىكذا كاف ج واب أبي بكر لمناس ، ماذا قاؿ ؟ قاؿ ىذا الظروؼ ، وميما تكف األخطار التي تيدِّ

الصحابي الجميل: أنِفذوا بْعث أسامة ، فوهللِا لو خطفتني الذئاُب ألنفذُتو كما أمر النبي عميو الصبلة و السبلـ ، 
قف إيماني ، في المنطق ال بد أف ال يخرج ، منطق   وما كنُت ألرّد قضاًء قضاه النبي عميو الصبلة و السبلـ .

ث ، و بمنطق الواقع يجب أف يبقى الجيش في المدينة ، لكف في منطق اإليماف ىذا الجيش جّيشو رسوؿ األحدا
هللا ، وىذا القائد عّينو رسوؿ هللا ، وعاد بعض المسمميف و عمى رأسيـ عمر بف الخطاب يطمبوف مف أبي بكر أف 

ا الجيش ، لكف غير القائد ، الذؼ يجعل عمى رأس الجيش قائدا غير أسامة ، ىذا صغير جدا ، طيب ننفذ ىذ
كاف فتى صغير السف محدود الخبرة ، و ال سيما وفي ىذا الجيش شيوخ الصحابة وأجبلؤىـ ، وىذه المسالة أيضا 
إذا ُبحثت في المنطق المجّرد يبدو ذلؾ الرأؼ سديدا ، لكف أبا بكر في ىذا شأنو في كل أمر يستمد منطقو مف 

ىو رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ ، ولقد رضيو هللا الصحابة ورسوؿ هللا حي ،  إيمانو ، فالذؼ وّلى أسامة
أفيخمع أبو بكر رجبل واّله النبيُّ عميو الصبلة و السبلـ ، مستحيل ، ولـ يكد عمر يعرض الرأؼ لُيقترح عمى أبي 

ثار ثورة ما ثار مثميا قببًل وال  بكر حتى ثار ىذا الرجل الحميـ ، والحميـ قّمما يثور ، و لكف إذا ثار شيء مخيف ،
ذا كاف بسرعة  بعًدا ، ولندع شاىد عياف يصف لنا المشيد فيقوؿ: لما قاؿ سيدنا عمر ىذا الجيش ال نرسمو ، وا 
إرسالو فقائد آخر ، وثب أبو بكر مف مكانو ، وأخذ بمحية عمر و ىّزىا ىزِّا شديدا ، وقاؿ: ويحؾ يا ابف الخطاب 

في الجاىمية خّوار في اإلسبلـ ، أيولِّيو رسوؿ هللا و تأمرني أف أعزلو ، ىكذا ، ما ىذه  ، ثكمتؾ أمُّؾ أجبار
اء الحميـ اليادغ الذؼ يؤثر أف يبقى في الظل ىكذا يفعل ، ثـ قاـ يتبعو  الشخصية ؟ ىذا الوديع المطيف البكَّ

رؾ عمى بركة هللا ، و سار عمر ، قاـ سيدنا الصديق يتبعو عمر إلى حيث كاف الجيش معسكرا فدعاىـ لمتح
معيـ ووّدعيـ ، و مشى الخميفة عمى قدميو إلى جوار أسامة الذؼ كاف ممتطيا ظير فرسو ، أسماة الشاب الذؼ 
ال يزيد عف سبعة عشر عاما يركب فرسو ، و سيدنا الصديق الشيخ الوقور خميفة المسمميف يمشي عمى رجميو ، 

فيـّ بالنزوؿ داعيا خميفة رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ إلى الركوب ،  سيدنا أسامة كمو أدب ، واستحيا أسامةُ 
فثّبتو أبو بكر بيده في مكانو ، وىو يقوؿ: وهللِا ال نزلَت وال ركبُت ، وماذا عمّي أف أغبِّر قدمي في سبيل هللا 

كل جمل ييوف إال أمرا  ساعة ، وأراد أف يبقى راكبا ليرفع لو شأنو أماـ أفراد الجيش ، كل أمر عنده سيل ، و
 يدعوه إلى الخروج قيد أنممة عف طاعة هللا و رسولو.
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بعد ذلؾ لـ تكد القبائل المرتّدة تشيد جيش أسامة متوجيا نحو الشاـ إال خافت ، وقالت: وهللِا لو كانت المدينة 
ياـ لتقاتل الرـو ، تئف تحت وطأة الضعف والخبلؼ كما سمعنا ما كاف بوسعيا أف تبعث ىذا الجيش في ىذه األ

فالذؼ حدث أف خروج ىذا الجيش إلى الشاـ و الفتف مستعرة في المدينة ، واالرتداد عمى أوجو أوحى لكل 
المرتديف أف الموقف متيف جدا ، قالوا: وهللِا لو كانت المدينة تئف تحت وطأة الضعف والخبلؼ كما سمعنا ما 

.كاف بوسعيا أف تبعث ىذا الجيش في ىذه األياـ   لتقاتل الرـو

نعيد عميكـ مرة ثانية قوؿ ابف مسعود رضي هللا عنو: لقد قمنا بعد رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ مقاما كدنا 
نيمؾ فيو لوال أف مفَّ هللا عمينا بأبي بكر " وىذه القصة ليا مغزػ ، أحيانا بمنطق التجارة إذا كاف لـ تعمل كذا ما 

أجل ال تربح ، ىذا منطق التجارة ، إذا كاف ىذا المبمغ دّينتو لفبلف وأرجعو لي رفعت السعر إذا كاف البيع إلى 
بعد سنة ذىبت نصف قيمتو ، ال يناسبي ، ىناؾ منطق تجارؼ ، ىناؾ منطق مادؼ ، ىناؾ منطق بيع و شراء 

 ، ىذه القضية ، و ىناؾ منطق اإليماف ، منطق اإليماف يقوؿ لؾ: 

  ََْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُو َلُو َأْضَعافًا َكِِيَرًة﴾﴿َمْف َذا الهِذي ُيْقِرُض َّللاهَ 

 ]سورة البقرة[

منطق التجارة أف ىذه المائة ألف إذا ديناىـ نأخذىا بعد سنة ستيف ألفا ، بالقوة الشرائية ، ىكذا العادة كل الدوؿ 
ي ليس معي ، أو ترجعيا بشكل تضخـ نقدؼ ، ىذا المبمغ بقدر القدرة الشرائية ، فإقراض الناس عمل أحمق أخ

معيف ، بقيمة ثابتة ، وىذا فيو إرىاؽ لئلنساف ، بمنطق اإليماف إقراض الناس عمل عظيـ ، يكافئ هللا عميو ، 
 بالمنطق التجارؼ اإلقراض عمل غير حكيـ.

ف ، أخذنا التعميق الذؼ أتمنى أف يكوف واضحا أمامكـ أف في حياتنا كميا منطقيف ؛ منطق مادؼ و منطق اإليما
مثبل القرض ، في منطق التجارة و منطق قيـ األمواؿ اإلقراض حمق ، بمنطق اإليماف أنت إذا أقرضت ىذا 
اإلنساف رضي هللا عنؾ ، وكأنؾ أقرضَت هللَا عز وجل ، المؤمف ال تحركو المقاييس التي ىي سائدة في المجتمع 

 نا عز وجل يقوؿ لؾ: ، تحركو قيـ أخرػ ، قيـ نابعة مف كتاب هللا ، فمما رب
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 ﴿َمْف َذا الهِذي ُيْقِرُض َّللاهَ ََْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُو َلُو َأْضَعافًا َكِِيَرًة﴾

 ]سورة البقرة[

لمنطق المادؼ ىذا العمـ غير أنت بيذا تتمنى أف تقرض الناس مبمغا مف الماؿ ، أما المنطق التجارؼ ، وا
تو يدرس ، ويحيف وقت مجمس عمـ ، بمنطق الوقت ىذا استيبلؾ لموقت ، ، لما الطالب يكوف جالسا في بيمجدؼ

لو قعد في البيت و ألغى الدرس لقرأ بحثا ، وقرأ فصبل ، لكنو في منطق الدراسة ال بد أف يمغي حضور مجالس 
بو طواؿ العمـ ، أما منطق اإليماف لعمو إذا حضر ىذا المجمس و تعمـ حكما أو آية أو حديثا ، لعل هللا ينفعو 

حياتو ، وهللُا سبحانو و تعالى يفقيو ، فأنت دائما في كل حركة ، في الزواج ، اإلنساف أحيانا يختار امرأة غنية ، 
وىناؾ امرأة غنية و لكنيا مؤمنة ، في منطق المادة ىذه الغنية قد تأخذ ماليا و قد تسكف في بيتيا ، وقد تستفيد 

بالمنطق المادؼ قد ال تنفعو ، ولكف هللا سبحانو و تعالى قد يبارؾ لؾ في مف حسبيا و نسبيا ، أما ىذه المؤمنة 
كل حياتؾ إذا اقترنت بيذه المؤمنة ، اإلنساف السعيد دائما يسمؾ مسمؾ أصحاب رسوؿ هللا ، يسمؾ مسمؾ 
يق ، كـ ىو األمر واض حا ، ال المؤمنيف ، يتبع سبيل المؤمنيف ، أما ىناؾ منطق آخر ، انظر إلى سيدنا الصدِّ

بد أف ال يرسل الجيش ، ال بد أف يغيِّر قائد الجيش ، ال بد أف ال يحارب المرتديف ، ىذا منطق العصر ، ىو 
أخذ منطقا آخر ، أخذ منطق اإليماف ، في البيع و الشراء ، يمكف أنؾ أنت تقدر تطمب سعرا غاليا جدا 

حافظت عمى البضاعة ، ىناؾ منطق آخر ، أنيـ  والبضاعة ال توجد منيا إال عندؾ ، ىذا منطق التجارة ، أنا
مسمموف مؤمنوف بعيا بسعر أقل ، خفِّف عمى الناس أعباء الحياة ، ىذا منطق آخر النية العالية ، ال تعرؼ ربما 

 يبعث هللا لؾ رزقا مبحبحا ، بيذه النية العالية.

أف أجمعو و أدفع اليد العاممة وأشترؼ قاؿ لي واحد: عندؼ محصوؿ فاكية معينة أسعاره متدنية جدا ، لو أردت 
لو صناديق سأخسر ، أخسر حوالي عشرة آالؼ ، أما إذا تركتو تأكمو العصافير ال أخسر ، ولكف غمب عميو 
منطق اإليماف أف ىذه الفاكية إنما خمقيا هللا لتكوف طعاما لمناس ، فدفع عشرة آالؼ ليرة خسارة ، بيف يد عاممة 

: وهللِا هللُا بعث لي مف جية ثانية ما كانت في الحسباف مبمغ عشريف ألف ليرة ، فأنت وقطف و تسميط ، قاؿ لي
دائما أماـ منطقيف ؛ منطق اإليماف و منطق المادة ، ىناؾ منطق مادة يحكـ زواجؾ ، و يحكـ طبلقؾ ، زوجة 

، ىذا منطق المادة خمص منيا ، و يطمقيا ، ليس لنا مصمحة فييا   صار معيا مرض عضاؿ ، ما ىذه البموػ ؟
، لكف منطق اإليماف ، منطق الوفاء ترعاىا حتى آخر لحظة ، فأنت دائما ضع نفسؾ كمؤمف بيف أف تكوف 
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مؤمنا تعمل وفق القيـ النابعة مف كتاب هللا ، و بيف أف تكوف إنسانا ماديا تعمل وفق القيـ النابعة مف التعامل 
ق و النجاح و العاقبة مع الذيف يسمكوف منطق اإليماف ، في كل اليومي مع الناس، وتأّكد أف الخير و التوفي

حركاتيـ و سكناتيـ ، يمكف أف تبيع بيعا رخيصا ، ليس فيو رفع سعر ، هللا عز وجل يبارؾ لؾ في صحتؾ وفي 
أىمؾ و في أوالدؾ ، حسب الحسابات إذا بعنا ، وعندؼ عشرة آالؼ قطعة ، إذا رفعناىا بميرتيف معناىا بعشريف 

لف ليرة ، رفعناىا بثبلثة ثبلثوف ألفا ، رفعناىا بخمسة حصرناىا ، ال يوجد عندنا غيرىا ، ربحنا مائة ألف ، ىذا أ
منطق الماؿ ، أما إذا كاف خففت عمى المسمميف ، وكاف سعرؾ معتدال ، لعل هللا عز وجل يطرح لؾ في ىذا 

ر.الماؿ البركة ، ويجعمؾ سعيدا في حياتؾ ، والماؿ عندئذ ال   يقدـ و ال يؤخِّ

أنا أتمنى عميكـ وقد سمعتـ بآذانكـ موقف ىذا الصحابي الجميل كيف أنو يؤثر منطق اإليماف عمى المنطق 
 اآلخر ، إذا آثرتـ ىذا المنطق سعدتـ في الدنيا و اآلخرة.

والحمد  رب العالميف 
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بعممو منكـ أحد ينجو لف أنو واعمموا وسددوا َاربوا( :  027 - 004) الدرس

11-09-1988لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
الميـ عممنا ما ينفعنا وانفعنا بما عممتنا وزدنا عمما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعو، وأرنا الباطل  أنت العميـ الحكيـ،

باطبل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف. 
 أييا اإلخوة الكراـ: مع الحديث النبوؼ الشريف: 

ُدوا َواْعَمُموا َأنهُو َلْف َيْنُجوَ ))َعْف َأِبي ىُ  ََاِرُبوا َوَسدِّ  : ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـْ َرْيَرَة ََاؿ   َأَحٌد ِمْنُك
ُ ِبَرحْ  ََاَؿ: َوَّل َأَنا ِإَّل َأْف َيَتَغمهَدِنَي َّللاه ََاُلوا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ: َوَّل َأْنَت،  َمٍة ِمْنُو َوَفْضٍل ((ِبَعَمِمِو، 

)رواه مسمـ( 

ىذا الحديث دقيق جدًا ويمكف أف يفيمو الناس فيمًا خاطئًا فيعتقدوف أف الجنة باألمل وليست بالعمل فإذا فيـ 
الناس ىذا الفيـ ىمكوا، النبي الكريـ في ىذا الحديث يبيف مجموعة مف الحقائق الدقيقة في العقيدة: الجنة سببيا 

ولكنيا بفضل هللا عز وجل وليس مف الصعب أف توفق بيف أف تكوف الجنة بالعمل، وبيف أف تكوف  العمل الصالح
الجنة بفضل هللا عز وجل، ىي بفضل هللا قواًل واحدًا لكف فضل هللا عز وجل ال ينالو إال مف دفع الثمف أال وىو 

لى الجنة، لف تبمغ الجنة إال إذا العمل، فإذا دفع الثمف وظننت أف ىذا الثمف ىو كل شيء عندئٍذ لف تصل إ
تيقنت أنيا بفضل هللا، )فقالوا: وال أنت ؟ قاؿ: وال أنا( فأوضح وأقرب مثل عندما يعد األب ابنو بيدية ثمينة جدًا 
إذا نجح،ولتكف دراجة غالية الثمف، يا ترػ ابنو بمجرد اف أخذ جبلئو وُكِتب عميو ناجح ىل ىذا الجبلء يكفي 

عطيو دراجة ؟ ال، ىذه الدراجة ليا ثمف وعمى األب أف يدفع الثمف، ولكف سبب إىداء ىذه الدراجة ليعطيو لمبائع في
لبلبف ىو النجاح فصار العمل سبب و ليس العمل سبب ىو كافي أو أخير أو كافي لدخوؿ الجنة، فاإلنساف إذا 

، وأنو أخذىا بجيده، وعرؽ جبينو، عمل عمبًل صالحًا واستقاـ عمى أمره وظف أنو استحق الجنة استحقاقًا قطعياً 
ذا ظف أف الجنة ليست بالعمل لكنيا لؤلمل أيضًا وقع في خطأ كبير.   ومجاىدتو نفسو وىواه، ىذا خطأ كبير، وا 
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مثل آخر: لو أف عـ قاؿ البف أخيو اليتيـ: ادرس، فإذا درست ونجحت فأنا أنفق عميؾ حتى آخر سنوات 
رجة األولى في العاـ األوؿ، تابع العـ إنفاقو عمى ابف أخيو، في العاـ الثاني الجامعة، فدرس ىذا االبف وناؿ الد

ناؿ الدرجة األولى تابع العـ إنفاقو عمى ابف أخيو إلى أف صار ابف أخيو في أعمى درجة عممية وناؿ بيا أعمى 
 يا عمي لوال فضمؾ درجة اجتماعية، مرة مف المرات في جمسة ودية بيف العـ وبيف ابف األخ قاؿ ابف األخ: وهللا

نفاقؾ عمّي لما كنت بيذه المرتبة االجتماعية، كبلـ صحيح، فأجابو العـ: وهللا يا ابف أخي لوال اجتيادؾ  عميؾ وا 
لما أنفقت عميؾ، فكبلـ العـ وابف األخ صحيح، فمو لـ يكف مجتيد لما استحق ىذا اإلنفاؽ المستمر، ولوال أف ىذا 

ا ناؿ ىذه الدرجة، فيذه الدرجة ناليا ابف األخ بجيده وفضل العمل، فالجبلء الذؼ العـ أنفق عمى ىذا االبف لم
كتب عميو الجيدات وناؿ صاحبو الدرجة األولى مع كل ىذا الجيد المبذوؿ طواؿ العاـ الدراسي ال يكفي ىذا 

بعض العمماء !  الجبلء كي تقتني بو دراجة غالية الثمف، ىذاف المثاالف يقرباف معنى ىذا الحديث الذؼ حير
فبعض العواـ فيمو فيمًا مغموطًا فمـ يعمل واتكل عمى األمل، وأخطر شيء في حياة اإلنساف أف يتكل عمى األمل 
ويترؾ العمل، وبعدىـ فيـ ىذا الحديث أف الجنة بالعمل فقط، ويكوف بذلؾ استغنى عف هللا عز وجل، ىناؾ 

إاله ال يجب عميو شيء فيو خالق الكوف رب العالميف ال إاله  معاني دقيقة منيا أنو سبحانو وتعالى إاله ومعنى
إال هللا، فميس عميؾ أف تتفاوض معو دفعت زكاة وقمت بالحج فأيف الجنة ؟ مف أنت لتفعل ىذا ؟ أنت عبد، ىذه 
حقيقة أساسية في العقيدة، الذؼ ترجوه منو بفضمو وعممؾ ثمف لفضمو، عندما تدفع ثمف شيء نقوؿ: أف ىذا ثمف 
يكافئ ىذه الحاجة، فمو دخمت لمكاف تجارؼ بكـ ىذا الكأس ؟ بخمسة وعشروف ليرة، تفضل ىذا ثمف الكأس، 
وليس لو فضل عميؾ، فمو هللا عز وجل قاؿ لؾ: كل الذؼ فعمتو في حياتؾ ال يكافئ نعمة البصر، ونعمة السمع، 

لبيت والمأوػ، ونعمة اليواء والماء، ىذا كمو ونعمة النطق، ونعمة العقل والسبلمة، ونعمة الزوجة والولد، ونعمة ا
 ال يكفي لتنعـ بيذا الفضل مف دوف أف تعتقد أف ما عند هللا ال يناؿ إال بطاعتو، 

 وفضل هللا عمى عباده أوسع مف أعماليـ وهللا سبحانو وتعالى ال يجب عميو شيء، أما قوؿ هللا عز وجل: 

ـْ َتعْ   (﴾32َمُموَف )﴿اْدُخُموا اْلَجنهَة ِبَما ُكْنُت

 )سورة النحل(
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أؼ أف ىذا الفضل اإلليي جعل هللا سبحانو وتعالى ثمنو ىو العمل فالعمل ثمف الفضل، وليس معنى ذلؾ أف ىذا 
 العمل كافي لدخوؿ الجنة،

 سيدنا جعفر رضي هللا عنو يقوؿ: 

 ))ادخموا الجنة برحمتي واَتسموىا بأعمالكـ((

 قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عف أبي ىريرة رضي هللا عنو قاؿ: 

 :)) َاربوا وسددوا (( 

فالمقاربة القصد الذؼ ال غمو فيو، فأحيانًا يمكف أف تبالغ، خير األمور الوسط، االعتداؿ والتوسط بيف التطرؼ 
في  ىو المنيج الصحيح،ففي إنفاؽ الماؿ ال إسراؼ وال تقطير، ال إفراط وال تفريط، في المباس: ىناؾ مف يبالغ

لباسو إلى درجة أنو يستيمؾ معظـ مالو مف أجل الثياب، وىناؾ مف ييمميا، كبل الحاليف خطأ، ففي كل شيء 
 االعتداؿ خير األمور لذلؾ قاؿ بعضيـ: 

 )) الحق وسط بيف طرفيف ((

 والقوؿ الشائع 

 )) خير اْلمور الوسط(( 

 أـ أقولو تعالى: 

ـْ ُأمهًة َوَسط  ًا﴾﴿َوَكَذِلَؾ َجَعْمَناُك

 )سورة البقرة(
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 تعني أننا جعمناكـ وسطاء بيني وبيف الخمق عامة، فأنتـ مكمفوف بنشر اليدػ في األفاؽ، قاربوا أؼ اعتدلوا 

َََوامًا ) ـْ َيْقُتُروا َوَكاَف َبْيَف َذِلَؾ  ـْ ُيْسِرُفوا َوَل  (﴾67﴿َوالهِذيَف ِإَذا َأْنَفُقوا َل

 )سورة الفرقاف( 

سيدنا عمر رأػ رجبًل يقرأ القرآف في النيار فقاؿ: إنما أنزؿ ىذا القرآف ليعمل بو أتخذت فاإلنفاؽ في كل شيء ف
 قراءتو عمبل ؟ قيمة العمل ىذا شيء ميـ جدًا، فاإلنساف يحتاج إلى عمل، واألمة تحتاج إلى عمل.

: أخي، قاؿ: أخوؾ النبي الكريـ رأػ رجبًل يصمي طواؿ النيار فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ مف ينفق عميؾ ؟ قاؿ
أعبد منؾ ! النبي الكريـ يقوؿ: )وهللا ألف أمشي مع أخ في حاجتو خيرلي مف صياـ شير واعتكاؼ في مسجد 
ىذا، فأف تقـو بخدمة الناس بتيسير مصالحيـ وتمبية حاجاتيـ ىذا ىو جوىر الديف، وسددوا فالسداد أؼ االستقامة 

! فاإلنساف يسير في طريق فالمقود يصحح مساره فإذا كاف أثناء  كيف أنو بيف نقطتيف ال يمر إال مستقيـ واحد
الحديث مع صديق انحرفت السيارة نحو اليميف يصحح المسار، أو بالعكس فالتسديد أؼ التصحيح، فالمؤمف 
يصحح دائمًا يا ترػ ىذه الكممة مناسبة ؟ ال فييا غيبة، أو سخرية، ألـ تسمعوا قوؿ النبي الكريـ في مخاطبتو 

 سيدة عائشة يـو قالت عف أختيا قصيرة: قاؿ: لم

ي َحَكيْ  ِني َأنِّ ـَ َرُجال َفَقاَؿ: َما َيُسرُّ ََاَلْت: َحَكْيُت ِلمنهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ُت َرُجال َوَأفه ِلي َكَذا ))َعْف َعاِئَشَة 
ََاَلْت: َفُقْمُت َيا َرُسوَؿ َّللاهِ: ِإفه َصِفيه  َة اْمَرَأٌة، َوََاَلْت: ِبَيِدَىا َىَكَذا َكَأنهَيا َتْعِني ََِصيَرًة، َفَقاَؿ: َلَقْد َمَزْجِت َوَكَذا، 

 ِبَكِمَمٍة َلْو َمَزْجِت ِبَيا َماَء اْلَبْحِر َلُمِزَج((

 )الترمذؼ(

 كممة قصيرة تكفي، فالمؤمف يسدد أقوالو 

ََْوًَّل َسِديدًا )﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ وَ   (﴾70َُوُلوا 

 )سورة األحزاب( 

ـْ َوَمْف ُيِط َِ َّللاهَ َوَرُسوَلُو َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيمًا  ـْ ُذُنوَبُك ـْ َوَيْغِفْر َلُك ـْ َأْعَماَلُك  (﴾70)﴿ُيْصِمْح َلُك

 )سورة األحزاب(
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س وأوىـ الشارؼ أف ىذه البضاعة ذات يا ترػ في البيع والشراء ىل يرتكب مخالفة ؟ ىل أخف العيب ؟ ىل دلّ 
منشأ مف الدرجة األولى ؟ ىل أوىـ الشارؼ أف ىذه البضاعة اشتراىا بالسعر المرتفع الثمف ؟ قاربوا وسددوا أؼ 
كونوا في حالة االعتداؿ ال إسراؼ، وال تقطير، ال إفراط وال تفريط، ال مبالغة وال جحود، وأما سددوا دائما فكروا 

 وؿ عميو الصبلة والسبلـ في أقوالكـ يق

ـُ ِإيَماُف َعْبٍد حَ  : َّل َيْسَتِقي ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ْمُبُو، َوَّل )) َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ  ـَ ََ تهى َيْسَتِقي
ـَ ِلَساُنُو، َوَّل َيْدُخُل َرُجٌل الْ  ْمُبُو َحتهى َيْسَتِقي ـُ ََ  َجنهَة َّل َيْأَمُف َجاُرُه َبَواِئَقُو ((َيْسَتِقي

 )مسند اإلماـ أحمد(

يا ترػ ىذه الكممة فييا سخرية أو استيزاء أو كبر، سيدنا جعفر رضي هللا عنو عندما سألو النجاشي عف اإلسبلـ 
أتي لـ يقل لو اإلسبلـ صـو وصبلة وحج وزكاة، قاؿ: كنا قوما أىل جاىمية نعبد األصناـ ونأكل الميتة ون
الفواحش، ويأكل القوؼ منا الضعيف، حتى بعث هللا فينا رسواًل نعرؼ أمانتو وصدقو وعفافو ونسبو فدعانا إلى هللا 
لنعبده ونوحده ونخمع ما كاف يعبد آبائنا مف الحجارة واألوثاف، وأمرنا بصدؽ الحديث فالمؤمف ال يكذب، يطبع 

كذب فميس مؤمنًا، إذا خاف مطمق الخيانة، كأف يخوف أسرتو  المؤمف عمى الخبلؿ كميا إال الكذب والخيانة، إذا
وأىمو وزوجتو ووطنو وأمتو ليس مؤمنًا قواًل واحدًا، أمرنا بصدؽ الحديث وأداء األمانة، فاألمانة أشفقت مف حمميا 
انة السماوات واألرض، المدرس طبلبو أمانة، الطبيب المريض أمانة بيف يديو، المحامي ىذا الموكل قضيتو أم
بيف يديؾ، أنت كميندس ىذا المشروع الذؼ تشرؼ عميو أمانة، لذلؾ السماوات واألرض أشفقت مف حمل 
األمانة، قاربوا وسددوا وأمرنا بصدؽ الحديث وأداء األمانة وصمة الرحـ، وحسف الجوار، والكف عف المحاـر 

 والدماء، فالنبي الكريـ يقوؿ 

أحد منكـ بعممو، َالوا:وَّل أنت يارسوؿ هللا ؟ َاؿ: وَّل أنا إَّل أف يتغمدني ))َاربوا وسددوا واعمموا أنو لف ينجو 
 هللا برحمة منو وفضل ((

 ) رواه مسمـ (
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ىذا الحديث دقيق جدًا ال ينبغي أف تتكل عمى العمل وال أف تفقد األمل، ال ينبغي أف تعتقد أف الجنة بالعمل فقط 
تقد أف الجنو يحصل عمييا اإلنساف ببل عمل، العمل جعمو هللا سببًا إنو جيل بل ىي بفضل هللا، وال ينبغي أف تع
 لفضل هللا عز وجل ىذا مؤدػ الحديث، 

َ َلَغُفوٌر َرِحيـٌ ) وا ِنْعَمَة َّللاهِ ََّل ُتْحُصوَىا ِإفه َّللاه ْف َتُعدُّ  (﴾08﴿َواِ 

 )سورة النحل(

ف تعدوا نعـ هللا ال تحصوىا ؟ بل قاؿ: نعمة هللا أنو  ىذه مف اآليات الدقيقة جدًا، لماذا لـ يقل هللا عز وجل: وا 
األولى و إف تعدوا نعـ ال تحصوىا فقاؿ نعمة وىي مفرد تحصوىا جمع فقالوا العمماء بتفسير ىذه اآلية النعمة 

 الواحدة لو أمضيت كل حياتؾ في تعداد فوائدىا ال تنتيي، 

فرض أنو جاءؾ مولود وقدموا لؾ اليدايا األىل إذا كنتـ عاجزيف عف إحصائيا فأنتـ عف شكرىا أعجز، ولن
واألصحاب فمرة سيرت مع زوجتؾ وقمت ليا أحضرؼ ورقة وقمـ لنرد اليدايا فكتبت فبلف حراـ، فبلف طقـ، فبلف 
قطعة ذىب.. يا ترػ اإلحصاء أسيل أو الرد والدفع ؟ فإذا كنتـ عاجزيف عف إحصائيا فأنتـ عف رد ثمنيا 

ا الديث أف تعمل، وتستقيـ عمى أمر هللا، وأف تدعو هللا أف يدخمؾ الجنة، فأجمل ما قيل وشكرىا أعجز، فمفاد ىذ
في ىذا الموضوع: أف النبي الكريـ كاف عند أحد أصحابيـ الذيف توفاىـ هللا عز وجل وىو السائب، فرفع عف 

هللا، لكف النبي لـ يصمت ألف وجيو الرداء وقبمو وسمع امرأة تقوؿ خمف الستار: ىنيئًا لؾ أبا السائب لقد أكرمؾ 
 كبلميا غير صحيح بل قاؿ: ومف أدراِؾ أف هللا أكرمو ؟ أتعمميف الغيب ؟ قولي: أرجو هللا أف يكرمو.

قاؿ رسوؿ هللا: وأنا رسوؿ هللا ال أدرؼ ما يفعل بي وال بكـ ! فاإلنساف تحت ألطاؼ هللا عز وجل، فمجرد أف 
و يجف حسب مكاف اإلصابة، أو يفقد السمع، أو البصر،.. فأنت بيد هللا تتجمد نقطة دـ بدماغو يموت، أو يشل أ

أال تسمع يقولوف: مات فجأة بسبب سكتة قمبية أؼ انفجار بأحد شراييف المخ فروحؾ بيده، فبلف تشمع الكبد، 
كـ مف فبلف توقفت كميتيو عف العمل فجأة، تزود مف الدنيا فإنؾ ال تدرؼ إذا جف ليل ىل تعيش إلى الفجر ؟ ف

 عروس زينوىا لزوجيا وقد قبضت أرواحيـ ليمة القدر، وكـ مف رجاؿ يرتجى طوؿ عمرىـ، فا وحده يعمـ الغيب، 
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، فإذا فيمت ىذا الحديث فيمًا ))عالـ الغيب والشيادة فال يظير عمى غيبو أحدا إَّل مف ارتضى مف الرسوؿ((
هللا عبدًا عرؼ قدره فوقف عنده، واآلف إلى متابعة  صحيحًا يعرؼ حجمو، فالمؤمف يعرؼ حجمو بالتحديد، رحـ

 سير بعض الصحابة الكراـ رضواف هللا عمييـ،

وصمنا في الحديث عف سيدنا أبي بكر ونحف إف شاء هللا تعالى جادوف في الحديث عنو وعف عمر وعثماف 
فأحيانًا تجد إنساف وعمي، ىؤالء ىـ الخمفاء الراشدوف، فسيدنا الصديق أبرز عناصر عظمتو في بساطتو، 

متصنع، أو يحيط نفسو بيالة فيذا اإلنساف كانت عظمتو في بساطتو في مستوػ الشخصية، أما في مستوػ 
المكاف قاؿ بعضيـ: البساطة نصف الجماؿ، إذا كانت غرفتؾ بسيطة أجمل، إذا كاف لبسؾ بسيط أجمل، يوجد 

وف مصاب بضعف بعقمو، فكمما كانت حياتؾ بسيطة ىناؾ مف يحب المبالغة والتكمف والتصنع، ىذا اإلنساف يك
وىادئة أعظـ، فيذا الرجل كاف عظيمًا ومف عناصر عظمتو بساطتو، فكاف قبل أف يصبح خميفة لممسمميف يقدـ 
ألىل الحي الذؼ يسكنو خدمة تناىت في الطرافة والروعة، فقد كاف في جيرتو بعض األرامل العجائز المواتي 

يدوا في سبيل هللا، كما كاف ىناؾ بعض اليتامى الذيف فقدوا آبائيـ فكاف رضي هللا عنو مات أزواجيف، أو استش
يأـ بيوت األرامل فيحمب ليف الشياه، ويأـ بيوت اآلخريف فيطيو ليـ الطعاـ، كاف يقدـ خدمات مف باب األعماؿ 

نذ اليـو مف ىذه الخدمة الصالحة لجيرانو، ولما صار خميفة تناىى إلى سمعو حسرة العجائز ألنيف سيحرمف م
الجميمة، التي يؤدييا ليف ىذا الرجل الصالح، ولكنو أخمف ظنونيف، فتوقعوا أنو إذا استمـ الخبلفة سيمتنع عف 
تقديـ الخدمات، وذات يـو يقرع باب إحدػ تمؾ الدور وتسارع إلى الباب فتاة صغيرة ال تكاد تفتحو حتى تصيح 

ذا بيا وجو لوجو أماـ الخميفة العظيـ فتقوؿ البنتيا في حياء: يا ألمو يا أماه ! إنو حالب الشاة !  وتقبل األـ وا 
ابنتي ويحؾ أال تعرفي أف تقولي جاء خميفة رسوؿ هللا ؟ كأف أبا بكر رضي هللا عنو يقوؿ في: نفسو دعييا لقد 

لصالحيف: بما أكرمؾ هللا وصفتني بأحب أعمالي إلى هللا، فبل تعرؼ كيف يرحمؾ هللا يمكف بإنقاذ نممة، قاؿ أحد ا
عز وجل ؟ قاؿ: بدويبية، ىناؾ حشرات صغيرة جدًا جدا تسير عمى الورؽ، تعرفيا مف حركتيا ! فرحميا أف 
 أنقذىا مف الموت، كاف سيغمق الكتاب فانتبو لوجود دويبية، يمكف أف يرحمؾ هللا إلنقاذؾ ألؼ حشرة. 

وكمو خير وسبلـ ويبث الطمأنينة في نفوس الناس، كمكـ يعمـ  زىرة تسبح هللا عز وجل، المؤمف كمو رحمة لمناس،
أف ىذا الخميفة العظيـ عندما أسمـ بعض المسمميف الضعاؼ كانوا يعذبوف فكاف ىذا الخميفة لو قمب رقيق، النبي 
تحممو الكريـ كاف قمبو رقيقًا جدًا لدرجة أنو ال يتحمل رؤية دابة تحمل فوؽ طاقتيا، ممكف أف يكوف عندؾ صانع ف
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فوؽ طاقتو ىذا ليس دابة صانع شخص أخوؾ في اإلنسانية ارحمو، يقوؿ لؾ ىذا يتيـ ال أحد لو هللا معو إذا لـ 
يكف لو أب فمو رب، وربنا كبير فاإلنساف ال يستغل الناس وضعفيـ وحاجتيـ، المؤمف يعامل الناس وكأف هللا 

ذلؾ العبد الحبشي الذؼ أسمـ والذؼ عذبو أمية بف خمف  وكيميـ دائمًا، فسيدنا الصديق رضي هللا عنو رأػ ببلالً 
فذىب إليو ليشتريو فأمي بف خمف أراد أف يعمف عف حقارتو، أو أف ىذا العبد ال قيمة لو، فقاؿ لسيدنا الصديق: 
 لو دفعت بو درىمًا واحدًا لبعتو لؾ، ال قيمة لو، فسيدنا الصديق آلمو أف يجرح شعور سيدنا ببلؿ، فقاؿ لو: وهللا
لو طمبت بو مائة ألف درىـ ألعطيتكيا، أنا أعطيؾ ثمنو مائة ألف درىـ، فيذا أخي حقًا فأمسكو بيده مف تحت 

 إبطو مسكة أخ ألخوه وليس سيد لعبده فبل عبودية في اإلسبلـ، 

ة عاـ ىي ))متى استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ أمياتيـ أحرارا(( ىذه كممة سيدنا عمر التي قاليا قبل ألف وأربع مائ
أولى مبادغ حقوؽ اإلنساف، فوضع يده بيد سيدنا ببلؿ وقاؿ: ىذا أخي حقا، فالناس سواسية كأسناف المشط، 
قاؿ: الخمق كميـ عياؿ هللا وأحبيـ إلى هللا أنفعيـ لعيالو مف: مؤمنيـ وكافرىـ، تقييـ وفاجرىـ، قريبيـ وبعيدىـ، 

خبلصؾ، فـ  مف تعرؼ ومف لـ تعرؼ، فمرتبتؾ عند هللا عز وجل بقدر إحسانؾ لمناس، وخدمتؾ ليـ وتضحيتؾ وا 
الممكف أف تصل الجنة مف خبلؿ عممؾ، أنت موظف، ىذا المراجع إنساف لو حاجة عندؾ ال تسوفو، وتؤجمو لغد 
وبعد غد بل اخدمو، بصفتؾ مؤمف، طبيب ىذا مريض قد يكوف فقير نسي أف يسألؾ سؤاؿ عميؾ أف تدفع مرة 

ستغبلؿ، دفع لؾ رسـ معاينة، وذىب ثـ تذكر أنو نسي أف يسألؾ ماذا يأكل ؟ فتدفع مرة أخرػ ! ثانية، ما ىذا اال
ىل أنت فوؽ البشر ؟ أنت في خدمتو، والمحامي، والمدرس، والميندس، وصاحب المتجر، والموظف... لف 

فعيـ لعيالو، فيجب أف تحب يرضى هللا عنؾ إال إذا أكرمت عباد هللا، فالخمق كميـ عياؿ هللا، وأحبيـ إلى هللا أن
 المؤمف ألنو كتمة خير وسبلـ، يحب الخير لمناس كميا، ويحب مف حولو، 

بعد وفاة سيدنا الصديق سأؿ سيدنا عمر زوجة سيدنا الصديق أسماء بنت عميس سأليا: كيف كاف أبو بكر يعبد 
يظل يصمي ويتمو القرآف ويبكي ربو حيف يخمو لنفسو ؟ فقالت: كاف إذا جاء وقت السحر قاـ فتوضأ فصمى، ثـ 

ويسجد ويبكي ويدعو ويبكي وكنت آف إٍذ أشـ في البيت رائحة كبد تشوػ ! أؼ تحترؽ كبده خشوعًا  عز وجل 
 ! أىكذا تحب هللا أنت ؟ وهللا ال يوجد إنساف يجب أف تحبو كما يجب أف تحب هللا عز وجل 
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 ﴿َوالهِذيَف َآَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا َّللِهِ ﴾

 )سورة البقرة(

قاؿ: فبكي عمر وقاؿ:أّف البف الخطاب مثل ىذا ؟ بعضيـ وصف قوامو فقاؿ: كاف ىذا الصحابي الجميل أبيض 
الموف، نحيل الجسـ، خفيف العارضيف، أحنى الظير، معروؽ الوجو، غائر العينيف، ناتئ الجبية، كاف نحيف وال 

يس الذؼ وصفو بعض األدباء فقاؿ: كاف قصير القامة، بعطي منظر الرجل القوؼ، ألـ أذكر لكـ األحنف بف ق
أسمر الموف، غائر العينيف، ناتئ الوجنتيف، أحنف الرجل، ضيق العارضيف، ليس شيء مف قبح المنظر إال وىو 
آخذ منو بنصيب، وكاف مع ذلؾ سيد قومو، كاف إذا عمـ أف الماء يفسد مروءتو ما شربو، عندما يكوف لئلنساف 

قيـ تحكمو، فاإلنساف المؤمف في حياتو منظورة قيـ، أخ مف إخواننا حكى لي قبل أف يعرؼ هللا عز إرادة قوية، و 
وجل، عندما يحضر محرؾ يمزمو لف يقوؿ: يكمف ألف وخمسة مائة يفتحو فيجد فيو طرؼ مقطوع، فيمحمو 

تمثيل ثـ يطمب مبمغ مف بالكاوؼ بدقيقة واحدة، ثـ يأتي بعد جمعة يحضر الصانع يأمره بالتشغيل فيشغل عممية 
الماؿ كثير ليذا العمل البسيط، بعد أف آمف وعرؼ هللا عز وجل يطمب مف صاحب المحرؾ عشر ليرات فقط 

فاستغرب الرجل لقد قمت لي ألف وخمسة مائة، ألنو وجد االنضباط، فسيدنا عمر قاؿ لمبدوؼ: بيعني ىذه الشاة   
حبيا ماتت، قاؿ: ليست لي، ثـ قاؿ البدوؼ: وهللا إني في أشد وخذ ثمنيا، فقاؿ: ليست لي، فقاؿ لو: قل لصا

الحاجة لثمنيا ولو قمت لصاحبيا ماتت أو أكميا الذئب لصدقني فأنا عنده صادؽ أميف، ولكف أيف هللا ؟ فقد 
وضع البدوؼ يده عمى جوىر الديف، فالديف انضباط في البيع والشراء وبكل نشاط مف نشاطاتؾ، فإذا إنساف أخطأ 

الفاتورة ولو معؾ مائة ليرة أتذىب ؟ المؤمف لو كاف ليرة يعيدىا لصاحبيا أف ىذا ماؿ حراـ، وهللا كقوؿ التستر: ب
لترؾ دابق مف حراـ خير عند هللا مف ثمانيف حجة بعد اإلسبلـ، المدح محبب لمناس فإذا مدحت رجل يقوؿ: ال 

مدح أكثر الناس حياًء، وكاف الدمع يبمل عينيو، مجاممة لطيفة، أما سيدنا الصديق كاف إذا -عدـ المؤاخذة 
ويقوؿ: الميـ اجعمني خيرًا مما يظنوف، ىـ يظنوف أني في ىذا المستوػ، فاجعمني خيرًا مف ىذا المستوػ، كاف 
طموحًا، واغفر لي ماال يعمموف واسترني ياربي، ففي شيء إذا عمموه لما احترموني، وهللا لو عمموا قبيح سريرتي 

بلـ عمي مف يمقاني، واغفر لي ماال يعمموف وال تؤاخذني بما يقولوف، وهللا كبلـ لطيف، فإذا إنساف ألبى الس
مدحؾ ال تقوؿ لو: نعـ وأنا أفضل مف ىذا حتى، ىكذا كاف ىذا الصحابي الجميل عندما يمدح، ىناؾ ببلغ مف 

لمصمييف أف يقتصدوا في استيبلؾ مديرية األوقاؼ في دمشق: جاءنا ويطمب مف القائميف عمى المسجد واألخوة ا
الماء، ىذا الماء ثميف جدًا وأنا وهللا أتمنى أف يكوف ىذا المسجد قدوة لكل المساجد في التوفير بطاقة الكيرباء 
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نفاؽ ىذه الطاقة مف غير طائل وهللا عمل غير إسبلمي، وال يرضي هللا عز وجل لذلؾ  والماء شيء ميـ جدًا، وا 
الكيرباء ال نقبل إضاءة الثريات يكفي ىذا الضوء األبيض، أما الماء فالنبي الكريـ توضأ نحف قمنا لكـ: حتى في 

مف قعب أؼ إبريق ففضمت فضمة فقاؿ النبي: ردوىا في النير ينفع بيا هللا قومًا آخريف، فإذا أكرمؾ هللا في 
ة أناس قد ال تصل الماء منزلؾ بماء نقي وعذب ال يستيمكو استيبلؾ ال يرضي هللا عز وجل، بأطراؼ المدين

إلييـ، فإذا أسرفت في استعماؿ الماؿ برش الماء حولؾ عمى األرض مف أجل الرطوبة واالنتعاش لو دفعت الثمف 
لكف مقابل ذلؾ ىناؾ أناس بحاجة فيذا ال يجوز أبدًا إال بالشيء المعقوؿ فيذا الببلغ يييب بنا أف نقتصد في 

 تقيد بالسنة النبوية المطيرة في أف النبي الكريـ كاف يقوؿ لمسيدة عائشة استخداـ المياه ونكافح اليدر وأف ن

مهَما َتُعود (( ـُ َّللاه َفِإفه الِنْعَمَة ِإَذا َنَفَرْت ََ  ))يا َعاِئَشُة َأْكِرِمي ُمَزاَوَلَة ِنَع

: سددوا وقاربوا أؼ انتبو لكل شيء استيبلؾ الماء والكيرباء ىذا كمو نعـ  مف عند هللا عز وجل فإذا والحديث اليـو
 اقتصدت فييا لعل هللا ينفعنا جميعا بيا 

 والحمد  رب العالميف 
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أعظـ الصدَة أي - الخيرات إلى المبادرة( :  027 - 005) الدرس

18-09-1988لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

تنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اج
 الصالحيف.

أييا اإلخوة المؤمنوف... ال زلنا مع الحديث النبوؼ الشريف، وال زلنا في باب المبادرة إلى الخيرات، وحٍث عمى 
 التوجو لئلقباؿ عمى هللا عز وجل بالجد مف غير تردد. 

ـَ َفَقاَؿ َيا َرُسوَؿ َّللاهِ أَ ))فعف َأِبي ُىَرْيرَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النهِبيِّ َصمهى َّللاه ُ َعْنُو  ََِة َة َرِضَي َّللاه َد يُّ الصه
َؽ َوَأْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح َتْخَشى اْلَفْقَر َوَتْأُمُل اْلِغَنى َوََّل ُتْميِ  ََاَؿ َأْف َتَصده ـُ َأْجًرا  ُل َحتهى ِإَذا َبَمَغْت اْلُحْمُقوـَ َُْمَت َأْعَظ
 ِلُفاَلٍف َكَذا َوِلُفاَلٍف َكَذا َوََْد َكاَف ِلُفاَلٍف((

 ) متفق عميو (

يا أييا اإلخوة األكاـر ؛ ىذا الحديث الصحيح المتفق عميو مف ِقَبل أئمة الحديث يؤكد عمى المؤمف أف يسارع إلى 
قوؿ: الخيرات، ألف هللا سبحانو وتعالى ي

ْت ِلْمُمتهِقيَف ) َمَواُت َواْْلَْرُض ُأِعده ـْ َوَجنهٍة َعْرُضَيا السه (﴾ 033﴿َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْف َربُِّك

 ) سورة آؿ عمراف (

مف طبيعة اإلنساف أنو يحب الخير، ومف عبلئـ حب الخير المسارعة إليو، فإذا تيقَّف اإلنساف أف الخير كمو في 
الصالحة سارع إلييا، لذلؾ، مف عبلمات المؤمف المسارعة إلى فعل الخيرات، وترؾ المنكرات، والتقرب  األعماؿ

 إلى هللا بالُقُربات، فالنبي عميو الصبلة والسبلـ لما جاءه رجٌل.
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يت صدقًة ألنيا تعبر عف  فقاؿ: يا رسوؿ هللا أؼ الصدقة أعظـ أجرًا ؟ وكما تعمموف مف قبل أف الصدقة ُسمِّ
صدؽ اإلنساف، دليل صدقو، الذؼ تعتقده، والذؼ تؤمف بو ال يقدـ وال يؤخر، ما لـ يترجـ إلى عمل، فالعمل ىو 
الذؼ يؤكد صدؽ اإلنساف، إنؾ إذا آمنت بحقيقٍة ثابتة، ماذا فعمت ؟ لـ تفعل شيئًا، لـ تفعل شيئًا إال إذا عبرت 

 عف إيمانؾ بعمل طيب، ليذا قاؿ الحسف البصرؼ: 

ر في القمب وصدَو العمل(( ))اإليم  اف ما َو

 ) أخرجو البييقي ( 

فسمي دفع الماؿ الذؼ ىو مادة الشيوات، والذؼ ىو قواـ الحياة، دفع الماؿ المكتسب مف وجٍو حبلؿ في سبيل 
هللا، ىذا اسمو صدقة ألنو يعبِّر عف صدؽ اإلنساف، فيذا الصحابي الجميل الذؼ جاء النبي عميو الصبلة والسبلـ 

ألو عف الصدقة الفضمى، أو أؼ الصدقة أفضل ؟ فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: " أف تصدؽ " أؼ أف تتصدؽ، يس
ذا جاء في الفعل تاءاف فإّف العرب يحذفوف التاء األولى تخفيفًا، ألف تكرار الحرؼ مما يثقل عمى المساف، كممة  وا 

عميو الصبلة والسبلـ كاف أفصح العرب، وقد ) تتصدؽ ( تحتاج إلى بذؿ جيد، وىذه قاعدة في المغة، فالنبي 
وأنت " ىذه وأنت جممة حالية، أؼ ينبغي أف تكوف الصدقة  أوتي جوامع الكمـ، قاؿ: أف تصدؽ، أؼ أف تتصدؽ

 في حالة كونؾ صحيحًا شحيحًا تخشى الفقر وتأمل الغنى.

بحوزتو ال جدوػ منو، ال  صحيح " أؼ في كامل صحتؾ، ألف اإلنساف إذا شارؼ عمى الموت ىذا الماؿ الذؼ
ينفعو، ذىبت قيمتو عند صاحبو، الماؿ قد يأخذؾ إلى مكاٍف جميل، قد تأكل بو ألذ الطعاـ، قد تسكف بو أجمل 
البيوت، قد تركب بو أجمل المركبات، ولكف إذا جاء الموت، وانقطع األمل، والح شبح الموت، ما قيمة ىذا الماؿ 

و وقد يئس مف الحياة، ىذا الماؿ ال شأف لو، عند صاحبو، ال قيمة لو عند ؟ لذلؾ حينما يتصدؽ اإلنساف بمال
صاحبو، يعطيو جزافًا ألنو لـ تعد بو حاجة، لكف البطولة أف تصدؽ بيذا الماؿ وأنت صحيح، أؼ في أوج قوتؾ، 

ف تخشى في أوج شبابؾ، ىذه األمواؿ ليا معنى تحل بيا بعض المشكبلت، تمبي بيا بعض الرغبات، تعطييا لمَ 
 بأسو، أو ترجو خيره، تعطييا لَمف أنت مكمف أف تعولو، لكنؾ أنفقت ىذا المبمغ في سبيل هللا عز وجل.

لذلؾ قيمة الصدقة تنبع مف قيمة الماؿ، فإذا كاف الماؿ عندؾ ذا قيمة أنت صحيح، أنت في أمس الحاجة إلى 
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 ىذا الماؿ، لذلؾ قاؿ عميو الصبلة:

ـٌ ِماَئةَ  َؽ ِبَأَحِدِىَما َواْنَطَمَق َرُجٌل ِإَلى ُعْرِض َما ))َسَبَق ِدْرَى ََاَؿ َكاَف ِلَرُجٍل ِدْرَىَماِف َتَصده ََاُلوا َوَكْيَف  ـٍ  ِلِو َأْلِف ِدْرَى
َؽ ِبَيا((  ـٍ َفَتَصده  َفَأَخَذ ِمْنُو ِماَئَة َأْلِف ِدْرَى

 ) رواه النسائي َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة ( 

َؽ َوَأْنَت   َصِحيٌح َشِحيٌح، أما الشحيح، طبعًا النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: َأْف َتَصدَّ

 ))اغتنـ خمسًا َبل خمس شبابؾ َبل ىرمؾ، وصحتؾ َبل سقمؾ، وفراغؾ َبل شغمؾ، وحياتؾ َبل موتؾ(( 

 )أخرجو الحاكـ في مستدركو عف ابف عابس ( 

يح، ىذه الصدقة ليا أجٌر آخر ؛ بحسب ابف آدـ اعرفني في الرخاء أعرفؾ في الشدة، فإذا تصدقت وأنت صح
حاجتؾ إلى الماؿ، بحسب حرصؾ عمو، بحسب ما يفعمو ىذا الماؿ في حياتؾ، فميذا إذا شئت أف تناؿ أعمى 
األجر، وأعظـ األجر، فتصدؽ وأنت صحيح شحيح، وأنت في أوج حياتؾ، ال أف تكتب وتصبح تحت رحمة ىذا 

متو بإنفاؽ الماؿ مف بعدؾ، قد ينفقو وقد ال ينفقو، قد يعطي وقد ال يعطي، قد ينفِّذ وقد ال ينفذ، قد يتيـ  الذؼ وكَّ
آباه أنو ذا تفكير سقيـ، لماذا ندفع ليذا العمل الخيرؼ كذا، نحف أولى بو، فأنت لست متأكدًا، إف لـ تنفق ىذا 

لبخل، وكأف الشح جنس الماؿ في حياتؾ لست متأكدًا مف أنو سينفق بعد مماتؾ، العمماء قالوا: الشح أعـ مف ا
 والبخل نوٌع، ليذا يقوؿ هللا عز وجل:

ـُ اْلُمْفِمُحوَف )  ( ﴾ 9﴿َوَمْف ُيوَؽ ُشحه َنْفِسِو َفُأوَلِئَؾ ُى

 ) سورة الحشر( 

 :الشح مرض خطير، مرض خطير يصيب النفس، وقد قاؿ عميو الصبلة والسبلـ

 )) أندـ الناس مف عاش فقيرًا ليموت غنيًا(( 
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ض، ليس الماؿ ىدفًا بذاتو إنما ىو وسيمة، وقيل: البخل في أفراد األمور والشح عاـ، أؼ الشح سمة ىذا مري
 عامة في النفس، والبخل حالة خاصة.

وقيل أيضًا: الشح غالب في حاؿ الصحة، فإذا سمح فييا وتصدؽ، كاف أصدؽ في نيتو وأعظـ ألجره، فالشح 
المبمغ يأكل بو طعامًا نفيسًا، يذىب مع أصدقائو إلى نزىة، لماذا  مبلـز لمصحة، اإلنساف إذا قوؼ، صحيح، ىذا

يدفعو إلى الفقير ؟ النبي عميو الصبلة والسبلـ كأنو قرف الصحة بالشح، ما دمت صحيحًا فأنت شحيح، معنى 
كاف  شحيح، بمعنى أنؾ بحاجٍة ماسة ليذا الماؿ، أنت محتاج إليو، أنت حريص عميو، فإذا أنفقتو في طاعة هللا،

 ىذا اإلنفاؽ ذا أجر كبير.

ياكـ  وقاؿ بعض العمماء: الشح ىو البخل مع الحرص، فإذا اجتمع البخل والحرص كاف شحًا، والشح أعاذنا هللا وا 
مف ىذا المرض الخطير، أؼ إذا كاف األب شحيحًا، ينتظر أوالده موتو، فإذا كاف كريمًا، يتمنى أوالده أف تدـو 

، وشتاف بيف أف تعيش بيف أناس يتمنوف الموت، وبيف أف تعيش بيف أناس يتمنوف حياتو إلى آخر وقٍت ممكف
 حياتؾ، الفرؽ بيف ىاتيف الحالتيف ىو الشح والبخل.

 إذًا أف تصدؽ وأنت صحيح وشحيح تخشى الفقر، وربنا عز وجل قاؿ:

ـْ وَ  ُؼ َأْوِلَياَءُه َفاَل َتَخاُفوُى ْيَطاُف ُيَخوِّ ـُ الشه ـْ ُمْؤِمِنيَف )﴿ِإنهَما َذِلُك  (﴾ 075َخاُفوِف ِإْف ُكْنُت

 ) سورة آؿ عمراف ( 

ـْ ِباْلَفْحَشاِء ﴾  ـُ اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُك ْيَطاُف َيِعُدُك  ﴿الشه

 ) سورة البقرة ( 

كمما نويت أف تنفق ىذا الماؿ قاؿ لؾ: أنت أولى بو، لؾ أوالد، قد يأتي زماف أسود، ال تتحامق بإنفاؽ ىذا الماؿ، 
 ىذا الماؿ في حوزتؾ، ىذه وساوس الشيطاف، أسِمْعو آيات الرحمف.. ابقِ 

ـْ ِمْف َشْيٍء َفُيَو ُيْخِمُفُو َوُىَو َخْيُر الرهاِزَِيَف )  (﴾ 39﴿َوَما َأْنَفْقُت

 (  39) سورة سبأ: مف اآلية 
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 يخمفو..

 (﴾ 87﴿َوَمْف َأْصَدُؽ ِمَف َّللاهِ َحِديًِا )

 سورة النساء( 

غمب الظف ىو شحيح، بمعنى شحيح بحاجة إلى الماؿ، يحرص عميو، الماؿ لو قيمٌة كبيرة عنده، إذًا الصحيح أ 
تخشى الفقر وتأمل الغنى، وكل إنساف في حاؿ صحتو يخشى أف يكوف فقيرًا ويتمنى أف يكوف غنيًا، في ىذه 

خشي، وىذا الفعل لو  الحالة إذا تصدقت كاف ليذه الصدقة أجٌر عظيـ عند هللا عز وجل، تخشى فعل مضارع مف
 ست مصادر، جمعيا اإلماـ مالؾ في بيت مف الشعر:

 وخشيًة وخشاًء ِـ خشياناً     خشيت خشيًا ومخشاًة ومخشيةً 

* * * 

 والمصادر في المغة تتعدد.. 

 (﴾ 28﴿ِإنهَما َيْخَشى َّللاهَ ِمْف ِعَباِدِه اْلُعَمَماُء ِإفه َّللاهَ َعِزيٌز َغُفوٌر )

 " ( 28مف آية "  ) سورة فاطر:

 خشي خشيًة، ىذه مستعممة أكثر، خشيًا، مخشاًة، مخشيًة، خشاًء، خشيانًا، ىذه مصادر خشي.

وتأمل الغنى أؼ تطمح إليو، وال تميل، إذا عزمت عمى عمل صالح فبل تميل، إذا عزمت فأقدـ وتوكل عمى هللا 
، أؼ  ، أؼ بمغت الروح الحمقـو قاربت بموغو، ىذا معنى "بمغت"، أؼ قاربت، ألف وال تميل، حتى إذا بمغت الحمقـو

اإلنساف إذا قارب الموت ال تنفذ وصيتو، وال يعتد بكبلمو، وأصبح الماؿ ِممؾ الورثة، ليذا فسرت "بمغت" بمعنى 
قاربت، إذ لو بمغتو حقيقًة لـ تصح وصية، وال صدقة، وال شيء مف تصرفاتو باالتفاؽ، يعني اتفق لعمماء عمى أف 

الذؼ يتفوه بو الميت عند النزع ال يعتد بو، ال صدقة، وال وصية، وال أؼ توجيو آخر، ىذا الماؿ الذؼ تركو الكبلـ 
 في حاؿ بموغ الموت بمعنى المنازعة، فقد أصبح لمورثة، وكبلـ الذؼ عمى فراش الموت ال يعتد بو أبدًا.

أعطوا فبلًنا مائتيف، ىذا البيت لفبلف، ىذا البيت حتى إذا بمغت الحمقـو " قمت: لفبلف كذا، أعطوا فبلًنا مائة ألف، 
ليس لو معنى عندؾ، األرض ليس ليا معنى، المزرعة لـ يعد ليا معنى، ىذه السيارة لفبلف، صارت ال قيمة ليا، 
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كل ىذه األشياء حينما سخوت بيا عند الموت ال قيمة ليا إطبلقًا، لذلؾ البطولة وأنت حي ترزؽ، وأنت صحيح 
ى إذا بمغت الحمقـو قمت لفبلف كذا ولفبلف كذا "، األصح مف ىذا وقد كاف لفبلف كذا، أؼ أف ىذا شحيح، " حت

 الماؿ أصبح لفبلف الوريث، وليس لؾ أف تقوؿ: لفبلف ولفبلف.

ََاَؿ َْلَْف َيَتَصده  ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه  َؽ اْلَمْرُء(())وَعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ـٍ ِعْنَد َمْوِتِو((  َؽ ِبِماَئِة ِدْرَى ـٍ َخْيٌر َلُو ِمْف َأْف َيَتَصده  ))ِفي َحَياِتِو ِبِدْرَى

 )رواه أبوداود( 

 ىذا الحديث اآلخر يوضح ىذا الحديث األوؿ.

َؽ اْلَمْرُء((   ))َْلَْف َيَتَصده

ـٍ َخْيٌر َلُو ِمْف َأْف يَ  ـٍ ِعْنَد َمْوِتِو(( ))ِفي َحَياِتِو ِبِدْرَى َؽ ِبِماَئِة ِدْرَى  َتَصده

فيذا الماؿ عندما تبمغ الحمقـو ليس لؾ، وليس لؾ الحق أف تقوؿ لفبلف ولفبلف، ىذا أصبح لموريث، فالوريث إما 
ما أف يرفضيا، ولو األمر وليس لؾ األمر، فاإلنساف ال يكوف تحت رحمة الوريث، وال  أف يجيز ىذه الوصية وا 

 ة الوصي، وال تحت رحمة أوالده، وال تحت رحمة أحد، ليتمثل قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ:تحت رحم

َؽ ِبَأَحِدِىَما َواْنَطمَ  ََاَؿ َكاَف ِلَرُجٍل ِدْرَىَماِف َتَصده ََاُلوا َوَكْيَف  ـٍ  ـٌ ِماَئَة َأْلِف ِدْرَى َق َرُجٌل ِإَلى ُعْرِض َماِلِو ))َسَبَق ِدْرَى
َؽ ِبَيا((  َفَأَخَذ ِمْنوُ  ـٍ َفَتَصده  ِماَئَة َأْلِف ِدْرَى

 ) أخرجو النسائي عف أبي ىريرة( 

 درىـ تنفقو في حياتؾ خير مف ألف درىـ ينفق بعد مماتؾ.

* * * * * 

 واآلف، إلى شيء مف سيرة سيدنا عمر بف الخطاب رضي هللا عنو:
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ة، ليقضي بيا ساعة األصيل مع رفاؽ شيخ يقطع الطريق وىنًا ػ أؼ بضعف، ميممًا وجيو شطر دار الندو 
نو لماٍض في سبيمو، إذ لقيو في الطريق أعرابي قريب العيد بمكة، يعمل راعيًا لدػ واحد مف سادات  الشيخوخة، وا 
قريش، وال يكاد الفتى ػ ىذا الراعي ػ يبصر الشيخ أمامو، حتى تتحدر الكممات مف بيف شفتيو في حمية وعجمة 

 ذا الراعي: ويقوؿ ىذا األعرابي لي

 ىل عممت النبأ العظيـ يا أخا العرب ؟ 

 ػفقاؿ الشيخ: وأؼ نبٍأ عظيـ ؟ 

 قاؿ ىذا الرجل األعسر الَيَسر.

 يقوؿ لو الشيخ: الذؼ كاف يصارع في سوؽ عكاظ ؟

 قاؿ: أجل ىو.

 قاؿ: ما بالو يا فتى ؟ ماذا تريد منو.

أدبيِّا تتـ فيو المناظرات الشعرية، وكاف سوًقا قاؿ: أيف ىو، لـ أره في سوؽ عكاظ ؟ سوؽ عكاظ كاف سوًقا 
لممصارعة، ومنتدػ أدبيِّا، سوًقا مشيوًرا، فيذا األعرابي لـ يبصر عمر ابف الخطاب وكاف مصارعًا في ىذا 

 السوؽ.
ًا، وىؤالء فقاؿ الشيخ: لقد أسمـ واتبع دمحمًا، والحق إف دمحمًا ليوسعنَّيـ خيرًا، أؼ إّف ىذا النبي سوؼ يمؤل الدنيا خير 

 الذيف اتبعوه سوؼ ينالوف كل شيء بيذا االتباع.

إف ىذا المصارع األعسر الَيَسر، ىو عمر بف الخطاب رضي هللا عنو، سيمؤل الناس عداًل، وأمنًا ورحمة وىدًػ، 
كاف ىذا الرجل قويًا، مجدوؿ المحـ، أؼ مفتوؿ العضبلت، مشربًا بالحمرة، عريض القدميف والكفيف، عريض 

كبيف، شامًخا عمبلًقا، كاف طويبًل، فمـ َيِسر مع قـو قطُّ إال كاف أعبلىـ رأسًا مف فرط طولو، كاف إذا تكمـ المن
ذا أطعـ أشبع، إذا ضرب أوجع. ذا مشى أسرع، وا   أسمع، وا 

وكاف عميو الصبلة والسبلـ يدرؾ عظمة الطبيعة البشرية التي ُرِزقيا عمر، وكاف يعرؼ ما تنطوؼ عميو مف 
واقتدار، كما كاف يعرؼ أيضًا ما يتمتع بو عمرو بف ىشاـ مف جاه ونفوذ، مف أجل ىذا دعا النبي عميو أصالة 

الصبلة والسبلـ ربو أف ينصر اإلسبلـ بأحب الرجميف إليو ؛ عمر بف الخطاب أو عمرو بف ىشاـ، فَعْف اْبِف ُعَمَر 
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ـَ قَ   اَؿ َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََا ُجَمْيِف ِإَلْيَؾ ِبَأِبي َجْيٍل َأْو ِبُعَمَر ْبِف اْلَخطهاِب  ـَ ِبَأَحبِّ َىَذْيِف الره ْساَل ـه َأِعزه اإلِْ  َؿ َوَكاَف َأَحبهُيَما ِإَلْيِو ُعَمر(())المهُي

 )أخرجو الترمذؼ( 

فتحًا، وكانت ىجرتو نصرًا، وكانت سيدنا عبد هللا بف مسعود يقوؿ: ما زلنا أعزة منذ أسمـ عمر، كاف إسبلمو 
إمارتو رحمة، لقد رأيتنا وما نستطيع أف نصمي بالبيت حتى أسمـ عمر، بعد إسبلـ عمر صار المسمموف يصموف 

 بالبيت الحراـ، ىكذا قاؿ النبي، وىكذا دعا النبي عميو الصبلة والسبلـ:

جُ  ـَ ِبَأَحبِّ َىَذْيِف الره ْساَل ـه َأِعزه اإلِْ  َمْيِف ِإَلْيَؾ(())المهُي

في الجاىمية كانت عداوتو لئلسبلـ تكاد وحدىا تعدؿ أذػ قريٍش كميا، وكاف تشبثو بموقفو يدحض أؼ أمل في 
ر يومئٍذ يأسو مف إسبلـ عمر بقولو: إنو لف يسمـ حتى يسمـ حمار  عدولو عف ىذا الموقف، أحد المسمميف صوَّ

ر، لشدة تشبثو بموقفو، وشدة عداوتو ليذا الديف، والصمحة الخطاب، أؼ إذا حمار آؿ الخطاب أسمـ يسمـ عم
 بممحة، " إذا رجع العبد إلى هللا نادػ مناٍد في السماوات واألرض أف ىنئوا فبلنًا فقد اصطمح مع هللا .
لكف بعض المحمميف لشخصية عمر يذكروف أف سيدنا عمر كاف متفوقًا ولـ يكف متطرفًا، وىذا توجيو دقيق لنا، 

 وقًا وال تكف متطرفًا، فالحق وسٌط بيف طرفيف ،ّ كف متف

َُِة َرْىٍط ِإَلى ُبُيوِت َأْزَواِج النهِبيِّ َصمهى  ُ َعْنُو َيُقوُؿ َجاَء َِاَل ـَ َيْسَأُلوَف )) َفَعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َرِضَي َّللاه ُ َعَمْيِو َوَسمه َّللاه
ُ َعَميْ  ُ َعَمْيِو َعْف ِعَباَدِة النهِبيِّ َصمهى َّللاه ـْ َتَقالُّوَىا َفَقاُلوا َوَأْيَف َنْحُف ِمْف النهِبيِّ َصمهى َّللاه ـَ َفَممها ُأْخِبُروا َكَأنهُي ِو َوَسمه

ي ُأَصمِّي المهيْ  ـْ َأمها َأَنا َفِإنِّ ََاَؿ َأَحُدُى َر  ـَ ِمْف َذْنِبِو َوَما َتَأخه ََْد ُغِفَر َلُو َما َتَقده ـَ  َبًدا َوََاَؿ آَخُر َأَنا َأُصوـُ َل أَ َوَسمه
َساَء َفاَل َأَتَزوهُج َأَبًدا َفَجاَء َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ  ْىَر َوََّل ُأْفِطُر َوََاَؿ آَخُر َأَنا َأْعَتِزُؿ النِّ ـْ َفَقاَؿ الده ـَ ِإَلْيِي  َعَمْيِو َوَسمه

ـْ َكَذا َوَكَذا َأَما َوَّللاهِ  ْمُت ـْ الهِذيَف َُ سَ َأْنُت ي َأُصوـُ َوُأْفِطُر َوُأَصمِّي َوَأْرَُُد َوَأَتَزوهُج النِّ ـْ َلُو َلِكنِّ ِ َوَأْتَقاُك ـْ َّللِه ي َْلَْخَشاُك اَء  ِإنِّ
 َفَمْف َرِغَب َعْف ُسنهِتي َفَمْيَس ِمنِّي(( 

 )رواه البخارؼ( 
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عمى بيضاء نقية، يقوؿ عميو الصبلة  أؼ إف الحق، ليس مع التطرؼ، ال إلى اليميف وال إلى اليسار، تركتـ
 والسبلـ:

))ليس بخيركـ مف ترؾ دنياه آلخرتو وَّل آخرتو لدنياه حتى يصيب منيما جميعا، فإف الدنيا بالغ إلى اآلخرة، 
 وَّل تكونوا َكالًّ عمى الناس(( 

 ) أخرجو ابف عساكر عف أنس( 

... نحف مع التفوؽ وليس مع التطرؼ ، يعني أف تيمل عممؾ، أف تترؾ دراستؾ، أف تيمل فيا أييا اإلخوة األكاـر
بيتؾ بدعوػ أنني زاىد !! ال، ليس ىذا ىو الزىد، الزىد أف تعطي، أف تقدـ لمجتمعؾ شيئًا ثمينًا، أف تقدـ لو 
ال  خدمة، أف تقدـ لو سمعة، أف تقدـ لو عمبًل نافعًا، أف تكوف عضوًا إيجابيًا ال سمبيًا، مقدامًا ال منسحبًا، منفتحاً 
منغمقًا، ىذا ىو االعتداؿ، فاإلسبلـ ليس مع التطرؼ ال إلى اليميف وال إلى اليسار، ولكف اإلسبلـ مع االعتداؿ 

 لذلؾ كف متفوقًا. فسيدنا عمر كاف متفوقًا ولـ يكف متطرفًا.

طر دار ذات يـو الىٍب خرج عمر بف الخطاب مف داره حامبًل إصرارًا عجيبًا، وسيفًا جسورًا، موليًا وجيو ش
األرقـ، حيث كاف النبي عميو الصبلة والسبلـ وأصحابو الكراـ يذكروف هللا ىناؾ، وفي الطريق يمقاه ُنَعْيـ بف عبد 

 هللا، فيرػ نعيـ مبلمحو تتفجر يأسًا وبأسًا ونقمة، فيقترب منو عمى وجل ويسألو:

 إلى أيف ذاىب أنت يا عمر ؟ 

ر قريش، وسفو أحبلميا، وعاب دينيا، وسب آليتيا فأقتمو. يعني إلى ػفيجيبو عمر: إلى ىذا الصابئ الذؼ فرؽ أم
 سيدنا دمحم، الميـ صلِّ عميو.

 ويذىل نعيـ عف إحساسو بالموقف، وبالخطر الذؼ ينجـ عنو، فيقوؿ لعمر: 

 ػمبئس السعي سعيؾ، وبئس الممشى ممشاؾ.

 ويخشى عمر أف يكوف نعيـ قد أسمـ، فيقوؿ لو: 
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إف تكف فعمت فو البلت والعزػ إْف كنت قد أسممت ألبدأفَّ بؾ، ونعيـ يعرؼ تمامًا أف ابف لعمؾ صبأت يا نعيـ، 
 الخطاب يعني ما يقوؿ، فينيي الحوار بعبارة تموؼ زماـ عمر، إذ ال يكاد يحتمل وقعيا الشديد فقاؿ لو نعيـ:

 عميو. ػأال تعمـ يا عمر أف أختؾ وزوجيا سعيد بف زيد قد أسمما وتركا دينؾ الذؼ أنت 

أختو فاطمة بنت الخطاب، مالو ولدار األرقـ وقد اقتحـ الخطر داره، وىكذا أغز السير إلى دار أختو وزوج أختو 
سعيد بف زيد، وفي جوؼ الدار كاف سعيد بف زيد وزوجتو فاطمة بنت الخطاب وملء أيدييـ صحيفٌة فييا وحٌي 

 يل: مف كتاب هللا. وقرع الباب قرعًا رىيبًا، فيو يغمي، وق

 ػَمف ؟

 ػقاؿ: عمر.

فاستقببله لدػ الباب يغشاىما ذىوؿ المفاجأة، ولـ تنس بنت الخطاب في ىذه الغمرة الصحيفة الكريمة التي بيا 
 آٌؼ مف كتاب هللا فخبأتيا تحت ثيابيا، الشر بعينو، قاؿ عمر واليوؿ ينقذؼ مف عينيو:

 مة التي سمعت عندكـ ؟ ػما ىذه اليينمة، سمعت دمدمة سمعت قراءة، ما ىذه اليين

 ػأجابا: ال شيء، إنيا نجوػ وأحاديث، كانا يقرآف القرآف.

 ػفقاؿ ليما: سمعت أنكما صبأتما !! أؼ أسممتما.

 ػفقاؿ سعيد: أرأيت يا عمر إف كاف الحق في غير دينؾ ؟ ما قولؾ؟ 

 ولـ يميمو عمر حتى يتـ حديثو، فوثب عميو في عنفواف لجب، يغمي.

، أتضربني عمى إيماني با األحد، أال ما كنت فاعبًل فافعل، فإني أشيد أف ال إلو إال هللا، وأف فقاؿ: يا عدو هللا
 دمحمًا رسوؿ هللا.

 فبينما ىو في بأسو الشديد، يجابو الحق عالي الصيحة، إذا ىو تأخذه غشية، يقوؿ: 

 ىاِت الصحيفة ألنظر ما فييا.
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 طيروف، اذىب فاغتسل وتطير.وتجيبو أختو: كبل، إنو ال يمّسو إال الم

 ويمضي عمر، ويغتسل، ويعود ليطمب الصحيفة، ويقرأ ما فييا فإذا فييا ىذه اآليات: 

َماَواِت 3( ِإَّله َتْذِكَرًة ِلَمْف َيْخَشى )2( َما َأْنَزْلَنا َعَمْيَؾ اْلُقْرَآَف ِلَتْشَقى )0﴿ طو ) ( َتْنِزياًل ِممهْف َخَمَق اْْلَْرَض َوالسه
ْحَمُف َعَمى اْلَعْرِش اْسَتَوى )4اَل )اْلعُ  َماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َوَما َبْيَنُيَما َوَما َتْحَت الِهَرى )5( الره ( 6( َلُو َما ِفي السه

ره َوَأْخَفى ) ـُ السِّ ْف َتْجَيْر ِباْلَقْوِؿ َفِإنهُو َيْعَم ُ ََّل ِإَلَو ِإَّله ُىَو َلُو اْْلَْسمَ 7َواِ   (﴾ 8اُء اْلُحْسَنى )( َّللاه

 ) سورة طو( 

 ثـ يتابع التبلوة: 

اَلَة ِلِذْكِري ) ـِ الصه َِ ُ ََّل ِإَلَو ِإَّله َأَنا َفاْعُبْدِني َوَأ اَعَة َآِتَيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَيا ِلُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما 04﴿ِإنهِني َأَنا َّللاه ( ِإفه السه
نهَؾ عَ 05َتْسَعى )  ( ﴾ 06ْنَيا َمْف ََّل ُيْؤِمُف ِبَيا َواتهَب ََ َىَواُه َفَتْرَدى )( َفاَل َيُصده

 ) سورة طو( 

الصمحة بممحة، فيعانق عمر الصحيفة، ثـ يقبميا، وينيض واقفًا ويقوؿ: ال ينبغي لَمف ىذه آياتو أف يكوف لو 
 شريؾ يعبد في السماوات واألرض، دلوني عمى دمحم.

يؾ، وال ِمف جارؾ، وال مف ابنؾ، الصمحة بممحة، كل ىذا العنفواف، كل ىذا اإلنساف ال ييأس، فبل تيأس مف أخ
الجبروت، كل ىذه العداوة، رأػ النبي صادقًا، أمينًا، رأػ أصحابو أناًسا طاىريف، إذًا ىـ عمى حق، فقاؿ: دلوني 

 عمى دمحم. وىنا يقوؿ سعيد بف زيد:

 ي دعا لؾ، قاؿ: أبشر يا عمر فوهللا لقد استجيب دعاء النبي لؾ، النب

ُجَمْيِف ِإَلْيَؾ(( ـَ ِبَأَحبِّ َىَذْيِف الره ْساَل ـه َأِعزه اإلِْ  ))المهُي

ويتخذ عمر سبيمو إلى دار األرقـ، وىناؾ بيف يدؼ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يدخل في الديف الحق، ويكبِّر المسمموف تكبيرة 
 تيتز ليا مكة جميعًا.
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ض التبعية، وتستعمي عمى اإلذعاف، ليس ليا مجاؿ حيوؼ وال مناخ طبيعي إال في ديف طبيعٌة كطبيعة عمر ترف
كيذا الديف، حيث يقف الناس فيو سواسية كأسناف المشط، أساسًا لما جاءه جبمة بف األييـ ممكًا وقد أسمـ أثناء 

بمة إلى ىذا البدوؼ طوافو حوؿ الكعبة، بدوؼ مف فزارة داس طرؼ ردائو، فانخمع ثوب ىذا الممؾ، فالتفت ج
 وضربو ضربة ىشمت أنفو، ىذا البدوؼ اشتكى إلى سيدنا عمر، فسيدنا عمر استدعاه، قاؿ لو: 

 ػماذا حصل ؟ 

 فقاؿ: أييا األمير بدوؼ مف فزارة داس طرؼ ثوبي فكدت أعرػ.

 ػقاؿ لو: ىل ضربتو ؟

 ػقاؿ: نعـ.

 دمائو أو ييشمف اآلف أنفؾ وتناؿ ما فعمتو كفؾػفقاؿ: أرِض الفتى ال بد مف إرضائو ما زاؿ ظفرؾ عالقًا ب

 ػقاؿ: كيف ذاؾ يا أمير المؤمنيف ىو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أف يخر النجـ أرضا ؟!!

ػفقاؿ سيدنا عمر: نزوات الجاىمية، ورياح العنجيية قد دفناىا، أقمنا فوقيا صرحًا جديدًا، وتساوػ الناس أحرارًا 
 لفتى.لدينا وعبيدًا، أرِض ا

 ػفقاؿ: كاف وىمًا ما جرػ في خمدؼ، أنني عندؾ أغمى وأعز، أنا مرتد إذا أكرىتني.

ػفقاؿ عمر: عنق المرتد بالسيف تحز، عاَلـ مبني كل صدع فيو بشذا السيف يداوػ، وأعز الناس بالصعموؾ 
 بالعبد تساوػ.

معوا وأطيعوا، ىكذا قاؿ النبي الكريـ ىذا الديف الذؼ يرضي عمر، ديف الناس جميعًا سواسية، كأسناف المشط، اس
 ولو تولى عميكـ عبد رأسو كالزبيبة، " إف أكرمكـ عند هللا أتقاكـ ".

سيدنا عمر قاؿ: وهللا لف أترؾ مكانًا جمست فيو بالكفر إال جمست فيو باإليماف، كلّّ منا إَذا تفضل هللا عزوجل 
ضي هللا، أف يسير مع إخوتو المؤمنيف سيراٍت ترضي عميو وقبمو، فعميو بقدر ما سير مع رفاقو سيرات ال تر 

هللا، بقدر ما ذىب نزىات ال ترضي هللا، يجب أف يمشي مع إخوتو المؤمنيف فيما يرضي هللا، بقدر ما أنفق مف 
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مالو عمى متع ال ترضي هللا، يجب أف ينفق مف مالو فيما يرضي هللا، فإذا كانت التوبة حصمت تمامًا فبل بد مف 
 ، وال بد مف التكفير.التصحيح

بعضيـ يرػ أف ىذا الصحابي الجميل حينما كاف ضعاؼ المؤمنيف يعذبوف في أوؿ عيد اإلسبلـ، وكاف عمر 
يرػ أف ىؤالء ضعاؼ، فبلبد مف أف يقف إلى جانبيـ، فإذا عذب معيـ رفع مف شأنيـ، وأزاؿ عنيـ وحشتيـ، 

أف دخل في الكعبة،  يت صفواف تييبو صفواف، إلى فذىب إلى بيت أبي جيل، فتييَّبو أبو جيل، ذىب إلى ب
ودعا إلى اإلسبلـ، وناوشو أعداء اإلسبلـ، فقاؿ رضي هللا عنو: وسار إلي الناس يضربونني وأضربيـ، فجاء 
خالي وقاؿ: ما ىذا ؟ قالوا ابف الخطاب، فقاـ عمى الحجر وقاؿ أال إني قد أجرت ابف أختي، فانكشف الناس 

أرػ الذيف يضربوف مف المسمميف، وأنا ال يضربني أحد فقمت: أال يصيبني ما يصيبيـ ؟  عني، فكنت ال أزاؿ
 فجئت خالي وقمت لو:

 ػجوارؾ مردود عميؾ. أنا أحب أف أكوف مع ىؤالء الضعاؼ، جوارؾ مردود عميؾ.

 فقاؿ ال تفعل يا ابف أختي.

 قمت: بل ىو رد عميؾ.

 ػقاؿ: ما شئت فافعل.

أعز هللا ديف اإلسبلـ، فكاف يحب أف يرفع مف شأف ىؤالء الضعاؼ الذيف ال سند  فما زلت أضرب وأضرب حتى
 ليـ.

مرة سيدنا عمر يبدو أنو عبل شأنو، وصار أمير المؤمنيف، وصار في حالة مف السمو ال يبمغيا أحد، ففي خطبتو 
 المشيورة قاؿ: 

، ن  ظير قبضة مف تمر أو مف زبيب.أييا الناس لقد رأيتني وأنا أرعى الغنـ لخاالت لي مف بني مخزـو

، نظير قبضة مف تمر أو مف زبيب،  استرجع ماضيو، كنت راعي غنـ أرعى غنمات لخاالت لي مف بني مخزـو
ثـ ينزؿ مف عمى المنبر بيف دىشة المستمعيف وتساؤليـ، فالكبلـ ليس لو معنى ىو أمير المؤمنيف، ما عبلقة 

 ماضيو السحيق حينما كاف راعيًا لمغنـ.
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 دـ منو سيدنا عبد الرحمف بف عوؼ، وقاؿ: يا أمير المؤمنيف ماذا أردت بيذا ؟ ما عبلقة الكبلـ ؟ تق

فيجيبو عمر قاؿ: ويحؾ يا ابف عوؼ، خموت بنفسي فقالت لي: أنت أمير المؤمنيف، وليس بينؾ وبيف هللا أحد، 
.فمف ذا أفضل منؾ ؟ فأردت أف أعرفيا قدرىا، أنا كنت راعي غنـ، أرعى الغ  نـ عمى تمرات لبني مخزـو

فبل تنَس ماضيؾ، إذا هللا عز وجل رفعؾ، فصرَت تاجًرا كبيًرا، ال تنس لما كنت أجيًرا تعمل مقابل درييمات ال 
تجد طعاما تأكمو، إذا صرت بوظيفة عالية ال تنس أنؾ كنت تشتغل بوظيفة دنيا، تسكف بيًتا مريًحا ال تنس لما 

، فاإلنساف ال ينسى أصمو، وال ينسى ماضيو، وليكف دائمًا مطأطئ الرأس كنت في بيت صغير فأكرمؾ هللا
 تواضعًا  عز وجل، فإذا نسي ماضيو لحظة فقد انتيى. 

* * * 

 والحمد  رب العالميف 
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 كل وفي الضعيف المؤمف مف هللا إلى وأحب خير القوي  المؤمف( :  027 - 006) الدرس
. خير

02-10-1988لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -ف شرح الحديث الشري

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أييا اإلخوة المؤمنوف... مع الحديث النبوؼ الشريف، فعف أبي ىريرة رضي هللا عنو قاؿ: قاؿ رسو 

))المؤمف القوي خيٌر وأحب إلى هللا مف المؤمف الضعيف، وفي كٍل خير، احرص عمى ما ينفعؾ، واستعف با 
ف أصابؾ شيٌء فال تقل: لو أني فعمت كذا وكذا وكذا ولكف َل: َدر هللا وما شاء فعل، فإف )لو(  وَّل تعجز، وا 

تفتح عمل الشيطاف ((

 ( ) رواه مسمـ

 أعيد عمى أسماعكـ الحديث مرًة ثانية:

عف أبي ىريرة رضي هللا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

))المؤمف القوي خيٌر وأحب إلى هللا مف المؤمف الضعيف، وفي كٍل خير، احرص عمى ما ينفعؾ، واستعف با 
ف أصابؾ شيٌء فال تقل: لو أني فعمت كذا وكذا  وكذا ولكف َل: َدر هللا وما شاء فعل، فإف )لو( وَّل تعجز، وا 
 تفتح عمل الشيطاف((

 ) رواه مسمـ (



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

71 

المؤمف القوؼ، القوؼ كممٌة واسعة، فقد تعني أنو ذو بنيٍة قوية، ألف المؤمف القوؼ في بنيتو يستطيع أف يؤدؼ 
رت العبادات التي فرضيا هللا عميو، يستطيع أف يقـو بالنوافل، يستطيع أف ينفع النا س، أف يعينيـ، فالقوة إذا ُسخِّ

في اإليماف ما أروعيا، النبي عميو الصبلة والسبلـ لـ يفصل القوة عف اإليماف، إذ لو انفصمت لكانت القوة أداة 
 شر، وأداة تدمير، قاؿ: 

 ))المؤمف القوي ((

ف إنساف قوؼ، رياضي، لو القوة يجب أف يسبقيا اإليماف كي توجو توجييًا صحيحًا، أما القوة البدنية، فإذا كا
تدريبات قاسية جدًا، لو عضبلت مفتولة، َدرَّب عضبلتو عمى رفع أثقاؿ، ىذه القوة لو أنو استخدميا لمعدواف عمى 
الناس، أو إلرىابيـ، أو ألخذ ما ليس لو بحق، إنو قوٌة شريرة. ولكف المؤمف القوؼ خيٌر وأحب إلى هللا تعالى مف 

 المؤمف الضعيف..

ـُ اْمَرأَتْيِف َتُذوَداِف ََاؿَ ﴿َوَلمه  ََاَلَتا  ا َوَرَد َماَء َمْدَيَف َوَجَد َعَمْيِو ُأمهًة ِمَف النهاِس َيْسُقوَف َوَوَجَد ِمْف ُدوِنِي َما َخْطُبُكَما 
 ( َفَسَقى َلُيَما﴾23ََّل َنْسِقي َحتهى ُيْصِدَر الرَِّعاُء َوَأُبوَنا َشْيٌخ َكِبيٌر )

 كاف قوؼ..

ـه تَ  ي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليه ِمْف َخْيٍر َفِقيٌر )﴿ُِ لِّ َفَقاَؿ َربِّ ِإنِّ ( َفَجاَءْتُو ِإْحَداُىَما َتْمِشي َعَمى اْسِتْحَياٍء 24َولهى ِإَلى الظِّ
ـِ ََاَلْت ِإفه َأِبي َيْدُعوَؾ ِلَيْجِزَيَؾ َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا َفَممها َجاَءُه َوََصه َعَمْيِو اْلَقَص  ََاَؿ ََّل َتَخْف َنَجْوَت ِمَف اْلَقْو َص 

ََاَلْت ِإْحَداُىَما َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه﴾25الظهاِلِميَف )  ) 

 حياء الفتاة يمنعيا مف أف تقوؿ ألبييا: يا أبِت زوجني إياه..

 (﴾26اْْلَِميُف ) ﴿ََاَلْت ِإْحَداُىَما َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإفه َخْيَر َمِف اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ 

 ) سورة القصص ( 

 رأتو قوؼ، مفتوؿ العضبلت، سيدنا شعيب فيـ قصدىا فقاؿ:
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ي ُأِريُد َأْف ُأْنِكَحَؾ﴾  ﴿ِإنِّ

 وليس أف آجرؾ، ىي قالت: يا أبِت استأجره، قاؿ:

ي ُأِريُد َأْف ُأْنِكَحَؾ ِإْحَدى اْبَنَتيه َىاَتْيِف َعَمى َأْف َتْأُجَرِني﴾  ﴿ِإنِّ

ما الذؼ يمفت نظر المرأة في الرجل ؟ قوتو، فإذا إنساف اعتنى بصحتو، كاف شاب عمل تمرينات رياضية ما  لذلؾ
 في مانع، بل ىو شيء طيب ألف:

 )) المؤمف القوي خيٌر وأحب إلى هللا تعالى مف المؤمف الضعيف((

 وىو ضعيف، مسكيف، مستسمـ.  فاإلنساف الضعيف ربما تجاوز الناس عميو، ربما تطاولوا عميو، ربما أخذوا حقو

سيدنا النبي عميو الصبلة والسبلـ رأػ أحد أصحابو يتبختر في مشيتو ُقَبْيل إحدػ المعارؾ، فقاؿ عميو الصبلة 
 والسبلـ:

 ))إف هللا ليكره ىذه المشية إَّل في ىذا الموطف((

 القوة إذا جمعت إلى اإليماف كانت رائعًة في أداء الميمة.

 ة( ربنا عزَّ وجل قاؿ:الحقيقة كممة )قو 

َُوهٍة﴾ ـْ ِمْف  ـْ َما اْسَتَطْعُت وا َلُي  ﴿َوَأِعدُّ

 " ( 60) سورة األنفاؿ: مف آية " 

العمـ قوة، والسبلح قوة لؤلعداء، وأف سيكوف البمد متقدمًا ىذه قوة، أف يكتفي ذاتيًا ىذه قوة، فالقوة منوَّعٌة، الماؿ 
ي الوظيفة قوة، والماؿ قوة، والصحة قوة، والعمـ قوة، وأف تكوف لؾ قوة، أف تكوف في مكاف ميـ ىذه قوة، يعن

 سمعة طيبة ىذه قوة، فالقوة مطمقة وليست مقيدة فربنا عزَّ وجل قاؿ:
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ـْ﴾ وا َلُي  ﴿َوَأِعدُّ

 ألعدائكـ..

َُوهٍة﴾ ـْ ِمْف   ﴿َما اْسَتَطْعُت

رة، القوة تنفع إذا قوٌة في األبداف، وقوٌة في األمواؿ، وقوٌة في العمـ، وقوٌة في كل  شيء، لكف القوة وحدىا مدمِّ
أضيفت إلى اإليماف، اإليماف قيد. فالمحرؾ قوة أما األخبلؽ مقود، محرؾ مف دوف مقود دمار، اركب مركبة مف 
دوف مقود، وشغل عمى المئة وامشي، عمى الوادؼ مصيرؾ. فالقوة محرؾ لكف العمـ واألخبلؽ مقود، تنجو مف كل 

 الحكمة، فالنبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: كارثة بالعمـ و 

 )) المؤمف القوي خيٌر وأحب إلى هللا مف المؤمف الضعيف ((

ىذا كبلـ عاـ لكل أخ حاضر، يعني إذا أنت كنت تاجر، ال تنتزع إعجاب اآلخريف إذا كانت تجارتؾ متخمفة، 
توكات، فييا أخطاء كثيرة، تجد ىذا بضاعتؾ لـ تحسف انتقاءىا، أسعارىا غالية، توضيبيا غير جيد، فييا اس

يرجع لؾ البضاعة، وىذا يعاتبؾ، وىذا يمومؾ، وىذا يسخر مف بضاعتؾ، ال يصير ذاؾ فسوؼ تفقد مكانتؾ، 
فإذا كاف بالتجارة يجب أف تكوف في الِقمة ػ الُقمة غير الِقمة ػ إذا كنت بالصناعة كذلؾ، إذا كنت موظف دوامؾ، 

بالمحاماة، بالطب مثبًل، طالب بالدراسة ال يمكف أحد يحتـر اتجاىؾ الديني إذا كنت إنجازؾ ألعمالؾ بالتدريس، 
كسبلف، مستحيل، موظف مقصر إذا كنت تصمي وعميؾ سيماء الصبلح ومقصر بعممؾ، تأتيؾ توبيخات ال 
ل حصر ليا، يتشفوا الناس منؾ فيقولوف لؾ: ىكذا صاحب الديف ؟! أوؿ كممة: ىكذا صاحب الديف ؟! في حق
الدراسة، في حقل التدريس، في حقل الطب، في حقل اليندسة، في حقل المحاماة، في حقل التجارة، في حقل 
الصناعة، في حقل الوظيفة، في أؼ مكاف إذا كاف ضعيف، في تقصير، في خطأ بالصناعة، في عدـ إتقاف 

يا، فأنت مؤمف ما عندؾ مكانة، بالتجارة، في بالزراعة أمراض وأوبئة، ومزرعة فوضوية وميممة، وغير معتنى ب
ؽ، وحكيت بالديف يسمع كبلمؾ، إذا آخذ بالرياضيات اثنيف مف ستيف  أؼ إذا أنت كنت طالب، وكنت متفوِّ
 وتعالى قل لواحد: األخبلؽ والديف، يقوؿ لؾ: اذىب واجتيد، روح ادرس قبل أف تحكي معي روح دبر حالؾ.

توجو إخوانؾ الطبلب إال إذا تفوقت في الدراسة، طبيب في عميو  فإذا كنت طالب يا أخي الكريـ ال تستطيع أف
أخطاء كثيرة، غير ميتـ بتطوير معموماتو، معموماتو قديمة مف سنة الستيف، ال يفتح وال كتاب ويقرأه، تكوف 
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األدوية تطورت، واألبحاث تطورت، الناس ينفضوا مف عنده، أخي مؤمف، فيل يكوف المؤمف كسبلف ؟ المؤمف 
بورد يكوف، معو أعمى شيادة، فالقصد أنو ال تقدر أف تؤثر باآلخريف إال بالتفوؽ، تتفوؽ تؤثر، تقصر ال معو 

 تؤثر، فالنبي ىكذا قاؿ:

 )) المؤمف القوي خيٌر وأحب إلى هللا مف المؤمف الضعيف ((

ة عالية وتركيا، فاضطروا سمعت ببمد عربي العب كرة مف الدرجة األولى، وقد تاب إلى هللا، والتفت إلى هللا التفات
وه فقاؿ ليـ: أنا ال ألبس قصير، عمى العيف والرأس البس طويل، صار موضة  إلى مباراة دولية فذىبوا وترجُّ
الطويل، العب كرة البس برمودة، ىذا لو ما كاف متفوؽ ما كانوا قبموا منو ىذا الشيء، كاف يرفضوه، ألنو متفوؽ 

كنت رياضي، إف كنت طالب، إف كنت مدرس، إف كنت ميندس، إف كنت تاجر،  جدًا، قبموا منو ىذا المبس، فإذا
 إف كنت صانع، ال تقدر تؤثر باآلخريف إال إذا تفوقت في عممؾ.

لو إنساف كسب ماؿ، الماؿ قوة، تعطف عمى أرامل، تعطي أيتاـ، تقدـ لمجمعيات مساعدات، والجمعيات تقدـ 
شيادة عميا، معؾ شيادة جامعية وهللا معو ليسانس، معو كذا، معو لمفقراء، صار عندؾ قوة، الماؿ قوة، معؾ 

 كذا، إذًا العمـ قوة، إما معؾ ماؿ، أو قوة، أو منصب، أو شيء تتميز فيو.

فالمؤمف مف دوف قوة ضعيف، مستضعف، معتدػ عميو، فاإلنساف البد مف أف يكوف متفوؽ، بعممو إذا تفوؽ 
فوضوؼ، والغبار ىكذا سمكو، والبضاعة فوضوية، ويمكث ساعة ليجد لؾ  يؤثر بجيرانو، إذا كاف المحل التجارؼ 

األغراض، أيف الورؽ ؟ ما في ورؽ، روح ىات مف عند الجيراف ورقة يا ابني، الورؽ وسخ، الميزاف عميو سماكة 
ل منتظـ، مف الغبرة، ما ىذا التاجر ؟ أذف الظير عمى الجامع، ىذه الصبلة ال تتناسب مع القذارة، إذا كاف المح

 مرتب، منظـ، كل شيء مصفوؼ. فيذا الحديث دقيق جدًا وفيو توجيو كبير:

 ))المؤمف القوي خيٌر وأحب إلى هللا مف المؤمف الضعيف ((

ال تستطيع تنتزع إعجاب اآلخريف إال بالتفوؽ، والتفوؽ قوٌة في الديف، فمتى يسمع منؾ ؟ إذا كنت قويًا، قوؼ في 
في العمـ، قوؼ في المكانة االجتماعية، في تفوؽ في تأثير، فإذا اإلنساف ىدفو الكبير  الماؿ، قوؼ في الجاه، قوؼ 

أف ييدؼ الناس  عزَّ وجل فعميو أف يتقف عممو، أف يتفوؽ في دراستو مف أجل أف ينتزع إعجاب الناس قبل أف 
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 يحدثيـ عف دينيـ.

دوف إيماف مدمر، ألـ يقل النبي عميو الصبلة سبحاف هللا القوة ىنا جاءت مقترنة باإليماف !! أف الماؿ مف 
 والسبلـ كاف في الدرس الماضي موضوع الحديث:

 ماذا ينتظر أحدكـ مف الدنيا ؟ ىل تنتظروف إال فقرًا منسيًا، أو غنًى مطغيًا 

فالغنى مف دوف إيماف مطغي. كأف يكوف مظيره ىكذا ظير محني، ثياب رثَّة، ودروشة، وكبلـ فاضي، كمو شغل 
تو، كيف كاف النبي في اليجرة ؛ سي دؾ، ليس ىذا المؤمف، المؤمف أرقى مف ذلؾ، المؤمف يعد لكل شيٍء ُعدَّ

استأجر خبير، اختفى في غار ثور، إنساف جاء بالمعمومات، إنساف محا اآلثار، إنساف جاءه بالزاد، ما في ثغرة 
 التصريف، قوٌة في كل شيء.إال غطَّاىا، ىذه القوة، قوة تدبير، قوٌة في التدبير، قوٌة في 

 )) المؤمف القوي خيٌر وأحب إلى هللا مف المؤمف الضعيف وفي كٍل خير((

يعني أنت بالماؿ قد تصل إلى درجات ُعميا في الجنة ؛ ىذا عاونتو، وىذا فرجت ىمو، وىذا دينتو، وىذا المشروع 
ؼ، الماؿ قوة، ما كاف معؾ ماؿ ساىمت فيو، وىذا المستوصف ساىمت فيو، وجامع عمرت فيو، يعني شيء قو 

 عمـ، تعمـ وعمِّـ، العمـ قوة، وصمت لمنصب رفيع ىذا المنصب قوة تعيف الضعيف، ال تزىد فيو، قاؿ:

ي َحِفيٌظ َعِميـٌ )  (﴾55﴿اْجَعْمِني َعَمى َخَزاِئِف اْْلَْرِض ِإنِّ

 ) سورة يوسف ( 

ؤثر، يجب أف تكوف في الصف األوؿ في كل سيدنا يوسف، فاإلنساف ال يكف متخمف، في الصف األخير ال ي
 مجاؿ.

 )) احرص عمى ما ينفعؾ واستعف با وَّل تعجز((

أنت بعد تأمل وتدبر ترػ أف ىذه الدنيا فانية، والذؼ ينفعؾ ىو العمل الصالح، أما المظاىر ال قيمة ليا، فإذا 
ظفة بالعيادة تأخذ منؾ ثمانمائة تضاربت ىذه المظاىر مع ما ينفعؾ، فضحي بيا، أنت طبيب، يجوز تأتي بمو 

ليرة، أما موظف يريد ثبلث آالؼ، ما الذؼ ينفعؾ ؟ أف تأتي بموظف، ىذا الذؼ ينفعؾ في اآلخرة احرص عميو، 
احرص عمى ما ينفعؾ، يجوز ىذا العرس أو ىذا الكتاب في الفندؽ أوجو لكف ىذا خبلؼ األصوؿ، خبلؼ 
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اعية، فأنت احرص عمى ما ينفعؾ ودع كبلـ الناس وراء ظيرؾ، َمف الشرع، خبلؼ الديف، خبلؼ القواعد االجتم
 عرؼ نفسو ما ضرَّه قوؿ الناس فيو.

دعيت إلى نزىة فييا معصية ، أخي أخجل أف أقوؿ ليـ ال، اَل ال تخجل.. " احرص عمى ما ينفعؾ... 
بيذه التجارة، ينفعؾ ىذا المحل "..ينفعؾ ما تكوف بيذه النزىة، ينفعؾ ما تكوف بيذه السيرة، ينفعؾ ما تشتغل 

 بيذا المكاف ال تأخذه، يعني بطريق موبوء يمكف يذىب فيو دينؾ.

 ))احرص عمى ما ينفعؾ((

بدراستؾ، أخي ىذه البضاعة غير رائجة، أما ىي رائجة جدًا وأرباحيا طائمة لكف فييا معصية، احرص عمى ما 
ف عند األمر والنيي، ينفعؾ أف يجدؾ هللا حيث أمرؾ، وأف ينفعؾ، ينفعؾ أف تطيع هللا عزَّ وجل، ينفعؾ أف تكو 

يفتقدؾ حيث نياؾ، ىذا الذؼ ينفعؾ. فالمظاىر االجتماعية، واإلتكيت إف صح التعبير، وىذه األشياء التي يسعى 
 إلييا الناس اجعميا وراء ظيرؾ.

ليرة، ىذا كتاب، ىذا عمـ، ىذا يقرأ،  مرة واحد قدـ بعقد قراف كتاب فبعض أىل الدنيا، الـز يقدـ زبدية ثمنيا مئتيف
ىذا يستفاد منو، ىذا يطبق، ىذا يقرأه األب، واألـ، والزوجة، واألخ، واألخت، وابف األخ، ال ييمؾ كبلـ الناس، 

ـ كتاب يا أخي، قدـ كتاب أفد الناس فيياا  قدِّ

 ))احرص عمى ما ينفعؾ((

ي عندنا موسـ. النبي عميو الصبلة والسبلـ ينصحؾ ينفعؾ تحضر مجمس عمـ احرص عميو، أما أف تقوؿ: اآلف ف
 أف تحرص عمى ما ينفعؾ ال عمى الغمة.

 ))احرص عمى ما ينفعؾ واستعف با وَّل تعجز ((

هللا عزَّ وجل العواـ يقولوا )قـ يا عبدؼ ألقـو معؾ( وأنت لما تكوف طموح، وترػ أف األمر صعب، أو فوؽ 
الميـ ال سيل إال ما جعمتو سيبًل، وأنت تجعل الَحْزَف إذا شئت سيبًل سيبًل طاقتؾ، فيذا كبلـ فارغ، هللا معؾ، 

 سيبًل. 
بالدراسة قل: يا رب. تأخذ أعمى الشيادات، بالتجارة قل: يا رب. هللا يميمؾ مف درجة لدرجٍة لدرجة. قاؿ لي 

 واحد: كنت بمستوػ فارتفع مستواؼ، ارتفع ارتفع حتى أصبحت فيما أنا عميو اآلف.
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 واستعف با وَّل تعجز(( ))

األمر بيد هللا عزَّ وجل، ألنو بيده استعف با، ال تعجز ال تقل: ىذه فوؽ طاقتي، ال تيئس، ال تستسمـ، ال تنيار 
 معنوياتؾ..

ـْ ُمْؤِمِنيَف ) ـُ اْْلَْعَمْوَف ِإْف ُكْنُت  (﴾039﴿َوََّل َتِيُنوا َوََّل َتْحَزُنوا َوَأْنُت

 ) سورة آؿ عمراف ( 

نا عزَّ وجل يجب الَجسور، الجرؼء، الِمْمَحاح، لكف إذا واحد طرؽ الباب طرقة فما أحد رد، فمشى، يكوف غير رب
ناوؼ يفوت، جاء رفع عتب، أما إذا كاف حريص عمى أف يمقى صاحب البيت فإنو يصر، وهللا مرة شخص 

يرًا لمساعة الثامنة مساء عمى حريص عمى أف يمقى صاحب البيت قاؿ لي: وهللا انتظرت مف الساعة الثانية ظ
الباب واقف، حتى جاء، ىكذا الحريص، لو معو مبمغ وخائف أف يتصرؼ منو، وخوفوه منو، فاستناولو مف وقت 

 ما جاء، قاؿ لي: انتظرت مف الثانية إلى الساعة الثامنة. ىذا الصدؽ، إذا كنت صادؽ ىكذا تفعل.

 ()) احرص عمى ما ينفعؾ واستعف با وَّل تعجز(

قد يكوف إنساف ال شيء، ولكف تجده تطور مف حاؿ لحاؿ صار شيء ميـ، صار شيء عظيـ، هللا رفع شأنؾ، 
رفع ذكرؾ، رفع مقامؾ، أخي أنا فيني أحفع القرآف كمو ؟ ممكف تحفظو، أنت استعف با وال تعجز، أخي أنا 

 أقدر، ىذه ال يقوليا مؤمف. أخي أنا باألربعيف، ممكف، ذىني ثقيل، ممكف، استعف با وال تعجز، ال تقل: ال
بيتي غير منضبط، ال أقدر عمييـ، أنا أقوؿ لؾ: استعف با وال تعجز، معقوؿ بعد أربعيف سنة زوجتي تتحجب 

تقدر، معقوؿ أف أترؾ ىذه معي ؟ استعف با وال تعجز، معقوؿ ىذا الجياز أخرجو مف بيتي ؟ معقوؿ 
أشخاص كاف معمق بمصمحة فييا شبية، أخي استعف با وال تعجز، اتركيا، ؟ ممكف تتركيا، كثير في المصمحة

سمـ المحل، أخذ مصمحة ثانية، فوفقو هللا، إذا كانت مصمحة فييا شبية، فييا معاصي فيل أنت مربوط معيا 
 ربط أبدؼ ؟! اتركيا يا أخي، المحل سممو. " استعف با وال تعجز..

ة هللا عزَّ وجل يكوف لو عمل ال يرضي هللا عزَّ وجل، بمصمحة، بعمل، ببضاعة، اإلنساف أحيانًا يكوف قبل معرف
بطريقة تعامل، معقوؿ أبيع نقدؼ وما أبيع بالديف، ونضيف السعر عمى األجل، ممكف، أخي ال أحد يشترؼ مني، 

ديف، وكميـ جرِّب استعف با وال تعجز، جرِّب كيف، ممكف تبيع نقدؼ البضاعة، أخي ىكذا المصمحة كميا 
يضيفوا عمى الديف بالمائة كذا كل ثبلثة أشير، ىكذا العادة، ىكذا البمد، ىكذا العرؼ، جوابنا: استعف با وال 
تعجز، أنت كف متميز، اختار بضاعة جيدة جدًا، أسعارىا معقولة ومدروسة واطمب ثمنيا نقد، تجد الناس تيافتوا 
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جرِّب، تتعب شير وبعدىا يتعمموا الناس أف سعرؾ مدروس وواحد،  عميؾ بعدىا، معقوؿ أبيع بسعر واحد ؟ ممكف
 وال يفاصموؾ أبدًا.
ىذا الحديث شيء خطير جدًا، ىذا الذؼ يبدو لؾ مستحيبًل ممكف يكوف واقعي، أنا معقوؿ أغض بصرؼ، أنا 

ستحيل أخي في أشعر أف قوة تجذبني لممرأة ؟ استعف با وال تعجز، معقوؿ تتفاىـ أمي مع زوجتي ؟ ممكف، م
بينيما ما صنع الحداد، ممكف استعف با وال تعجز، يتفاىموا، اطمب مف هللا أف يعينؾ عمى أف توفق بينيما، 

 ممكف، فكل إنساف يشكو لؾ قضية مستعصية وفي ليا حل شرعي قل لو: استعف با وال تعجز.

ف أصابؾ شيٌء فال   تقل لو أني فعمت كذا وكذا(()) احرص عمى ما ينفعؾ واستعف با وَّل تعجز وا 

الغي لي كممة )لو( مف قاموسؾ، لو ما أخذنا ىذه الصفقة ما كنا فمسنا، لو ما مشيت في ىذا الطريق ما كانوا 
خالفوني، لو ىذه السيرة ما سيرتيا ما كنت أصبت، ضربوا رصاص في العرس فأصيب، يا ليتو ما ذىب إلى 

ذا وقع أراده  العرس، لو ما عممت ما كاف صار، ىذه ) لو ( ألغييا لي، ألف هللا عزَّ وجل إذا أراد شيء وقع وا 
هللا، انتيى األمر، إذا أراد شيء وقع، واآلف وكل شيء وقع أراده هللا عزَّ وجل ما في ) لو ( عندنا، ىذه ) لو ( 

خذ مائة دونـ تدمر، أرأيت ىذه األرض عرضوىا عمي الدونـ بألف ليرة، اآلف ثمنيا خمسمائة ألف، لو كنت آ
يجمع عمى اآللة الحاسبة لكاف معو ثمانيف مميوف، ولكف ال حوؿ وال قوة إال با، عرضوىا عميو بألف ليرة، وكل 
دونـ اآلف بخمسمائة ألف، ال تقل ) لو(، لو أخذت فبلنة، ىذه التي أخذناىا مريضة، معيا مجموعة أمراض، 

يا لي، ال يقوليا مؤمف. لو درست لصار معي شيادة عميا ما وتمؾ كنت خاطبيا وما صحَّت لي، ىذه )لو( ألغي
كنت بيذه المصمحة، ترتيب هللا عزَّ وجل، لو ما درست لكنت اآلف تاجر، اآلف ال يكفي المعاش، أخي ما درس، 

 أبوه ضربو طيارة ووضعو في مصمحة، فصار أغنى مني اآلف، لو أني فعمت كذا وكذا.

  ا ولكف َل َدر هللا وما شاء فعل.((َّل تقل لو أني فعمت كذا وكذ ))

 في رب حكيـ عالـ، أعمالو كميا وفق الحكمة، والرحمة، والعدؿ، استسمـ..

ـْ َعَمى َبْعٍض﴾ ُ ِبِو َبْعَضُك َل َّللاه  ﴿َوََّل َتَتَمنهْوا َما َفضه

 " (  32) سورة النساء: مف آية " 

مو غني، أقاـ لو بيت، ووضع لو حصة بالمعمل، ما ال تتمنى لو كنت ابف فبلف، انظر ابف فبلف نزؿ مف بطف أ
وعى صار عنده حصة مف معمل، انظر فبلف ولد مف واحد فقير، ىذا كبلـ الناس كبلـ فارغ، كبلـ يسبب 
متاعب لئلنساف، كل ىذا ألغيو، ىذا الحديث إذا نحف طبقناه تمامًا ما في عندنا مشكمة، ترضى عف زوجتؾ، 
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دخمؾ، وعف شكمؾ، وعف طولؾ، وعف قوامؾ، لو كاف لوني عمى أفتح قميبًل يا  وعف أوالدؾ، وعف بيتؾ، وعف
أخي، أخي معمش خميؾ عمى أغمق قميبًل، سيدنا خالد ما كاف فاتح ولكنو كاف غامق لكنو دخل الجنة رمبًل، ىذا 

أقل طوؿ  كذلؾ مع النساء يحدث، لو كنت ىكذا بالناقص غطة، مشكمة، لو كانت غير ىكذا، يريدىا طويمة ىذه
 فالخطبة فكست، لو كنت عمى أطوؿ لكاف قبل، تندب حظيا.

 )) َّل تقل: لو أني فعمت كذا وكذا ولكف َل: َدر هللا وما شاء فعل فإف كممة )لو( تفتح عمل الشيطاف((

ىذا الحديث ميـ جدًا يجب أف يكوف أماـ أعينكـ، ترتاح أعصابؾ، ترتاح خواطرؾ، ترتاح نفسؾ مف التشيي، 
 حرماف، مف التمني، التمني والتشيي والحرماف كل ىذا انتيى. رواه مسمـ.ومف ال

 أعيد الحديث مرًة ثانية:

 عف أبي ىريرة رضي هللا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

))المؤمف القوي خيٌر وأحب إلى هللا مف المؤمف الضعيف، وفي كٍل خير، احرص عمى ما ينفعؾ، واستعف با 
ف أصابؾ شيٌء فال تقل: لو أني فعمت كذا وكذا وكذا، ولكف َل: َدر هللا وما شاء فعل فإف كممة  وَّل تعجز، وا 

 )لو( تفتح عمل الشيطاف((

 ) رواه مسمـ (

أواًل: إذا كاف إيمانؾ قوؼ، وتريد أف تؤثر باآلخريف، فتفوؽ في عممؾ، أؼ عمل ؛ تجارة، صناعة، زراعة، وظيفة، 
محاماة، في أؼ مينة تفوؽ مف أجل أف تؤثر في الناس، حتى ولو كنت طالبًا، الطالب طب، ىندسة، تدريس، 

الكسوؿ كبلمو غير مسموع، ذات مرة طالب ممتحي ينقل، فسمع كبلـ مف موجو ما ىذا الكبلـ القاسي !! أنت 
ف يحترموا صاب الديف تنقل، تغش في االمتحاف ؟ ال تنتزع إعجاب الناس إال بالتفوؽ، األولي وصاحب الدي

 دينؾ، يحترموا صبلتؾ، يحترموا اتجاىؾ. ىذا أوؿ توجيو.

ثاني توجيو: احرص عمى ما ينفعؾ، يعني ال تبحث عف المظاىر، المظاىر ال قيمة ليا كميا وراء ظيرؾ، ابحث 
 عف الشيء المفيد في حياتؾ.
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نا أطبق اإلسبلـ مائة المائة، شيء الشيء الثالث: استعف با وال تعجز، أف تقوؿ لي: ال أقدر، أخي ال أقدر أ
 صعب.

ف أصابؾ شيٌء فبل تقل: لو أني فعمت كذا وكذا، ولكف قل: قدر هللا وما شاء فعل " ىذا  استعف با وال تعجز وا 
 الذؼ فعمو بتقدير، إلو حكيـ، عميـ، رحيـ، عادؿ، سميع، بصير لطيف، كل أسمائو الحسنى في ىذا الحدث.

 ل فإف كممة )لو( تفتح عمل الشيطاف(())َدر هللا وما شاء فع

 ىذا الحديث اكتبوه واحفظوه واجعموه أماكـ دائمًا. 

* * * * 

 واآلف، إلى متابعة الحديث عف سيدنا عمر رضي هللا عنو.

سيدنا عمر كاف أغمى أمانيو أف يظل عمر بف الخطاب، حاؼ ال شيء، كل أمانيو ال غير، فبل ىو خميفة وال ىو 
 ربت منو الخبلفة إثر وفاة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ أبو بكر:أمير، ولقد اقت

 أنت أقوػ مني يا عمر. هللا يرضى عنيـ يعرفوا قيمة بعضيـ.

 فقاؿ لو: أنت أفضل مني.

 فقاؿ: أنت أقوػ مني.

 فقاؿ عمر: إف قوتي لؾ مع فضمؾ.

 وبايعو الناس عمى إثره.أنا قوتي بخدمتؾ وأنت الخميفة، وسارع فمدَّ يمينو وبايع أبا بكر 

لما سيدنا الصديق قارب يودع الدنيا َعِيَد بالخبلفة لعمر، وكاف عمر يتقبميا مكرىًا وكارىًا ولوال أف يكوف باعتذاره 
عنيا في ىذا الظرؼ الحرج الدقيق، ىاربًا مف واجب المسؤولية، لرفض السمطاف وىرب مف األمارة، قاؿ: " أييا 

ـ، ولوال رجاء أف أكوف خيركـ لكـ، وأقواكـ عميكـ، وأشدكـ اطبلعًا بأموركـ، ما توليت الناس إني قد وليت عميك
 ذلؾ منكـ، ولكفى عمر انتظار الحساب ". انظر دقة الكبلـ: 
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أييا الناس إني قد وليت عميكـ، ولوال رجاء أف أكوف خيركـ لكـ ػ ليس خيَركـ، ليس ىذا المعنى، يعني أنا أقدر 
وليس أنا خيٌر منكـ، في فرؽ دقيق جدًا ػ وأقواكـ عميكـ ػ بالحق ػ وأشدكـ اطبلعًا بأموركـ، ما  أنفعكـ أكثر واحد

 توليت ذلؾ منكـ، ولكفى عمر انتظار الحساب.

وفد عميو مرًة جماعٌة مف المسمميف النازحيف، فسأليـ عما صادفيـ مف أخبار الناس في الببلد التي مروا فييا، 
 فقالوا: 

فإنيـ يرىبوف أمير المؤمنيف ويخافوف بأسو، وأما بمد كذا فإنيـ جمعوا أموااًل كثيرًة تنوء بيا السفف وىـ ػأما بمد كذا 
 في الطريق بيا إليؾ، وأما بمد كذا فإف بيا قوـٌ صالحيف يدعوف لؾ ويقولوف: الميـ اغفر لعمر وارفع درجتو. 

ر الخير ما خيف منو، وأما األمواؿ التي تنوء بيا ػفقاؿ عمر معقبًا عمى حديثيـ: أما مف خافني، فمو أريد بعم
السفف، فمبيت ماؿ المسمميف وليست لي، ليس لعمر وال آلؿ عمر فييا شيء، وأما الدعاء الذؼ سمعتـ بظير 

 الغيب فيذا ما أرجوه.

مواؿ الخائفيف مني يظنوني ظالـ، وىذا الخوؼ ليس لمصمحتي، والذيف أرسموا أمواؿ طائمة عمى السفف، ىذه األ
ليست لي، بل لبيت ماؿ المسمميف، أما الذؼ أحرص عميو دعاء ىؤالء، وأما الدعاء الذؼ سمعتـ بظير الغيب 

 فذلؾ ما أرجوه.

حيف دعي سيدنا عمر لمقاء ربو واقتربت المحظات التي سيودع فييا دنيا الناس، وكانت مشغمتو الكبرػ آف إٍذ 
 ، واقترب منو المغيرة بف شعبة قائبًل: اختيار الرجل الذؼ سيسممو األمانة والزماـ

 أنا أدلؾ عميو يا أمير المؤمنيف.

 قاؿ: َمف ؟ يريد واحد يخمفو.

 قاؿ: إنو عبد هللا بف عمر. ابنؾ.

ىنالؾ انتفض عمر وقاؿ: ال أرب لنا في أموركـ، إني ما حممتيا ػ يعني الخبلفة ػ وال أرغب فييا ألحٍد مف آؿ 
ف كانت شرًا فبحسب آؿ عمر أف يحاسب منيـ رجٌل واحد.بيتي، إف كانت خيرًا فقد أ  صبنا منو، وا 

واحد عيَّنوه في قرية في محافظة في التعميـ خمس أو ست سنوات فضاؽ خمقو، فقابل مدير التربية وقاؿ لو: أنت 
ذا كانت ىنا لؾ مكانة عندنا، ونحف نحبؾ، وأنت غالي عمينا، قاؿ لو: ىذه المنطقة إذا كانت سكرة حميت منيا،  وا 
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 حنظمة كفاني.

ف كانت شرًا فبحسب آؿ عمر أف يحاسب منيـ رجٌل واحد.  فقاؿ سيدنا عمر: إف كانت خيرًا فقد أصبنا منيا، وا 
ف نجوت كفافًا ال  كفى واحد إذا كانت شر، ويسأؿ عف أمر أمة دمحم، أال إني قد جيدت نفسي، وحرمت أىمي وا 

ال وزر وال أجر إني لسعيد. حرمت أىمي، وجيدت نفسي، وأتمنى أف  وزر وال أجر إني لسعيد، إذا نفدت بريشي،
ني لسعيد.  أنجو منيا ال وزر وال أجر وا 

ذات مرة سيدنا عمر قاؿ لسيدنا عبد الرحمف بف عوؼ: يا عبد الرحمف لقد لنت لمناس حتى خشيت هللا في الميف، 
 منيـ فرقًا وخوفًا فأيف المخرج ؟ ثـ اشتددت عمييـ حتى خشيت هللا في الشدة، وايـ هللا ألنا أشد 

وهللا أنا خائف مثل حكايتيـ، الناس خائفيف مني وأنا خائف مف هللا عزَّ وجل، ىكذا المؤمف الناس خائفيف منو 
وىو خائف مف هللا عزَّ وجل، قاؿ: وهللا ألنا أشد منيـ فرقًا وخوفًا فأيف المخرج ؟ وصار يبكي، فقاؿ عبد الرحمف 

 مف بعدؾ، أؼ ما أصعب الذيف سوؼ يأتوف بعدؾ إنؾ قد أجيدتيـ وقد أتعبتيـ. بف عوؼ: أٍؼ ليـ

ذ يقترب مف الناس ويراىـ  وذات يوـٍ وىو جالٌس مع أصحابو، اقتحـ المجمس رجٌل مكروٌب تغشاه وعثاء السفر، وا 
 يقولوف ألحدىـ: يا أمير المؤمنيف، فيذا الرجل يتجو صوب ىذا األمير ويقوؿ لو في مرارة:

 نت عمر ؟أأ

 ػقاؿ: نعـ. 

ػقاؿ: ويٌل لؾ مف هللا يا عمر. ثـ يمضي لسبيمو غير واٍف وال مكترث، ويمحق بعض الحاضريف بالرجل في غيٍع 
منو وحمٍق عميو، لكف عمر ينادييـ ويأمرىـ أف يعودوا لمجمسيـ، وييروؿ ىو وراء الرجل، قاؿ ليـ: ارجعوا أنتـ 

، ألـ يقل لو الرجل: ويٌل لؾ مف هللا يا عمر ؟ إنيا الطامة إذًا، إنو اليوؿ وويركض ىو وراء الرجل، وفؤاده يرتجف
 الذؼ ال يطيق عمر عميو صبرًا، ويدرؾ الرجل، ثـ يعود بو ويسألو: 

 ػويمي مف هللا لماذا يا أخا العرب ؟ 

 فيجيبو الرجل: ألف عمَّالؾ ووالتؾ ال يعدلوف بل يظمموف.
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 ىـ ؟ فقاؿ عمر: أؼُّ عمالي تعني َمف 

 ػفقاؿ: عامٌل لؾ في مصر اسمو عياض بف غنيـ.

وال يكاد عمر يسمع تفاصيل الشكوػ، حتى يختار مف أصحابو رجميف ويقوؿ ليما: اركبا إلى مصر وأتياني 
 بعياض بف غنيـ.

أؼ قاؿ: إذا رأيت أف تبصره يرتجف كعصفوٍر احتواه إعصار، فميس عميؾ إال أف تقوؿ لو: أال تتِق هللا يا عمر ؟ 
 إذا أردت أف تجعل ىذا الخميفة العظيـ يرتجف قل لو: أال تتق هللا يا عمر ؟

 كاف يدوؼ في أذنو اآلية الكريمة: 

َرْأ ِكَتاَبَؾ َكَفى ِبَنْفِسَؾ اْلَيْوـَ َعَمْيَؾ َحِسيبًا ) َْ  (﴾04﴿ا

 ) سورة اإلسراء ( 

العذب آياٍت مف القرآف الكريـ، كاف يقوؿ  طالما قاؿ سيدنا عمر ألبي موسى األشعرؼ دعاه أف يتمو عميو بصوتو
الو: ذكرنا بربنا يا أبا موسى. فمو جمع ذواقوا الغناء في العالـ، وهللا ما طربوا طرب مؤمف يستمع إلى كتاب هللا 
مف صوٍت شجي، فكاف سيدنا عمر مف حيف آلخر يقوؿ لو: يا أبا موسى األشعرؼ ذكرنا ربنا. فكمما قرأ سيدنا 

 شعرؼ كاف عمر يستمع ويبكي، والبكاء مع تبلوة القرآف مف عبلمات اإليماف. أبو موسى األ

وكاف كثيرًا ما يمقى الصبياف في طرقات المدينة، مرة قمت لكـ: أنو لقى الصبياف مجتمعيف، فمما رأوه تفرقوا إال 
 واحدًا منيـ، فمفت نظر سيدنا عمر قاؿ: 

ـَ لـ تيرب مع مف ىرب ؟   يا غبلـ ل

 يا أمير، لست ظالمًا فأخشى ظممؾ، ولست مذنبًا فأخشى عقابؾ، والطريق يسعني ويسعؾ.ػفقاؿ لو: 

وكاف كمما رأػ الصبياف يقوؿ ليـ وعيناه تفيض بالدمع: ادع لي يا بني، فإنؾ لـ تذنب بعد، نفسؾ طاىرة فادع 
 لي.
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تراب، كانوا يضعوا لو رأسو عمى ساعة الموت قاؿ البنو عبد هللا: يا عبد هللا خذ رأسي عف الوسادة وضعو فوؽ ال
 الوسادة فقاؿ لو: ضع رأسي عمى التراب فمعل هللا ينظر إلي فيرحمني.

قاؿ: كاف شديد الخوؼ عمى حياتو السابقة أف تغيِّرىا خطيئة، أو تعيبيا شبية ألنيا لو كانت ممكًا لو لوجب عميو 
ست ممكو، إنما ىي وديعة هللا عنده، وهللا أف يربأ بيا عف كل سوء، فكيف وىي في تقديره ليست حياتو، ولي

 صاحبيا ومالكيا ولسوؼ يسأؿ عنيا

ـْ ِإَلْيَنا ََّل ُتْرَجُعوَف ) ُك ـْ َعَبًِا َوَأنه ـْ َأنهَما َخَمْقَناُك  (﴾005﴿َأَفَحِسْبُت

 ) سورة المؤمنوف ( 

ي وفي نـو عمى الخفيف، ال يناـ إال كاف ىذا الخميفة العظيـ ال يناـ الميل إال غبًا، يناـ نـو قميل، في نـو قاتول
غبًا، وال يأكل إال تقوتًا، أؼ شيء يقيـ صمبو، وال يمبس إال خشنًا، يقظاف دائمًا، يقوؿ: أنا إذا نمت الميل كمو 

ف نمت النيار ضيعت الرعية.  أضعت نفسي، وا 

ذا غشيتو مف مظنة التقصير غاشية، صاح صيحة مكظومة: يا ليت أـ عمر لـ تمد عمر   ليتيا كانت عقيمًا. وا 

 ومرة مع أصحابو هللا يرضى عنو، واحد أحب أف يتقرب منو ويتممقو فقاؿ لو: 

 ػوهللا يا أمير المؤمنيف ما رأينا خيرًا منؾ بعد رسوؿ هللا. 

 : فسيدنا عمر نظر فييـ واِحدًا واحدًا بحدٍة ما بعدىا حدة، وكأنو يريد أف يأكَميـ واحدًا واحدا، إلى أف قاؿ أحدىـ

 ال وهللا، لقد رأينا مف ىو خيٌر منؾ. 

 قاؿ لو: مف ىو ؟

 قاؿ: أبو بكر. 
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قاؿ: كذبتـ وصدؽ. ىؤالء الذيف سكتوا عدىـ كاذبيف ألنيـ سكتوا، وىذا الذؼ قاؿ: وهللا لقد رأينا مف ىو خيٌر 
فيذا التواضع، مف منؾ، ىذا الصادؽ، قاؿ لو: وهللا كنت أضل مف بعيرؼ وكاف أبو بكٍر أطيب مف ريح المسؾ. 

 جية تواضع، ومف جية ما بقى يسترجي إنساف بعد ىذا اإلنساف يتممقو، يمدحو.

ىكذا كانت أخبلؽ ىذا الخميفة العظيـ، والحظتـ أبرز شيء في تواضعو، أبرز شيء: كنت راِعيًا عند خاالٍت لي 
ت فقيرًا فأغناني هللا، كنت كذا، مف بنات مخزـو أرعى غنميف عمى حفنٍة مف تمر، كنت وضيعًا فرفعني هللا، كن

لـ تقوؿ ىذا الكبلـ ؟ قاؿ: نفسي حدثتني إنؾ أمير المؤمنيف، وليس بينؾ وبيف هللا أحد، وأنت أفضل الناس 
 فأردت أف أعرفيا قدرىا أماـ الناس، الخاطر جاءه سرؼ داخمي فرد عميو رد خارجي، ىذا التواضع.

 مقرىا في األعيفانظر إلى األكحاؿ وىي حجارٌة النت فصار 

* * * 

ىذه سيرة بعض أصحاب رسوؿ هللا، إذا نحف قمدناىـ واحد قاؿ: مف قمد عالمًا لقي هللا غانمًا، ولقي هللا سالمًا، 
فإذا الواحد قمد أصحاب رسوؿ هللا، ىذا التواضع، كف واقعي، كف متواضع، اعرؼ قدرؾ، خاؼ مف ربؾ، كمما 

ا واحد ما قرأ طب، ال يسأؿ أؼ شيء يشربو، أما الطبيب يخاؼ، يعقـ عرؼ اإلنساف ربو أكثر يخاؼ أكثر، إذ
ىذه، ويخاؼ ويقوؿ: غسمتموىا ؟ عمى ما قد يرػ جراثيـ بالمجاىر، وأرػ أمراض، وأوبئة، وعدوػ، فمعرفتو 

 تجعمو يخاؼ، واإلنساف إذا عرؼ هللا عزَّ وجل يخاؼ أكثر.

* * * 

 والحمد  رب العالميف 
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التعدد - اْلىمية - البي َ انعقاد شروط( :  027 - 007) الدرس

22-01-1989لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ا عممتنا إنؾ الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال م
أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 الصالحيف.

كرت لكـ في الدرس السابق أف موضوع البيوع مف الموضوعات التي يحتاج إلى أييا اإلخوة المؤمنوف... ذ
معرفتيا كل مسمـ. فالعمماء يقولوف: إفَّ ىناؾ أشياء في العمـ الشرعي يجب أف تعمـ بالضرورة، ومعرفتيا فرض 

ضرورة ىو عيف وليس فرض كفاية. ربما كاف التبحُّر في العمـو فرض كفاية، أما معرفة ما يجب أف يعمـ بال
فرض عيف، وما داـ المسمـ البدَّ مف أف يبيع ويشترؼ ػ ولو لـ يكف تاجرًا ػ إذًا معرفة أحكاـ البيوع ىي مف الحقائق 
التي يجب أف تعمـ بالضرورة، ىذا الدافع ىو الذؼ دفعني إلى اختيار موضوع البيوع بالذات، مف بيف آالؼ 

 الموضوعات الفقيية.

ف... بينت لكـ في الدرس الماضي أف ركف البيع ىو الرضا، وال يصح البيع إال إذا كاف فيا أييا اإلخوة المؤمنو 
ذا انيدـ ركف البيع فالبيع باطل. الشارؼ والبائع كبلىما راضيًا بيذه الَصْفقة، فمو انتفى الرضا انيدـ ركف البيع، وا 

أف الرضا حالٌة نفسية، شعور داخمي، لكف معنى الرضا سوؼ يأتي معنا بشكٍل موسع. والذؼ أريد أف أنوه بو ىو 
اتفق الفقياء عمى أف التعبير عنو باإليجاب والقبوؿ تعبيٌر صحيح، أو أف التعبير عنو بالفعل، أؼ بالمعاطاة، 
بدفع ثمف المبيع وتسمُّـ المبيع ىذا أيضًا يعبر عف الرضا، يصعب أف تعرؼ حالة اإلنساف مف داخمو، لكف 

لقبوؿ ؛ بعتؾ ىذا الشيء، يقوؿ الشارؼ: قبمت، وال تجوز في النفيس. ىذا كمو ذكر الضوابط ىو أف اإليجاب وا
 بعضو مع بعض التفصيل في الدرس الماضي.

* * * * *
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 ننتقل اآلف إلى شروط البيع:

شروط البيع كثيرة، بعضيا يتعمق بانعقاد البيع، وبعضيا يتعمق بصحة البيع، وبعضيا يتعمق بنفاذ البيع، وبعضيا 
، إذا انعدـ يتع مق بمزـو البيع، ىناؾ شروط انعقاد، وىناؾ شروط صحة، وىناؾ شروط نفاذ، وىناؾ شروط لزـو

شرط االنعقاد فالبيع باطل، والباطل ال يصحح، إذا انعدـ شرط الصحة فالبيع فاسد، والفاسد يصحح، إذا انعقد 
ذا تخمف شر  ، ىذا شرط النفاذ البيع صحيح، ولكنو متوقٌف عمى تحقق شرط، وا  ط لزـو المبيع، فالبيع غير الـز

 كمو سوؼ نأتي عميو.

ويجب أف تطمئنوا إلى أنو ما مف واحد منا إال أنو في أمس الحاجة ليذا الموضوع، ألنو إذا أراد أف يمقى هللا عزَّ 
حقق فيو وجل وىو مستقيـٌ عمى أمره، ىذا أمره، فكـ مف بيٍع باطل، وكـ مف بيٍع غير منعقد، وكـ مف بيٍع لـ يت

شرط الرضا، وكـ مف بيٍع فيو غرر، وكـ مف بيٍع فيو ربا، لذلؾ معرفة أحكاـ البيوع شرط ميـٌ جدًا الستقامة 
 اإلنساف عمى أمر ربو.

 شروط انعقاد البيع: 

ف لـ ينعقد فالبيع باطل، مف شروط انعقاد البيع ما يتعمَّق  البيع ينعقد أو ال ينعقد، إذا انعقد فالبيع صحيح، وا 
العاقديف، ومف شروط انعقاد البيع ما يتعمق بصيغة العقد، ومف شروط انعقاد البيع ما يتعمق بمكاف العقد، ومف ب

شروط انعقاد البيع ما يتعمق بالمعقود عميو، أؼ المبيع. إذًا ىناؾ شروط متعمقة بالمتعاقَدْيف، وشروط متعمقة 
 بصيغة العقد، وشروط متعمقة بالمعقود عميو.

المتعمَّقة بالعاقديف فيناؾ شرطاف أساسياف. الشرط األوؿ: األىمية. أؼ يجب أف يكوف البائع والشارؼ  أما الشروط
أىبًل لمبيع والشراء، وال يكوف أىبًل إال إذا كاف بالغًا، فالصبي ال ينعقد بيعو، لكف العمماء ميَّزوا بيف الصبي الُمَميِّز 

عقد بيعو أصبًل، لكف الصبي المميز ينعقد بيعو بإجازة وليِّو، إذا والصبي غير المميز، فالصبي غير المميز ال ين
 وافق وليو عمى ىذا البيع ينعقد البيع.

وأما العقل والبموغ، فالمجنوف ال ينعقد بيعو أصبًل، لكف المعتوه ػ األبمو ػ ينعقد بيعو بشرط إجازة الولي. فالشروط 
مقٌة بالعقل والسف، فالسف يجب أف يكوف البائع والشارؼ بالغًا، والعقل المتعمقة بالعاقديف األىمية أواًل، واألىمية متع

يجب أف يكوف البائع والشارؼ عاقبًل، فالصبي ال ينعقد بيعو، والمجنوف ال ينعقد بيعو، لكف الصبي المميز ينعقد 
، ىذا الشرط متعمق بيعو بإجازة الولي، والمجنوف ال ينعقد بيعو، لكف األبمو المعتوه ينعقد بيعو بإجازة الولي

 باألىمية.
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وأما التعدد. التعدد: كما قمت في الدرس الماضي ال يجوز أبدًا أف يبيع اإلنساف نفسو، وكثيرًا ما يحدث ىذا في 
التركات، وفي اليبات، وفي أكثر العقود يبيع اإلنساف نفسو وىو ال يشعر أف ىذا العقد باطٌل في األصل، ألف 

ب الظف سيحابييا، أغمب الظف سيعطي سعرًا غير واقعي، عمى كٍل التعدد شرٌط ثاٍف اإلنساف إذا باع نفسو أغم
ألىمية البائع والشارؼ، فبل يجوز أف تشترؼ أصالًة عف نفسؾ، وأف تبيع أصالًة عف نفسؾ. ال يجوز أف تبيع 

عف نفسؾ، وال  أصالًة عف نفسؾ وتشترؼ أصالًة عف نفسؾ، وال يجوز أف تبيع وكالًة عف غيرؾ وتشترؼ أصالةً 
يجوز أف تبيع أصالًة عف نفسؾ وتشترؼ وكالًة عف غيرؾ، وال يجوز أف تبيع وكالًة عف غيرؾ وال أف تشترؼ 
وكالًة عف غيرؾ، وكالة مع وكالة ال يجوز، أصالة مع وكالة، وكالة مع أصالة، أصالة مع أصالة، ىذه ىي كل 

ذا انتفى الرضا بطل البيع.الحاالت البد مف التعدد. ومعموـٌ لديكـ أف عدـ الت  عدد لف يكوف معو الرضا، وا 
وىذا الشرط ينسحب عمى أكثر العقود مف بيِع وغيره، وال يستثنى منو إال عقد الزواج، يجوز لمموكل أف يزوج 
 نيابًة عف شاٍب، وأف يكوف وليًا عف الفتاة في وقٍت واحد، ألف شروط الزواج متعمقٌة بالزوجيف في المستقبل.

استثناًء مف ىذه القاعدة أف يبيع األب ماؿ ابنو القاصر مف نفسو، ويجوز أيضًا أف يبيع القاضي وكالًة عف يجوز 
 الصغير أو القاصر بنفسو ليذا القاصر، ىذا استثناء لؤلب والقاضي.

و القبوؿ اآلف، أما الشروط المتعمقة بركف البيع فشرطاف أساسياف: توافق اإليجاب والقبوؿ، ما ىو اإليجاب وما ى
؟ إذا قاؿ الشارؼ لمبائع: أتبيعني ىذا الكتاب بمائة ليرة ؟ كممة أتبيعني ىذا الكتاب بمائة ليرة اسمو إيجاب، فإذا 
قاؿ البائع: قبمت، أو بعتؾ ىذا الكتاب بمائة ليرة. ىذا ىو القبوؿ، إذًا قد يبدأ الشارؼ بعرض الثمف وقد يجيب 

وجب، والمثني ىو القابل، لو عكسنا اآلية، لو قاؿ البائع: أتشترؼ ىذا الكتاب البائع، فالبادغ ىو اإليجاب، ىو الم
بمائة ليرة ؟ ىذا ىو اإليجاب، فإذا قاؿ الشارؼ: قبمت أو اشتريت، ىذا ىو القبوؿ، اإليجاب كممة البادغ بائعًا 

 كاف أو شاريًا، والقبوؿ كممة الثاني بائعًا كاف أو شاريًا. 

وافق اإليجاب والقبوؿ، مثبًل، فمو قاؿ الموجب: بعت بخمسيف، فقاؿ القابل: اشتريت الشرط في صيغة العقد ت
بعشريف، ىل توافق اإليجاب والقبوؿ ؟ ما توافق، فيذا البيع ال يصمح، لو قاؿ الموجب: بعت بخمسيف، فقاؿ 

بالثمف، ثاني القابل: اشتريت نصفو بخمٍس وعشريف. ىو باعؾ الشيء كمو، وأنت قبمت نصفو، أوؿ خبلؼ كاف 
خبلؼ كاف بالكمية، لـ ينعقد أيضًا، لو قاؿ الموجب: بعت بخمسيف معجبًل، فقاؿ القابل: اشتريت بخمسيف 
مؤجبًل. ال ينعقد البيع، لـ يحدث إيجاٌب وقبوؿ متطابقاف، لـ يتطابق اإليجاب والقبوؿ، أوؿ حالة بالثمف، ثاني 

 آجبًل. حالة بالكمية، ثالث حالة بدفع الثمف عاجبًل أو
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لو قاؿ الموجب: بعت بخمسيف، فقاؿ القابل: اشتريت بستيف، قاؿ جاز البيع، ىذا خبلؼ شكمي، صاحب الحاجة 
طمب بيا خمسيف، فقاؿ الشارؼ: اشتريتيا بستيف، ىذه عمٌَّة مقبولة، الشؾ أنو حينما قاؿ اشتريت بستيف فيو 

 جاء القبوؿ زائدًا عمى اإليجاب، صح البيع وانعقد البيع. راٍض بيذا، وال شؾ أف البائع كاف يجزئو الخمسيف، فمو 

اآلف، لو قاؿ البائع: بعت بخمسيف، فقاؿ القابل: اشتريت بأربعيف، فقاؿ البائع مرة ثانية: قبمت بأربعيف صحَّ 
 البيع، صار إيجاٌب وقبوٌؿ جديداف..

ح مف نوع واحد، فقاؿ البائع: بعت لكف في حالة لو كاف ىناؾ أشياء متماثمة، أؼ في عندنا صاعاف مف القم
ىذيف الصاعيف بمائة ليرة، فقاؿ الشارؼ: بل أشترؼ أحدىما بخمسيف. صح البيع، أما لو كاف ىناؾ قطعتا قماش 
متفاوتتاف في الموف، والنوع، والجودة، وقاؿ البائع: بعتؾ ىاتيف القطعتيف بمائة ليرة، فقاؿ الشارؼ: اشتريت 

البيع، أية واحدٍة ىذه ؟! ىناؾ جيالة، في عندنا قاعدة في الفقو: "الجيالة تفضي إلى إحداىما بخمسيف. ال يصح 
 المنازعة دائمًا " فإذا أردت أال تنازع أحدًا في بيعؾ وشرائؾ فابتعد عف الجيالة.

طمب بالقطعتيف مائة ليرة، فقاؿ الشارؼ: بل أشترؼ إحداىما بخمسيف. القطعتيف غير متماثمتيف، أما القمح 
تماثل، في أشياء يسمونيا مثمية أؼ يشبو بعضيا بعضًا، لكف في أشياء غير مثمية، لو كاف ىناؾ غنمتاف غنمة م

سمينة وغنمة ىزيمة، فمو قاؿ لؾ البائع: بعتؾ ىاتيف الغنمتيف بأربعة آالؼ ليرة، فقاؿ: بل أشترؼ واحدًة منيا 
ؼ: أشترؼ ىذه السمينة بألفيف، فقاؿ البائع: بعتؾ. بألفيف. البيع غير صحيح لوجود الجيالة، أما لو قاؿ الشار 

صح البيع، إذًا توافق اإليجاب والقبوؿ شرٌط أساسٌي في صحة العقد، في انعقاد البيع، االنعقاد منو ما ىو متعمٌق 
. بالعاقديف، والعاقداف يجب أف يكونا متمتعيف باألىمية وبالتعدد، واألىمية ػ كما تعرفوف ػ البموغ وصحة العقد

 والشروط المتعمقة بصيغة العقد توافق اإليجاب والقبوؿ.

والشرط الثاني أف يكوف اإليجاب والقبوؿ بمفظي الجـز والقطع، فؤلف الركف الحقيقي في العقد إنما ىو اإلرادة 
 الباطنة لقولو تعالى: 

ـْ﴾  ﴿َعْف َتَراٍض ِمْنُك

 " ( 29) سورة النساء: مف آية " 
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ألغيت وأنيط الحكـ بما ىو مظنٌة ليا، ألغي الرضا لصعوبة ضبطو، وناب عنو اإليجاب ولكنيا لتعذُّر ظيورىا 
، وال صيغة أقرب إلى القطع والجـز مف صيغة  والقبوؿ، فيجب أف يكوف اإليجاب والقبوؿ بصيغة القطع والجـز

لماضي صيغٌة تعني الماضي، لذلؾ البيع الشرعي تقوؿ لو: بعتؾ ىذا البيت بمائة ألف، فيقوؿ: اشتريت. صيغة ا
الجـز والقطع، لذلؾ ربنا عزَّ وجل كثيرًا ما يعبِّر عف المستقبل بالفعل الماضي، ألف الفعل الماضي يعني تحقق 

 الوقوع.
إذًا مف شروط انعقاد البيع فضبًل عف توافق اإليجاب والقبوؿ أف يكوف اإليجاب والقبوؿ بمفظي الجـز والقطع، إذًا  

ف اإليجاب والقبوؿ بمفظي الجـز والقطع، أؼ يدالف عمى إرادة البيع داللًة حقيقيًة قوية، وال اشترط الفقياء أف يكو 
صيغة أكثر داللًة عمى الجـز والقطع مف صيغة الفعل الماضي، لذلؾ أحل صيغة في البيع والشراء صيغة الفعل 

أحدىما بمفع المضارع إذا شيدت  الماضي، يقوؿ البائع: بعت، يقوؿ الشارؼ: اشتريت. وقد سمح الفقياء أف يكوف 
، يمكف: أتشترؼ ىذا البيت بمائة ألف ؟ يقوؿ لو: اشتريت. يمكف أف  لو نيٌة أو قرينة حاٍؿ عمى القطع والجـز
تجمع بيف صيغة المضارع وبيف صيغة الماضي بشرط أف تكوف صيغة المضارع دالًة عمى الجـز والقطع، ألف 

. أتمنى أف أنجح، فالنجاح في المستقبل، فالفعل المضارع يدؿ عمى الحاؿ صيغة المضارع مف معانييا االستقباؿ
واالستقباؿ، فإذا دؿ المضارع عمى الجـز والقطع بقرينٍة أو بحاٍؿ، جاز في اإليجاب والقبوؿ أف يجمع بيف 

أف يكوف  المضارع والماضي، يقوؿ البائع: أبيع لؾ ىذه السمعة، فيقوؿ المشترؼ: أشترؼ، وأجاز الفقياء أيضاً 
.  البيع والشراء بصيغتي المضارع، لكف مع داللة الحاؿ بأنيما يفيداف القطع والجـز

إذا جاءت صيغة المضارع في اإليجاب والقبوؿ، وكانت الحاؿ دالًة عمى البيع، كأف يكونا في متجر، المتجر 
صح لفع المضارع، لكف إذا  مكاف البيع والشراء، أو يكونا متقابضيف باأليدؼ، أو غير ذلؾ مف دالالت الحاؿ

قاؿ البائع: سأبيعؾ ىذا البيت بمائة ألف، ماداـ دخل حرؼ السيف عمى المضارع، فصار ىذا الفعل دااًل عمى 
المستقبل، وماداـ الفعل المضارع دااًل عمى المستقبل، فبل يعني صيغة الجـز والقطع، إذًا في صيغة البيع خدٌش 

 وخمٌل مما ُيبعد صحة ىذا البيع.

لكف ىناؾ فعٌل لممستقبل، فعل أمر يصح بو البيع، كأف يقوؿ: اشتِر مني ىذا البيت بمائتيف، فيقوؿ: أشتريو 
 بمائتيف. قد يأتي اإليجاب بمفع األمر، ويصح البيع بيذا المفع ألنو يدؿ عمى القطع والجـز أيضًا.

عمى البيع والشراء بصيغة الجـز والقطع جائٌز في بالمناسبة ال يتحتـ في اإليجاب والقبوؿ لفٌع معيَّف، أؼ لفٍع داٍؿ 
 البيوع، أعطيتؾ، ممَّكتؾ وغير ذلؾ، القاعدة الشييرة: العبرة في العقود لممقاصد والمعاني ال لؤللفاظ والمباني ". 
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سمُّـ اآلف: بيع المعاطاة ليس فيو إيجاٌب وال فيو قبوؿ، ىل ىناؾ شروٌط دقيقة لصحتو ؟ بيع المعاطاة دفع الثمف وت
المبيع ػ الحاجة ػ الدفع والتسمُّـ ببل كبلـ ىذا بيٌع بالمعاطاة، مف أجل أف يكوف ىذا البيع صحيحًا اشترط الفقياء 

 عدة شروٍط لصحة ىذا البيع، أوؿ شرط: عمـ المتعاقديف بالبيع والشراء.

ئع، يضع ثمف حاجة إنساف يكوف صاحب محل تجارؼ يتحادث مع شارؼ، يأتي شارؼ آخر في طرؼ ال يراه البا
ويأخذىا، فيذا ال يجوز، لعل ىذه الحاجة ليس ىذا ثمنيا، أو لعل ىذا الثمف ليس ليذه الحاجة، أو لعل ىذا الثمف 
لحاجٍة مف نوٍع آخر، أو ليس ليذه الكمية، فكيف عرؼ الشارؼ أف ىذه الحاجة ثمنيا كذا ؟ عرفيا بقرينة، ببلفتة، 

سعر لمبنطاؿ فقط مثبًل، أو لممعطف فقط، فيو حمل المعطف والبنطاؿ ودفع بكممة، بسعر، لكف قد يكوف ىذا ال
الخمسمائة ليرة ومشى، فبل يجوز بيع المعاطاة إال بعمـ العاقَدْيف، يجب أف تنبو الشارؼ: سآخذ ىذه الحاجة وىذا 

بيع المعاطاة عمـ ثمنيا، ما في حاجة لبعتؾ واشتريت، لكف إذا عمـ الشارؼ وعمـ البائع معًا فأوؿ شرٍط لصحة 
المتعاقديف بالبيع والشراء، فإذا أخذ الشارؼ السمعة ووضع الثمف دوف عمـ البائع، ال ينعقد البيع، ىذه نقطة ميمة 
جدًا، أحيانًا يكوف الخضرؼ مثبًل، واضع خضار مف أنواع مختمفة، يحمل الحاجة ويدفع ثمنيا ثـ يمشي، قد يكوف 

 جب أف يعمـ البائع ألنو مف دوف عمـ ال يجوز.الثمف لنوع مف الدرجة الثانية، ي

يجب أال يصدر عف المتعاقديف أو أحدىما ما يدؿ عمى عدـ الرضا بالبيع والشراء، يعني أحيانًا يصدر عف 
الشارؼ أو عف البائع حالة عدـ الرضا في بيع المعاطاة، فإذا كاف ىناؾ حالة عدـ رضا فالبيع ال يجوز، فمو دفع 

وأخذ السمعة أماـ البائع، فقاؿ البائع: ال أبيع بيذا الثمف، أو ال أرضى. فإنو ال يصح، ألف المشترؼ الثمف، 
 المعاطاة اعتِبرت عندما جعمت عمى الرضا دليبًل، فإذا انعدـ الرضا فبل صحة ليذا البيع.

ـٍ بيذا البيع، ويجب أال يصدر عنيما م ا ينبئ بعدـ إذًا يجب أف يكوف البائع والشارؼ في المعاطاة عمى عم
الرضا. إذًا نحف اآلف في شروط انعقاد البيع، وشروط انعقاد البيع منيا ما يتعمق بالعاقَدْيف، ومنيا ما يتعمق 
، وأفضل  بصيغة العقد، ومف شروط صيغة العقد توافق اإليجاب والقبوؿ، وأف تدؿ ىذه الصيغة عمى القطع والجـز

 صيغٍة لمقطع والجـز ىو الفعل الماضي.

لشروط المتعمقة بانعقاد المبيع، المتعمقة بالمكاف فعبَّر عنيا العمماء بقوليـ: اتحاد المجمس. والمراد بالمجمس أما ا
ىنا المجمس المعنوؼ ال الحسي، لو الشارؼ والبائع بمكاف، بدكاف، وخرجا مف الدكاف، وىما يتحادثاف في موضوع 

مسير، ماداـ الموضوع متعمٌق بيذا البيت فيذا المجمس كمو البيت، ووصبل إلى بيت وجمسا بو قميبًل، ثـ تابعا ال
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مجمٌس واحد، ليست العبرة باتحاد المجمس، اتحاد المكاف بل اتحاد الموضوع، يجب أف يستمر الموضوع، 
 فالمجمس واحٌد ميما طاؿ الزمف، وميما تعدد المكاف ماداـ الموضوع مستمرًا.

موضوٍع آخر، ولـ يحدث إيجاٌب وقبوؿ، فقد انقطع المجمس، ولـ يصح أما إذا انتقل المتحدثاف المتبايعاف إلى 
البيع لو أنو أجاب بعد انقطاع الحديث. فمو أوجب البائع البيع ولـ يقبل المشترؼ، حتى استدار الحديث عف البيع 

ف قصر الزمف، أتشترؼ ىذا البيت بمائة ألف ؟  ثمج ؟ قاؿ قاؿ لو: غالي. اليـو  إلى غيره ثـ قبل، لـ يصمح، وا 
لو: ثمج، كـ الحرارة ؟ قاؿ لو: صفر، بعد ىذا قاؿ لو: اشتريت، ماداـ دخل موضوع الثمج والحرارة بيف اإليجاب 

 والقبوؿ فالبيع لـ يصح، فإذا استمر الحديث عف البيع طويبًل، ثـ قبل في النياية صح ميما طاؿ الزمف.

وؿ القابض، يعني أتشترؼ ىذا البيت بمائة ألف ؟ بقي في عندنا شيء ميـ: لمموجب أف يرجع عف إيجابو قبل قب
ساكتًا، أقوؿ لو: أنا لف أبيع بيذا السعر، ما داـ الشارؼ بقي ساكتًا، لمبائع أف يتراجع عف ىذا السعر، ما داـ 
نعقد المشترؼ ساكتًا، فإذا قبل القابل انعقد البيع ولـز البيع، أتشترؼ ىذا البيت بمائة ألف ؟ قاؿ لو: اشتريت. ا

 البيع ولـز البيع. 

وكذلؾ فإف القابل مخيٌر ما لـ يقبل أو يرجع الموجب عف إيجابو، يعني ما داـ ساكتًا ال يمـز البيع، لو عاد 
 الموجب عف إيجابو ال يمـز البيع، في نقطة ميمة عرضو بمائة ألف.

 القادـ.وعدـ نفي الثمف، ومالية الثمف، وىذا إف شاء هللا نأخذه بتفصيٍل في الدرس 

* * * * * 

 مع اإلماـ عمٍي كرَّـ هللا وجيو . 

ولكف كنت أعد في ىذا اليـو موضوعًا حوؿ العفو، واضطررت أف أطالع بعض القصص المتعمقة بيذا الموضوع، 
فعثرت عمى قصٍة كنت قد أسمعتيا لئلخوة األكاـر قبل أربع أو خمس سنوات في أحد أياـ العيد، وكاف 

نظرًا لما تنطوؼ عميو ىذه القصة مف معاٍف دقيقة متعمقة بالوفاء، وبالعفو، وبأف البر ال يبمى، المجتمعوف قمَّة، و 
والذنب ال ينسى، والدياف ال يموت، أردت أف أقطع تسمسل قصة سيدنا عمٍي كـر هللا وجيو وأقرأ لكـ ىذه القصة 

 ونعود إلى قصة سيدنا عمي في الدرس القادـ إف شاء هللا تعالى.
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ىذه القصة ) لقد أمكنؾ هللا مف الوفاء ( قاؿ صاحب شرطة المأموف، وىو يشبو اليـو وزير الداخمية، يعني  عنواف
ىو المسؤوؿ عف استتباب األمف والنظاـ في ببلد المسمميف: دخمت يومًا مجمس أمير المؤمنيف ببغداد، وبيف يديو 

 رجٌل مكبٌَّل بالحديد، فمما رآني قاؿ لي: 

 احب الشرطة عباس.ػيا عباس. اسـ ص

 قمت: لبيؾ يا أمير المؤمنيف.

ػقاؿ: خذ ىذا إليؾ ػ رجل مكبل بالحديد، جالٌس بيف يدؼ أمير المؤمنيف ػ واحتفع بو، وبكِّر بو إليَّ في الغد. خذه 
 إلى بيتؾ واحتفع بو وبكر بو إلي في الغد.

وصية التي أوصاني بيا أمير المؤمنيف فدعوت جماعًة فحمموه، ولـ يقدر أف يتحرؾ، فقمت في نفسي: مع ىذه ال
مف االحتفاظ بو، يجب أف يكوف معي في بيتي، لشدة حرص أمير المؤمنيف يجب أف يكوف ىذا اإلنساف معي في 
بيتي، فأمرتيـ فتركوه في مجمٍس لي في دارؼ، يعني أخذه إلى بيتو، صاحب الشرطة أخذ ىذا اإلنساف إلى بيتو. 

 قاؿ: 

 تو وعف حالو، ومف أيف ؟ ثـ أخذت أسألو عف قضي

 ػفقاؿ: أنا مف دمشق.

 فقمت ػ صاحب الشرطة: جزػ هللا دمشق وأىميا خيرًا فمف أنت ؟ فمف أنت مف أىميا؟ 

 ػقاؿ: وعمف تسأؿ ؟ 

 ػقمت: أتعرؼ فبلنًا ؟

 ػقاؿ: ومف أيف تعرؼ ذلؾ الرجل ؟ 

 قمت: وقعت لي معو قضية.
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قضيتؾ معو. يعني مف حديث لحديث قاؿ: أنا مف دمشق، مف أؼ  قاؿ: ما كنت بالذؼ أُعرفؾ خبره حتى تعرفني
مكاف ؟ َمف تكوف أنت ؟ ما اسمؾ ؟ قاؿ: مف تعرؼ مف دمشق ؟ قاؿ: أعرؼ فبلف الفبلني، فقاؿ لو: عرفني 

 عف خبره أواًل حتى أقوؿ لؾ مف أنا ثانيًا.

ض الوالة ػ فبغى أىميا، وخرجوا عمينا فقاؿ صاحب الشرطة: كنت مع بعض الوالة بدمشق ػ أؼ أنو كاف معاونًا لبع
، فبينما أنا ىارٌب في بعض  حتى إف الوالي تدلى مف نافذة قصره وىرب ىو وأصحابو، وىربت في جممة القـو
الدروب إذا بجماعٍة يعدوف خمفي ػ يركضوف خمفي ػ فمازلت أعدو أماميـ حتى ُفتُّيـ ػ غابوا عني ػ فمررت بيذا 

جالٌس عمى باب داره فقمت: أغثني أغاثؾ هللا. فقاؿ ىذا الرجل: ال بأس عميؾ، ادخل  الرجل الذؼ ذكرتو لؾ وىو
الدار. فدخمت، فأدخمني في بيتو إلى مقصورة ػ يعني غرفة في أقصى الدار ػ فدخمتيا ووقف الرجل عمى الباب 

 فما شعرت إال وقد دخل والرجاؿ معو يقولوف: 

 ىو وهللا عندؾ، ىذا عندؾ.

 الدار، فتشوىا، ففتشوىا ُغرفًة غرفًة حتى لـ يبَق سوػ تمؾ المقصورة.ػفقاؿ: دونكـ 

 فقالوا: ىو ىنا.

 ػفقاؿ: ىنا امرأتي.

وصاحت امرأٌة في ىذه المقصورة فتوقف ىؤالء الرجاؿ عف البحث وعادوا أدراجيـ، وخرج الرجل وجمس عمى باب 
 ، فقالت امرأتو: اجمس ال بأس عميؾ.داره ساعًة، وأنا قائـٌ أرتجف، ما تحممني رجبلؼ مف شدة الخوؼ

فجمست فمـ ألبس حتى دخل الرجل فقاؿ: ال تخف قد صرؼ هللا عنؾ شرىـ وصرت إلى األمف والدعة، اطمئف. 
فقمت لو: جزاؾ هللا خيرًا، ثـ مازاؿ يعاشرني أحسف معاشرٍة وأجمميا، وأفرد لي مكانًا في داره، لـ يفتر عف تفقُّد 

بعة أشير في أرغد عيٍش، وأىناه، إلى أف سكنت الفتنة وىدأت وزاؿ أثرىا، فقمت لو: أتأذف أحوالي، فأقمت عنده أر 
لي في الخروج حتى أتفقد حاؿ غمماني، فمعمي أقف منيـ عمى خبر ؟ فأخذ عميَّ المواثيق بالرجوع إليو، فخرجت 

ال يعرفني وال يسألني، وال يعرؼ فطمبت غمماني فمـ أَر ليـ أثرًا، فرجعت إليو وأعممتو الخبر، وىو مع ىذا كمو 
 اسمي، وال يخاطبني إال بالُكنية. ثـ قاؿ: 
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 عبلـَ تعـز ؟ 

 قمت: عزمت عمى التوجو إلى بغداد.

 فقاؿ: القافمة بعد ثبلثة أياـ وىا أنا ذا قد أعممتؾ.

 استطعت.فقمت لو: إنؾ تفضمت عمي ىذه المدة، ولؾ عمي عيٌد أال أنسى لؾ ىذا الفضل، وألكافَئنَّؾ ما 

ثـ دعا غبلمًا لو وقاؿ لو: أسرج ىذا الفرس، ثـ جيز آلة السفر، فقمت في نفسي: ما أظف إال أنو يريد أف يخرج 
إلى ضيعٍة أو ناحيٍة مف النواحي، فأقاموا يوميـ في كٍد وتعب ػ أؼ أف الغمماف يجيدوف في إعداد آالت السفر ػ 

السحر ػ في وقت السحر ػ وقاؿ لي: قـ فإف القافمة تخرج الساعة، ولما حاف يـو الخروج ػ خروج القافمة ػ جاءني 
وأكره أف تنفرد عنيا، فقمت في نفسي: كيف أصنع وليس معي ما أتزود بو ؟ وال ما أشترؼ بو مركوبًا، ثـ قمت 
فإذا ىو وامرأتو يحمبلف أفخر المبلبس وخفيف جديديف، وآلة السفر، ثـ جاءني بسيف ومنطقة، فشدىما في 

ي، ثـ قد بغبًل فحمل عميو صندوقيف وفوقيما فرٌش، وقدـ إلي فرسًا وقاؿ: اركب وىذا الغبلـ يخدمؾ ويسوس وسط
مركبؾ. وأقبل يعتذر إليَّ مف التقصير في أمرؼ، وركب معي يشيعني. وانصرفت إلى بغداد وأنا أتوقع خبره ألفي 

ـ أتفرغ أف أرسل إليو مف يكشف خبره، فميذا بعيدؼ لو في مجازاتو ومكافأتو، واشتغمت مع أمير المؤمنيف، فم
 أسأؿ عنو، ىذا ىو.

 فمما سمع الرجل الحديث قاؿ: 

 قد أمكنؾ هللا مف الوفاء لو، ومكافأتو عمى فعمو، ومجازاتو عمى صنيعو ببل كمفٍة عميؾ، وال مؤونٍة تمزمؾ.

 فقمت: وكيف ذلؾ ؟!

نما الضر الذؼ أن  ا فيو غيَّر عميؾ حالي، وما تعرفني بو.قاؿ: أنا ذلؾ الرجل ػ أنا بنفسي ػ وا 

 فما تمالكت إال أف قمت وقبمت رأسو، ثـ قمت لو: 

 فما الذؼ أصارؾ إلى ما أرػ ؟ 
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قاؿ: ىاجت فتنٌة بدمشق مثل الفتنة التي كانت في أيامؾ، فنسب بعضيا إلي، وبعث أمير المؤمنيف بجيوٍش 
عمى الموت، وُقيِّدت، وبعث بي إلى أمير المؤمنيف، وأمرؼ فأصمحوا البمد، وُأخذت أنا، وضربت إلى أف أشرفت 

عنده عظيـ، وخطبي لديو جسيـ، وىو قاتمي ال محالة، وقد أخرجت مف عند أىمي ببل وصية، وقد تبعني مف 
غمماني مف ينصرؼ إلى أىمي بخبرؼ، وىو نازٌؿ عند فبلف، فإف رأيت أف تجعل مف مكافأتؾ لي أف ترسل مف 

بما أريد، فإف أنت فعمت ذلؾ فقد جاوزت حد المكافأة، وقمت لي بوفاء عيدؾ ػ يعني أقصى  يحضره حتى أوصيو
 ما كاف يرجو أف يبعث بمف يحضر لو غممانو ليوصييـ بأىمو ألنو مقتوٌؿ ال محالة ػ

 فقاؿ صاحب الشرطة: 

كاؿ، وأدخمو حماـ الدار، يصنع هللا خيرًا. ثـ أحضر حدادًا في الميل، فؾَّ قيودؼ، وأزاؿ ما كاف فييا مف األن
وألبسو مف الثياب ما احتاج إليو، ثـ سيَّر َمف أحضر إليو غممانو، فمما رآه جعل يبكي ويوصيو، فاستدعى العباس 

 انطمق، اذىب. نائبو وقاؿ: عمي باألفراس واليدايا، ثـ أمره أف يشيعو إلى حد األنبار، قاؿ لو: 

ف أنت احتججت بأني ىربت، بعث في طمبي كل مف ػفقاؿ لو: إف ذنبي عند األمير عظيـ، وخط بي جسيـ، وا 
 عمى بابو فأردَّ وأقتل.

 فقاؿ العباس: انُج بنفسؾ ودعني أدبر أمرؼ.

 فقاؿ: وهللا ال أبرح بغداد حتى أعمـ ما يكوف مف خبرؾ، فإف احتجت إلى حضورؼ حضرت، كاف مترفقًا بو.

ف أنا قتمت ػفقاؿ العباس: إف كاف األمر عمى ما تقوؿ فمتكف  في موضع كذا، فإف أنا سممت في غداٍة أعممتؾ، وا 
فقد وقيتؾ بنفسي كما وقيتني ػ واحدة بواحدة ػ ثـ تفرغ العباس لنفسو وتحنَّط وجيز لو كفنًا ػ ألف العمقة صعبة ػ 
الرجل  فقاؿ العباس: فمـ أفرغ مف صبلة الصبح إال وُرُسل المأموف في طمبي وىـ يقولوف: ىات الرجل معؾ وقـ،

 راح، فتوجيت إلى دار أمير المؤمنيف فإذا ىو جالٌس ينتظر فقاؿ: أيف الرجل ؟ فسكتت، فقاؿ:

 ويحؾ أيف الرجل ؟ 
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 قمت: يا أمير المؤمنيف اسمع مني. 

 فقاؿ:  عميَّ عيٌد لئف ذكرت أنو ىرب ألضربف عنقؾ.

 و، ثـ شأنؾ وما تريد أف تفعمو في أمرؼ.فقمت: ال وهللا يا أمير المؤمنيف ما ىرب، ولكف اسمع حديثي وحديث

 قاؿ: قل. 

قمت: يا أمير المؤمنيف كاف مف حديثي معو كيت وكيت ػ حكى لو القصة ػ وقصصت عميو القصة جميعيا، 
وعرفتو أني أريد أف أفي لو، وأكافئو عمى فعمو معي، وقمت: أنا وسيدؼ وموالؼ أمير المؤمنيف بيف أمريف إما أف 

ما أف يقتمني فأقيو بنفسي، وقد تحنَّطت، وىا ىو ذا كفني يا أمير يصفح عني فأكوف  قد وفيت وكافأت، وا 
 المؤمنيف، ما في حل ثالث، فمما سمع المأموف الحديث قاؿ: 

ويمؾ، ال جزاؾ هللا عف نفسؾ خيرًا، إنو فعل بؾ ما فعل مف غير معرفة، وتكافئو بعد المعرفة بيذا ؟! لـ تكف 
 تني خبره فكنا نكافئو عنؾ وال نقصر في وفائو لؾ؟ موفيًا لحقو، ىبل عرف

فقمت: يا أمير المؤمنيف إنو ىاىنا موجود ببغداد، وقد حمف أال يبرح حتى يعرؼ سبلمتي، فإف احتجت إلى 
 حضوره حضر.

نا فقاؿ المأموف: وىذه منٌة أعظـ مف األولى، اذىب إليو اآلف فطيِّب نفسو، وسكِّف روعو، وائتني بو حتى أتولى أ
 مكافأتو.

 فأتيت إليو وقمت لو: 

 ليزؿ خوفؾ إف أمير المؤمنيف تكمـ كذا وكذا. 

فقاؿ: الحمد  الذؼ ال ُيحمد عمى السراء والضراء سواه، ثـ قاـ وركب، فمما َمَثل بيف يدؼ أمير المؤمنيف، أقبل 
ثو حتى حضر الغداء، فأكل معو، وخمع عميو، وعرض عم يو أعماؿ دمشق، أف يكوف عميو وأدناه مف مجمسو وحدَّ
 واليًا عمى دمشق، فاستعفى، فأمر لو بصمٍة وكتب إلى عاممو بدمشق بالوصية بو.

أحيانًا اإلنساف يتزوج امرأة، يكوف فقير، تصبر عمى فقره، يغنيو هللا سبحانو وتعالى، فيتنكر ليا، إذا انعدـ الوفاء 
حى بكل ما انعدـ اإليماف، شريكاف، زوجاف، صاحباف، صديقاف، جارا ف، أخاف في هللا، ىذا اإلنساف يعني ضَّ
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يممؾ مف أجل أف يوفِّي ليذا الصديق الذؼ كاف معو في ساعة الشدة، يعني الوفاء صفٌة أساسيٌة مف صفات 
المؤمنيف، اإلنساف غير الوفي يمقى هللا وهللا عميو غضباف، فإذا أردت أف تمقى هللا وىو راٍض عنؾ، فكف وفيًا 

 معروفًا، والنبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ:  لمف أسدػ لؾ

 )) إف هللا سأؿ العبد عف صحبة ساعة((

 ) مف كشف الخفاء: عف " ابف جرير " (

 ))مف أسدى إليكـ معروفًا فكافؤه فإف لـ تجدوا فادعوا لو حتى تعمموا أنكـ َد كافأتموه ((

في إلخوانو، غير وفي لجيرانو، غير وفي يعني ال يمكف أف ُيقبل مؤمف غير وفي، غير وفي ألىمو، غير و 
لشركائو، الوفاء عنواف اإليماف. ىذا الذؼ يدخل مع شريؾ فمما قوؼ ىذا الشريؾ األوؿ، وكاف الشريؾ الثاني 
ضعيفًا أطاح بو، ويصمي، وهللا ىذه الصبلة ال تقبل منو، ىذا الذؼ يتزوج امرأًة يعني يكوف فقيرًا تتحممو، وتصبر 

اه هللا سبحانو وتعالى تنكَّر ليا، ونير بيا، وأساء معاممتيا، وهللا ما ىذا ىو الوفاء، فيذا بوفائو عميو، فإذا أغن
 سمَّمو هللا.

 القوؿ الشيير:

 ))البر َّل يبمى، والذنب َّل ينسى، والدياف َّل يموت، اعمل ما شئت كما تديف تداف((

ىذا البيت اغتصب بعد ىجرتو إلى المدينة، فمما قيل النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما دخل مكة فاتحًا، لو بيت، 
 لو: أتحب أف تحل في بيتؾ ؟ قاؿ:

 ))َّل، انصبوا لي خيمًة عند َبر خديجة ((

 وفاًء ليا. ما ناـ أوؿ ليمٍة مف ليالي الفتح إال في خيمٍة إلى جنب قبر خديجة.

ه ؟ قاؿ: ىذه كانت تغشانا أياـ خديجة. يعني كانت السيدة عائشة ترػ أنو َيُيشُّ لبعض الزائرات، تقوؿ لو: مف ىذ
لو قرأت سيرة النبي عميو الصبلة والسبلـ ما وجدت إنسانًا أوفى وال أوصل منو، لذلؾ قاؿ أبو سفياف حينما دخل 
النبي مكة، قاؿ: فداؾ أبي وأمي يا رسوؿ هللا ؛ ما أرحمؾ، وما أوصمؾ، وما أحكمؾ، وما أحممؾ. فجوىر الديف 
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 األخبلؽ.

ل واحد مع أىمو، مع أقرباؤه، مع جيرانو، مع إخوانو، مع رفقاؤه، مع شركاؤه ال يتنكر لمجميل، ال ينسى فك
المعروؼ، ال ينسى الفضل عندئٍذ يخرج مف إيمانو، ألف هللا عزَّ وجل ال يرضى عف الخائف، وال يرضى عف 

 الجحود، وال يرضى عف المتنكر الذؼ يتنكر لمفضل.

ف كيف أف ىذا العمل الطيب ما ضاع سدػ، إنساف منقطع أكرمتو، إنساف فقير عاونتو، يعني ىذه القصة تبيِّ 
 امرأة أرممة أعنتيا بالماؿ، أخٌت لؾ في مكاف بعيد وصمتيا " البر ال يبمى، والذنب ال ينسى، والدياف ال يموت .

 وجيو.إف شاء هللا تعالى في الدرس القادـ نعود إلى سيدنا عمي بف أبي طالب كـر هللا 

 الحمد  رب العالميف، وأفضل الصبلة وأتـ التسميـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف.

 الميـ أعطنا وال تحرمنا، وأكرمنا وال تينا، وآثرنا وال تؤثر عمينا، وأرضنا وارض عنا.

ومف اليقيف ما  الميـ اقسـ لنا مف خشيتؾ ما تحوؿ بو بيننا وبيف معصيتؾ، ومف طاعتؾ ما تبمغنا بيا جنتؾ،
ف بو عمينا مصائب الدنيا.  تيوِّ

ومتعنا الميـ بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعمو الوارث منا، واجعل ثأرنا عمى مف ظممنا، وانصرنا عمى 
 مف عادانا، وال تجعل الدنيا أكبر ىمنا، وال مبمغ عممنا، وال تسمِّط عمينا َمف ال يخافؾ وال يرحمنا.

عل جمعنا ىذا جمعًا مباركًا مرحوما، واجعل تفرقنا مف بعده تفرقًا معصوما، وال تجعل فينا وال منا وال معنا الميـ اج
 شقيًا وال محروما، وصمى هللا عمى سيدنا دمحم النبي األمي وعمى آلو وصحبو وسمـ.

 والحمد  رب العالميف 
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رد فيو ومن ليس ما ىذا أمرنا في أحدث مف( :  027 - 008) الدرس

29-01-1989لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا أنت العميـ الحكيـ، الميـ 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

 ملسو هيلع هللا ىلص: أييا اإلخوة المؤمنوف... عف عائشة رضي هللا عنيا قالت: قاؿ رسوؿ هللا

)) ))مف أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فيو ردٌّ

أو فيو َرْد إذا وقفنا عمى ىذه الكممة .

)) )) مف أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فيو ردٌّ

ىذا الحديث الشريف ُيستنبط منو أشياء كثيرة، أواًل:

ا ليس منو فيو رٌد ". أؼ مردوٌد بإبطاؿ ىذه المحدثات.مف أحدث في أمرنا ػ ومعنى كممة أمرنا أؼ في ديننا ػ م

الحقيقة البدعة ىي الشيء المبتدع الذؼ لـ يكف مف قبل، ىناؾ بدعٌة في الدنيا، وىناؾ بدعٌة في الديف، بدعة 
 الدنيا مرفوضٌة ومقبولة، مرفوضٌة إذا خالفت أحد نصوص الديف.

سوؿ هللا فيو اختبلط، وفيو كشٌف لمعورات، فيذه البدعة في لو أف نمطًا مف الحفبلت، قاـ ولـ يكف عمى عيد ر 
 الدنيا ما دامت تعارضت مع أحكاـ أساسية في الديف، مع نصوص صريحة فيي مرفوضة.
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أما بدعٌة حسنة في الدنيا ؛ لو أف الماء الساخف صار في كل المساجد، يتوضأ بو المصموف في أياـ الشتاء 
عيد رسوؿ هللا، لكنو بدعٌة في الدنيا حسنة، مقبولة، بدعة الدنيا مقبولٌة أو  القارصة، ىذا أمٌر لـ يكف عمى

مرفوضة، ومقياس القبوؿ أو الرفض مدػ انسجاميا مع أوامر الشرع، أو مدػ معارضتيا ألوامر الشرع، أؼ 
وقد ينجـ عنو شيٍء في بيتؾ ؛ جياز تبريد ال يتعارض مع أوامر الشرع، جياز ليو فيو إثارٌة لمشيوات السفمية، 

انحرافاٌت ُخُمقية، جياز التبريد بدعٌة في الدنيا، وجياز الميو بدعٌة في الدنيا، لكف بدعة جياز التبريد ال تتعارض 
مع نٍص شرعي، أما بدعة جياز الميو قد تفسد أخبلؽ َمف في البيت، إذًا البدعة في الدنيا مقبولة ومرفوضة، 

 رع، ومرفوضٌة إذا تعارضت مع أوامر الشرع.مقبولٌة إذا لـ تتعارض مع أوامر الش

لو أف بضعة أشخاص، أربعة أشخاص دوف الخمسة، اتفقوا عمى أف يسيروا في األسبوع سيرة، يتذاكروف فييا 
أمر تجارتيـ، أو أمر دينيـ، ىذا االجتماع الدورؼ ال يتعارض مع أوامر الشرع، أما لو أف ىذا االجتماع الدورؼ 

ة، وتعارض مع أوامر الشرع، فيو بدعٌة في الدنيا مرفوضة، أؼ تصرؼ، أؼ شيء، أؼ ساده الغيبة والنميم
جياز، أؼ حاجة، أؼ أسموب، أؼ نمط في المعيشة، أؼ عمل قسو بأوامر الشرع، كأف أوامر الشرع مقياٌس دقيق 

مسة ؛ فرٌض، تقيس بو كل شيء، ما مف شيء في األرض إال والبد مف أف ينطبق عميو أحد األحكاـ الشرعية الخ
، عند األحناؼ ىناؾ فرٌض وواجب، عند الشافعية فرٌض، وسنٌة، ومباح،  واجٌب، سنٌة، مباٌح، مكروٌه، محـر
ومكروٌه، وحراـٌ. فأؼ عمل، أؼ تصرؼ ؛ أف تشترؼ ثيابًا جديدة، مباح، أف تبالغ في ىذه الثياب، مكروه، دخمت 

 إذًا البدعة في الدنيا قضيتيا محمولة. في اإلسراؼ، أف تستخدـ شيئًا حرمو هللا عزَّ وجل،

 لكف الديف، ألف هللا سبحانو وتعالى قاؿ:

ـَ ِدينًا﴾ ْساَل ـُ اإلِْ ـْ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك  ﴿اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك

 " (3) سورة المائدة: مف آية " 

ماؿ، وما الفرؽ بيف التماـ والكماؿ ؟ التماـ يعني القضايا التي عرضيا ألف ديف هللا عزَّ وجل جاء بالتماـ والك
الديف قضايا شاممة، لـ يغادر قضيًة تتعمق بعبلقة اإلنساف بربو إال وعرضيا، عدد القضايا التي تناوليا الديف في 

شراء، لـ ينس أمر الِسمـ القرآف الكريـ عدٌد تاـ، لـ ينس أمر الطبلؽ، لـ ينس أمر الميراث، لـ ينس أمر البيع وال
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ـٍ يتعمق بسعادة الناس في الدنيا واآلخرة طرقو الشرع، إذًا:  والحرب، لـ ينس أمر األسرػ، أؼ موضوٍع مي

ـْ ِنْعَمِتي﴾ ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك  ﴿اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك

ضوعات التي عالجيا القرآف الكريـ عالجيا تماـ النعمة، التماـ مف حيث العدد، والكماؿ مف حيث النوع، فالمو 
معالجًة كاممة، وعدد الموضوعات التي تطرَّؽ إلييا القرآف الكريـ عدٌد تاـ، فالعدد تاـ، وطريقة المعالجة كاممة، 
ىذا ديف هللا، ىذا شرع هللا، والذؼ أنزلو خالق الكوف، خالق السماوات واألرض، لذلؾ ال يمكف أف تفكر أف ترمـ 

 أو أف تسد ثغرًة فيو أو أف تحدث فيو ما ليس منو، ىذا رد، لذلؾ بدعة الديف مرفوضة.الديف، 

 سيدنا الصديق رضي هللا عنو يقوؿ: " إنما أنا متبع ولست بمبتدع ". فػ:

 )) مف أحدث في أمرنا ػ أي في ديننا ػ ما ليس منو فيو رد ((
 )) صموا كما رأيتموني أصمي(( 

 ف: عف " األوزعي " () مف الجامع الحكاـ القرآ

صبلتنا، وصيامنا، وحجنا، وزكاتنا كما عممنا النبي عميو الصبلة والسبلـ، بيعنا وشراؤنا، زواجنا وطبلقنا، ميراثنا، 
يجب أف نطبق ما جاء بو القرآف الكريـ، وما بينو النبي عميو الصبلة والسبلـ مف دوف زيادة وال نقصاف، الزيادة 

 تقصير، لذلؾ: بدعة في الديف، والنقصاف

 )) مف أحدث في أمرنا ما ليس منو فيو رد((

ت مع أوامر الشرع، ومرفوضٌة إذا  أؼ مردوٌد عميو بالبطبلف، توضح أف البدعة في الدنيا نوعاف، مقبولٌة إذا تمشَّ
يا وقضيضيا ألف الديف جاء تام ًا تعارضت مع أوامر الشرع، وبدعة الديف مرفوضٌة أصبًل جممًة وتفصيبًل بقضِّ
وكامبًل، القرآف الكريـ ذكر أشياء، وسكت عف أشياء، وحرَّـ أشياء، فالذؼ أمرنا بو يجب أف نأتمر بو، والذؼ 

 حرمو يجب أف ننتو عنو، لكف الذؼ سكت عنو ففي السكوت عنو حكمٌة ال تعدليا حكمة.

ؿ، لو نمت عمى فالذؼ سكت ؛ عنو كيف نأكل ؟ لو أكمت عمى الطاولة مقبوؿ، لو أكمت عمى األرض مقبو 
السرير مقبوؿ، لو نمت عمى األرض مقبوؿ، لو استقبمت الضيوؼ عمى وسادات موضوعًة عمى األرض مقبوؿ، 
لو استقبمتيـ عمى ُفُرش مقبوؿ، عمى أثاث مف نوع حديث مقبوؿ، أمور األثاث، والطعاـ، والشراب، والمباس، 
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أو طاعة، ىذه أشياء سكت الشرع عنيا، فالذؼ سكت عنو  وتنظيـ البيت، ىذا ال يتعمق بإقباٍؿ أو إدبار، بمعصيةٍ 
مباح، األصل في األشياء اإلباحة، والذؼ أمرنا بو ؛ ىناؾ أمر إيجاب، وىناؾ أمر ندب، بيف الفرض والمندوب، 

 والذؼ نيانا عنو ؛ ىناؾ نيي تحريـ، ونيي كراىة، وىذا نأخذه في دروٍس قادمٍة إف شاء هللا تعالى.

 ا الحديث الذؼ عقد تحت باب )النيي عف البدع ومحدثات األمور ( في رياض الصالحيف أنو:لكف أردت مف ىذ

))  )) مف أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فيو ردٌّ

* * * * * 

 :واآلف، إلى موضوعات البيوع التي بدأناىا في الدرسيف السابقيف

لبيع، ومشروعية البيع، وركف البيع األوحد أواًل في الدرس الماضي والذؼ قبل الماضي عالجنا موضوع تعريف ا
 وىو الرضا.. 

﴾ ـْ  ﴿ِإَّله َأْف َتُكوَف ِتَجاَرًة َعْف َتَراٍض ِمْنُك

 ( 29) سورة النساء: مف آية " 

وكيف أف الرضا حالٌة نفسية يعبر عنيا بالكبلـ، باإليجاب والقبوؿ، أو بالفعل، بالمناولة، أؼ بالتعاطي. وبينت 
، بدأنا بشروط االنعقاد، بينت أيضًا لكـ أيضًا أف لمب ة، وشروط نفاذ، وشروط لزـو يع شروط انعقاد، وشروط صحَّ

أف مف شروط االنعقاد ما يتعمق بالمتعاقديف، ىناؾ شرطاف أساسياف: األىمية، والتعدد. ومف الشروط ما يتعمق 
يجب أف يكوف متطابقًا، يجب أف بصيغة العقد، صيغة البيع، وىو اإليجاب والقبوؿ، وكيف أف اإليجاب والقبوؿ 

، وأف مف الشروط ما يتعمق بمكاف البيع، ىذا  يتطابق اإليجاب والقبوؿ، ويجب أف يكوف بصيغة القطع والجـز
 المجمس مجمس البيع، ومجمس البيع يدخل فيو المكاف والزماف. وتحدثت عف ىذا بالتفصيل في الدرس الماضي.

معقود عميو، بيذه السمعة التي سأبيعيا، شروٌط متعمقٌة بالمتعاقديف، شروٌط واليـو ندخل في الشروط المتعمقة بال
 متعمقٌة بصيغة البيع، شروٌط متعمقٌة بمكاف البيع، وشروٌط متعمقٌة بالمبيع، بموضوع البيع.

ولكف قبل أف أبدأ سألني أٌخ كريـ في الدرس الماضي السؤاؿ التالي، قاؿ: أنت قمت في الدرس أنو مف شروط 
عقاد المبيع، والتي ىي متعمقٌة بالمتعاقديف األىمية والتعدد، فمو أنني أممؾ معمبًل لمنسيج، وأنا محتاٌج إلى خيوط ان
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بشكٍل مستمر، قريبٌة لي، أو قريٌب لي أعطاني مبمغًا مف الماؿ، وكمفني أف أستثمره في حرفتي، أنا وجدت مف 
فع ثمنيا بعتيا، فكاف ىذا الربح قسـٌ منو لي نظير جيدؼ، وقسـٌ الخير أف أشترؼ بيذا المبمغ مادة الخيط، فإذا ارت

منو لصاحب الماؿ نظير مالو، قمت: جيد. قاؿ: فإذا احتجت إلى ىذه الكمية مف الخيوط والتي ىي بحوزتي، 
نا والتي اشتريتيا وكالًة عف المستثمر، إذا احتجتيا إلى معممي فإنني سأشترييا مف المستثمر وكالًة، فأبيعيا أ

 وكالًة عف المستثمر، وسأشترييا أنا أصالًة عف نفسي، فيل ىذا البيع باطل ؟ 

قمت لو: إننا ندرس في ىذا المسجد المذىب الحنفي، ومف المستحيل أف تدرَّس المذاىب جميعًا في درٍس واحد، 
ب ىذا المعمل سأؿ ولكف أؤكد لكـ أف اختبلؼ األئمة األربعة رحمة، واختبلفيـ يسع جميع الحاالت، لو أف صاح

َمف يعمموف بتجارة الخيوط: كـ سعر الخيط اليـو ؟ فقالوا: كذا، وىذا سعٌر معروٌؼ وثابت، فصاحب المعمل 
اشترػ ىذه الكمية مف الخيوط لنفسو، ىنا انتفى التعدد، باع الخيط وكالًة عف المستثمر واشتراه لنفسو أصالًة عف 

ومذىب اإلماـ مالؾ صحيح عمى شرط أف يكوف السعر مطابقًا لسعر نفسو، ىذا البيع في مذىب اإلماـ أحمد، 
السوؽ، ويفضل أصحاب ىذيف المذىبيف إذا سأؿ عف السعر، فجاءتو أسعاٌر متفاوتة، يفضل أصحاب مذىب 
اإلماـ مالؾ، ومذىب اإلماـ أحمد بف حنبل أف تشترؼ ىذه الكمية بأعمى سعر بمغو مسمعؾ، أو بالسعر 

يجب أف يكوف السعر عاداًل، لذلؾ السادة األحناؼ رفضوا أف يشترؼ اإلنساف وكالًة عف المتوسط، عمى كٍل 
إنساف وأصالًة عف نفسو، البد مف التعدد، بينما اإلماـ أحمد واإلماـ مالؾ أكدوا أنو إذا كاف السعر عاداًل، ال مانع 

 مف أف يبيع اإلنساف نفسو، ىذا موضوع متعمق بالدرس الماضي.

اني أنا قمت: يستثنى مف ىذا الشرط القاضي ػ قاضي الشرع ػ قاضي الشرع بإمكانو أف يشترؼ وأف الموضوع الث
يبيع وشخصو واحد، لو أف عنده أيتاـ ليـ بيت ضاؽ بيـ، وعنده أيتاـ آخروف محتاجوف ليذا البيت، بإمكاف 

فاألب والقاضي مستثنى مف قاضي الشرع أف يبيع البيت عف ىؤالء، وأف يشترؼ البيت ليؤالء وىو شخٌص واحد، 
 حكـ التعدد في المذىب الحنفي، ىذاف الحكماف متعمقاف بالدرس الماضي.

* * * * * 
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 اآلف درسنا اليـو الشروط المتعمقة بالمعقود عميو:

أواًل: الوجود، يجب أف يكوف المعقود عميو البيع موجودًا، لذلؾ بيع المعدـو باطل مف أساسو، شيٌء لـ يوجد بعد، 
لمعدـو ال ينعقد عميو البيع، فبل يجوز أف تشترؼ الثمر قبل أف ينعقد، وال يجوز أف تشترؼ ولد الشاة قبل أف فا

 ، ، بل إف الفقياء زادوا عمى ذلؾ الشرط بأنو ال يجوز أف تشترؼ ما ىو في حكـ المعدـو تحمل الشاة، ىذا معدـو
يجوز أف تشترؼ ما في بطنيا، لعل الذؼ في بطنيا  أو ما كاف العدـ خطرًا عميو، يعني دابٌة بطنيا منتفخ، ال

 ، انتفاخ، أو استسقاء وليس حمبًل، وال يجوز أف تشترؼ المبف في ضرع الشاة، لعل ىذا المبف استسقاء أو وـر
وليس لبنًا، فالشيء المعدـو ال ينعقد عميو البيع، بل إف عقد بيٍع عمى شيٍء معدوـٍ يعد ىذا البيع باطبًل مف 

 أساسو. 
قس أنت عمى ىذه القاعدة أؼ عقد شراٍء عمى شيٍء ال وجود لو إطبلقًا، يعني بالطابق الخامس عشر الشقة 
، وىناؾ مآٍس كثيرة جدًا  اليميف، أرض خراب، والبيت العربي موجود لـ ييدـ بعد، في شروط، ىذا بيٌع معدـو

.  نتجت مف البيع المعدـو

عو ؟ ألف المستقبل بيد هللا عزَّ وجل، تشترؼ شيئًا ليس موجودًا، لذلؾ شراء لماذا حرَّـ الشرع شراء المعدـو وحرَّـ بي
المعدـو مف نتائجو الغرر، والغرر يؤدؼ إلى المنازعة، والشرع الحنيف جاء ليزيل أسباب المنازعة، يقولوف لؾ: 

زالة أسباب العدواف، لذلؾ الشرع جاء ال ليزيل  زالة آثار العدواف، وا  المنازعات، بل جاء ليزيل إزالة العدواف، وا 
أسباب المنازعات، ومف أسباب المنازعات بيع الغرر، مف أسباب بيع الغرر أف تبيع شيئًا معدومًا ال وجود لو 

 إطبلقًا.
 ، النبي عميو الصبلة والسبلـ نيى عف بيع ما ليس عند اإلنساف، أف تبيع شيئًا ليس عندؾ، فيذا في حكـ المعدـو

بح ىذا الشيء ممؾ الشارؼ، أيف ىو ؟ ليس موجودًا، ىذا بيٌع باطل، معنى باطل غير لو قاؿ لؾ: اشتريت. أص
 فاسد، البيع الفاسد يصحح، لكف البيع الباطل ال ينعقد أصبًل.

والنبي عميو الصبلة والسبلـ نيى عف بيع الثمار عمى األشجار قبل أف يبدو صبلحيا، ىذا بيع باطل، قد يأتي 
بيع، قابض خمسيف ألف رعبوف، أيف ذىبوا ؟ لكف الصقيع انتيى، الثمرة انعقدت، صقيٌع فيذىب بكل ىذا الم

الضمَّاف عرؼ تقريبًا حجـ الفاكية التي عمى الشجر، اآلف الدفع صحيح، لكف ىناؾ احتماؿ الصقيع، والثمر لـ 
عمى األشجار قبل أف ينعقد، وأنا أضمف ىذا البستاف بمائة ألف، نيى النبي عميو الصبلة والسبلـ عف بيع الثمار 

يبدو صبلحيا، ال تبع الحب حتى يشتد، وال تبع العنب حتى يسود، حتى يبدو صبلحو، ويقوؿ عميو الصبلة 
 والسبلـ: 
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 ))َّل تشتروا السمؾ في الماء فإنو غرر((

 ) مف الجامع الصغير: عف " ابف مسعود " (

حبمى، نيى عف أف تشترؼ ما في بطنيا، ألف ىذا ونيى عميو الصبلة والسبلـ عف بيع حبل الحبمة، يعني الشاة ال
، ليس معدومًا ألف البطف منتفخ، لكف في حكـ المعدـو قد تولد ميتة، وقد يكوف ىذا  الشراء في ُحْكـ المعدـو

 انتفاخًا، أو مرضًا، أو استسقاًء وما شاكل ذلؾ.

عميو البيع موجودًا، يقوؿ لؾ العواـ: إذًا أوؿ شرط مف شروط صحة انعقاد المبيع: أف تكوف مادة البيع المعقود 
حاضر حبلؿ، أخي في بيت تشتريو ؟ يقوؿ لؾ: ثالث طابق، شرؽ غرب شماؿ مفتوح، أنت تتصور ثالث طابق 
شرؽ غرب شماؿ مفتوح، أربعة وصالوف وغرؼ واسعة، ىذه واسعة مطَّاطة، يطمع البيت سبعيف متر، ويطمع في 

، وست إشارات حجز، ال تشترؼ بيت قبل أف تطمب الكشف، في عميو عميو مثبًل تنظيـ، ويطمع في مخالفات
 إشارات حجز، في عميو إشكاالت، في عميو مخالفات، فالغرر يؤدؼ إلى المنازعة، ىذا الشرط األوؿ في المبيع.

قتنيو، ما أحد الشرط الثاني: المالية ػ غير وزارة المالية ػ مالية المبيع أف يكوف مااًل، والماؿ ما يتمولو اإلنساف وي
يتموؿ قمامة، القمامة ليست مااًل في حكـ األفراد طبعًا، في حكـ األعماؿ الكبرػ الصناعية تباع وتشترػ، أما في 

 حكمة األفراد القمامة ليست مااًل، الماؿ ما يتمولو اإلنساف ويقتنيو.

ة جميمة ىذا ماؿ، ثرية، مثبًل مروحة، األحناؼ عرَّفوا الماؿ عمى الشكل التالي، قالوا: ما يميل الطبع إليو، سجاد
برَّاد، فرش، سرير، ثياب صوفية، كل شيٍء يميل الطبع إليو، لكف عقرب، ال أحد يشترؼ عقرب، الطبع ينُفر منو، 
ما يميل الطبع إليو، ويجرؼ فيو البذؿ والعطاء والمنع، يبذؿ وهللا فبلف كريـ، يمنع بخيل، ما يجرؼ فيو البذؿ 

خاره لوقت الحاجة. ىذا تعريف السادة األحناؼ لمماؿ، فإذا لـ تنطبق ىذه  والمنع وما يميل إليو الطبع، ويمكف ادِّ
 الشروط عمى الشيء المبيع، فيذا ليس مااًل، وليس محبًل لمعقد في األصل.

 فالطبع مثبًل ال يميل إلى الميتة، مف يشترؼ كمب ميت مثبًل، قطة ميتة، أرنب ميت، فروج ميت، غنمة ميتة،
جمل ميت مف جمعة ورائحتو تبعد عنو كيمو متر ؟ فالطبع ال يميل إلى الميتة، فالميتة ليست مااًل، والدـ ليس 
مااًل، والماؿ يجب أف يبذؿ وأف يمنع، فحبة القمح ليست مااًل، لو واحد أعطاؾ حبة قمح تقوؿ لو: كتر خيرؾ 

؟ أو غير حبة قمح، حبة ىيل مثبًل، ىذا شيٌء ال تفضمت عمينا، هللا يجزيؾ الخير، هللا يقدرنا عمى مكافأتؾ 
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يجرؼ فيو الماؿ إطبلقًا ال البذؿ وال المنع، شق تمرة ػ نصف تمرة ػ واحد بالحج رأػ لوزة رفعيا، وأحدث في الحج 
ضجيجًا كبيرًا: مف صاحب ىذه الموزة ؟ مف صاحب ىذه الموزة ؟ حتى قاؿ لو عمر: كميا يا صاحب الورع 

 خمصنا.الكاذب. كميا و 

فمف تعاريف الماؿ أنو يجب أف يجرؼ فيو البذؿ والمنع، وأف تميل النفس إليو، طبعًا اإلنساف ال يميل لمميتة وال 
لمدـ، لكف يميل لمقمح، لكف حبة قمح ىذا شيء زىيد دوف الحد المقبوؿ، اآلف بالنقود مثبًل ربع ليرة، اآلف ما ليا 

قسوس بنصف فرنؾ، بقرشيف ونصف مثقوبة كذلؾ، اآلف الميرة ما قيمة، قديمًا كاف نصف فرنؾ، تأخذ كأس عر 
 ليا قيمة تقريبًا، فالشيء الناس ال يعبأوف لو أقبضوه أـ لف يقبضوه، فيذا الشيء ال يجرؼ فيو البذؿ وال المنع. 
مثبًل  لكف األحناؼ اشترطوا شرطًا ثالثًا: أنو يمكف ادخاره إلى وقت الحاجة. جميور العمماء رفض ىذا الشرط،

حق االنتفاع، حق االرتفاؽ، حق الُشْفَعة، ىذه حق مجردة، ىذه عند األحناؼ ليست مااًل ألنيا ال تدخر، لكف 
عند غير األحناؼ تعد مااًل، حقوؽ مجرَّدة. لذلؾ عند السادة األحناؼ بيع المنافع باطل، لؾ جار في عنده بيت 

مجرَّد، ال يجوز أف تبيع ىذا الحق إلنساف آخر: أنا  عرضو لمبيع، وأنت لؾ حق شراء ىذا البيت، ىذا الحق
أبيعؾ ىذا الحق بعشرة آالؼ اشترؼ ىذا البيت منو، ىذا الحق لؾ بالذات وليس لغيرؾ، ىذا الحق خاص لمجار 
ال يباع، وال يجير، وال يعطى، وال يوىب. إال أف األحناؼ أجازوا مف بيع المنافع اإليجار، أف تستأجر بيت، أف 

سيارة، أف تستأجر آلة، اتفق العمماء عمى أف بيع المنافع إيجارًا ىذا شيٌء مستحسف وقد أجمع عميو  تستأجر
العمماء، مقبوؿ، تسػتأجر منزؿ، أنت تشترؼ المنفعة فقط، في عندنا ممؾ الرقبة وممؾ المنفعة، تسترؼ أنت منفعة 

 البيت دوف رقبتو.

 اشتريتو بثمف ليس مااًل، مثبًل لو واحد اشترػ.اآلف لو اشتريت شيئًا صحيحًا يعد مااًل، لكف 

إذا كاف ماؿ متقومًا، ومعنى متقـو أف يحل الشرع استعمالو، إذا كاف جياز يؤذؼ الناس في أخبلقيـ، ىذا ماؿ 
، قد تكوف صفقة مواد غذائية غالية جدًا، ولكف  ، لحـ الخنزير ماؿ غير متقـو ، الخمر ماؿ غير متقـو غير متقـو

، فييا لحـ خنزير، أو فييا شحـ خنزير، فيذه الصفقة الغذائية ال يجوز بيعيا وال شراؤىا إطبلقًا، شيء أكميا محـر
، ألنو محـر أكل  دقيق جدًا، أخي أنا عندؼ برتية مورتديبًل فرضًا، ثمنيا ثمانمئة ألف، ىذا ماؿ لكف غير متقـو

ب أف يكوف مااًل متقومًا، وال يتقـو الماؿ إال إذا لحـ الخنزير في الشريعة اإلسبلمية، يجب أف يكوف موجودًا، يج
، أما  أحل الشرع استعمالو، فقس أنت أؼ شيء محـر تداولو، واستعمالو، وتناولو، وأخذه فيو ماؿ غير متقـو
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ـ، والخمرة ماٌؿ غير  الميتة ليست بماؿ، الدـ ليست بماؿ، العقرب ليس بماؿ، أما لحـ الخنزير ماٌؿ ليس متقوَّ
.  متقـو

، أؼ باع بيت بصفقة لحـ خنزير فرضًا، أو صفقة خمر، ش مًا بماٍؿ غير متقـو يٌء آخر: لو إنساف باع مااًل متقوَّ
البيع ليس باطبًل بل ىو بيٌع فاسد، والفاسد يصحح، يعني نغير الثمف، عوضًا عف الخمر أو لحـ الخنزير نقبض 

 ماؿ، نقبض نقد.

 نيى عف بيع ما ال يحل االنتفاع بو، يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: فقد ورد عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو

 )) إف هللا حـر بي َ الخمر والميتة والخنزير واْلصناـ ((

 ) مف مختصر تفسير ابف كثير، مف الصحيحيف (

ف اآلف يقوؿ لؾ: صنـ مثبًل، مذىبات أو فضيات، إذا كاف الصنـ أشكاؿ كميا تقميد لخمق هللا عزَّ وجل، فيذه أل
الشرع نيى عف اقتنائيا، لذلؾ ال يجوز أف تباع وأف تشترػ، فيذه ماؿ، فييا ذىب، فييا فضة، أحيانًا كؤوس 
 خاصة لشراب الخمر، ىذا الكأس ال يستخدـ إال لشرب الخمر، ىذا ال يباع وال يشترػ، ال يجوز بيعو وشراؤه.

ء ألف حق صيدىا يستوؼ فيو الشارؼ والبائع، الشرط الرابع: اإلحراز، أنا بإمكاني أف أبيع الطيور في السما
فالطير الذؼ في السماء ليس مااًل ُمْحَرَزًا، معنى محرز يعني تضعو في مستودعؾ، مغمق عميو، ممكؾ 
الشخصي، فكل شيء مباح ال يباع، أتستطيع أف تبيع ماء بقيف ليست بالقناني بل ماء عند النبع ؟ امؤل ىذا 

در تقوؿ لو ىذا ؟ ىو يمؤله محمؾ، مكاف النبع، مكاف الحنفيات عند بقيف، تقف البيدوف وىات خمس ليرات، تق
عند النبع: أخي اسمح لنا، مؤلت بيدوف، أنا سأعبي بببلش ىذه لمكل، كل شيء مباح ال يباع، باستواء الشارؼ 

 والبائع في حق امتبلكو، الشارؼ لو حٌق في امتبلكو، والبائع لو حٌق في امتبلكو.

مثبًل ألف طير برؼ بالبادية، وىما مازالوا في السماء، الشارؼ يكوف أحمق ألنو بإمكانو أف يصيدىـ، واحد باع 
واحد باع لمثاني التراـ وقاؿ لو: ىذا يأتيؾ دخل منو كل يـو مثبًل كذا، قديمة ىذه القصة، دفع ثمنو طمع أنزلوه 

ح، إذا ال يقابمو االحتراز أف يكوف في حرز، في مف التراـ، فكل شيء يستوؼ الشارؼ والبائع في امتبلكو ىذا مبا
 مستودع، يدؾ عميو.
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بيع الممح الطبيعي، جبل ممح ال تستطيع بيعو أنت، الستواء الناس في تممكو، بيع العشب في البادية، البادية في 
ر مربع ؟ ىذا الشاـ سنة خير وكميا عشب، جاء واحد أخي أنا سأبيع الكيمو متر مربع بألف ليرة، لَمف الكيمو مت

العشب لمجميع، لكل مف يرعى بو، لكف يجوز إذا أحرزتو أف تبيعو، طبعًا لما عبأنا زجاجات بقيف في زجاجات 
ببلستيؾ، وختمناىا والصناديق كرتوف يمكنؾ أف تشترييا مف البقالية، ىذا الماء أحرز، ألنو عبِّأ، وصار 

 بمستودعات فدخل باإلحراز.

كاف أف تبيع الشيء المبذوؿ لمناس جميعًا اإلحراز، واإلحراز لو شرطاف األوؿ االحتواء، لكف العمماء اشترطوا إلم
ونية التممؾ، أف تضعو في مستودعؾ، وأف تنوؼ تممكو، إذا نويت تممكو، وأحرزتو إلى مستودعؾ، فيذا الماؿ 

كياس، يستطيع بيعيا الذؼ كاف مباحًا، واحد ذىب وحمَّل خمس أمتار مكعب ممح ونقميا بشاحنات، ووضعيا بأ
 اآلف ألنو احتواىا ونوػ تممكيا.

شيٌء آخر مف شروط المبيع: أف تكوف مالكًا ليذا المبيع، فإف لـ تكف مالكًا فأنت فضولي، وبيع الفضولي ينعقد 
 ولكف بشرط أف يجيز مالؾ الشيء بيعو، فإف لـ يجز فسد البيع، فالفضولي ىو الذؼ يبيع ما ليس لو.

ماؿ غيره ناويًا أف يبيعو عف نفسو فيو باطل، أما إذا باع ماؿ غيره ناويًا أف يبيعو عف غيره فيو إذا باع الرجل 
صحيح، الفرؽ ىو النية فقط، وبيع الفضولي بيٌع منعقٌد لكنو موقوؼ عمى إجازة المالؾ. اآلف بالقضاء إذا إنساف 

ر بيت، المستأجر أخذ ورقة إيجار، بعد ثبلث سنوات اكتشف أف ا لذؼ وقع لو ورقة اإليجار ليس مالؾ البيت، أجَّ
فالقضاء أخذ قاعدة: إذا مضى سنتاف، ولـ يعترض المالؾ األصمي، فيذا الفضولي يعد إيجاره صحيحًا، أما قبل 
السنتاف، لممالؾ األصمي أف يعترض، فإذا اعترض، ألغي اإليجار، ىذا فضولي، ولكف اعتبروا أنو يكفي أف يمر 

فضولي، أو عمى بيع الفضولي دوف أف يعترض المالؾ األصمي، ينقمب ىذا اإليجار صحيح، سنتاف عمى إيجار ال
 وىذا البيع صحيح، فأغمب العمماء عمى أف بيع الفضولي بيٌع منعقد لكنو موقوٌؼ عمى إجازة مالؾ المبيع.

لبيع باطل، فإذا كاف الشرط الثالث: القدرة عمى التسميـ في وقت العقد. فإف لـ تكف ىناؾ قدرة عمى التسميـ فا
 البائع عاجزًا عف التسميـ وقت العد، ُعدَّ البيع باطبًل كمف يبيع الطيور وىي في اليواء، وىو عاجٌز عف تسميميا.
لكف العمماء فصموا في ىذا الموضوع ثالث أمور: مف كاف عاجزًا عف التسميـ إال بحيمة، يعني باع سمؾ بالبحر 

سمؾ ليس ممموكًا لو فالبيع باطل، السمؾ مباح لمجميع وىو باع سمؾ في لكف السمؾ يحتاج لصيد، وىذا ال
 الماء، ولـ يصطده بعد فالبيع باطل.
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صاد سمؾ، ثـ وضعو في بركة محفورة، وفي عنده حيمة لمصيد، وفي عنده شبكة، ىذا البيع فاسد، ألف البيع 
 بالماء.

ر طار، لكف مف عادتو أف يرجع الطائر يعود ببل اآلف، عنده طائر يألف البيت، والطائر ممكو، فباعو والطائ
حيمة، فالبيع صحيح، إذا كنت أنت عاجٌز عف تسميـ المبيع إال بحيمة ولست تممكو فالبيع بالطل، عاجز عف 
 التسميـ إال بحيمة لكنؾ تممكو فالبيع صحيح، عاجز عف التسميـ لكف سيعود ببل حيمة وتممكو فالبيع صحيح.

بيع: عدـ نفي الثمف. مثبًل لو قمت لؾ: بعتؾ ىذا الشيء ببل ثمف، ىذا عقد باطل، ألف آخر شرط مف شروط الم
الثمف صفر، أساس البيع مبادلة ماٍؿ بماؿ، فمو بعت شيئًا ببل ثمف فالبيع باطل. لكف إذا بعت شيئًا والثمف 

بًل، ولكف الفاسد ينعقد بعد مجيوؿ، البيع فاسد، يجب أف تعرفوا الفرؽ بيف الباطل والفاسد، الباطل ال ينعقد أص
، قاؿ لو: ىذه غرفة وهللا جميمة، قاؿ لو: ابعتيا لي، أعطاه أوؿ جمعة  التصحيح، قاؿ واحد لجاره: أريد غرفة نـو
خمسة آالؼ، الثانية خمسة آالؼ، الثالثة خمسة آالؼ، الرابعة خمسة آالؼ، يكفي أربعيف ألف ثانية صار 

 ح لكف فاسد ألف الثمف مجيوؿ وما في تحديد.مشاكل، صار خنائق، ىذا البيع صحي

ىذا الشيء الذؼ أتمنى عميكـ أف تطبقوه، الجيالة تفضي إلى المنازعة، إذا ترغب أف ال تتخاصـ مع إنساف 
وضح كل شيء، البياف يطرد الشيطاف، فالبيع باطٌل إذا نفي عنو الثمف نصًا، بعتؾ ىذا البيت ببل ثمف، باطل، 

عقد بيع، أما إذا بعتؾ ىذا البيت بثمٍف ال نختمف عميو، ىذا فاسد، البيع تـ، لكف الثمف ىذا عقد ىبة ما عاد 
 يجب أف يحدد وقد يفضي ىذا إلى المنازعة.

 نعيد عمى أسماعكـ شروط البيع:

ف يكوف في أواًل: الوجود، ثانيًا: أف يكوف المبيع مااًل، موجودًا ومااًل، ومااًل متقومًا، يعني يبيح الشرع استعمالو، وأ
حرٍز، في مستودعؾ وأنت تممكو فعبًل، وأف تبيع ىذا الشيء وأنت مالكو، وأف تقدر عمى تسميمو، وأف يكوف ىذا 

 الشيء بثمف، إذا توافرت ىذه الشروط السبعة فالبيع ينعقد.

 هللا. وردني سؤاؿ عف الكومسيوف، وىذا لو بحث آخر، ىذا ليس ببيع ولكنو بيع خدمات، لو تفسير آخر إف شاء

* * * * 
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 اآلف، إلى اإلماـ عمٍي كرَّـ هللا وجيو 

سيدنا عمي أرسل رسالة إلى عمرو بف العاص رضي هللا عنو، قاؿ فييا: " أما بعد، فإف الدنيا مشغمٌة عف غيرىا ػ 
ال أدخ مت غيرىا اآلخرة ػ وصاحبيا مقبوٌر فييا، ومنيوـٌ عمييا، لـ يصب منيا شيئًا قط إال فتحت لو حرصًا، وا 

 عميو مؤونًة تزيده رغبًة فييا .

 اإلماـ البصيرؼ رضي هللا عنو قاؿ:

 إف الطعاـ يقوؼ شيوة النيـ    فبل تـر بالمعاصي كثر شيوتيا

* * * 

 كمما أوغمت فييا زادؾ التوغل فييا رغبًة فييا، ليذا قاؿ سيدنا رسوؿ هللا: 

 فييا(())إف أسعد الناس فييا أرغبيـ عنيا، وأشقاىـ فييا أرغبيـ 

 وخذ مف الدنيا ما شئت وخذ بقدرىا ىمًا "، و.. " مف أخذ مف الدنيا فوؽ ما يكفيو أخذ مف حتفو وىو ال يشعر ".

 )) ولـ يستغف صاحبيا بما نالو عما لـ يبمغو(( 

يعني ميما حصمت منيا الطموح أكثر، األمل أكثر ػ ومف وراء ذلؾ فراؽ ما جمع، والسعيد مف وعع بغيره، فبل 
 ط أجرؾ أبا عبد هللا، وال تجاريف أحدًا في باطمو . تحب

يعني ىذه كمماٌت دقيقات، كمما أوغمت في الدنيا ازداد حصرؾ عمييا، أقمل مف الشيوات يسيل عميؾ الموت، خذ 
 مف الدنيا ماشئت، وخذ بقدرىا ىمًا.

 فبل تـر بالمعاصي كثر شيوتيا إف الطعاـ يقوؼ شيوة النيـ.

هللا عنو. ومف أقوالو أيضًا: " أوصيكـ عباد هللا بتقوػ هللا، فإف تقوػ هللا خير ما تواصى بو ىذا مف أقوالو رضي 
عباده، وتزودوا فإف خير الزاد التقوػ، وأقرب األعماؿ لرضوانو، وأفضميا في عواقب األمور عنده، وبتقوػ هللا 

ساعة التي تمر مف دوف أف تعمل فييا أمرتـ ولئلحساف خمقتـ... " أمرت بتقوػ هللا وخمقت باإلحساف، لذلؾ ال
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 عمبًل صالحًا ىي خسارٌة كبيرة..

ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر )0﴿َواْلَعْصِر ) ْبِر 2( ِإفه اإلِْ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصه ( ِإَّله الهِذيَف َآَمُنوا َوَعِمُموا الصه
(3﴾) 

 ) سورة العصر ( 

 ا حذركـ مف نفسو فإنو حذر بأسًا شديدًا فاحذروا مف هللا م

َُوِر )  (﴾00( َعَمى اْلَكاِفِريَف َغْيُر َيِسيٍر )9( َفَذِلَؾ َيْوَمِئٍذ َيْوـٌ َعِسيٌر )8﴿َفِإَذا ُنِقَر ِفي النها

 ) سورة المدثر (

وكل لما عمل ػ إذا واخشوا ربكـ خشيًة ليست بتعذير، واعمموا مف غير رياٍء وال سمعة، فإنو َمف عمل لغير هللا 
عممت  وفقؾ هللا، سددؾ هللا، أرشدؾ هللا، أكرمؾ هللا، أما إذا عممت لنفسؾ وكمت إلييا ػ ومف عمل مخمصًا  
تواله هللا فأعطاه فضل نيتو، وأشفقوا مف عذاب هللا فإنو لـ يخمقكـ عبثًا، ولـ يترؾ شيئًا مف أمركـ سدًػ، قد سمى 

حصى أعمالكـ، وكتب آجالكـ، فبل تغرنكـ الدنيا فإنيا غرارٌة ألىميا والمغرور مف اغترَّ آثاركـ، وعمـ أسراركـ، وأ
 بيا".

اإلنساف أحيانًا يجد عمبة في الطريق، يظف فييا شيئًا ثمينًا، ينكب عمييا، يأخذىا بعنايٍة، يفتحيا، فإذا ىي فارغة، 
إنساف تعمَّق بالدنيا إال أصيب بأحد أياـ حياتو قبل يصاب بحالة اسميا اإلحباط، وهللا الذؼ ال إلو إال ىو ما مف 
!! ظف الماؿ كبل شيء فسعى إليو، وبذؿ مف   أف يفارؽ الدنيا بحالٍة تشبو أشد أنواع األلـ، اإلحباط، ىذه الدنيا 

ذلؾ دينو، فمما جاء خريف العمر رآه شيئًا ولكف ليس كل شيء، ظف المرأة كل شيء فسعى إلييا، وعصى مف 
ربو، فمما جاءه خريف العمر رأػ أف المرأة أليس كل شيء، شيء ولكنيا ليست كل شيء، ظف أف ىذه أجميا 

الدرجات العمية في الدنيا شيٌء ثميٌف جدًا فسعى إلييا، ضحى بالغالي والرخيص، ضحى بدينو، فمما وصميا رآىا 
 شيئًا تافيًا، لذلؾ التقوػ أقوػ، مف عاش تقيًا عاش قويًا.
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هللا يرضى عنو كاف إذا أصابتو مصيبُة قاؿ: الحمد  ثبلثًا، الحمد  إذ لـ تكف في ديني، والحمد  فسيدنا عمر
  إذ لـ تكف أكبر منيا، والحمد  إذ أليمت الصبر عمييا

 مف أقوالو رضي هللا عنو: 

د منيا، ميبط وحي هللا، ))الدنيا دار صدٍؽ لمف صدَيا، ودار نجاٍة لمف فيـ عنيا، ودار غنًى وزاٍد لمف تزوه 
ومسجد اْلنبياء، ومتجر اْلولياء، ربحوا فييا الرحمة واكتسبوا فييا الجنة ". يعني أربح تجارة أف تعمل صالحًا، 

 أربح تجارة أف تعرؼ هللا، أربح تجارة أف تكوف مستقيمًا عمى أمر هللا((

 آخر قوؿ أقواؿ سيدنا عمي: 

، اآلف في مدرج، أما السباؽ عند الموت فالف سبق، فالف  ))إف المضمار اليـو وغدًا السباؽ ػ المضمار اليـو
نكـ في أياـ أمل مف ورائو أجل، مف َصر في أياـ أممو َبل حضور أجمو فقد خاب عممو، أَّل  تخمهف ػ أَّل وا 

ني لـ أر كالجنة ناـ طالبيا، ولـ أر كالنا ر ناـ ىاربيا، فاعمموا  في الرغبة كما تعمموف لو في الرىبة، أَّل وا 
ف الدنيا عرٌض حاضر  ف مف لـ ينفعو الحق ضره الباطل، ومف لـ يستقـ بو اليدى حاد بو الضالؿ، أَّل وا  أَّل وا 
ف أخوؼ ما أخاؼ عميكـ اتباع اليوى  ف اآلخرة وعٌد صادؽ يحكـ فييا ممٌؾ َادر، وا  يأكل منو البر والفاجر، وا 

 ف طوؿ اْلمل ينسي اآلخرة((وطوؿ اْلمل، فإف اتباع اليوى يصد عف الحق، وا  

 والحمد  رب العالميف 
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شعباف مف النصف ليمة فضل( :  027 - 009) الدرس

11-03-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

مى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف ، الميـ ال عمـ لنا إال ما الحمد  رب العالميف ، و الصبلة و السبلـ ع
عممتنا ، إنؾ أنت العميـ الحكيـ ، الميـ عممنا ما ينفعنا و انفعنا بما عممتنا و زدنا عممًا ، و أرنا الحق حقًا و 

وف أحسنو ، و أدخمنا ارزقنا اتباعو ، و أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو ، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبع
 برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف. 

اإلنساف مخير يختار طريق اإليماف أو طريق الكفر :

أييا األخوة المؤمنوف ؛ رمضاف شير التقوػ أطل عمينا ، وسوؼ يكوف الحديث في ىذا اليـو إف شاء هللا تعالى 
ىذا وذاؾ البد مف مقدمة .عف ليمة النصف مف شعباف ، وعف مقدمة عف ىذا الشير الكريـ، وقبل 

 كمكـ يعمـ أف هللا سبحانو وتعالى يقوؿ : 

ُ َجِميعًا ِإفه َّللاهَ  ـُ َّللاه ََِديٌر ﴾﴿ َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَو ُمَولِّيَيا َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت َأْيَف َما َتُكوُنوا َيْأِت ِبُك   َعَمى ُكلِّ َشْيٍء 

 [148] سورة البقرة : 

ير يختار طريق اإليماف أو طريق الكفر ، طريق اإلساءة أو طريق اإلحساف ، طريق الطاعة أو اإلنساف مخ
 طريق المعصية ، طريق اإلقباؿ عف هللا أو طريق اإلعراض عنو ، قاؿ تعالى : 

﴿ َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَو ُمَولِّيَيا َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت﴾

 [148] سورة البقرة : 

ذا شيء ثابت ، ولوال ىذا االختيار لبطل الثواب والعقاب ، ولبطل الوعد والوعيد ، ولبطمت اإلنساف مخير ى
المسؤولية والتبعة ، والتغى التكميف ، وألصبح حمل األمانة عبثًا ، وألصبح إرساؿ الرسل أيضًا لعبًا وليوًا ، 

الطاعة لبطل الثواب ، لو أجبرىـ عمى وألصبح القرآف ال جدوػ منو ، لو أف هللا سبحانو وتعالى أجبر عباده عمى 
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المعصية لبطل العقاب ، لو تركيـ ىمبًل لكاف نقصًا بالقدرة ، اإلنساف مخير : 

﴿ َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَو ُمَولِّيَيا َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت﴾

 [148] سورة البقرة : 

ألرض وحتى قياـ الساعة ، ولكل وجية أؼ وىذه كل نكرة ، تشمل أؼ إنساف عمى وجو األرض منذ أف خمق هللا ا
طريق ىو مولييا ، وىو الذؼ يكتسب اإلثـ إف كانت الطريق غير صحيحة ، أو يكتسب األجر والثواب إف كانت 

 صحيحة، هللا سبحانو وتعالى يقوؿ: 

﴿ َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت﴾

 [148] سورة البقرة : 

ية االختيار ، تنعـ بفرص النجاة ، أنت اآلف تنعـ بفرص السعادة ، معنى فاستبقوا الخيرات أنت اآلف تنعـ بحر 
أنت اآلف في دار عمل ، أنت اآلف في دار توبة ، أنت اآلف في دار تصحيح ، أنت اآلف في دار مغفرة , أنت 
ب اآلف في دار مسابقة ، وماداـ القمب ينبض فأنت في بحبوحة ، باب التوبة مفتوح ، باب المغفرة مفتوح ، با
اإلصبلح مفتوح ، باب التقرب إلى هللا مفتوح ، ولكل وجية ىو مولييا فاستبقوا الخيرات ، أؼ ىذه الوجية التي 

 يمكف أف تولييا حيثما شئت ، ىذه الوجية ال تممكيا دائمًا تممكيا بشكل مؤقت ، والدليل قولو تعالى : 

ُ َجِميعًا﴾ ـُ َّللاه ﴿ َأْيَف َما َتُكوُنوا َيْأِت ِبُك

 [148سورة البقرة :  ]

أؼ أييا اإلنساف سارع ، سابق ، ىمـ إلى طاعة هللا ، والنبي عميو الصبلة والسبلـ حينما صعد المنبر وقاؿ : 
آميف ، صعد الدرجة الثانية وقاؿ : آميف ، صعد الدرجة الثالثة وقاؿ : آميف ، وخطب وانتيت الخطبة وصمى 

 عبلـ أمنت ؟ أؼ لماذا قمت : آميف وأنت في الصعود إلى المنبر بأصحابو ، بعض أصحابو قالوا : يا رسوؿ هللا
؟ فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ : " رغـ أنف عبد ذكرت عنو ولـ يصلِّ عمّي فقمت : آميف ، ثـ قاؿ : رغـ أنف عبد 

ف لـ يغفر أدرؾ والديو فمـ يدخبله الجنة ، فقمت : آميف ، ثـ قاؿ : رغـ أنف عبد أدرؾ رمضاف فمـ يغفر لو ، إ
 لو فمتى ؟ "
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 اَّلستعداد لرمضاف باإلكِار مف العبادات في شعباف :

أييا األخوة الكراـ ؛ رمضاف موسـ مف مواسـ العبادة ، موسـ مف مواسـ الذكر ، موسـ مف مواسـ اإلقباؿ ، موسـ 
و مع هللا في ىذا مف مواسـ األعماؿ الصالحة ، موسـ مف مواسـ القرآف ، إذًا اإلنساف ال ينبغي أف تكوف حال

الموسـ بشكل اعتيادؼ ، البد أف يجيد نفسو ليفوز بقصب السبق ، ىناؾ نقطة دقيقة تصمنا إلى شير شعباف ، 
أو إلى ليمة النصف مف شعباف ، وىي أنو البد مف فترة تجريبية ، البد مف استعداد ، البد مف تحمية إف صح 

يأتي أوؿ رمضاف ، ىذا الجسـ وىذه النفس ال تستطيع أف تقمع القوؿ، فيذا الذؼ يبقى عمى ما ىو عميو إلى أف 
إقبلعًا مباشرًا في أوؿ يـو مف أياـ رمضاف ، لذلؾ إذا انتبو اإلنساف إلى قرب قدـو ىذا الشير الكريـ في شير 
لقاء شعباف ، وفرغ نفسو مف بعض المشاغل ، واستعد لمقاء هللا عز وجل في ىذا الشير الكريـ ، لقاء االتصاؿ ، 
االستغفار ، لقاء المحبة ، لقاء الشوؽ ، ربما وصل إلى أوؿ رمضاف وىو في وضع جيد ، أخذ وضعو المستقل 
، وانطمق في ىذا الشير الكريـ في صياـ ، وقياـ ، وذكر ، وعبادة ، وتبلوة ، وتدبر ، وعمل طيب ، يرضي هللا 

عز وجل . 

يء كثير ، لكف ىذا الكثير أكثره غير صحيح ، ما صح مف الحقيقة موضوع ليمة النصف مف شعباف ورد فييا ش
 ىذا الكثير ىو أف النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ : 

ُيوِر َما َتُصوـُ ِمْف شَ  ـْ َأَرَؾ َتُصوـُ َشْيًرا ِمَف الشُّ ََاَؿ َُْمُت : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َل ََاَؿ : )) عف ُأَساَمُة ْبُف َزْيٍد  ْعَباَف ، 
ُأِحبُّ َأْف ُيْرَف ٌََر َيْغُفُل النهاُس َعْنُو َبْيَف َرَجٍب َوَرَمَضاَف ، َوُىَو َشْيٌر ُتْرَف َُ ِفيِو اَْلْعَماُؿ ِإَلى َربِّ اْلَعاَلِميَف فَ َذِلَؾ َشيْ 

ـٌ (( َعَمِمي َوَأَنا َصاِئ

 ] النسائي عف أسامة بف زيد [

بي عميو الصبلة والسبلـ كأنو يستعد لرمضاف في ىذا الحديث ورد في الترغيب والترىيب عف رسوؿ هللا ، الن
اإلكثار مف العبادات في شعباف ، كأف ىذه النفس تييئ لتأخذ سرعتيا القصوػ في رمضاف . 
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 ما يفعمو النبي و أصحابو استعدادًا لشير رمضاف :

 شيء آخر ، عف أنس رضي هللا عنو قاؿ : 

ظروا إلى ىالؿ شعباف أكبوا عمى المصاحف يقرؤونيا ، وأخرج اْلغنياء زكاة )) كاف أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا ن
أمواليـ ليتقوى بيا الضعيف والمسكيف عمى صياـ رمضاف ، ودعى الوَّلة أىل السجف فمف كاف عميو حد 
ضوا ما ليـ ، حتى إذا نظروا ىالؿ  َّل فخموا سبيمو ، وانطمق التجار فقضوا ما عمييـ ، َو أَاموه عميو وا 

 مضاف اغتسموا واعتكفوا((ر 

 ] كتاب الغنية عف أنس [

أؼ كأنني بيذا الشير الكريـ شير شعباف جعمو أصحاب النبي وجعمو السمف الصالح استعدادًا وتييئًة ليذا الشير 
الكريـ مف أجل أف تأخذ النفس استعدادىا األوفى لمبدء بموسـ مف أطير المواسـ ، ومف أجّل المواسـ . حتى أف 

عمماء كاف يقرأ في ىذه الميمة سورة ياسيف عمى نية إطالة العمر في طاعة هللا ، ويقرؤىا ثانيًة عمى نية بعض ال
أف يحميو هللا مف ببلء الدنيا ، ويقرؤىا ثالثًا عمى نية أف يغنيو هللا عز وجل عف حاجة الناس ، ىكذا فعل بعض 

 لسبلـ كاف يؤثر ىذا الدعاء الشريف : العمماء ، ليس ىذا مف العبادة ولكف النبي عميو الصبلة وا

ـٌ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي(( ـه ِإنهَؾ ُعُفوٌّ َكِري  )) المهُي

 ] الترمذؼ و ابف ماجو عف عائشة [

ترفع مف أكثر األدعية التي كاف النبي عميو الصبلة والسبلـ يدعو بيا ما دامت ىذه الميمة كما ورد عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فييا األعماؿ ، فالنبي عميو الصبلة والسبلـ كاف يحيي ىذه الميمة ويصـو النيار الذؼ يمييا ، ىذا مف فعل النبي 

 عميو الصبلة والسبلـ .

شيء آخر : طبعًا قبل أف نقرأ الحديث ، ما ورد في بعض الكتب عف صبلة مخصوصة ، وعف دعاء 
ـ ىذا ال أصل لو ، اإلنساف يبقى في حدود السنة الصحيحة ، مخصوص ، لـ يرد عف النبي عميو الصبلة والسبل

ىناؾ صبلة ألفية كما يقولوف ، وىناؾ دعاء خاص ، ىذا لـ يصح عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ونحف دائمًا نتقيد بالسنة ، 
ة التي جاء بيا النبي ونتمنى أف يكوف العمل خالصًا وصوابًا ، خالصًا ابتغي بو وجو هللا ، وصوابًا وافق السن
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 عميو الصبلة والسبلـ . 

 معالجة اإلسالـ القضايا التي تخص اإلنساف معالجة تامة :

 طبعًا كمكـ يعمـ أف إحداث أؼ شيء في الديف ىو بدعة ، والنبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ : 

 ٍة ِفي النهاِر . . .(())ُكلُّ ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة ، َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة ، َوُكلُّ َضاللَ 

 ] مسمـ والنسائي والمفع لو عف جابر[

أؼ لو أننا فتحنا باب اإلضافة عمى الديف في العقائد والعبادات لما بقي الديف ، لصار الديف شيئًا آخر ، لذلؾ 
 الديف كما ورد عف هللا عز وجل : 

ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيكُ  ـْ ِديَنُك ـَ ِدينًا ﴾﴿ اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك ْساَل ـُ اإلِْ  ـْ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك

 [ 3] سورة المائدة اآلية: 

أكممت لكـ مف حيث النوع ، وأتممت عميكـ مف حيث العدد ، إذًا جميع القضايا التي تعني اإلنساف عالجيا الديف 
الديف شيئًا ألنو مف عند  أكمل معالجة ، وال يستطيع مخموؽ بعد النبي عميو الصبلة والسبلـ أف يضيف عمى ىذا

 هللا ، قاؿ تعالى : 

ـه َلَقَطْعَنا ِمْنُو اْلَوِتيَف * فَ  َؿ َعَمْيَنا َبْعَض اْْلَََاِويِل * َْلََخْذَنا ِمْنُو ِباْلَيِميِف * ُِ ـْ ِمْف َأَحٍد َعْنُو ﴿ َوَلْو َتَقوه َما ِمْنُك
 َحاِجِزيَف ﴾

 [47-44] سورة الحاقة : 

و العمماء ؛ النبي عميو الصبلة والسبلـ أميف وحي السماء ، ىذه أمانة التبميغ التي قاـ بيا أؼ ىذا ما يعبر عن
النبي عميو الصبلة والسبلـ ، وىناؾ أمانة األداء التي ىي عمى عاتق العمماء أف يؤدوا ىذا الديف إلى الناس كما 

 ال زيادة ، وال حذؼ . ورد عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مف دوف تبديل ، وال تغيير ، و 
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أؼ شيء تفعمو لـ يرد عف رسوؿ هللا إف فعمتو مف باب الذكر ، مف باب نوافل العبادات شيء مقبوؿ ، أما إذا 
 قمت ىذا عبادة فبل ، إذًا : 

 ))ُكلُّ ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة َوُكلُّ َضالَلٍة ِفي النهاِر . . .((

 ئي والمفع لو عف جابر[] مسمـ والنسا

 الشيء الجديد في العقائد والعبادات بدعة أما مف باب الذكر فيو مف التطوع :

الشيء الجديد في العقائد والعبادات بدعة ، أما لو أنؾ فعمت مف باب الذكر ، والنوافل ، والصموات ، وقراءة 
مف باب العمل الطيب ، ىذا ال شأف لؾ بو ، القرآف وما شاكل ذلؾ ولـ تقل ىذا مف الديف فيذا مف باب التطوع، 

وال ضير عميؾ بو ، ىذا الذؼ أقولو مف أجل أال يسمع اإلنساف مف أؼ شخص كبلمًا لـ يرد عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 حوؿ ىذه الميمة، ليمة النصف مف شعباف ، يجب أف نبقى في حدود السنة . 

ْصِف ِمْف َشْعَباَف ))َعْف َعِميِّ ْبِف َأِبي َطاِلٍب ََ  ـَ : ِإَذا َكاَنْت َلْيَمُة النِّ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه اَؿ : 
ْنَيا َفَيقُ  ْمِس ِإَلى َسَماِء الدُّ َ َيْنِزُؿ ِفيَيا ِلُغُروِب الشه ْسَتْغِفٍر ِلي وُؿ : َأَّل ِمْف مُ َفُقوُموا َلْيَمَيا َوُصوُموا َنَياَرَىا ، َفِإفه َّللاه

 ْلَفْجُر ((َفَأْغِفَر َلُو ؟ َأَّل ُمْسَتْرِزٌؽ َفَأْرُزََُو ؟ َأَّل ُمْبَتًمى َفُأَعاِفَيُو ؟ َأَّل َكَذا ؟ َأَّل َكَذا ؟ َحتهى َيْطُم ََ ا

 ] ابف ماجة عف عمي [

عمييا آمااًل عريضة إذًا ىذه الميمة اإلنساف لو عند هللا حاجة مف حاجات الدنيا ، أو مف حاجات اآلخرة، يعمق 
عميو أف يدعو هللا عز وجل لعل هللا عز وجل يغنيو مف فقر ، يعافيو مف مرض ، يأمنو مف خوؼ ، يييئ لو 
حياًة مستقرًة ، حياًة أسريًة سعيدًة ، يييئ لو إيمانًا قويًا ، عمبًل طيبًا ، ذكرًا حسنًا ، إقبااًل عمى هللا عز وجل ، 

ة والسبلـ ، وورد أيضًا ىذا الحديث في الترغيب والترىيب . وأخرج ابف عساكر ىذا ورد عف النبي عميو الصبل
 عف أبي أمامة رضي هللا عنو، عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ : 
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)) خمس لياٍؿ َّل ترد فييف الدعوة ((

 ]ابف عساكر عف أبي أمامة[

ات التي خصيا هللا بالفضل :  اغتناـ اْلَو

ا : هللا سبحانو وتعالى شاءت مشيئتو أف يخص بعض األوقات بالفضل مثبًل : مف ساعات نحف في الخطبة قمن
 الميل خّص الثمث األخير ، قاؿ تعالى : 

ََْبَل َذِلَؾ ُمْحِسِنيَف  ـْ َكاُنوا  ـْ ِإنهُي ـْ َربُُّي ِمي﴿ ِإفه اْلُمتهِقيَف ِفي َجنهاٍت َوُعُيوٍف * َآِخِذيَف َما َآَتاُى اًل ِمَف المهْيِل * َكاُنوا ََ
ـْ َيْسَتْغِفُروَف ﴾ َما َيْيَجُعوَف * َوِباْْلَْسَحاِر ُى

 [18-15] سورة الذاريات : 

ربنا عز وجل خّص وقت السحر بشيء خاص مف التجمي ، لذلؾ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ : 

ْبِح َْلَتْوُىَما َوَلْو َحبْ  ًوا (())َلْو َيْعَمُموَف َما ِفي اْلَعَتَمِة َوالصُّ

 ] متفق عميو عف أبي ىريرة[

مف أياـ األسبوع خّص يـو الجمعة ، ىذا الذؼ يأتي إلى صبلة الجمعة في الفوج األوؿ كما قاؿ النبي عميو 
الصبلة والسبلـ : 

ََاَؿ: ـَ  َمِف اْغَتَسَل َيْوـَ اْلُجُمَعِة ُغْسَل  )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضي المهيـ َعْنيـ َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
َب َبَقرَ  اَعِة الِهاِنَيِة َفَكَأنهَما ََره َب َبَدَنًة ، َوَمْف َراَح ِفي السه ـه َراَح َفَكَأنهَما ََره َِِة اْلَجَناَبِة ُِ اَعِة الِهاِل ًة ، َوَمْف َراَح ِفي السه

َرَف ، َومَ  َْ َب َكْبًشا َأ اَعِة اْلَخاِمَسِة َفَكَأنهَما ََره َب َدَجاَجًة ، َوَمْف َراَح ِفي السه اَعِة الرهاِبَعِة َفَكَأنهَما ََره ْف َراَح ِفي السه
ْكَر (( ـُ َحَضَرِت اْلَمالِئَكُة َيْسَتِمُعوَف الذِّ َب َبْيَضًة ، َفِإَذا َخَرَج اإِلَما َفَكَأنهَما ََره

 ] متفق عميو عف أبي ىريرة[

الجمعة ساعة استجابة ، إذا أصابيا اإلنساف أجاب هللا دعوتو ، أؼ أييا اإلنساف كف طواؿ اليـو في  إذًا في يـو
حالة ذكر ودعاء وتبلوة قرآف ، لعل هللا عز وجل ينالؾ بيذه الدعوة الطيبة ، اآلف مف أفضل أياـ العاـ األياـ 

ّب األياـ إلى هللا ، ىكذا شاءت مشيئة العشرة مف ذؼ الحجة ، ومف أفضميا عمى اإلطبلؽ يـو عرفة ، مف أح
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 هللا، ماذا قاؿ هللا عز وجل؟ إف لربكـ في أياـ دىركـ نفحات أال فتعرضوا ليا . 

هللا بخصيصٍة خاصة مف قبل فماداـ ىذا اليـو ، أو ىذه الساعة ، أو ىذا الشير ، أو ىذا األسبوع خصو 
 أف يكوف في الموقع الذؼ أراده هللا عز وجل ، لذلؾ :  ، والتوفيق ، واستجابة الدعاء ، فعمى اإلنسافالتجمي

)) خمس ليٍل َّل ترد فييف ؛ الدعوة أوؿ ليمة مف رجب ، وليمة النصف مف شعباف ، وليمة الجمعة ، وليمة 
 الفطر ، وليمة النحر ((

 ]ابف عساكر عف أبي أمامة[

 الدعاء سالح المؤمف :

ضية ، مف يشكو قمة الرزؽ ، مف يشكو وىنًا في البدف ، مف يشكو ىذه الميمة مف لو عند هللا حاجة ، مف لو ق
ضيقًا في العيش ، مف يشكو تعسيرًا في العمل ، عميو أف يدعو هللا عز وجل ، وما مف شيء أحب إلى هللا عز 

 وجل مف الدعاء ، ما مف شيء أكـر عمى هللا مف الدعاء ، والدعاء سبلح المؤمف . 

ـٌ َيْسَتْحِيي ِمْف َعْبِدِه َأْف َيْرَف ََ إِ ))َعْف َسْمَماَف َعِف ال ـْ َحِييٌّ َكِري ََاَؿ : ِإفه َربهُك ـَ  َلْيِو َيَدْيِو نهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ََاَؿ َخاِئَبَتْيِف(( ُىَما ِصْفًرا َأْو   َفَيُرده

 ] ابف ماجة عف سمماف[

نزؿ وفيما لـ ينزؿ ، فادعوا هللا عباد الرحمف ، الدعاء مطموب ال وال ينفع حذر مف قدر ، ولكف ينفع الدعاء فيما 
لذاتو ، مطموب لغيره ، مف خمق ىذه المشكمة ؟ هللا سبحانو وتعالى ، مف جعمؾ مضطرًا ؟ هللا سبحانو وتعالى ، 
ة ، في خمق المشكمة ، أو جعمؾ في وضع حرج مف أجل أف تمجأ إلى بابو ، ىو دفعؾ إلى بابو ، في بابو السعاد

بابو الرضا ، في بابو السكينة ، في بابو السرور ، في بابو الطمأنينة ، في بابو اإلقباؿ ، في بابو كل معاني 
السرور ، فكأف الدعاء ليس مقصودًا لذاتو ، إف ىذه المشكمة التي أصابت اإلنساف ودفعتو إلى الدعاء الدعاء 

النبي الكريـ كما روت السيدة عائشة : " كاف معنا نحدثو  دفعو إلى االتصاؿ با و االتصاؿ كل شيء . لذلؾ
 ويحدثنا فإذا حضرت الصبلة فكأنما ال يعرفنا وال نعرفو " . 
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 وىو الذؼ يقوؿ : 

 ))أرحنا بيا يا بالؿ ((

 ] أبو داود عف سالـ بف أبي الجعد [

بل ىو اتصاؿ با عز وجل ، شيء رائع جدًا ، الديف ليس معمومات ، وليس طقوسًا ، وليس أعمااًل فحسب ، 
حساف إلى المخموؽ ، ماذا قاؿ سيدنا عيسى ؟ قاؿ تعالى :   وا 

 ﴿ َوَأْوْصاِني ِبالّصالِة والزهَكاِة َما ُدْمت َحّيًا ﴾

 [31] سورة مريـ : 

 جوىر الديف أف تكوف لؾ ىذه الصمة با عز وجل ، وىذه الصمة ال تنعقد إال إذا كنت في وضع يرضي هللا عز
 وجل ، إذا كنت مستقيمًا ، إذا كنت محسنًا ، إذا كنت طاىرًا ، إذا كنت مخمصًا ىكذا .

 بعض اآلِار التي وردت بمناسبة النصف مف شعباف :

 شيء آخر : 

ـَ َذاَت َلْيَمٍة َفَخَرْجُت َأْطُمُبوُ  ََاَلْت : َفَقْدُت النهِبيه َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه َفِإَذا ُىَو ِباْلَبِقي َِ َراِف ٌَ َرْأَسُو  ))َعْف َعاِئَشَة 
ََْد َُْمتُ  ََاَلْت :  ُ َعَمْيِؾ َوَرُسوُلُو ؟  َماِء َفَقاَؿ : َيا َعاِئَشُة َأُكْنِت َتَخاِفيَف َأْف َيِحيَف َّللاه ي ِإَلى السه  َوَما ِبي َذِلَؾ َوَلِكنِّ

ْنَيا َفَيْغِفُر َظَنْنُت َأنهَؾ َأَتْيَت َبْعَض ِنَساِئَؾ ، َفَقاَؿ : إِ  َماِء الدُّ ْصِف ِمْف َشْعَباَف ِإَلى السه َ َتَعاَلى َيْنِزُؿ َلْيَمَة النِّ فه َّللاه
ـِ َكْمٍب ((  َْلْكََِر ِمْف َعَدِد َشَعِر َغَن

 ] مسمـ عف عائشة [

عميو الصبلة  قبيمة كمب أكثر القبائل العربية إطبلقًا مف حيث الغنـ ، تممؾ غنمًا ال يعد وال يحصى ، والنبي
 والسبلـ ىكذا قاؿ ، وروؼ عنو أيضًا : 
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ُ َعزه وَ  ََاَؿ : َيطهِم َُ َّللاه ـَ  َجله ِإَلى َخْمِقِو َلْيَمَة )) َعْف َعْبِد َّللاهِ ْبِف َعْمٍرو َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ْصِف ِمْف َشْعَباَف َفَيْغِفُر ِلِعَباِدِه  َنْيِف ُمَشاِحٍف َوََاِتِل َنْفٍس ((النِّ ِْ  ِإَّل َّل

 ] أحمد َعْف َعْبِد َّللاَِّ ْبِف َعْمٍرو [

ويمحق ىذا النماـ الذؼ يفرؽ بيف الناس ، ينقل كبلمًا مف جية إلى جية ، يمحق بيذا عاؽ الوالديف ، يمحق بيذا 
ي ، الغشاش ، أما مف تاب وقضى ما عميو أكل الربا ، يمحق بيذا العب القمار ، يمحق بيذا تارؾ الصبلة ، الزان

 مف حقوؽ فيتوب هللا عميو ، ىذه بعض اآلثار التي وردت في مناسبة النصف مف شعباف . 

 صياـ أياـ شواؿ ترميـ وصياـ أياـ شعباف تييئة واستعداد :

ميف ذلؾ اليـو الذؼ يأتي مرًة ثانية وأخيرة : كأف هللا سبحانو وتعالى يريدنا في ىذه الميمة قائميف في عبادتو، صائ
بعد تمؾ الميمة ، لعل هللا سبحانو وتعالى يرحمنا ، ويغفر لنا ، ويفرج عنا ما نحف فيو ، وبشكل أو بآخر إف شير 
شعباف تييئة لرمضاف ، واستعداد لو ، كيف أف السنة القبمية استعداد وتييئة وأف السنة البعدية ترميـ ، أؼ يجب 

متقف ، فمف أجل الحفاظ عمى ركعاتيا األربع تصمي قبميا تييئًة ليا ، وبعدىا  أف تصمي ىذه الصبلة بشكل
أنيا تييئ اإلنساف  -طبعًا ىذا شيء اجتيادؼ  -ترميمًا لما فاتؾ منيا ، كيف أف السنة القبمية مف معانييا 

ئ لرمضاف ، لصبلة الفرض وأف البعدية ترمـ ما فاتو مف الفرض ، كذلؾ ىذا الشير الفضيل شير شعباف ييي
وصياـ ستة أياـ مف شواؿ ترمـ ما فات مف رمضاف ، يـو مف أياـ رمضاف لـ تكف الوجية كما يريد هللا عز وجل 

 ، صياـ أياـ شواؿ ترميـ ، وصياـ أياـ شعباف تييئة واستعداد.

 اإلسالـ عقائد و عبادات و معامالت و أخالؽ :

سبلـ عقائد ، وفي اإلسبلـ عبادات ، وفي اإلسبلـ معامبلت ، اآلف عودة إلى شير الصياـ ، كمنا يعمـ أف في اإل
وفي اإلسبلـ أخبلؽ ، حينما يخطئ اإلنساف فيظف أف اإلسبلـ فقط عقيدة ، عقيدتو متينة ، اإلسبلـ عبادة ، 
، وىناؾ مف يخطئ فيظف أف اإلسبلـ عبادة فقط يؤدؼ صمواتو ، أما النفل وقياـ الميل فبل يتعمـ وال يرقى بعممو 
وال يرقى بعممو الصالح ، كأف اإلسبلـ عنده عبادة ، ىذا الذؼ فيـ اإلسبلـ عبادة فيـ جزءًا مف الديف ، والذؼ 
فيمو عقيدًة فيـ جزءًا آخر ، والذؼ فيمو معامبلت وأحكامًا شرعيًة فيـ جزءًا آخر ، والذؼ فيمو أخبلقًا وقمبًا 

اإلسبلـ ىو كل ىذه األجزاء مجتمعًة ، لذلؾ ال ينصر ىذا الديف  مفعمًا بحب هللا عز وجل فيـ جزءًا رابعًا ، ولكف
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إال مف أحاطو مف كل جوانبو ، الحد األدنى أف تكوف لؾ عقيدة متينة ، وأف تكوف لؾ عبادة كما أراد هللا ، وأف 
كما أراد يكوف لؾ انضباط وفق األحكاـ الشرعية في المعامبلت ، وأف تكوف لؾ نفس طاىرٌة ، عفيفٌة ، منيبٌة ، 

 هللا عز وجل . 

فيجب أف تكوف حركتؾ عمى أربعة خطوط ، وأف يكوف جيادؾ عمى أربع جبيات، وأف تستكمل العقيدة الصحيحة 
مف جية ، وأف تستكمل العبادة الصحيحة مف جية ثانية، وأف تستكمل معرفة أحكاـ الفقو وال سيما في عممؾ مف 

 درف والدنس مف جية رابعة . جية ثالثة ، وأف تستكمل تطيير قمبؾ مف ال

 مَو َ الصياـ مف اإلسالـ :

اآلف الصياـ ما موقعو مف اإلسبلـ ؟ يوجد عندنا عقيدة ، وعبادة ، ومعامبلت ، وأخبلؽ ، موقعو مف العبادات ، 
الحقيقة الصبلة عماد الديف ، صـو وصبلة وحج وزكاة ، في الصبلة معنى الصياـ ، اإلنساف في الصياـ ال يأكل 

 يشرب ، ولكنو في الصبلة ال يأكل وال يشرب وال يتكمـ بكبلـ الناس وال يمتفت ، إذًا أعمى درجات الصياـ وأنت وال
في الصبلة ، وفي الصبلة معنى الحج ألنؾ تتجو إلى بيت هللا الحراـ ، وفي الصبلة تذكر الشيادتيف في القعود ، 

لو ، وفي الصبلة اتصاؿ با عز وجل ، إذًا الفرض الوحيد أشيد أف ال إلو إال هللا وأشيد أف دمحمًا عبده ورسو 
الذؼ ال يسقط بحاؿ ، الفرض المتكرر الذؼ ال يسقط بحاؿ ىي الصبلة ، الصبلة عماد الديف ، عصاـ اليقيف ، 
سيدة القربات ، غرة الطاعات ، معراج المؤمف إلى رب األرض والسموات ، الصبلة ذكر ، الصبلة قرب ، 

 ، الصبلة مناجاة ، الصبلة دعاء ، الصبلة طيور ، الصبلة حضور ، الصبلة نور . الصبلة خشوع

اآلف دقق أف الصياـ مف أجل الصبلة ، وأف الحج مف أجل الصبلة ، وأف الزكاة مف أجل الصبلة ، فاتني أف 
ىذا وقت ،  أقوؿ : في الصبلة معنى الزكاة أيضًا ألنؾ إذا أغمقت محمؾ التجارؼ وتوجيت إلى المسجد لتصمي

والوقت لو ثمف ، لو أنؾ بقيت وراء مكتبؾ لبعت واشتريت ، إذًا أنت في الصبلة تأخذ مف الصياـ طرفًا ترؾ 
الطعاـ والشراب والكبلـ وااللتفات ، تأخذ مف الحج االتجاه إلى بيت هللا الحراـ ، وتأخذ مف الزكاة أنؾ تنفق أصل 

 تشيد أف ال إلو إال هللا . الماؿ وىو الوقت ، وتأخذ مف الشيادتيف أنؾ
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إذًا في الصبلة شيادتاف ، وفي الصبلة نوع مف الصياـ ، وفي الصبلة نوع مف الحج ، وفي الصبلة نوع مف 
الزكاة ، وفي الصبلة صبلة ، إذًا العبادة األولى ىي الصبلة ، اآلف الصياـ مف أجل الصبلة ، طبعًا أنت تصمي 

 مستوػ ىذه الصبلة . زكيت مالؾ مف أجل أف تصمي ، قاؿ تعالى : ولكف هللا عز وجل يريد أف يرفع 

ـْ َوَّللاهُ  ـْ ِإفه َصاَلَتَؾ َسَكٌف َلُي ـْ ِبَيا َوَصلِّ َعَمْيِي ـْ َوُتَزكِّيِي ُرُى ًََة ُتَطيِّ ـْ َصَد   َسِمي ٌَ َعِميـٌ ﴾﴿ ُخْذ ِمْف َأْمَواِلِي

 [103] سورة التوبة : 

ف أجل أف تصمي ، وتصـو مف أجل أف تصمي ، وتحج مف أجل أف تصمي مف أجل أف تصمي ، وتزكي م
تصمي ، لكف طابع الصبلة في الحج الدعاء ، دعاء عرفة ، دعاء منى ، دعاء الممتـز ، دعاء الطواؼ ، السعي 

لدعاء ، نوع الصبلة في الحج بيف الصفا و المروة ، الدعاء أماـ النبي عميو الصبلة والسبلـ ، جوىر الحج ا
وفي رمضاف تصـو جوارحؾ عف المعاصي ، ويصـو فمؾ عف الطعاـ والشراب ، ويصـو قمبؾ عما سوػ  ،دعاء

هللا ، ىذا صياـ العواـ ، وصياـ الخواص ، وصياـ خواص الخواص ، صياـ العواـ عف الطعاـ والشراب ، وصياـ 
جل الصبلة . تأتي الخواص عف المعاصي واآلثاـ ، وصياـ خواص الخواص عما سوػ هللا ، فالصياـ مف أ

صبلة التراويح مف أجل أف تقبض الثمف ، إذا كنت طواؿ اليـو في يقظة تامة ، وفي صحوة تامة ، وفي انضباط 
شديد ، وفي حرص عمى طاعة هللا ال حدود لو ، في بذؿ ، و إنفاؽ ، ودعوة ، وأمر ، ونيي ، وكنت قد أكمت 

 ف تنشط ليذه الصبلة ، صبلة التراويح . كما أراد هللا عز وجل في الحد المعتدؿ مف أجل أ

إذًا الحع معي أف الصبلة ىي عماد الديف ، تصمي كل يـو خمس مرات ، يأتي رمضاف يرتفع مستوػ الصبلة ، 
 تأتي الزكاة فترفع مستواىا ، يأتي الحج فيرفع مستواىا ، ىكذا .

 فوائد الصياـ :

لو فائدة واحدة ، أؼ ىذا ينطبق عمى اإلنساف ،  لكف مف السذاجة ، ومف ضيق األفق أف تظف أف الصياـ
، ياء يقولوف لؾ: ضرب عصفوريف بحجراإلنساف إذا أمر بأمر ، وجو توجييًا ، يكوف في ذىنو ىدؼ واحد فاألذك

أؼ حقق ىدفيف في عمل واحد ، لكف أمر هللا عز وجل فوائده ال تعد وال تحصى ، لو حدثتكـ لوقت طويل طويل 
كل ىذا صحيح . وليس لنا الحق أف ننفي شيئًا ونثبت شيئًا ، أمر هللا عز وجل ال يحد خيره ، عف فوائد الصياـ 
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أمر هللا عز وجل ال يحد نفعو ، أؼ إذا إنساف قاؿ : صوموا تصحوا كبلمو صحيح . لو أنؾ سألت طبيبًا يقوؿ 
ـ ، والتصفية ، والدوراف ، يأتي ىذا لؾ : ىذه األجيزة ، واألمعاء ، والمعدة ، واألوردة ، والشراييف مثقمة باليض

الشير صيانة ليذا المعمل العظيـ ، صيانة كاممة حينما يجوع اإلنساف يحصل تجريف في األوعية الدموية ، في 
 األمعاء يحصل شيء مف استيبلؾ الخبليا الميتة ، ىذا بحث طويل يحتاج إلى أطباء مختصيف .

لو فوائد صحية ، ىل معنى ىذا أف ىذا الكبلـ غمط ؟ ال ، هللا عز وجل ما فوائد الصياـ ؟ إذا قمنا : إف الصياـ 
 سمط األضواء إف صح التعبير عمى التقوػ ، قاؿ تعالى : 

ـْ َتته  ـْ َلَعمهُك ََْبِمُك ـُ َكَما ُكِتَب َعَمى الهِذيَف ِمْف  َيا ـُ الصِّ  ُقوَف ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُك

 [183البقرة  ] سورة

لكف إذا سمط هللا األضواء عمى التقوػ ليس معنى ىذا أف الفائدة الوحيدة مف الصياـ ىي التقوػ ، ىناؾ فوائد ال 
تعد وال تحصى ، ولكف أتمنى إف شاء هللا في درس مف دروس التفسير أف أخص آية الصياـ بدرس خاص . أؼ 

ف أكرمني هللا وأعانني ، وبدءًا مف الدرس القادـ نبدأ الحديث قبل رمضاف بأسبوع ىذه اآلية أجعميا محور الدرس إ
عف بعض أحكاـ الصياـ ، وأتمنى أف يأتي رمضاف وقد أتقنا أحكاـ الصياـ ، واجبات الصياـ ، سنف الصياـ ، 
المستحبات ، المكروىات ، المفسدات نحتاجيا جميعًا ، ىذه إف شاء هللا في درس آخر نبدأ بيا، وفي رمضاف 

وع االعتكاؼ ، وموضوع ليمة نى أف نعالج موضوع الزكاة ، ألف موسـ الزكاة في رمضاف أيضًا ، وموضنتم
 ، وموضوع اإلنفاؽ وما شاكل ذلؾ . القدر

 الصـو طاعة  عز وجل و إخالص لو :

: اد هللا وجاءؾ خطاب إليي يقوؿ لؾلكف بشكل بسيط غير معقد ، الصـو طاعة  عز وجل ، أنت عبد مف عب
كتب عميكـ الصياـ ، أنت حينما تصـو بادغ ذؼ بدء تشعر أنؾ في طاعة هللا ، وأف ىذا الذؼ خمقؾ ذاؾ اإللو 
العظيـ أمرؾ بترؾ الطعاـ والشراب ، أمرؾ بما ىو مباح ، لو أوامر كثيرة ؛ دع الكذب ، السرقة ، النظر إلى 

األمر والنيي ، ولكف ما يمفت النظر في رمضاف أف النساء ، االحتياؿ ، الكبر ، الغرور ، أوامر الديف مفعمة ب
كل ىذه األوامر والنواىي متعمقة تعمقًا مباشرًا بمصمحة اإلنساف ، إذا غض بصره عف محاـر هللا كاف عفيفًا ، 
وثمار العفة وفاؽ زوجي ، إذا أكل مااًل حبلاًل حصف هللا ىذا الماؿ ، إذا كاف متواضعًا أحبو الناس ، إذا كاف 

ًا احترمو الناس ، ما مف أمر وما مف نيي إال وىو متعمق تعمقًا مباشرًا بمصمحة اإلنساف ، ولكف إذا قاؿ صادق
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هللا لؾ : دع الطعاـ والشراب ، وأنت في البيت لوحدؾ واألياـ أياـ حر ، والثبلجة فييا ما لّذ وطاب ، والماء 
وافذ مغمقة ، وأنت في حالة عطش شديد ، ىذه طاعة عذب فرات بارد وال يوجد أحد ، واألبواب كميا مغمقة ، والن

، ، أنت إذا تركت الكذب تشعر بعزة ليا طعـ خاص ، ىذه  وحده ، كأني بالصياـ عبادة مف عبادات اإلخبلص
تنتزع إعجاب اآلخريف ، الناس يثنوف عميؾ ، فترؾ الكذب ال تدرؼ أىو ابتغاء العزة عند الناس أـ ابتغاء مرضاة 

 أعمـ ، ترؾ مثبًل االحتياؿ ، أو ترؾ الكبر ، ىو موقف ذكي أو موقف عبودؼ  ؟ ال نعرؼ ، ىناؾ هللا ؟ هللا
مواقف ذكية تمتقي مع مواقف العبودية ، اإلنساف أحيانًا يكوف متواضعًا بشكل رائع جدًا ، الناس يحبونو وينطوؼ 

ىذا موقف ذكي ، ولكف موقف العبودية موقف  عمى كبر ال يعممو إال هللا ، أما الغبلؼ فتواضع والجوىر كبر ،
آخر ، لكنؾ إذا دخمت إلى البيت وكنت صائمًا ، وصنبور المياه جاىز ، والكؤوس جاىزة ، والطعاـ لذيذ ، وأنت 
 في حالة جوع شديد ، أنت إذا أكمت ال زنيت ، وال سرقت ، وال كذبت ، وال فعمت شيئًا ، أكمت فقط، قاؿ تعالى : 

ـْ َتتهُقوَف ﴾﴿ َيا َأيُّ  ـْ َلَعمهُك ََْبِمُك ـُ َكَما ُكِتَب َعَمى الهِذيَف ِمْف  َيا ـُ الصِّ  َيا الهِذيَف َآَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُك

 [183] سورة البقرة 

بادغ ذؼ بدء ىذه الطاعة مف نوع خاص ، ترؾ لممباح ال ترؾ لمخبيث ، هللا عز وجل ماذا حـر ؟ حـر عمينا  
 الطيبات . الخبائث وأحّل لنا 

ىذا الصياـ ترؾ الطيبات ، لحـ خنزير ال نأكل ، خمر ال يشرب المسمـ ، أما ممنوع أف يأكل أكبًل عاديًا ، ممنوع 
أف يشرب ماء ، إذًا أعمى درجات العبودية  عز وجل يتبدػ في الصياـ ، ألف هللا أمرؾ أف تترؾ المباح ، 

؟ سألو : أنظفت أسنانؾ قبل أف تناـو أف يعتني بأسنانو قد يعنفو ، يأحيانًا نحضر مثبًل يوضح ذلؾ ، أب يأمر ابن
يقوؿ لو : ال ، فيقوؿ لو: قـ ، ينزع عنو المحاؼ ويأمره أف ينظف أسنانو ، ىذا األمر لبلبف باألساس ، أما لو أف 

،  يرضىذا فعمت؟ الاالبف أمر ابنو أف يدع الطعاـ ؛ الطعاـ طيب واالبف جائع يقوؿ لو : لماذا أترؾ الطعاـ ؟ ما
أما إذا كاف االبف عمى مستوػ رفيع يقوؿ : حاضر يا أبي ، ىو عندما قاؿ لو : نظف أسنانؾ وأعطاه األمر ، أو 
ال تكذب ، أو دع ىذا ، العمل واضح لمصمحة االبف ، أما الطعاـ موضوع واألسرة ممتئمة حوؿ الطعاـ وال يوجد 

لو: حاضر ىذا مستوػ عاؿ جدًا ، كأف هللا عز وجل يدربؾ عمى أف  سبب إال أنو : دع الطعاـ يا بني ، فقاؿ
تكوف متمثبًل ألعمى درجات العبودية لو ، الطعاـ والشراب متوافر وأنت تخاؼ هللا رب العالميف ، لسبب قد يكوف 

؟ ال أحد يدرؼ،  في الحماـ ويأخذ ماًء باردًا ، عذبًا ، فراتًا ، زالاًل ، يغتسل بو ، مف يدرؼ لو أنو مص مصًة منو
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ىذا الصياـ يعممؾ طاعة هللا عز وجل في األشياء المباحة ال في األشياء المحرمة ، ويعممؾ اإلخبلص ، 
أيستطيع الشيطاف أف يقوؿ لؾ : أنت منافق في ىذا الصياـ ؟ ىذا غير ممكف ، المنافق يأكل بينو وبيف نفسو ، 

أكرمنا بالصياـ وعندما يدخل يشرب الماء ، ىذا منافق ، لكف وأماـ الناس الحمد  أنا صائـ ، ويقوؿ : هللا 
أيجرؤ الشيطاف أف يقوؿ لؾ : أنت منافق في ىذا الصياـ ؟ ىذا مستحيل ، كأف الصياـ يعممؾ أقصى درجات 
العبودية  عز وجل ، وكأف الصياـ يعممؾ اإلخبلص  عز وجل ، إذا اإلنساف يوجد معو وسواس ، والشيطاف 

ومتحكـ بو ، يمكف أف ينفذ منو بأف ينفق مااًل مف دوف أف يتكمـ عف ىذا اإلنفاؽ ، أنفقت يمينو ولـ تعمـ متممكو 
شمالو وبقي ساكتًا ، يقطع بيذا وساوس الشيطاف ، يصمي الميل ويبقى ساكتًا ىذا ىو اإلخبلص ، يصـو نفبًل 

 ويبقى ساكتًا . 

 الصياـ دليل اإليماف :

عد وال تحصى ، ولكف مف أولى فوائده أنو طاعة  عز وجل، يثاب الصائـ عمييا ، ويناؿ إذًا فوائد الصياـ ال ت
بيا رضا هللا عز وجل ، وتكوف لو وقاية مف عذاب هللا يـو القيامة ، مثبًل يجوز أف تمتقي مع إنساف ذكي جدًا 

رًا ، وال أدخف ، وال أشرب الخمر . أؼ يقوؿ لؾ : سألوا أستاذًا في الجامعة عف عاداتو اليومية ، قاؿ : أنا أناـ باك
انطمق ىذا مف مصمحتو الشخصية ، رأػ أف ساعات الميل األولى ال تعدليا أضعاؼ الساعات في آخر الميل ، 
شعر أف ىذا الميل تصميمو مف أجل النـو ، فإذا ناـ باكرًا واستيقع باكرًا شعر بنشاط انطمق إلى عممو بوقت 

، ورأػ أف الدخاف يتمف رئتيو ، ويتمف قمبو ، وأوعيتو ، تركو ، ورأػ أف الخمر مادة مبكر ، وصار يناـ باكرًا 
عبادًة ؟ ال وهللا ىذا موقف  مخرشة تذىب العقل ، فترؾ الخمر، وترؾ السير ، وترؾ الدخاف ، ىل يعد ىذا

شتاف بيف التعبد وبيف ، ىذا موقف مصمحي ، المؤمف يناـ باكرًا ويدع ىذا وذاؾ ، ولكف يفعل ىذا تعبدًا ، و ذكي
المصمحة ، لكف الصياـ أعمى درجة مف العبودية ، لذلؾ قالوا : الصياـ دليل اإليماف ، لماذا ؟ ألف الصائـ يدع 
طعامو وشرابو وشيوتو ابتغاء مرضاة هللا وامتثااًل ألمره ، فصيامو برىاف عممي عمى أنو يفضل حب هللا عز وجل 

 وقطعي أماـ الشيطاف أنؾ تؤثر مرضاة هللا عز وجل عمى كل شيء .  عمى حب كل شيء سواه ، دليل عممي

طبعًا يوجد أشخاص يحتالوف عمى هللا ، يجعل سفره في رمضاف ويقوؿ لؾ : هللا عز وجل سمح لنا باإلفطار في 
فر السفر ، أؼ ىذه السفرة مفتعمة ، إذا جاء السفر طبيعيًا في ىذا الشير بحث آخر ، أما أحيانًا فيكوف الس
مقصودًا في ىذا الشير حتى ينجو مف صياـ أياـ الصيف الطويمة ، المؤمف الصادؽ يعبد هللا عز وجل في كل 
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ف جاء في أياـ الشتاء ، وىو برىاف  ف جاء في نيساف ، وا  أشير العاـ ، إف جاء رمضاف في آب ، وفي تموز ، وا 
 ومغرياتيا ، قاؿ عميو السبلـ :  عممي عمى أف الصائـ يؤثر مرضاة هللا عز وجل عمى شيوات الدنيا

ُ َوَرُسوُلُو َأَحبه ِإَلْيِو ِممها ِسَواُىَما ، َوَأْف ُيِحبه اْلَمْرَء َّل  )) َِالٌث َمْف ُكفه ِفيِو َوَجَد َحالَوَة اإِليَماِف ؛ َأْف َيُكوَف َّللاه
ِ ، َوَأْف َيْكَرَه َأْف َيُعوَد ِفي اْلُكْفِر كَ   َما َيْكَرُه َأْف ُيْقَذَؼ ِفي النهاِر ((ُيِحبُُّو ِإَّل َّللِه

 ] متفق عميو عف أنس [

ال ترقى إلى مستوػ اإليماف الصحيح إال إذا وجدت حبلوة اإليماف ، ذاؽ طعـ اإليماف ، أؼ المؤمف يجب أف 
،  يقوؿ : ليس في الدنيا مف ىو أسعد مني ، وليس معنى ىذا ماديًا قد يكوف محاط بآالؼ المشكبلت ، ابتبلءً 
وامتحانًا إلى آخره ، لكنو سعيد ألنو في طاعة هللا ، وألنو قد عرؼ هللا ، وألنو عمى منيج هللا ، مف ىنا تنبع 

 سعادتو . 

* * * 

 َصة الصحابي الجميل عِماف بف مظعوف :

واآلف إلى قصة صحابي جميل مف صحابة رسوؿ هللا عمييـ رضواف هللا تعالى ، ىذا الصحابي اسمو عثماف بف 
مظعوف ، ىذا الصحابي الجميل ترتيبو في اإلسبلـ أربعة عشر ، أؼ كاف المسمـ الرابع عشر في اإلسبلـ ، حينما 
أسمـ لـ يكف قد أسمـ قبمو إال ثبلثة عشر رجبًل وىو الرابع عشر ، ىذا الصحابي الجميل ىو أوؿ المسمميف ىجرًة 

راىب ، كاف زاىدًا في الدنيا ، النبي عميو الصبلة والسبلـ وأوليـ دفنًا بالبقيع ، شاءت كتب السيرة أف تصفو بأنو 
وصفو فقاؿ: " يرحـ هللا ابف مظعوف لـ يصب مف الدنيا ولـ تصب منو ". أؼ أخذ األحوط ، طبعًا حينما دعى 
النبي عميو الصبلة والسبلـ أصحابو إلى ىذا الديف الجديد سرًا كاف عثماف بف مظعوف مف أوائل ىؤالء الذيف 

 ابوا لدعوة النبي عميو الصبلة والسبلـ ، لكف النبي عميو الصبلة والسبلـ كما قاؿ هللا عنو : استج

 ﴿ ِباْلُمْؤِمِنيَف َرُءوٌؼ َرِحيـٌ ﴾

 [128] سورة التوبة : 
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حينما بالغت قريش في تعذيب المسمميف ، وفي إيذائيـ ، وفي التضييق عمييـ ، وفي مبلحقتيـ ، أشفق النبي 
، وأمرىـ باليجرة إلى الحبشة ، وكاف عثماف بف مظعوف مف أولئؾ الذيف ىاجروا إلى الحبشة ، بل عمى أصحابو 

جعمو النبي عميو الصبلة والسبلـ أميرًا عمى ىؤالء الفوج األوؿ الذيف ىاجروا إلى الحبشة . الحقيقة دائمًا الكممات 
يل ، وكتابتيا أسيل ، اكتبيا بالخط شيء والواقع شيء آخر ، لي مثل مشيور : كممة ألف مميوف نطقيا س

الرقعي ، الديواني ، الثمثي، الفارسي ، وزخرفيا ، وضع ليا إطارًا ، واذكرىا بمغة فصحى ، ولغة عامية ، ولكف 
 بيف أف تذكرىا بشتى المغات وبيف أف تكتبيا بمختمف الخطوط ، وبيف أف تممكيا فرؽ شاسع .

ة ، نحف بإمكاننا أف نتكمـ ونقوؿ : ىذا الصحابي ىاجر ، ىل تعرؼ ما فالصحابة الكراـ كانوا في مستوػ الدعو 
اليجرة ؟ تصور إنسانًا مستقرًا في بيتو ، وعممو ، في محمو التجارؼ ، في وظيفتو ، ولو زوجة وأوالد ، ترؾ كل 

يعرؼ الشوؽ إال ىذا ورحل ، إلى أيف ؟ إلى أرض مقفرة ال يعرؼ فييا أحدًا وال يممؾ فييا شيئًا ، كما قيل : ال 
مف يكابده وال الصبابة إال مف يعانييا ، نحف نفتخر ونعتز بيؤالء الصحابة أنيـ ىاجروا ، لكف ىل تعمـ ما تعني 
 اليجرة ؟ تعني قطع الجذور ، استئصاؿ اإلنساف مف جذوره ، تعني أف ينتقل مف كل شيء إلى ال شيء .

وا إلى هللا عز وجل ، طبعًا حينما التقوا بالنجاشي ، النجاشي ىؤالء الصحابة الكراـ عندما ىاجروا ، كأنيـ ىاجر 
سأليـ عف دينيـ ، وكمكـ يعمـ أف سيدنا جعفر ىو الذؼ خاطبو وقاؿ : " أييا الممؾ كنا قومًا أىل جاىمية ، نعبد 
 فينا األصناـ ، ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، و نسيء الجوار ، ويأكل القوؼ منا الضعيف ، حتى بعث هللا

 رجبًل نعرؼ أمانتو ، وصدقو ، وعفافو "

سيدنا عثماف بف مظعوف لو ابف عـ بالغ في إيذائو حينما كاف في مكة ، ففي غربتو كاف ال يزاؿ ألـ الضر مممًا 
 في نفسو ، ربنا عز وجل ماذا قاؿ ؟ 

 ﴿ َوَلَسْوَؼ ُيْعِطيَؾ َربَُّؾ َفَتْرَضى ﴾

 [5] سورة الضحى : 

جدًا ، اآلف قد تكوف غير راض ، اآلف في طور المعالجة ، اآلف في طور العمل ، اآلف في  ىذه ولسوؼ رائعة
طور التكميف ، اآلف في طور الجيد ، اآلف في طور اإلعداد ، إذا المؤمف قرأ ىذه اآلية يذوب قمبو حبًا  عز 

 ل قاؿ : وجل ، كأف هللا يواسيؾ ، كأف هللا عز وجل ينسيو آالـ الحياة ، وربنا عز وج
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ََِبُة ِلْمُمتهِقيَف﴾  ﴿ َواْلَعا

 [128] سورة األعراؼ: 

فاإلنساف المؤمف بحسب ما اىتدػ إلى هللا عز وجل يعرؼ الشيء قبل وقوعو ، يعرؼ أف العاقبة لممتقيف ، 
يعرؼ أف هللا سبحانو وتعالى سوؼ يكـر عباده المؤمنيف ، أما اآلف فأنت في طور ، ىذا الذؼ يحممؾ عمى 

، وأنو سوؼ ينصرؾ ، وأنو يدافع عنؾبر ، أنت موعود ، خالق الكوف يؤكد لؾ أنو معؾ وأنؾ بعيف رعايتو ، الص
اء هللا عز وجل ، وثقتنا وأف العاقبة لؾ ، ىكذا ، متاعب الحياة ما الذؼ يحممنا عمى تحمميا ؟ ثقتنا بعط

ف ، قاؿ ىذا الصحابي وكاف شاعرًا ، وثقتنا بأف األمور البد مف أف تستقر عمى شيء يرضي المؤمبرضوانو
 ويخاطب ابف عمو : 

 وأىمكت أَوامًا بيـ كنت تفػػػػػػػػزع  وحاربػػػػػػت أَوامًا كرامًا أعزًة 
 وأسممؾ اْلوباش ما كنت تصن َ ستعمـ إف نابتؾ يومًا مممػة 

*** 

ظتو ، ابف وقتو ، يستمتع بيذه انظر المؤمف ىذه النظرة المستقبمية رائعة عنده ، الكافر يعيش وقتو ، ىو ابف لح
 المحظة بطريق مشروع أو غير مشروع ، أما المؤمف فيدبر لعواقب األمور . 

جاءت أخبار كاذبة ولـ يعمموا أنيا أخبار كاذبة أف قريشًا أسممت جميعًا ، وأنيا أسممت مع النبي عميو الصبلة 
عادوا إلى مكة وقد  -في الحبشة  -ـ الذيف في الميجر والسبلـ  الواحد القيار ، أخبار رائعة ، فالصحابة الكرا

طارت قموبيـ فرحًا ، ولكنيـ ما كادوا يقتربوف مف مكة حتى تبينوا كذب الخبر الذؼ بمغيـ عف إسبلـ قريش ، 
وساعتئذ أسقط في أيدييـ ، ورأوا أنيـ قد عجموا ، ولكف أيف يذىبوف وىذه مكة عمى مرمى البصر ؟ دخموا مكة 

كو مكة بمقدـ الصيد الثميف الذؼ طالما طاردوه ، ونصبوا ليـ شباكيـ ، ثـ ىا ىو اآلف تحيف فرصتو وسمع مشر 
وتأتي مقاديره . اآلف في الجاىمية كاف ىناؾ تقميد مّر بنا سابقًا ، كاف في موضوع الجوار تقميد رائع مف تقاليد 

أصبح في حمًى منيع ال ييدر لو دـ ، العرب في الجاىمية ، أؼ إذا دخل رجل مستضعف في جوار سيد قرشي 
وال يضطرب لو مأمف ، مف أجل ىذا ظفر بالجوار مف ىؤالء األصحاب قمة مف بينيـ عثماف بف مظعوف الذؼ 
دخل في جوار الوليد بف المغيرة ، دخل ىذا الصحابي الجميل مكة آمنًا مطمئنًا ، مضى يعبر دروبيا ، ويشيد 

مغيرة مف سادة قريش الكبار ، طالما ىناؾ جوار ال يوجد تعذيب ، وتنكيل ، ندواتيا ، في جوار الوليد بف ال
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 وتضييق . 

لكف ابف مظعوف الرجل الذؼ صقمو القرآف ، وعممو النبي العدناف تمفت حولو فرأػ أخوانو المسمميف مف الفقراء 
يـ مف كل جانب ، وقوػ والمستضعفيف الذيف لـ يجدوا ليـ مف يجيرىـ ، وال مف يجبرىـ ، يراىـ واألذػ ينوش

البغي تطاردىـ في كل سبيل ، بينما ىو آمف في سربو ، بعيد مف أذػ قومو ، آالمو أف تكوف لو ىذه الميزات ، 
خوانو المؤمنيف في شقاء التعذيب ، آالمو أف  آالمو أف ينعـ بيذا الجوار ، آالمو أف يكوف في نعمة العافية ، وا 

 دًا قد نجا مف ىذا الببلء . يتميز عمييـ ، آالمو أف يكوف واح

طبعًا ىذا موقف خاص ، يوجد عندنا موقف شرعي وموقف شخصي ، اإلنساف أحيانًا يقف موقفًا شرعيًا ال 
مؤاخذة عميو ، وأحيانًا يقف موقفًا شخصيًا ، سيدنا الصديق يروػ عنو أنو شرب لبف تبيف أنو مشبوه فقاءه ، ىذا 

نيًة ىذا موقف شخصي ، الموقف الشرعي كما فعل النبي ، فدائمًا موقف شخصي، سيدنا عمر لما ىاجر عبل
ذا أردت أف تفوز بشيء  فرؽ بيف الموقف الشخصي وبيف الموقف الشرعي ، إذا كنت وفق الشرع فأنت آمف ، وا 
خاص وقفت موقفًا آخر فا سبحانو وتعالى يقبل ىذا االجتياد . سيدنا عثماف ما تحمل أف يعيش ىو في مكة 

حماية الوليد بف المغيرة وأصحابو يعذبوف ، وينكل بيـ ، ويضيق عمييـ ، عمى كل استمعوا إلى قولو ىو ماذا في 
فعل ، قاؿ : لما رأػ عثماف بف مظعوف ما في أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مف الببلء وىو يغدو ويروح في أماف الوليد 

ًا بجوار رجل مف أىل الشرؾ وأصحابي وأىل ديني يمقوف مف الببلء بف المغيرة قاؿ : وهللا إف غدوؼ ورواحي آمن
واألذػ ما ال يصيبني لنقص كبير في نفسي . أنا أغدو وأروح في طمأنينة وأصحاب رسوؿ هللا يضيق عمييـ 
 -وينكل بو ويعذبوف ، ما شعر أنو في موقف كامل ، فمشى إلى الوليد بف المغيرة فقاؿ لو : يا أبا عبد شمس 

وفت ذمتؾ ، وقد رددت إليؾ جوارؾ ، فقاؿ لو : لـ يا بف  -روا إلى ىذا الموقف المطيف ، الموقف العالي انظ
أخي لعمو آذاؾ أحد مف قومي ؟ قاؿ : ال ، ولكنني أرضى بجوار هللا وال أريد أف أستجير بغيره . مف األدعية 

ودع الناس جانبًا ، اجعل آمالؾ كميا معقودة  التي تؤثر بالنفس : يا ربي ليس لي أحد سواؾ ، اتخذ هللا صاحباً 
 عمى هللا سبحانو وتعالى . 

جاء مرة خميفة وحج بيت هللا الحراـ فسأؿ عف بعض عممائيا الكبار وكاف اسمو أبا حاـز ، فقاؿ : يا أبا حاـز 
يكرمو ، فمما غادر  سمني حاجتؾ ؟ قاؿ : وهللا إني أستحي أف أسأؿ غير هللا في بيت هللا ، فيذا الخميفة أراد أف

بيت هللا الحراـ التقى بو خارج البيت ، قاؿ لو سمني حاجتؾ ىنا المكاف مناسب ؟ قاؿ : وهللا ما سألتيا ممف 
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يممكيا أفأسأليا ممف ال يممكيا ؟ التقى بو مرًة ثالثة ، قاؿ لو : سمني حاجتؾ ؟ قاؿ لو : أريد أف تدخمني الجنة ، 
 ًا ليس لي عندؾ حاجة . قاؿ : ىذه ليست لي ، قاؿ : إذ

سيدنا عثماف بف مظعوف ما أحب أف يكوف في حماية مشرؾ ، هللا عز وجل ىو العزيز ، ىو الكريـ ، فقاؿ لو : 
لـ يا بف أخي لعمو آذاؾ أحد مف قومي ؟ قاؿ : ال ، ولكنني أرضى بجوار هللا وال أريد أف أستجير بغيره ، فانطمق 

نيًة كما أجرتني عبلنيًة ، فانطمقا حتى أتيا المسجد ، فقاؿ الوليد : ىذا عثماف إلى المسجد واردد عمّي جوارؼ عبل
 قد جاء . . . . .

 والحمد  رب العالميف 
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..… الدنيا كرب مف كربة مؤمف عف نفس مف( :  027 - 000) الدرس

10-06-1990ي بتاريخ: لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمس -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
عو، وأرنا أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتبا

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

أييا اإلخوة المؤمنوف... مع الحديث النبوؼ الشريف، فقد روػ اإلماـ مسمـ في صحيحو عف أبي ىريرة رضي هللا 
 عنو أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

مف نفهث عف مؤمٍف ُكربًة مف كرب الدنيا نفث هللا عنو كربًة مف كرب يـو القيامة، ومف يسر عمى معسٍر )) 
يسر هللا عميو في الدنيا واآلخرة، ومف ستر مسممًا ستره هللا في الدنيا واآلخرة، وهللا في عوف العبد ما كاف 

 لو بو طريقًا إلى الجنة، وما اجتم َ َوـٌ في العبد في عوف أخيو، ومف سمؾ طريقًا يمتمس فيو عممًا سيهل هللا
بيٍت مف بيوت هللا تعالى َط يتموف كتاب هللا، ويتدارسونو بينيـ إَّل نزلت عمييـ السكينة، وغشيتيـ الرحمة، 

وحفهتيـ المالئكة، وذكرىـ هللا فيمف عنده، ومف بطهأ بو عممو لـ يسرع بو نسبو ((

اب الخير، ولكف يقفز إلى الذىف سؤاؿ ؟ لماذا يزىد الناس في الخير ؟ أبواب حديٌث دقيٌق جدًا فيو وصٌف ألبو 
الخير مفتحة بل كمما ضاقت األمور، كمما اشتد األمر عمى الناس تغدو األبواب أكثر تفتُّحًا، ىؤالء األقوياء، 

عمى مصارعيا، السؤاؿ:  ىؤالء األغنياء، ىؤالء الذيف بإمكانيـ أف يفعموا شيئًا ما، أبواب الخير مفتحٌة أماميـ
 لماذا يعزؼ معظـ الناس عف فعل الخير ؟ ىذا سؤاؿ. 

د أسماء هللا الحسنى، والقرآف كبلـ هللا عزَّ  اإلنساف أييا اإلخوة إذا تأمَّل في الكوف، أو قرأ القرآف، ألف الكوف يجسِّ
ل إ لى أف اإلنساف ىو المخموؽ األوؿ وجل، إف جاؿ متأمبًل في آيات الكوف، أو درس ما في القرآف الكريـ، توصَّ

ر الكوف كمو ؛ بسماواتو وأرضو ليذا اإلنساف، وأنو خمق اإلنساف في أحسف  ، وأف هللا سبحانو وتعالى سخَّ والمكـر
تقويـ، وكرمو أعظـ تكريـ، ما ىو رد الفعل عند ىذا اإلنساف ؟ إذا إنساف كرمؾ، أعطاؾ، َنعَّمؾ، رفع شأنؾ، 
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فعل عنده ؟ إذا آمنت با يجب أف تحبو، ىناؾ حديٌث دقيٌق جدًا، يقوؿ عميو الصبلة أعطاؾ حاجتؾ، ما رد ال
 والسبلـ:

 )) أرجحكـ عقاًل أشدكـ  حبًا (( 

يبدو أف ىناؾ عبلقة ترابطية بيف العقل والحب، فكمما ازداد عقمؾ ازداد حبؾ  عزَّ وجل، كمما استخدمت عقمؾ 
ؾ تعرؼ عظمة هللا عزَّ وجل، كمما نشأ في قمبؾ انفعاؿ، ما اإلنساف ؟ في فيـ عظمة الكوف، ومف خبلؿ ذل

اإلنساف عقل وقمب، عقٌل يدرؾ وقمٌب يحب، وىناؾ ترابٌط بينيما، فإذا آمنت با يجب أف تحبو، لذلؾ النبي عميو 
 الصبلة والسبلـ في بعض األحاديث يقوؿ:

 )) أَّل َّل إيماف لمف َّل محبة لو ((

 أشدكـ  حبًا (( )) أرجحكـ عقالً 

 ىناؾ ترابط ؛ كمما ازداد إيمانؾ ازدادت محبتؾ.

 ))وهللا َّل تؤمنوا حتى تحابوا ((

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف: عف " أبي ىريرة " (

 تحب مف ؟ ىنا السؤاؿ تحب َمف ؟ هللا سبحانو وتعالى الذؼ خمقؾ مف قبل ولـ تُؾ شيئًا..

ْنَساِف  ـْ َيُكْف َشْيئًا َمْذُكورًا )﴿ َىْل َأَتى َعَمى اإلِْ ْىِر َل  (﴾0ِحيٌف ِمَف الده

 ) سورة اإلنساف ( 

هللا سبحانو وتعالى ىو الذؼ منحؾ نعمة الوجود، أنت موجود ؛ لؾ اسـ، لؾ ىوية، لؾ وزف، لؾ حياة انفعالية، 
 انو وتعالى.حياة عقمية، لؾ بيت، لؾ زوجة، لؾ أوالد، أنت موجود، َمف منحؾ نعمة الوجود ؟ هللا سبح
 أنت موجود، وقد أمدؾ هللا بالنعـ كميا، َمف ىو الذؼ أمدؾ بيذه بالنعـ كميا ؟ هللا سبحانو وتعالى.
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أنت موجود، وتأكل وتشرب وتعيش، مف دلؾ عميو ؟ مف أرشدؾ إليو ؟ هللا سبحانو وتعالى. إذًا كمما ازداد عقمؾ 
 ازداد حبؾ.

وجل، آمنت بو حقًا، إذا يجب أف تحبو صدقًا، لذلؾ بعض العمماء يشبيوا  إذًا مف لواـز اإليماف أف تحب هللا عزَّ 
العقل كالِمْقَود، والقمب كالمحرؾ، فالمقود والمحرؾ متكامبلف، ما قيمة محرؾ ببل مقود ؟ البد مف الدمار واليبلؾ، 

حرؾ، مركبة أخرػ محرؾ مندفع بقوة ببل مقود، ما قيمة المقود ببل محرؾ ؟ جمود وموت، مركبة بمقود ببل م
بمحرؾ ببل مقود العقل ىو المقود والقمب ىو المحرؾ، بالمقود أو العقل تحكـ سير المركبة عمى الطريق 
لى اليدؼ الصحيح، وبالقمب وما فيو مف حٍب تتحرؾ عمى ىذا الطريق، إذًا إف لـ ينشأ في قمبؾ  الصحيح، وا 

ف غير صحيح، إذا صح اإليماف وجب الحب، الحب مف حٌب  عزَّ وجل بادغ ذؼ بدٍء، فيذا يعني أف اإليما
 لواـز اإليماف.." أال ال إيماف لمف ال محبة لو ".

 وربنا سبحانو وتعالى في كتابو ذكر فقاؿ:

ـْ َوُيِحبُّوَنُو﴾  ﴿ ُيِحبُُّي

 " ( 54) سورة المائدة: مف آية " 

وجل، ولكف ىناؾ تعميق لطيف، نقوؿ لكـ  يعني كممة الحب في القرآف وردت، مف لواـز المؤمف أنو يحب هللا عزَّ 
مثبًل: لو أف إنسانًا عيَّف موظفًا عنده، وأعطى ىذا الموظف المعاش الكبير، أعطاه بيتًا، أعطاه مركبًة، أعطاه كل 
ر لو حاجاتو، يا ترػ ىذا الموظف أال ينبغي أف يحب صاحب متجره، أو  ما يحتاج، أكرمو، فضمو، رفع شأنو، يسَّ

 و ؟ صاحب معمم

لكف متى ُيحب ىذا الموظف ؟ اآلف كرمناه ولكف متى يحب ؟ إذا تفانى في خدمة سيده، إذا عرؼ لو فضمو، إذا 
تفانى في اإلخبلص لو، اآلف سيده يحبو، سيده أكرمو أواًل، فإذا عرؼ فضمو وتفاتنى في خدمتو، اآلف سيده يحبو 

 بعد أف أكرمو، ىذا مثل.
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خمق اإلنساف، ومنحو كل شيء ؛ منحو نعمة الوجود، ونعمة اليداية، ونعمة اإلمداد، هللا عزَّ وجل خمق الكوف، و 
وجعل لو سمعًا، وبصرًا، وعقبًل، وأعضاء، وأجيزة، وجعل لو أسرة، وزوجة، وأوالد، ىذا الذؼ جعمو لو يستوجب أف 

 ف تأتي محبة هللا لياذ العبد..يحب العبد ربو، فإذا أحب العبد ربو، واستقاـ عمى أمره، وتفانى في خدمة عباده، اآل

 ﴿ ِإفه َّللاهَ ُيِحبُّ التهوهاِبيَف﴾

 " ( 222) سورة البقرة: مف آية " 

 (﴾095﴿ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَف )

 ) سورة البقرة ( 

 (﴾42﴿ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَف )

 ) سورة المائدة ( 

ِريَف )  (﴾008﴿ ُيِحبُّ اْلُمطهيِّ

 ) سورة التوبة ( 

المؤمنيف، يحب الصادقيف، إذًا ىناؾ محبٌة لمعبد لمرب، وىناؾ محبة هللا سبحانو وتعالى لمعبد، محبة العبد يحب 
 لمرب أساسيا تسيير الكوف، وىذه النعـ التي أسبغيا هللا عمينا. والنبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ:

 ؿ بيتي لحبي (( )) أحبوا هللا بما يغذوكـ بو مف نعمو، وأحبوني لحب هللا، وأحبوا آ

 ) مف الجامع الصغير: عف " ابف عباس " (

ىناؾ محبٌة ىي األصل، وىناؾ محبٌة ىي الفرع، محبة هللا عزَّ وجل ىي األصل، أف تحب النبي عميو الصبلة 
والسبلـ ىذه محبٌة ناتجٌة عف حب هللا عزَّ وجل، لذلؾ حب النبي عميو الصبلة والسبلـ مف لواـز حب هللا عزَّ 

 ألنو رسولو، وألنو المثل األعمى، ألنو القدوة الحسنة، ألنو المثل الصالح. وجل

اآلف، إذا أحببت هللا عزَّ وجل أحببت رسولو، أحببت مف دلؾ عمى رسولو، أحببت إخوانؾ المؤمنيف ليذا 
اٌت ناتجٌة عف االنسجاـ بينؾ وبينيـ، إذًا حب رسوؿ هللا، وحب أىل العمـ، وحب اخوتؾ المؤمنيف، ىذه كميا محبَّ 
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 محبة هللا عزَّ وجل.

اآلف، إذا أحببت هللا عزَّ وجل وىؤالء خمقو، وىؤالء عباده، اآلف تنطمق بشكٍل عفوؼ إلى خدمة عباده تقربًا إليو، 
ىذا ىو السر الكامف وراء عزوؼ الناس عف فعل الخيرات، لماذا ؟ ألنؾ إذا أحببت هللا عزَّ وجل ىؤالء عباده، 

ـٍ، ما مف عبٍد مؤمٍف يتقد قمبو بالحب  عزَّ وجل، حبؾ ليـ حٌب فر  عٌي ناتٌج عف حبؾ  عزَّ وجل، فما مف مسم
إال ويندفع لخدمة الخمق، أقوؿ: لخدمة الخمق. ومعنى الخمق أؼ الحيوانات معيـ، يعني حيواٌف جريٌح، حيواٌف 

لى خدمة الناس  لى خدمة المؤمنيف ثالثًا ػ مف باب جائٌع، حيواٌف عطٌش، تندفع إلى خدمة الخمق أواًل، وا  ثانيًا، وا 
 أولى ػ.

 اآلف، إذا قرأت ىذا الحديث الشريف الذؼ رواه أبو ىريرة عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 )) مف نفهث (( 

معنى نفَّث بمعنى فرَّج، نفث عنو كربًة، الكربة الحزف والغـ الضاغطاف عمى اإلنساف، أحيانًا يكوف في خبر مؤلـ 
ًا، في مشكمة، في مرض، في ضيق، في فقر، في ديف، ىناؾ ىـٌ وغـ يضغط عمى اإلنساف، وىذا المؤمف جد

 عبٌد  عزَّ وجل وهللا يحبو، فإذا خدمت ىذا المؤمف فكأنما عبَّرت عف حبؾ  عزَّ وجل .

ف نفث عف مؤمٍف مف نفث عف مؤمٍف كربة.. الكربة اليـ والحزف الضاغطاف عمى اإلنساف، جمع كربة كرب.. م
كربة.. في عندنا قاعدة وىي: أف الجزاء مف جنس العمل. ما حكمة ذلؾ ؟ حكمة ذلؾ تربوية تعميمية، أحيانًا ربنا 
عزَّ وجل المسرؼ يعاقبو بالفقر، والمتكبر يعاقبو باإلىانة، والمعتدؼ يعاقبو بأف ُيعتدػ عميو، فكل ذنٍب لو عقاٌب 

سبحانو وتعالى الناس ؛ أف ىذه العقوبة ىذا جزاؤىا، ىذا الذنب ىذا عقابو، مف جنسو مف أجل أف يعمِّـ هللا 
 وكذلؾ الحسنات ليا جزاٌء مف جنسيا.

مف نفث عف مؤمٍف كربة مف كرب الدنيا.. يعني مضطر لمماؿ، يريد أف يجرؼ عممية جراحية وىو صادؽ، فإذا 
، وىذا الضيق، وىذا اليـ، وىذا الحزف فرجتو عنو، وفَّرت لو ىذا الماؿ لكي يجرؼ ىذه العممية البنو، ىذا الكرب

شيٌء جميل! أحيانًا يحتاج إلى ماؿ، لكنؾ ال تممؾ ىذا الماؿ، أال يوجد حل ؟ بإمكانؾ أف تسعى لدػ المحسنيف 
بتأميف ىذا المبمغ، أنت كأنؾ قدمت ىذا الماؿ، الداؿ عمى الخير كفاعمو. ىذا المؤمف بحاجة إلى قرض وليس 
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 ماؿ، ىو يأبى أف يأخذ مااًل، وفَّرت لو ىذا القرض، نفثت عنو كربًة مف كرب الدنيا.بحاجة إلى 

ىذا المؤمف يحتاج إلى جاىؾ، لو عند إنساف حاجة وىو محق فييا، يحتاج إلى جاىؾ كي تكمـ ىذا اإلنساف، مف 
فذىبت وعطمت  يشفع شفاعٌة حسنة يكف لو نصيٌب منيا، أنت لؾ مكانتؾ، وفبلف صديقؾ، وىو ضعيف الشأف،

وقتؾ، وحممت مشكمة ىذا اإلنساف، أنت نفثت عنو كربة مف كرب الدنيا، لو قضية عند شخص وىو صديقؾ، 
ال أصبح في مخالفة، إذا كاف أخوؾ المؤمف محق في طمبو، وقضيتو عند إنساف يثق  لكنو محق، ىذه نقطة وا 

ألف هللا سبحانو وتعالى وعدؾ أف ينفث عنؾ مف بؾ، ولؾ شأٌف عنده، إذًا أنت مكمٌف أف تنفث عنو ىذه الكربة، 
 كرب اآلخرة، مف كرب يـو القيامة. 

أحيانًا ىو مريض، وال يعرؼ كيف يعالج نفسو، أنت وفرت لو العبلج، وفرت لو الطبيب المناسب، ضيَّعت وقتؾ 
بة مف كرب الدنيا، وأخذتو إلى الطبيب، وفرت لو الدواء ألف الدواء غير موجود، وفرت لو الدواء نفثت عنو كر 

لذلؾ تستحق عندئٍذ أف ينفث هللا عنؾ كربة مف كرب يـو القيامة، يعني اإلنساف ببل عمل ال قيمة لو، حجمو عند 
 هللا بحجـ عممو والدليل:

 ﴿ َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممها َعِمُموا﴾

 " ( 132) سورة األنعاـ: مف آية " 

لعمل الذؼ ألقى هللا بو يـو القيامة ؟ ما قيمة سماع الدروس ؟ فإذا اسأؿ نفسؾ ىذا السؤاؿ: ما عممي أنا ؟ ما ا
أيقنت أف هللا موجود ماذا فعمت؟ ماذا أضفت ؟ ما فعمت شيئًا، هللا موجود أيقنت أـ لـ توقف، اعترفت أـ لـ 

 تعترؼ، آمنت أـ لـ تؤمف، فاإليماف البد منو لعمل الصالحات، ولكف عمل الصالحات ىو الميـ..

ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر )0َعْصِر )﴿ َوالْ  اِلَحاِت﴾2( ِإفه اإلِْ  ( ِإَّله الهِذيَف َآَمُنوا َوَعِمُموا الصه

 ) سورة العصر ( 

لذلؾ: مف نفث عف مؤمٍف كربة مف كرب الدنيا.. ويبدو أف المؤمف لو شأنو عند هللا عزَّ وجل، ولو نفثت عف 
ف عندما النبي الكريـ قاؿ: مف نفَّث عف مؤمف ألف ىذا المؤمف لو إنساف كائنًا مف كاف جزاؾ هللا عمى ذلؾ، ولك

شأنو عند هللا عزَّ وجل، لو حياؤه، لو شرفو، لو عزتو، لو كرامتو، إذا أنت أماـ شخصيف ؛ واحد ليس في وجيو 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

140 

انة، ماء يمح عميؾ في الطمب، ومؤمف ال يسأؿ، المؤمف أولى لمعاونتؾ، ألف ىذا عنده حياء، عنده عزة، لو مك
وبعد ىذا منضبط ؛ مستقيـ عمى أمر هللا عزَّ وجل، إف أعطيتو مف مالؾ أنفقو في الوجو الصحيح، وفي الوجو 

 الذؼ يرضي هللا عزَّ وجل.

فأنا ال أقوؿ أف اجعموا أعمالكـ الصالحة منصبة عمى المؤمنيف، ال، ولكف المؤمف أولى مف غيره، لو أعطيت مااًل 
ل بيذا الماؿ، قد يشترؼ بو منكرًا، قد يفعل فيو شيئًا ال يرضي هللا عزَّ وجل، إنؾ إف إلنساف، ال تدرؼ ماذا يفع

 أعنت المؤمف ضمنت أف ىذا الماؿ صرؼ في الوجو الصحيح.

لذلؾ: مف نفث عف مؤمٍف كربة مف كرب الدنيا.. إف بإعطائو، إف بتأميف بعض الحاجات لو، تأميف الدواء، 
عند إنساف لو عنده قضية، تأميف قرض، تأميف مبمغ مف الماؿ لقضاء حاجاتو. " تأميف الطبيب، تأميف الواسطة 

 مف نفث عف مؤمٍف كربة مف كرب الدنيا نفث هللا عنو كربًة مف كرب يـو القيامة..."

سيدنا الصديق ػ كما تعموف ػ كاف لو عمل وىو في قمة المجتمع اإلسبلمي، كاف لو عمل كاف يحمب الشاة 
اف فقراء ليس عندىـ مف يحمب شياىيـ، فمما تولى الخبلفة دخل عمى أىل ىذا البيت الحزف، ألف لجيرانو، لو جير 

ىذه الخدمات سوؼ تنقطع، في اليـو الذؼ تمى تسممو منصب الخبلفة، ُطرؽ باب ىؤالء الفقراء األـ قالت 
الذؼ يحمب لنا الشاة، سيدنا  البنتيا: افتحي الباب يا بنيتي، عادت البنت وقالت: يا أماه جاء حالب الشاة. جاء
 الصديق، عمى عظـ شأنو، وعمى عمو مكانتو ما كاف يترفع عف عمل صالح.

النبي عميو الصبلة والسبلـ كاف يخصف نعمو، ويرُؼ ثوبو، ويكنس داره، ويحمب شاتو ويعجف عجينو، وكاف في 
 مينة أىمو. 

 العمل الصالح، ويصغر بالكسل.اإلنساف كما قمت لكـ لو عند هللا حجـٌ، وىذا الحجـ يكبر ب

مف نفث عف مؤمٍف كربة مف كرب الدنيا نفث هللا عنو كربًة مف كرب يـو القيامة.. إنساف في عنده بنات ؛ 
صالحات، مؤمنات، طيِّبات لكنو غير معروؼ مثبًل، وأنت تعرؼ شاب مؤمف، فإذا شفعت بينيما، نفثت عنو 

األىل يتمنوا زواجيا، تأمينيا مع شاب مؤمف، فإذا أنت سعيت  كربة، البنت إذا كانت في البيت غير مزوجة
بزواج ىذا عمل طيب، كأنؾ نفثت عف أىل ىذا البيت كربًة مف كرب الدنيا، كل إنساف عنده أغمى شيء في 

 البيت البنت، النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ:
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  )) فاطمة بضعٌة مني مف أحبيا فقد أحبني ومف أبغضيا فقد أبغضني ((

 ) مف الجامع الصغير: عف " المسور " (

كل أب يعرؼ أف البنت غالية كثير، فإذا جاءىا شاب مؤمف، ذو خمق حسف وأنت كنت شفيع، نفثت عف ىؤالء 
كربًة مف كرب الدنيا، فإذا البنت تجاوز سنيا الحد غير المعقوؿ تصبح ىي في حيرة، وأىميا في حيرة، لذلؾ النبي 

 اؿ:عميو الصبلة والسبلـ ق

سنٍة َاـ ليميا وصاـ )) مف مشى بتزويج رجٍل بامرأٍة كاف لو بكل كممٍة َاليا، وبكل خطوٍة خطاىا عبادة 
 (( نيارىا

ال يكوف اإلنساف شيطاني، الشيطاف لو مبادغ في الحياة، يقوؿ لؾ: أمشي بجنازة وال تمشي في جوازة. ىذا مبدأ 
 ة مف كرب الدنيا نفث هللا عنو كربًة مف كرب يـو القيامة..."شيطاني، أما الرحماني.. مف نفَّث عف مؤمٍف كرب

لذلؾ إذا أحببت هللا عزَّ وجل تندفع إلى خدمة خمقو، ألف هللا يحبؾ إذا خدمت خمقو، " الخمق كميـ عياؿ هللا 
لصالح وأحبيـ إلى هللا أنفعيـ لعيالو " ىذا سر إقباؿ المؤمف عمى العمل الصالح سر إقباؿ المؤمف عمى العمل ا

ىو ىذا، وسر عزوؼ الناس ىف العمل الصالح ضعف حبيـ  عزَّ وجل، وضعف حبيـ  مف أيف يأتي ؟ مف 
 ضعف إيمانيـ بو، مف ضعف معرفتيـ بو، كمما ازدادت معرفتؾ ازداد حبؾ. 

ي ثمف مثبًل: أنت بحاجة إلى بيت، وزوجة، ومتجر، ومركبة فرضًا، فإذا إنساف أعطاؾ مبمغ مف الماؿ ال يكف
بيت، تحبو عمى قدر المبمغ، أما أعطاؾ مبمغ يكفي ثمف بيت، وهللا تزداد محبتكـ لو بقدر حجـ المبمغ، أعطاؾ 
بيت ومركبة، بيت ومتجر وزوجؾ ابنتو، فكمما كاف العطاء أكبر المحبة اكبر، فإذا كاف هللا عزَّ وجل قد منحؾ 

ت شيئًا مذكورًا، وخمقؾ ليسعدؾ، إذًا الحب مف لواـز نعمة اإليجاد، ونعمة اإلمداد، ونعمة اإلرشاد، وأصبح
 المعرفة.

 )) أرجحكـ عقاًل أشدكـ  حبًا ((
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كمما نمت معرفتؾ با عزَّ وجل نما حبؾ لو، حب هللا ىو األصل، اآلف، مف فروع حب هللا عزَّ وجل أف تحب 
ؤمنيف، أف تحب الخمق كميـ، ألف الخمق النبي عميو الصبلة والسبلـ، مف فروع حب هللا عزَّ وجل أف تحب الم

 كميـ عياؿ هللا وأحبيـ إلى هللا أنفعيـ لعيالو.

اآلف: مف يسر عمى معسٍر.. لؾ مع إنساف مبمغ مف الماؿ، وموقع بو سند، وحلَّ األجل وشعرت أنو صادؽ، 
رت عمى ىذا المعسر، يسر هللا عميؾ  في الدنيا واآلخرة، ىذه في وفي نيتو أف يدفع المبمغ لكنو معسر، أنت إذا يسَّ

الدنيا واآلخرة، ألف الجزاء مف جنس العمل، تقع في أزمة، في مأزؽ، في موقف حرج، قد تشترؼ بضاعة ال تممؾ 
ما ال أوافق عمى ىذه الصفقة، والصفقة ممتازة لؾ، فإذا  ثمنيا، أعطاؾ صاحبيا وضعًا حرجًا، إما أف تدفع اآلف وا 

رت عمى معسٍر، هللا عزَّ وجل يمقي في قمب ىذا البائع أف ييسر عميؾ الدفع، يسر هللا  كنت في الماضي قد يسَّ
 عميؾ، إذًا المعسر ىذا الذؼ ال يجد ما يفي دينو ىذه حالو.

أحيانًا بالعكس اتفقت مع صانع يصنع لؾ حاجة فتأخر، في عقد، في شروط، وفي غرامات تأخير، لكنؾ تعمـ 
ما أف تتساىل عمـ اليقيف أف المواد غير متوافرة ، في أزمة، فأنت إما أف تتقيد بيذا العقد وتحممو ما ال يطيق، وا 

ار وما في خشب، حداد وما في حديد مثبًل، قضية نشأت مشكمة، آلتو  معو، فيذا معسر، أحيانًا يكوف في نجَّ
، إذا في احتياؿ، انتزعت وال يوجد قطع تبديل فإذا يسرت عمى معسر كنت أميل لميسر، طبعًا أال يكوف في احتياؿ

وفي كذب، وفي مراوغة، سيدنا عمر قاؿ: " لست بالخب وال الخب يخدعني ". أروع كممة قاليا ىذا الصحابي 
الجميل: لست بالخب، يعني لست محتااًل، ولكنني مف الذكاء والعقل بحيث ال يستطيع أحٌد أف يحتاؿ عمي، أنا 

 لسميـ بحيث ال يحتاؿ أحٌد عمي.مف الطيب بحيث ال أحتاؿ عمى أحد، ومف اإلدارؾ ا

ومف يسر عمى معسٍر يسر هللا عميو في الدنيا واآلخرة.. فاإلنساف، " رحـ هللا عبدًا سيبًل إذا باع، سيبًل إذا 
اشترػ، سيبًل إذا قضى، سيبًل إذا اقتضى ". المؤمف ليِّف يألف ويؤلف، ليف العريكة، مف استرضي ولـ يرض 

 ولـ يرض.ليس مف بني البشر، استرضي 

ورتو حتى يفضحو في عقر بيتو، أو في عقر داره. إذا اإلنساف أسرَّ لؾ شيء وأنت كنت طبيب، كنت محاـ، 
كنت محكـ تجارؼ، كنت محكـ بيف زوجيف، وحكت لو فصولو وحكى لؾ فصوليا، وقصص كميا غريبة جدًا، 

ي سيرة ووجدت نفسؾ طميق المساف، وممتعة لو حكتيا لمناس، ىكذا تعمل، ىكذا يعمل، ىكذا يعمل ىو، قاعد ف
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 ىكذا المؤمف ؟ إذا تشكى لؾ ىمو، حكى لؾ مشكمتو، فضح لؾ نفسو تفضحو أنت بيف الناس ؟ 

ومف ستر مسممًا ستره هللا في الدنيا واآلخرة.. هللا عزَّ وجل ستير، وال يعرؼ ىذا االسـ إال مف تذوقو، تخمقوا 
ساعة ضيق حكى لؾ ما فعمت معو، فأنت حكيت لزوجتؾ ىكذا تعمل  بأخبلؽ هللا، أحيانًا زوج يشكو لؾ زوجتو،

معو، زوجتؾ قاعدة في استقباؿ وحكت ىذه ىكذا تعمل مع زوجيا، مسكيف الزوج بعد جمعة وجد نفسو مفضوح 
بالبمد كميا، ألنو حكى لؾ وفشَّ لؾ قمبو، ىكذا المؤمف ؟ النبي عمَّمنا الميـ صل عميو إذا إنساف حدثؾ حديث 

فت خشية أف يسمعو أحد، ىذا الحديث باألمانة، ما قاؿ لؾ: خميو بيننا سر، ىو ما حكى ولكف التفاتو خوؼ والت
 أف يسمعو أحد، معنى ذلؾ أف ىذا الحديث باألمانة.

اإلنساف يحب يحكي، نفسو تتوؽ لمحديث، الغيبة محببة لئلنساف، ىكذا عمل ؟ إيو وهللا ىكذا، وماذا فعل أيضًا ؟ 
سو تتمنى الحديث أما السكوت يحتاج لمقاومة، مثمما قمنا التكميف، الطبع تحكي، والتكميف تصمت، اإلنساف نف

الطبع تفضح، والتكميف تستر، الطبع تنظر لمنساء، والتكميف تغض بصرؾ، الطبع تأخذ الماؿ، والتكميف أف 
عمى اإلنساف، الطبع أف تعطيو، الطبع أف تنفد غيظؾ، والتكميف أف تكظـ غيظؾ، اسمو تكميف، أؼ في عبء 

تحب العاجمة، والتكميف أف تحب اآلجمة، كل شيء ينسجـ مع طبيعة اإلنساف ىذا ال أجر لو بو، أما الشيء 
 الذؼ يعاكس طبعو ىو التكميف، ىو الذؼ يرقى بو، فاإلنساف ال يظف الديف قضية سيمة، الديف يحتاج لجيد..

ََْوًَّل َِِقيالً   (﴾5 )﴿ ِإنها َسُنْمِقي َعَمْيَؾ 

 ) سورة المزمل ( 

ثقيل فيو جيد، الطبع أف تناـ، والتكميف أف تستيقع، الطبع أف تسير، والتكميف أف تناـ باكرًا، والطبع أف تناـ 
 متأخرًا، والتكميف أف تستيقع مبكرًا، الطبع أف تأكل ما تشتيي، والتكميف أف تأكل باعتداؿ. 

واآلخرة، وهللا في عوف العبد .. حكى لي شخص قصة أنا حاكييا كثير  إذًا: ومف ستر مسممًا ستره هللا في الدنيا
في الجامع، ولكف لعل اإلخواف الجدد يسمعونيا، والقصة قديمة جدًا، رجل مف عمماء دمشق خطيب مسجد لو 
ف إنو قيمتو، ناـ فرأػ النبي عميو الصبلة والسبلـ، قاؿ لو النبي عميو الصبلة والسبلـ في الرؤيا: قل لجارؾ فبل

 رفيقي في الجنة.



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

144 

 

وىو العالـ، وىو الداعية، وىو الخطيب، وىو اإلماـ لو جار سمَّاف، رؤيا غير مضبوطة: قل لجارؾ فبلف إنو 
رفيقي في الجنة، فيذا طرؽ باب ىذا الجار وطمب منو يمتقي معو، فقاؿ لو: لؾ عندؼ بشارة ولكنني وهللا ال 

متنع، فمما استحمفو وبالغ في استحبلفو قاؿ لو: تزوجت امرأًة، يعني في أقوليا لؾ إال إذا حدثتني بما فعمت، فا
الشير الخامس عمى وشؾ الوضع، معنى ىذا في مشكمة ليا، قاؿ لو: بإمكاني أف أطمقيا، وبإمكاني أف 
، أفضحيا، وبإمكاني أف أطردىا، وبإمكاني أف أفعل بيا ما أشاء، في معو دليل قطعي، ولكنو جاء بقابمة وولدىا
وأخذ بيذا المولود ودخل المسجد مع أذاف الفجر، بعد أف نوػ اإلماـ صبلة الفجر، ووضعو وراء الباب، فمما 
انتيت الصبلة بكى الطفل الصغير، فتحمَّق المصموف حولو وىو كأنو واحٌد منيـ قاؿ: ما القصة ؟ قالوا: انظر 

يبدو أنو زلة قدـ سترىا، فالنبي عميو الصبلة  ىناؾ طفل، قاؿ: أعطوني إياه أف أكفمو ورده إلى أمو وسترىا،
 والسبلـ قاؿ: قل لجارؾ فبلف إنو رفيقي في الجنة ؟.

يعني إذا إنساف تقدر تستره، واستقاـ وتاب عمى يدؾ، ال تفضحو، إذا تقدر تستر إنساف مخموؽ وتاب عمى يدؾ 
الكرامة فجر، صار إنساف سيئ، توبة نصوحة، أنت لو فضحتو حطمتو، أىدرت كرامتو، ولو رأػ نفسو ميدور 

أما ترجاؾ أف تستره، ووعدؾ أف ىذه آخر مرة، وأنت جربو، وراقبو مراقبة شديدة، فإذا كاف صادقًا أنت أنقذتو مف 
 الفضيحة..

ومف ستر مسممًا ستره هللا في الدنيا واآلخرة، وهللا في عوف العبد ما كاف العبد في عوف أخيو.. ىذا الكبلـ يعني 
ء لو ما في وا حد مف اإلخوة الحاضريف إال وعميو مميوف دليل، اإلنساف الذؼ يخدـ الناس هللا عزَّ وجل يييِّ

 أشخاص يعاونوه، بقدر ما تعطي تأخذ، وتأخذ أضعاؼ مضاعفة..

وهللا في عوف العبد ما كاف العبد في عوف أخيو.. مجتمع المؤمنيف مجتمع سعيد، لست وحدؾ في الحياة، ولكف 
منيف يعاونونؾ في كل شيء، األخوة في هللا الصادقة أثمف ما في الدنيا أٌخ في هللا، يحبؾ  ال معؾ إخوة مؤ 

لمصمحة، قد تنشأ عبلقات أساسيا المصمحة، ىذه العبلقات تنتيي بزواؿ ىذه المصمحة، ولكف األخ في هللا ىو 
 الذؼ يبقى لؾ إلى نياية الحياة.
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سيل هللا لو بو طريقًا إلى ػ العمـ، النبي الكريـ ما قاؿ العمـ بل قاؿ ػ إلى  اآلف، ومف سمؾ طريقًا يمتمس فيو عمماً 
الجنة ". ما معنى ذلؾ؟ معنى ذلؾ أف طريق الجنة العمـ، يعني واحد توجو لمسجد ليستمع إلى تفسير كتاب هللا، 

وجل، أو ليعرؼ هللا، أو ليقف عمى حديث رسوؿ هللا، أو ليعرؼ المنيج اإلسبلمي، أو ليعرؼ أحكاـ هللا عزَّ 
؟ ؽ أف ىذا الطريق ىو طريق الجنةفأنت حينما توجيت إلى ىذا المسجد سمكت طريقًا تمتمس فيو عممًا، مف يصدِّ 

 طريق السعادة األبدية؟ النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: " سيل هللا لو بو طريقًا إلى الجنة ".

ونصف مف بيتو، وقف نصف ساعة عمى الموقف ما في فاإلنساف لو وجد المواصبلت صعبة، والطريق ساعة 
باصات، ال يغتاظ، ىو أيف ذاىب ؟ ىو في طريق الجنة، ىو في الطريق إلى الجنة، أحيانًا يكوف في برد شديد، 
والغرفة دافئة، وىو قاعد مع أىمو وزوجتو، ومبسوطيف ويضحكوا، أخي خميؾ اقعد ببل ىذه الروحة، أما كنت 

 ىكذا تقوؿ زوجتو حاجتؾ ؟. تشبع عمـ ؟ مثبًل،

" مف سمؾ طريقًا يمتمس فيو عممًا.. في ازدحاـ في األسواؽ، وفي موسـ، ووقت الدرس صار، المؤمف هللا غالي 
 عميو، أغمق محمو التجارؼ وذىب إلى مجمس العمـ، الحديث النبوؼ الشريف :

 (()) ما ترؾ عبٌد أمرًا  إَّل عوضو هللا خيرًا منو في دينو ودنياه

 ) مف شرح الجامع الصغير: عف " عبد هللا بف عمر " (

في بائع مرطبات، رجل ديِّف أعرفو، حينما يؤذف الظير يغمق المحل ويذىب، سبحاف هللا !! ينتظرونو نصف 
ساعة حتى يعود، وال ذبوف يذىب في ىذه الفترة، ولكف ينتظرونو ألجل كأس ليموف، ما ىو السر ؟ حينما يؤذف 

المحل ويذىب لممسجد فا عزَّ وجل يكافئ.. " ما ترؾ عبٌد شيئًا  إال عوضو هللا خيرًا منو في الظير يغمق 
 دينو ودنياه".

ومف سمؾ طريقًا يمتمس فيو عممًا.. في أياـ الحر، في أياـ البرد، في صعوبة المواصبلت أحيانًا، أحيانًا في زبوف 
وهللا نتسمى في الجامع، أما في الصيف سارح، فبل نراه صيفًا، شتوؼ، ما في شيء والشتاء ليمو طويل يقوؿ لؾ: 

أما المؤمف.. ومف سمؾ طريقًا يمتمس فيو عممًا سيل هللا لو طريقًا إلى الجنة.. يعني ىذا طريق الجنة أف تجمس 
ـٍ تتعمـ أحكاـ القرآف، السنة المطيرة، السيرة النبوية، سيرة أصحاب رسوؿ هللا، األحكاـ ا لفقيية، في مجمس عم

 تتعمـ التجويد، تتعمـ كيف تعامل الناس.
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وىذه بشارٌة لنا جميعًا: وما اجتمع قوـٌ في بيٍت مف بيوت هللا تعالى.. ىذه ما اجتمع قوـٌ إال ىذه عبارة شرطية.. 
 وما اجتمع قوـٌ في بيٍت مف بيوت هللا تعالى يتموف كتاب هللا.. تبلوة فقط شيء رائع جدًا.

ا اجتمع قوـٌ في بيٍت مف بيوت هللا تعالى يتموف كتاب هللا تعالى ويتدارسونو.. تبلوة ودراسة، تبلوة وتفسير.. وم
 القرآف الكريـ إف تموتو لؾ أجر، فيمتو لؾ أجر، حفظتو لؾ أجر، يعني ال يحزف قارغ القرآف.

لذكاء والماؿ والجماؿ إال نزلت عمييـ السكينة.. ىذه السكينة ال يعرفيا إال مف ذاقيا، إف هللا يعطي الصحة وا
لمكثيريف مف خمقو، ولكنو يعطي السكينة بقدٍر ألصفيائو المؤمنيف، يعني إذا هللا عزَّ وجل تجمى عمى قمبؾ تشعر 

 أنؾ مف أسعد الناس..

وهللا مرة واحد كاف في الحج فقاؿ لي: وهللا يا أستاذ شعرت أنو ليس في األرض مف ىو أسعد مني، إال أف يكوف 
بارؾ هللا بؾ عمى ىذا التعقيب الضرورؼ، إذا قمت: ليس في األرض مف ىو أسعد مني ىذا الكبلـ أتقى مني. 

غمط ألنو في أسعد منؾ وىو النبي عميو الصبلة والسبلـ، أما إال أف يكوف أتقى مني كبلـ صحيح، ليس في 
 األرض مف ىو أسعد مني إال أف يكوف أتقى مني، ىذه السكينة.

يٍت مف بيوت هللا تعالى يتموف كتاب هللا تعالى ويتدارسونو.. الحياة ليا ضغوط كثيرة جدًا، وما اجتمع قوـٌ في ب
، والحياة وحدىا مف دوف معرفة با عزَّ وجل تغر وتضر، وتمر، يأتي ممؾ الموت فينيي كل شيء،  وليا ىمـو

متو في الدنيا يأخذه ممؾ الموت في ثانية واحدة، صفر اليديف، قاؿ لي واحد:  يأخذ منؾ كل شيء، كل ما حصَّ
الكفف ليس لو جيب تضع فيو جيبؾ شيكات ما فيؾ، تضع فيو بعض أنواع العمبلت الضرورية، الكفف ما لو 

 جيوب، ىذا القماش..

َؿ َمرهٍة﴾ ـْ َأوه  ﴿ ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكَما َخَمْقَناُك

 " ( 94) سورة األنعاـ: مف آية " 

ٍت مف بيوت هللا تعالى يتموف كتاب هللا تعالى ويتدارسونو بينيـ، إال نزلت عمييـ إذًا: وما اجتمع قوـٌ في بي
السكينة.. ىذا يعبر عنو بعض اإلخواف: أنو وهللا نسر في الجامع، ىذه سكينة هللا عزَّ وجل وىذا ليس شيء 

ف زوارىا ىـ عمارىا، فطوبى فمعب ٍد تطير في بيتو غريب ولكنو شيء طبيعي، ألف بيوتي في األرض المساجد وا 
ثـ زارني، أنت في ضيافة هللا عزَّ وجل، أنت في زيارة هللا عزَّ وجل، وُحق عمى المزور أف يكـر الزائر، إذا واحد 
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طرؽ بابؾ تستقبمو، أقل شيء تقدـ لو فنجاف مف القيوة، إذا كاف جاءؾ مف بمد بعيدة تستقبمو في المطار ىكذا 
رحيب، فكمما بعد بيتؾ عف المسجد ازدادت ضيافتؾ في المسجد، الثواب عمى األصوؿ، كمما بعد المكاف ازداد الت

ف زوارىا ىـ عمارىا،  قدر المشقة لذلؾ: " إال نزلت عمييـ السكينة... ".. " إف بيوتي في األرض المساجد وا 
 فطوبى لعبٍد تطير في بيتو ثـ زارني وحق عمى المزور أف يكـر الزائر ".

مي هللا عزَّ وجل.. وحفتيـ المبلئكة ػ ىذا حديث صحيح رواه اإلماـ مسمـ في صحيحو ػ وغشيتيـ الرحمة.. ىذا تج
وذكرىـ هللا فيمف عنده.. إذًا إذا أتيت بيت هللا عزَّ وجل لتزداد عممًا، نزلت عميؾ السكينة، وغشيتؾ الرحمة، 

 وحفتؾ المبلئكة، وذكرؾ هللا فيمف عنده، والنبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ:

 ابتغوا العزة عند هللا عزَّ وجل "." 

ومف بطأ بو عممو لـ يسرع بو نسبو.. القضية بالعمل ال باألمل، فأقرب الناس لمنبي عميو الصبلة والسبلـ أو أبو 
 ليب..

 (﴾2( َما َأْغَنى َعْنُو َماُلُو َوَما َكَسَب )0﴿ َتبهْت َيَدا َأِبي َلَيٍب َوَتبه )

 ) سورة المسد ( 

ة بنت دمحم، يا عباس عـ رسوؿ هللا أنقذا نفسيكما مف النار، أنا َّل أإني عنكما مف هللا شيئا، َّل )) يا فاطم
 يأتيني الناس بأعماليـ وتأتوني بأنسابكـ، مف يبطئ بو عممو لـ يسرع بو نسبو ((

 القضية بالعمل.

ت لقطعت يدىا ((   )) لو أف فاطمة بنت دمحم سَر

 ة عائشة " () مف رياض الصالحيف: عف " السيد

 ىكذا.

 )) َّل أمِل بيـ فيمِل هللا بي ولو كنت نبيًا (( 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

148 

ومف بطَّأ بو عممو لـ يسرع بو نسبو.. ىذا الحديث أتمنى عميكـ أف تكتبوه، سأقرأه عميكـ قراءًة إمبلئية ألنو مفيد 
إنساف، مع جدًا وواسع، ممكف تحدث الناس فيو، جالس مع صديقؾ، بمكاف عممؾ، في معؾ وقت فارغ تنتظر 

 أىمؾ في البيت، ذىبت لنزىة، معؾ دفتر صغير فيو أحاديث اقرأىـ، وهللا شيٌء جميل.

 روػ مسمـٌ عف أبي ىريرة رضي هللا عنو أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

)) مف نفهث عف مؤمٍف ُكربًة مف كرب الدنيا نفث هللا عنو كربًة مف كرب يـو القيامة، ومف يسر عمى معسٍر 
سر هللا عميو في الدنيا واآلخرة، ومف ستر مسممًا ستره هللا في الدنيا واآلخرة، وهللا في عوف العبد ما كاف ي

العبد في عوف أخيو، ومف سمؾ طريقًا يمتمس فيو عممًا سيهل هللا لو بو طريقًا إلى الجنة، وما اجتم َ َوـٌ في 
ونو بينيـ إَّل نزلت عمييـ السكينة، وغشيتيـ الرحمة، بيٍت مف بيوت هللا تعالى َط يتموف كتاب هللا، ويتدارس

 وحفهتيـ المالئكة، وذكرىـ هللا فيمف عنده، ومف بطهأ بو عممو لـ يسرع بو نسبو "((

* * * * * 

واآلف، إلى شيٍء مف سيرة أصحاب النبي عمييـ رضواف هللا، نحف في درٍس قبل الماضي بدأنا بقصة سيدنا 
ا، وفي الدرس الذؼ يمي أخذنا قصة صحابٍي آخر، ذكرني أحد اإلخوة بيذا، فأردت أف خالد، ووعدناكـ متابعتي
 أتابع الموضوع.

 سيدنا خالد رضي هللا عنو بعد أف أسمـ، وكاف مف المتفوقيف، والنبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ لو:

 )) عجبت لؾ يا خالد أرى لؾ فكرًا ((

وبعد وفاتو ارتد ُأناٌس كثيروف عف إسبلميـ، وحاربوا المسمميف، وظير  بعد ذلؾ توفي النبي عميو الصبلة والسبلـ،
ما يسمى بفتنة الرِّدة، وكانت أنباء المرتديف وتجمعاتيـ تزداد كل ساعٍة خطورًة، وخرج أبو بكٍر رضي هللا عنو 

المدينة، َمف عمى رأس ىذا الجيش الثاني، ولكف كبار الصحابة كاد يفرغ صبرىـ، ويجمعوف عمى بقاء الخميفة ب
 الذؼ اعترض عمى ذىابو لحرب المرتديف ؟ سيدنا عمٌي كـر هللا وجيو. 
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فإذا قرأتـ في نيج الببلغة أف سيدنا عمي يقوؿ: " أما بعد فقد تقنصيا ابف أبي قحافة مني تقنصًا " ال يعقل أف 
بعض الزيادات يجب أف يقف ىذا الموقف ىذا الصحابي الجميل مف سيدنا الصديق ويقوؿ ىذا الكبلـ. ىناؾ 

نحتاط ليا، َمف الذؼ وقف في وجو ىذا الخميفة العظيـ مف أجل أف يبقى في المدينة حفاظًا عمى حياتو ؟ سيدنا 
عمي كـر هللا وجيو قاؿ لو: " إلى أيف يا خميفة رسوؿ هللا ؟ ػ إلى أيف ػ إني أقوؿ لؾ ما قالو النبي عميو الصبلة 

ا أبا بكر وال تفجعنا بنفسؾ ". ىذا موقف سيدنا عمي مف سيدنا الصديق رضي هللا والسبلـ يـو أحد: " لـ سيفؾ ي
 عنو حينما أزمع أف يكوف عمى رأس جيٍش لحرب المرتديف.

ـ الجيش إلى إحدػ عشرة مجموعة، وجعل لكل  سيدنا الصديق حينما أصروا عميو، رضي أف يبقى بالمدينة وقسَّ
مف تمؾ المجموعات كاف سيدنا خالد بف الوليد أميرًا عمييا، ولما عقد مجموعٍة قائدىا، وعمى مجموعٍة ضخمٍة 

 الخميفة الصديق لكل أميٍر لواءه، اتجو صوب خالٍد وقاؿ لو: سمعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ:

 (( )) نعـ عبد هللا وأخو العشيرة خالد بف الوليد، سيف مف سيوؼ هللا سمهو هللا عمى الكفار والمنافقيف 

 يعني أشعرىـ جميعًا أنو أعبلىـ، وأنو أميٌر عمييـ.

حرٌب ضروس، وحرٌب طاحنة، وحرٌب كما يسمييا الناس: مجنونة، بيف المرتديف وبيف أصحاب النبي، عمى رأس 
المرتديف مسيممة الكذاب، يبدو أنيـ في أوؿ جولٍة المسمموف ما استطاعوا أف يفعموا شيئًا، سيدنا خالد بحنكتو 

دية ماذا فعل ؟ رأػ أف ىناؾ وىنًا، وىناؾ ضعفًا في أصحاب النبي عمييـ رضواف هللا، ماذا فعل ؟ مضى القيا
ينادؼ إليو فيالق جيشو وأجنحتو، وأعاد تنسيق مواقعو عمى أرض المعركة، ثـ صاح بصوتو المنتصر امتازوا 

 لنرػ اليـو ببلء كل حي.

دا، كي ليظير مف الذؼ يتراجع، مف الذؼ ضعفت عزيمتو، يعني أراد أف يجعل كل فرقٍة وكل جماعٍة عمى ح
 بيذه الطريقة أعاد ليـ حماسيـ، وأعاد ليـ معنوياتيـ، ىذه طريقة.

يبدو أف الصحابة الكراـ في الجولة الثانية يعني قويت معنوياتيـ واستبسموا، وضحوا بالغالي والرخيص، والنفس 
ـ عمى مسيممة الكذاب، وقد قتل في ىذه المعركة، وانتيت ىذه والنفيس، ومالت كفتيـ، وانتيت المعركة بفوزى

 المعركة التي تعد مف أقوػ المعارؾ التي خاضيا سيدنا خالد.
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سيدنا الصديق بعد أف انتيت معركة الردة مع المرتديف، أراد أف يفتح ببلد العراؽ وفارس، فعيَّف سيدنا خالد قائدًا 
س، سيدنا خالد استيل عممو بالعراؽ بكتٍب أرسميا إلى جميع والة كسرػ عمى جيٍش كبير لفتح العراؽ وببلد الفر 

ونوَّابو عمى أولية العراؽ ومدائنو، قاؿ في بعض كتبو: " بسم ميحرلا نمحرلا هللا مف خالد بف الوليد إلى فبلف مف 
وىف كيدكـ، مف والة كسرػ، سبللـٌ عمى مف اتبع اليدػ، أما بعد فالحمد  الذؼ فض خدمكـ، وسمب ممككـ، و 

صمى صبلتنا، واستقبل قبمتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلكـ المسمـ لو ما لنا وعميو ما عمينا، إذا جاءكـ كتابي فابعثوا إلي 
ال فو الذؼ ال إلو غيره ألبعثف إليكـ قومًا يحبوف الموت كما تحبوف الحياة ". كبلـٌ  بالرُّىف واعتقدوا مني الذمة، وا 

 واضٌح كالشمس.

زحف عمييـ أمر قواده وقاؿ: " ال تتعرضوا لمفبلحيف بسوء دعوىـ في شغميـ آمنيف، إال أف يخرج قبل أف ي
 بعضيـ لقتالكـ، فآنئٍذ قاتموا المقاتميف، ربنا عزَّ وجل قاؿ:

ـْ َوََّل َتْعَتُدوا﴾  ﴿ َوََاِتُموا ِفي َسِبيِل َّللاهِ الهِذيَف ُيَقاِتُموَنُك

 " ( 190) سورة البقرة: مف آية " 

، وأراد زعيـ الرـو ػ ىرقل ػ أف يصالح المسمميف،  في ببلد الرـو أيضًا.. توجو ىذا القائد العظيـ إلى ببلد الرـو
ولكف قوَّاده أبوا وقالوا: وهللا لنشغمف أبا بكر عمى أف يورد خيمو أردنا. بمغت ىذه المقالة سيدنا الصديق فقاؿ: " 

لخواطر في أف يفوزوا عمى المسمميف وساوس سماىا سيدنا الصديق، وهللا ألشفيف وساوسيـ بخالد ". يعني ىذه ا
 ألشفينيا بخالد.

سيدنا خالد وقف في جيشو خطيبًا وقاؿ: " إف ىذا يوـٌ مف أياـ هللا، ال ينبغي فيو الفخر وال البغي ػ الفخر شرؾ، 
أؼ نتبادليا ػ فيكوف أحدنا اليـو أميرًا،  والبغي عدواف ػ أخمصوا جيادكـ، وأريدوا هللا بعممكـ، وتعالوا نتعاور اإلمارة ػ

واآلخر غدًا، واآلخر بعد غٍد، حتى يتأمر كمكـ ". يعني أراد أف ينكر ذاتو، أراد أف يسمح لكل قائد فيمق أف يأمر 
، يعني أنكر ذاتو مف أجل ىذا العمل العظيـ.  عمى الجيش كمو في يـو

، طمب أيضًا خاض معركًة طاحنًة وانػتصر فيػيا، لكف في ى ذه المعركة جرت لقطة لطيفة، ) ماىاف ( قائد الرـو
أف يمتقي بسيدنا خالد، فالتقى بو ػ طبعًا عف بعد ػ قاؿ: " قد عممنا أنو لـ يخرجكـ مف ببلدكـ إال الجيد والجوع، 
ـ فإف شئتـ أعطيت كل واحد منكـ عشرة دنانير وكسوة وطعاـ وترجعوف إلى ببلدكـ، وفي العاـ القادـ أبعث لك



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

151 

 بمثميا " يعني مشي الحاؿ ىكذا ؟ 

وضغط خالٌد عمى أسنانو، وأدرؾ ما في كممات قائد الرـو مف سوء األدب، وأجابو الجواب التالي، قاؿ: " يا ىذا، 
إنو لـ يخرجنا مف ببلدنا الجوع كما ذكرت، ولكننا قوـٌ نشرب الدماء، ولقد عممنا أنو ال دـ أشيى وال أطيب مف دـ 

طشانيف ولسنا جائعيف ػ فجئنا لذلؾ ". الكبلـ في المعركة يصح ذلؾ. ألنو أحد الصحابة مشى الرـو ػ نحف ع
 مختااًل فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ف((  )) إف هللا يكره ىذه المشية إَّل في ىذا المَو

 ) مف كشف الخفاء (

 ألف التكبر عمى المتكبر صدقة.

 شو، ورفع لواءه عاليًا وقاؿ: " هللا أكبر ىِب رياح الجنة ".ولوػ سيدنا خالد زماـ فرسو عائدًا إلى صفوؼ جي

 أحد المسمميف الشجعاف اقترب مف أبي عبيدة الجراح رضي هللا عنو والقتاؿ دائر يقوؿ: 

إني قد عزمت عمى الشيادة، فيل لؾ مف حاجٍة إلى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبمغيا لو حيف ألقاه ؟. أنا ماشي، إني قد 
 عمى الشيادة فيل لؾ مف حاجٍة إلى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبمغيا لو حيف ألقاه؟  عزمت

 فيجيب أبو عبيدة: نعـ، قل لو يا رسوؿ هللا إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا، الذؼ وعدنا هللا بو وجدناه حقًا.

الذؼ جاءت امرأتو إلى النبي وتوسمت سيدنا عكرمة بف أبي جيل، ىذا الذؼ أىدر النبي دمو قبل أف يسمـ، وىذا 
لو أف يعفو عنو، وعفا عنو، وأعطاىا عمامتو إشارًة إلى ذلؾ، ىذا الذؼ قدـ إلى النبي مسممًا قاؿ النبي عميو 

 الصبلة والسبلـ ألصحابو:

 )) جاءكـ عكرمة مسممًا فإياكـ أف تسبوا أباه فإف سب الميت يؤذي الحي وَّل يبمغ الميت((

 ) مف الموطأ (
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ىذا البطل الذؼ عفا النبي عنو أبمى في الحروب ببلًء حسنًا، ماذا فعل عكرمة بف أبي جيل ؟ قاؿ: لطالما قاتمت 
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قبل أف ييديني هللا إلى اإلسبلـ، أأفر مف أعداء هللا اليـو ؟ يعني معقوؿ، ثـ يصيح في كوكبٍة مف 

؟ فبايعو عمى الموت كوكبة مف المسمميف، ثـ ينطمقوف معًا إلى قمب المعركة ال الفرساف: َمف يبايع عمى الموت 
 يبحثوف عف النصر بل عف الشيادة، ويتقبل هللا بيعيـ وبيعتيـ فيستشيدوف جميعًا.

وىؤالء آخروف أصيبوا بجراٍح أليمة، وجيء ليـ بماٍء ليشربوا، فمما قدـ الماء إلى أوليـ أشار إلى الساقي: أف 
أخي، اآلف إذا ركب سيارة يطمعوا الكل ويتركوا اثنيف أو ثبلثة تحت، ينسوا، في الوليمة يأكموا وينسوا واحد أعطي 

ببل أكل، إذا بالنزىات كل إنساف يحب نفسو، أما ىؤالء وىـ عمى وشؾ الموت، والجريح بحاجة لمماء بشكل 
 كبير، ويشير لمساقي أف أعطي أخي بجانبي !!

 ميف والحمد  رب العال
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…هللا بتقوى  الغفاري  ذر ْلبي النبي وصايا - 0الحسف الخمق( :  027 - 000) الدرس

08-07-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ  الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم
أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

ي عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ ف
 الصالحيف.

أييا اإلخوة المؤمنوف... الحديث حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص موضوعو اليـو ) الخمق الحسف(.

فعف أبي ذر رضي هللا عنو أنو قاؿ، قمت: 

يا رسوؿ هللا أوصني.

قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

)) أوصيؾ بتقوى هللا فإنيا زيف ْلمرؾ كمو(( 

باف: وفي رواية البف ح

)) فإنيا رأس اْلمر كمو (( 

 قمت: يا رسوؿ هللا زدني.

قاؿ: عميؾ بتبلوة لقرآف وذكر هللا عز وجل، فإنو ذكٌر لؾ في السماء ونور لؾ في األرض.

 قمت: يا رسوؿ هللا زدني.
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 قاؿ: عميؾ بطوؿ الصمت فإنو مطردة لمشيطاف وعوف لؾ عمى أمر دينؾ.

 قمت: يا رسوؿ هللا زدني.

 ياؾ وكثرة الضحؾ فإنو يميت لقمب ويذىب بنور الوجو.قاؿ: إ

 قمت: يا رسوؿ هللا زدني.

ف كاف مرًا.  قاؿ: قل الحق وا 

 قمت: زدني.

 قاؿ: ال تخف في هللا لومة الئـ.

 قمت: زدني.

 قاؿ: ليحجزؾ عف الناس ما تعمـ مف نفسؾ. 

ر الديف الخمق الحسف. حينما فيـ حديث طويل ولو تتمة، اخترت لكـ ىذا الحديث لحقيقة واحدة وىي أف جوى
أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف الديف مجموعة قَيـ، مجموعة أخبلؽ فاضمة، هللا سبحانو وتعالى أحبيـ، ونصرىـ، 
واستخمفيـ في األرض، حينما مسخ الديف وتقمص إلى بعض العبادات الشعائرية ؛ مف صياـ، وحج، وصبلة مف 

 عندئٍذ تخمى هللا عف المسمميف، ربنا عز وجل يقوؿ: دوف تمثل ليذه القيـ،

َيَواِت َفَسْوَؼ َيْمَقْوَف َغّيًا ) اَلَة َواتهَبُعوا الشه ـْ َخْمٌف َأَضاُعوا الصه  (﴾59﴿ َفَخَمَف ِمْف َبْعِدِى

 ) سورة مريـ ( 

َيَوا اَلَة َواتهَبُعوا الشه ـْ َخْمٌف َأَضاُعوا الصه  ِت﴾﴿ َفَخَمَف ِمْف َبْعِدِى

 ) سورة مريـ ( 
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 فالنبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: 

 )) إنما بعِت معممًا (( 

 ) مف تخريج أحاديث اإلحياء: عف " عبد هللا بف عمرو " (

 )) إنما بعِت ْلتمـ مكاـر اْلخالؽ (( 

 ) مف لجامع ألحكاـ القرآف (

سد يحتاج إلى طعاـ، ويحتاج إلى جو لطيف في ىذه النفس اإلنسانية التي أودعيا هللا فينا مرتبطة بالجسد، فالج
لى جو دافئ في الشتاء، يحتاج إلى نصفو اآلخر، ىذا الجسد يحتاج إلى الُمَتع التي أودعيا هللا فيو،  الصيف، وا 
والنفس مرتبطة مع ىذا الجسد، إذًا اإلنساف إما أف يستمد سروره ػ إف صح التعبير ػ مف ارتباط النفس بالجسد، 

ما أف تتصل النفس بربيا، اتصاليا بربيا يسعدىا، واتصاؿ  ومف تنعُّـ الجسد بيذه المتع التي أودعيا هللا فيو، وا 
النفس بالجسد يطفي عمييا المذة، يمكف أف نسمي المتع الحسية التي تستمع بيا النفس عف طريق الجسد لذائذ، 

 ق سعادة.ويمكف أف نسمي ذلؾ السرور الذؼ تنعـ بو النفس عند اتصاليا بالخال

ما أف يؤثر المتعة مف  فاإلنساف بيف أحد شخصيف ؛ إما أف يؤثر المتعة مف خبلؿ الجسد، وىذا شأف الحيواف، وا 
خبلؿ اتصالو بخالق األكواف، وىذا شأف اإلنساف، اإلنساف خمق ليسعد با عز وجل " عبدؼ خمقت لؾ ما في 

لؾ فبل تتعب ػ وخمقتؾ مف أجمي فبل تمعب، فبحقي  السماوات واألرض فبل تتعب ػ خمقت لؾ، الكوف كمو مسخر
عميؾ ال تتشاغل بما ضمنتو لؾ عما افترضتو عميؾ ". أنت بيف اتجاىيف ؛ بيف أف ترتقي إلى خصائص الَمَمؾ 
وتفوؽ الممؾ، وبيف أف تيبط إلى خصائص الحيواف وتسفل عف الحيواف، لما قاؿ سيدنا عمي: " ركب الَمَمؾ مف 

ركب الحيواف مف شيوة ببل عقل، ركب اإلنساف مف كمييما، فإف سما عقمو عمى شيوتو أصبح عقل ببل شيوة، و 
ف سمت شيوتو عمى عقمو أصبح دوف الحيواف ".  فوؽ المبلئكة، وا 

أنت دائمًا في بيتؾ، في عممؾ، في حركتؾ اليومية، في نشاطؾ، بيف أف تستمد السعادة مف اتصالؾ با، وبيف 
متُّع جسدؾ بالشيوات األرضية، ممارسة الُمَتع األرضية تعقبيا كآبة، وتعقبيا ندامة، في الدنيا أف تستمد المذة مف ت
 قبل اآلخرة..
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ـٍ ) اَر َلِفي َجِحي فه اْلُفجه (﴾04﴿ َواِ 

) سورة االنفاطار ( 

و، شقي جحيـ الُبعد، جحيـ تعذيب الضمير، ألف اإلنساف خمقو هللا عمى فطرة عالية، فإذا خالف فطرتو شقي ى
 بذاتو، أما إذا اتصل بخالقو سعد سعادة أبدية في الدنيا واآلخرة.

اآلف، ىذا االتصاؿ با ما ثمنو، ثمنو الخمق الحسف، فأنت في اآلخرة ال تسعد إال باألعماؿ الطيبة التي أساسيا 
خبلقية التي وقفتيا في مواقف أخبلقية ؛ في البذؿ، في الحمـ، في العدؿ، في الرأفة، في المطف، ىذه المواقف األ

الدنيا، والتي وقفتيا بسبب طاعتؾ  عز وجل ىي ثمف الجنة، ثمف سعادتؾ في الدنيا وثمف الجنة في اآلخرة، 
بمجرد أف تطيع هللا عز وجل، ولكف الشيء الدقيق ىو أف طاعة هللا عز وجل تحتاج إلى أف تضحي بالمذائذ التي 

 حرَّميا هللا عز وجل.

ف شيوات، جعل لكل شيوة قناة مشروعة ؛ حب النساء، في قناة واحدة، في اإلسبلـ في أـ، في أودع باإلنسا
أخت، في ابنة، في زوجة، طريق الُمتعة بالمرأة ليس ليا إال قناٌة واحدة وىي قناة الزواج، طريق المتعة بالماؿ 

طريق واحد أف تكوف في خدمة  ليس لو إال طريق واحد ىو الكسب المشروع، طريق العمو في األرض ليس لو إال
الخمق، وأف تكوف قريبًا مف الحق، إذًا الموضوع دقيق، فيذا اإلنساف إما أف تشده نوازعو الحيوانية ؛ فيغرؽ في 
ما أف تشده قيمو الخمقية فيسعد بقربو مف هللا عز وجل، ولكف قربو  الطعاـ، والشراب، والنساء، والمباىج.. إلخ، وا 

مف، هللا عز وجل عزيز، معنى عزيز ال يتجمى عمى قمب اإلنساف ببل سبب، وببل ثمف، مف هللا عز وجل لو ث
 والثمف ليس رخيصًا، سمعة هللا غالية، الثمف أف تنيى نفسؾ عف اليوػ..

ـَ َربِِّو َوَنَيى النهْفَس َعِف اْلَيَوى ) ﴾(40( َفِإفه اْلَجنهَة ِىَي اْلَمْأَوى )40﴿ َوَأمها َمْف َخاَؼ َمَقا

) سورة النازعات ( 

لذلؾ اإلنساف في الدنيا يكوف فقير، الفقر لو أخبلؽ، أخبلؽ الفقير التجمُّل، والصبر، والتعفف، يكوف غني والغنى 
لو أخبلؽ، التواضع، والسماحة، والسخاء، يكوف قوؼ والقوة ليا أخبلؽ، أخبلؽ القوؼ العدؿ، واإلنصاؼ، 

البتياؿ إلى هللا عز وجل، وعدـ القنوط مف رحمة هللا، فالموضوع والتواضع، يكوف ضعيف، أخبلؽ الضعيف ا
 موضوع يتعمَّق بسعادة اإلنساف في الدنيا واآلخرة.
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فمو أردت أف تمخص الديف كمو ما زاد عف أنو الخمق الحسف، وأصحاب النبي عمييـ رضواف هللا فيموا حقيقة 
يدنا جعفر بف أبي طالب رئيس وفد المياجريف قاؿ لو: الديف، فيموا جوىر الديف، والدليل عندما سأؿ النجاشي س

، قاؿ:  ما الذؼ جاء بو نبيكـ ؟ ىنا الشيء الدقيق ىو أف ىذا الصحابي الجميل ما قاؿ: إننا نصمي ونصـو

" أييا كنا قومًا أىل جاىمية ػ نحف أىل جاىمية ػ نعبد األصناـ، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الرحـ، 
وار ػ ىذه أخبلؽ الجاىمية، ممذات عمى حساب اآلخريف، اقتناصًا لمذائذ، بأية طريقٍة، وبأؼ ثمف، مع ونسيء الج

ضرب ُعرض الحائط بكل القيـ اإلنسانية، ىذه الحقيقة حقيقة ثابتة، اإلنساف الشيواني يريد شيوتو بأؼ ثمف، مف 
ماعية ػ حتى بعث هللا فينا رجبًل ػ ىذا أؼ طريق، عمى حساب قيمو، عمى حساب دينو، عمى حساب القواعد االجت

النبي الكريـ ما صفتو، كـ رصيده في البنؾ ؟ ػ نعرؼ أمانتو، وصدقو، وعفافو، ونسبو ػ أربع أشياء، صدؽ، 
أمانة، عفاؼ، نسب ػ فدعانا إلى هللا لنعبده ونوحده، وندع ما كاف يعبد آباؤنا مف الحجارة واألوثاف، وأمرنا بصدؽ 

 األمانة، وصمة الرحـ، وحسف الجوار، والكف عف المحاـر والدماء ".الحديث، وأداء 

بربكـ بماذا عرؼ ىذا الصحابي الجميل اإلسبلمي ؟ باألخبلؽ ؛ باألمانة، والصدؽ، وصمة الرحـ، وحسف الجوار، 
 والكف عف المحاـر والدماء.

لى فحينما نفيـ اإلسبلـ فيمًا شعائريًا، صمى، وصاـ، وحج، وزكى وانتيى األم ر، وانطمق إلى شيواتو، وا 
ذا فيمت اإلسبلـ  لى كسب الماؿ، وكسب الماؿ شطارة، إذا فعل ىذا ليس مف الديف في شيء، وا  حظوظو، وا 
مجموعة كبيرة جدًا مف القيـ واألوامر والنواىي في كل شؤوف حياتؾ، فأنت مسمـ ورب الكعبة، لئبل تقوؿ يا أخي 

لعميا، ألنيـ فيموا الديف فيمًا غير الفيـ الذؼ أراده هللا عز وجل، فيموه اإلسبلـ ألف مميوف وليست كممتيـ ىي ا
طقوس، فيموه حركات يؤدييا اإلنساف في الصبلة، وىكذا تعريف بعض الناس، بعض كتب الفقو: أقواؿ وأفعاؿ، 

ف لـ يحصل المطموب. تعالوا إلى كتاب  مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسميـ، فإذا أديت الصبلة سقط الوجوب وا 
 هللا، ماذا قاؿ هللا عف الصبلة ؟ ىل قاؿ عنيا أقواؿ وأفعاؿ تبتدأ بالتكبير وتختـ بالتسميـ، أـ قاؿ هللا عز وجل:

اَلَة َتْنَيى َعِف اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر َّللاهِ﴾  ﴿ ِإفه الصه

 " (45) سورة العنكبوت: مف آية " 
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ا ال تنياؾ عف الفحشاء والمنكر فأنت ال تصمي، وىذه الصبلة التي تصمييا ما لمجرد أف الصبلة التي تصميي
أرادىا هللا أبدًا، وما أمر بيا، وليست ىذه الصبلة ىي التي تنجيؾ يـو القيامة. تعالوا إلى الصياـ، " َمف لـ يدع 

، تعالوا إلى الحج " مف حج قوؿ الزور والعمل بو فميس  حاجة في أف يدع طعامو وشرابو " إذًا الصياـ انضباط
فمـ يرفث ولـ يفسق رجع مف ذنوبو كيـو ولدتو أمو " إذًا العبادات في أصميا أىدافيا أخبلقية، واإلنساف ال يرقى 

 إلى هللا إال باألخبلؽ.

لذلؾ اخترت لكـ ىذا الحديث الشريف ألنو يدور حوؿ مكاـر األخبلؽ، سيدنا أبو ذر رضي هللا عنو قاؿ، قبل أف 
رع في شرح الحديث يجب أف نوقف يقينًا قطيعًا أف ىناؾ تبلزمًا ضروريًا، الحديد يتمدد بالحرارة ىذا قانوف، ما أش

معنى قانوف ؟ أؼ حتمي الحدوث، أؼ حديد في أؼ مكاف وزماف عمى وجو األرض إذا أصابتو حرارة يتمدد، 
ف التديف الصحيح والخمق القويـ، يؤكد ىذا القرآف قانوف، يجب أف نعتقد اعتقاد جازمًا أف ىناؾ تبلزمًا ضروريًا بي

 والسنة..

يِف ) ُب ِبالدِّ ـَ )0﴿ َأَرَأْيَت الهِذي ُيَكذِّ  (﴾2( َفَذِلَؾ الهِذي َيُدعُّ اْلَيِتي

 ) سورة الماعوف ( 

 ىو نفسو..

﴾ ـْ ـْ َأنهَما َيتهِبُعوَف َأْىَواَءُى ـْ َيْسَتِجيُبوا َلَؾ َفاْعَم  ﴿ َفِإْف َل

 " (50ة القصص: مف آية " ) سور 

 " أال ال إيماف لمف ال أمانة لو، وال ديف لمف ال عيد لو ".. 

)) أتدروف مف المفمس ػ النبي الكريـ سأؿ أصحابو ػ َالوا: مف َّل درىـ لو وَّل متاع، َاؿ: َّل، المفمس مف أتى 
د شتـ ىذا، وضرب ىذا، وأكل ماؿ ى ذا، فيعطى ىذا مف حسناتو، يـو القيامة بصياـ، وزكاة، وحج، وصدَة، َو
ئات فالف وفالف ِـ يطرح في وىذا مف حسناتو، وىذا مف حسناتو، فإذا فنيت حسناتو طرح عميو مف سي

 (( النار

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف: عف " أبي ىريرة " (
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ا صح العمل ىذا ىو المفمس، فكل الذؼ أتمناه وأرجوه في ىذا الدرس أف توقنوا أف اإلسبلـ كمو خمق حسف، إذ
صحَّت العبادة، فإف لـ يصح العمل لـ تصح العبادة، يؤكد ىذا أيضًا أف ىذه المرأة التي قيل لمنبي عميو الصبلة 

 والسبلـ: إنيا تكثر مف صبلتيا، وصياميا، وصدقتيا، غير أنيا تؤذؼ جيرانيا بمسانيا، فقاؿ:

 )) ىي في النار (( 

، قاؿ: إنيا تكثر، مف صبلتيا، وصدقتيا، لـ يقل السائل: إنيا تصمي، ولـ يقل إني ا تتصدؽ، ولـ يقل إنيا تصـو
 وصياميا غير أنيا تؤذؼ جيرانيا بمسانيا قاؿ: ىي في النار 

يعني إذا المسجد خرج أناسًا قمًة متمسكيف بدينيـ تمسكًا صحيحًا كما أراد هللا ورسولو، فيذا ىو الفبلح كل 
 ا ىو التفوؽ، ىذا ىو الفوز، ىذه ىي السعادة .الفبلح، ىذا ىو النجاح كل النجاح، ىذ

فعف أبي ذر رضي هللا عنو أنو قاؿ، قمت: يا رسوؿ هللا أوصني قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: أوصيؾ بتقوػ هللا. 
فتقوػ هللا وردت بالقرآف الكريـ ثبلثمائة مرة، في أدؽ تعاريفيا، وفي أبسط تعاريفيا، كممة تقوػ مصدر، مف اتقى، 

فعل مزيد، مجرده وقى، فالتقوػ وكل مشتقاتيا مف وقى، وكممة وقى في معنى خطر، في معيا خطر، أنا واتقى 
، إذًا حينما  وقيت نفسي مف النار، وقيت نفسي مف الفقر، وقيت نفسي مف المرض، وقيت نفسي مف الجرثـو

صائب، اتقي الفقر، اتقي القير، اتقي تقوؿ: اتِق هللا، أؼ اتقي عذابو، اتقي نار جينـ، اتقي عذاب الدنيا، اتقي الم
الذؿ، اتقي اليـ، اتقي الحزف، اتقي االنقباض، اتقي الضياع، اتقي عذاب اآلخرة، اتقي عذاب البرزخ، اتقي 
ذا حذؼ المفعوؿ بو، أقوؿ لؾ: اتقي الحجر. ىذا الفعل مقيَّد بيذا المفعوؿ، أما إذا حذفت  عذاب القبر، اتقي وا 

طمقًا، يا أخي اتقي، اتقي كل شيء، كل خطر، كل شقاء، كل حزف كل إحباط، كل المفعوؿ أصبح الفعل م
إخفاؽ، اتقي، اتقي هللا، هللا عز وجل مصدر رحمة، اتقي هللا اتقي عذابو اتقي عقابو، اتقي عدالتو، اتقي البعد 

 عنو، اتقي الشقاء مف سخطو، لكف كيف أتقي ىذا ؟ بطاعتو.

طيا، وفي أجمميا: أف تتقي عذاب هللا بطاعتو، أف تتقي الشرؾ بالتوحيد، أف في أدؽ تعاريف التقوػ، وفي أبس
تتقي الكفر باإليماف، أف تتقي عقابو بطاعتو، أف تتقي البعد عنو بالقرب منو، أف تتقي سخطو بإرضائو، كممة 

في فصل عممو، واسعة، قاؿ: أوصيؾ بتقوػ هللا، فإنيا زيف ألمرؾ كمو، أمرؾ كمو، بحياة المؤمف كـ فصل في ؟ 
فإذا اإلنساف اتقى هللا في عممو يسعد بعممو ؛ ما كذب، فاليـو توفي أحد اإلخوة األكاـر في اتصاؿ بيني وبينو 
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طيب وىو طبيب، عند القبر قاـ طبيب آخر وأبَّنو، ذكر خصالو الحميدة، الذؼ لفت نظرؼ أف أناسًا كثيريف جدًا 
نتو خمسيف عامًا، مضى عمى تقاعده عشريف عامًا وال يزاؿ كرسيو بكوا بحرقة، طبعًا ىذا الطبيب أخمص في مي

محفوظًا في الجامعة، ألنو لمجرد أف يشعر بالنشاط يأتي إلى القسـ في الكمية، أخمص إخبلص عجيب، فقد خرج 
أجياؿ مف األطباء، عمميا اإلخبلص قبل أف يعمميا عمـ الطب، بعد أف انتيت التعزية، وقف طبيب مف تبلمذة 

ذا مارستو ىذ ا الطبيب البلمع، قمت لو: عممؾ الِمَيِنّي، أنا أقوؿ كممة دقيقة: العمل الميني إذا كاف مشروعًا وا 
ذا ابتغيت بو خدمة المسمميف، ىذا العمل الميني نفُسو  ذا ابتغيت بو أف تكتفي أنت وأىمؾ، وا  بطريقة مشروعة، وا 

 و إلى األبد.كاٍؼ أف تمقى هللا بو، وأف يدخمؾ الجنة، وأف تسعد ب

إذا أنت طبيب ؛ ما غششت مريضًا، وال ابتززت مالو، وال أوىمتو أف مرضو خطير كي يبق معؾ، وال كمفتو أف 
يحمل والمرض ال يستأىل التحميل، وال كمفتو أف يخطط، وأعراض قمبو ال تحتاج التخطيط، وال أوىمتو أنؾ الطبيب 

ىمو بشيء غير صحيح، وأخمصت لو، ونصحتو، ولـ تبتز األوؿ في ىذا الموضوع حتى يبقى معؾ، إذا لـ تو 
 مالو، ولبَّيت كل المرضى في كل األوقات، إف ىذا العمل الميني كاٍؼ كي يدخل الجنة.

كذلؾ الصيدلي، المحامي، المدرس، اإلنساف يبحث عف عمل صالح، ما في عمل أقرب لو مف مينتو، يبحث عف 
قامؾ هللا فييا، تجارتؾ، كف صادؽ " التاجر الصدوؽ مع النبييف عمل صالح، مينتؾ التي أنت فييا، التي أ

ذا  ذا وعدوا لـ يخمفوا، وا  والصديقيف يـو القيامة ".. " إف أطيب الكسب كسب التجار، الذيف إذا حدثوا لـ يكذبوا، وا 
روا، و  ذا كاف ليـ لـ يعسِّ ذا باعوا لـ يطروا، وا  ذا اشتروا لـ يذموا، وا  ذا كاف عمييـ لـ يماطموا ائتمنوا لـ يخونوا، وا  ا 

". ىذا كسب طيب، أنا أتمنى مف كل واحد منكـ يكوف لو أعماؿ صالحة كثيرة جدًا، أعماؿ في رعاية األيتاـ، 
وفي رعاية األرامل، وفي إعانة الضعفاء والبائسيف، وفي الدعوة إلى هللا عز وجل، ولكف قبل كل شيء العمل 

 فيو ىذا العمل يجب أف تتقنو، ألف إتقاف العمل جزٌء مف الديف، ويجب أف الميني الذؼ أنت فيو، الذؼ أقامؾ هللا
 تخمص لو، ويجب أف تنوؼ بو خدمة المسمميف.

فيذا الطبيب اليـو رأيتو مثبًل صارخًا إلنساٍف قضى كل حياتو في خدمة مرضاه، واإلخبلص ليـ، وفي تخريج 
ربائو ال، بل مف طبلبو األطباء ممف يعرفو، قمت: وهللا طبلٍب عمى شاكمتو، رأيتو بكاًء غير معقوؿ، ليس مف اق

ىذا عمل يحتاج أف يذكر في المسجد، ألف كل منا لو عمل، إذا استقاـ أكثر شيء في العمل الغش، والكذب، 
يت عممؾ كما أراد هللا عز وجل فأنت مرضي عنده.  واالحتياؿ، واإليياـ والتدليس، إذا أدَّ
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فإنيا زيف ألمرؾ كمو، بعممؾ إذا اتقيت هللا عز وجل لـ تكذب، أما إذا كنت تعتبر الحديث: أوصيؾ بتقوػ هللا، 
أف كبلـ التجار قرآف، ال تنجح، يقوؿ لؾ: إذا لـ تكذب ال تربح يا أخي، ىذه آية أـ حديث، أنت ماشي بأقواؿ 

ب ال تربح. أىذا الكبلـ الناس ؟ ىل أقواؿ الناس دستور لؾ ؟ إذا تاجر قاؿ لؾ وىو أجيل الُجَيبلء: إذا لـ تكذ
منزؿ ؟ بل ىذا كبلـ شيطاف، اصدؽ وستربح بالصدؽ، ال تكذب، هللا عز وجل ما كمفؾ مف أجل رزؽ قسمو هللا 

 لؾ أف تعصيو، أبدًا، لـ يحممؾ فوؽ طاقتؾ، لؾ عنده رزؽ.

ىذا الغصف، في ىذا  أقوؿ لكـ دائمًا مثل لكثرة تكراره أصبح عندكـ مألوفًا: ىذه التفاحة التي خمقيا هللا عمى
الفرع، في ىذا الجذع، في ىذا البستاف ىي لؾ، أما كيف تصل إلييا ؟ باختيارؾ ؛ يمكف أف تأخذىا شراًء، 
ويمكف أف تأكميا ضيافة، ويمكف أف تأكميا ىدية كمو مشروع، ويمكف أف تأكميا سرقًة، وتسواًل، واغتصابًا وىكذا، 

، " إف ر  وح القدس نفثت في روعي أف نفسًا لف تموت حتى تستوفي رزقيا، فاتقوا فالطريقة بيدؾ أما الرزؽ مقسـو
 هللا عباد هللا وأجمموا في الطمب واستجمموا مينكـ " إذًا ىذا في عممؾ.

 اآلف، في زواجؾ، إذا أنت عندؾ آيات قرآنية، هللا عز وجل قاؿ:

 ﴿ َوَعاِشُروُىفه ِباْلَمْعُروِؼ﴾

 " (19) سورة النساء: مف آية " 

نت لـ تفعل ىكذا، لسبب تافو أقمت عمييا النكير، لسبب تافو سببتيا وسببت أىميا، لسبب تافو أوقعت بيا أ
 األذػ، فالعمماء يقولوف: ما معنى قولو تعالى:

 ﴿ َوَعاِشُروُىفه ِباْلَمْعُروِؼ﴾

 " (19) سورة النساء: مف آية " 

ا، ال، تعني أف تحتمل األذػ منيا، فرٌؽ كبير جدًا بيف المعاشرة بالمعروؼ ال تعني أف تمتنع عف إيقاع األذػ بي
 أف تمتنع مف إيقاع األذػ بيا وبيف أف تحتمل األذػ منيا، إذا أنت طبَّقت ىذه اآلية، والنبي الكريـ يقوؿ: 
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 )) َّل يفرؾ مؤمف مؤمنة إف كره منيا خمقًا رضي منيا آخر ((

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف: عف " أبي ىريرة " (

 وطبقت الحديث الشريف:

 )) ليس منا مف وس َ هللا عميو ِـ َتر عمى عيالو ((

 ) مف الجامع الصغير: عف " جبير بف مطعـ " (

لو طبقت ىذه الحديث واآلية والحديث أنت زوج ناجح، تسعد بزواجؾ، إذا لما النبي الكريـ: " فإنيا زيف ألمرؾ 
ؾ، زيف لؾ في صحتؾ، لو اتقيت هللا عز وجل في ىذا كمو " فالتقوػ زيف لؾ في عممؾ، زيف لؾ في زواج

 الجسد، قاؿ لؾ:

 ﴿ َوُكُموا َواْشَرُبوا﴾

 " (31) سورة األعراؼ: مف آية " 

 ىذا أمر إباحة وليس أمر إلزاـ، قاؿ لؾ:

 ﴿ َوََّل ُتْسِرُفوا﴾

 " (31) سورة األعراؼ: مف آية " 

رة، لتعود عمى الطعاـ والشراب  في كل شيء، لـ يقل لؾ: ال تسرفوا في الطعاـ والشراب، جاءت ال تسرفوا متأخِّ
ولتنتقل إلى كل شيء، حتى في الُمَتع التي سمح هللا لؾ بيا، حتى في المباحات التي ال شائبة عمييا ال تسرفوا، 
ال تعمل عمميات بخريف العمر عمميتيف ثبلثة إذا في إسراؼ، ال يوجد  حتى ىذا الجياز يخدمؾ حتى الموت، وا 

 ؼ ىذا الجياز يخدمؾ إلى آخر لحظة..إسرا

 ﴿ َوُكُموا َواْشَرُبوا َوََّل ُتْسِرُفوا﴾

 القصد أنو زيف ألمرؾ كمو.
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ىذا القمب يتحمل كثير، أما إذا حممتو فوؽ طاقتو " مف أخذ مف الدنيا فوؽ ما يكفيو، أخذ مف حتفو وىو ال يشعر 
الطائمة إدارتيا تحتاج إلى جيد كبير، تحتاج قمب قوؼ، قد  " إذا اإلنساف ابتغى األمواؿ الطائمة جدًا، ىذه األمواؿ

 ال يحتمل القمب الصدمات النفسية، فتجد بمحظات مفاجئة فقد اإلنساف حياتو، ىكذا النبي الكريـ قاؿ: 

ا يكفيو أخذ مف حتفو وىو َّل )) خذ مف الدنيا ما شئت وخذ بقدرىا ىمًا ".. " ومف أخذ مف الدنيا فوؽ م
 (( يشعر

ف في وقت أو في صبر، اإلنساف يتتبع أوامر هللا عز وجل يجد في أوامر تخص النفس، تجد في أوامر لو أ
تخص العقل، وىناؾ ما يخص القمب، األعضاء، األجيزة، الزواج، األوالد، الجيرة، العمل، كسب الرزؽ، فإنيا 

 وجل قاؿ:زيف ألمرؾ كمو، وفي رواية ابف حباف: فإنيا رأس األمر كمو، لذلؾ ربنا عز 

ْحَمُف ) ـَ اْلُقْرَآَف )0﴿ الره ْنَساَف )2( َعمه  (﴾3( َخَمَق اإلِْ

ـ تعميـ القرآف عمى خمق اإلنساف، ىذا التقديـ ال يعني أف اإلنساف تعمَّـ القرآف قبل  ربنا عز وجل في ىذه اآلية قدَّ
ىذا الترتيب رتبي، أؼ أىمية المنيج  أف يخمق، ال، فيذا الترتيب ترتيب ُرَتِبي، في ترتيب زمني، في ترتيب زمني،

أىـ مف وجود، وجودؾ مف دوف منيج تافو ال قيمة لو، أحيانًا تجد شخص ضائع، تعبر أنت عف ىذا اإلنساف أنو 
ضائع، فمتاف، غير منضبط، ال يوجد عنده حراـ وحبلؿ، ال يوجد عنده عيب، ما عنده حياء، ما عنده ذوؽ، دابة 

 ىذا إنساف غير منضبط، فاإلنساف مف دوف منيج خطير جدًا.فمتانة يريد ماؿ وشيوات، 

تصور سيارة مف دوف مقود ومندفعة بقوة محرؾ شديدة، حتمًا في ليا مشكمة ىذه السيارة، البد مف أف تقتل أو أف 
يقتل صاحبيا أما إذا في مقود، المقود ىو العقل، الشرع ىو الطريق، والمقود ىو العقل، فالعقل ميمتو إبقاء 

لمركبة عمى الطريق، المقود ىو العقل، والشرع ىو الطريق، والشيوة المحرؾ فالشيوات إذا تحركت وأنت عمى ا
الطريق، والمقود يسعى إلبقاء المركبة عمى الطريق فيذا أكمل شيء، في اندفاع ولكف في مقود وفي طريق، إذا 

، مستحيل، فالشيوة قوة محركة إذا معيا مقود، ال يوجد اندفاع، المقود جاىز، والطريق جاىز لكف ال يوجد اندفاع
ال قوة مدمرة.  وفي طريق وا 
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قمت: يا رسوؿ هللا زدني، ىذا سيدنا أبو ذر رضي هللا عنو طموح، ال إسراؼ في الخير، وال خير في اإلسراؼ، 
بخدمة  باإلسراؼ ال يوجد خير، أما ال إسراؼ في الخير ؛ في موضوع معرفة هللا عز وجل، في حفع القرآف،

الخمق، بالصدقات ال يوجد إسراؼ أما مف دوف أعماؿ صالحة اإلسراؼ ليس خيرًا، قاؿ: عميؾ بتبلوة القرآف وذكر 
هللا عز وجل فإنو، ذكر لؾ في السماء ونور لؾ في األرض، يعني ما الطريق الذؼ يوصل إلى هللا عز وجل ؟ 

 أف تذكره.. 

َ ِذْكرًا َكِِيرًا )﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اْذُكرُ  ـْ َوَماَلِئَكُتُو 42( َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصياًل )40وا َّللاه ( ُىَو الهِذي ُيَصمِّي َعَمْيُك
ـْ ِمَف الظُُّمَماِت ِإَلى النُّوِر َوَكاَف ِباْلُمْؤِمِنيَف َرِحيمًا )  (﴾43ِلُيْخِرَجُك

 ) سورة األحزاب ( 

رًا. فاإلنساف إذا كل يـو خصص لنفسو كـ صفحة قرآف كريـ، جزء، نصف جزء، فاألمر: اذكروا هللا ذكرًا كثي
حزب، حزبيف، تبلوة مع تدبر، ىذا شيء إذا ألفو اإلنساف أصبح جزًء مف حياتو، مر معي " أنؾ إذا أردت أف 

ذا أردت أف يناجيؾ فاقرأ  القرآف " تحب تناجي ربؾ فادعوه ػ أحيانًا اإلنساف ماشي بطريق ادعي هللا عز وجل ػ وا 
هللا يكممؾ اقرأ القرآف، تحب تناجيو أنت ادعو، فخمي عبلقتؾ مع هللا عامرة بالدعاء وتبلوة القرآف، بالدعاء 
تناجيو، وبتبلوة القرآف يناجيؾ، وكل ما ارتقى اإلنساف اإلماـ الغزالي باإلحياء، يذكر أف ىناؾ مراتب لتبلوة 

أف هللا يخاطبؾ، في بعض  تتمو كبلـ هللا عز وجل ال تشعر إالالقرآف، في مرتبة مف ىذه المراتب حينما 
؛ أحواؿ أىل القرب إذا وقفوا إلى الصبلة ال يستمعوف إلى القرآف إال مف هللا عز وجل، ىذه شفافية عالية الحاالت

 جدًا، النبي الكريـ عندما قاؿ ألصحابو:

 ئكة ولزارتؾ في بيوتكـ (( )) لو بقيتـ عمى الحاؿ التي أنتـ عمييا عندي لصافحتكـ المال 

 ) مف مختصر تفسير ابف كثير (

إذًا عميؾ بتبلوة القرآف، التبلوة تحتاج إلى ضبط المفع، وتحتاج إلى فيـ المعنى، وتحتاج إلى التدبر، وتحتاج إلى 
ض إذا التطبيق، وكل ىذا مف تبلوة القرآف، فإنو ذكر لؾ في السماء ونور لؾ في األرض، طبعًا نور لؾ في األر 
ر لؾ الطريق، إذا قاؿ هللا عز وجل لؾ:  وقعت في مشكمة ورأيت القرآف الكريـ يحل لؾ ىذه المشكمة، كأنو نوَّ
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ـِ َربَِّؾ﴾  ﴿ َواْصِبْر ِلُحْك

 " (48) سورة القمـ: مف آية " 

 أحيانًا اإلنساف كوف متضايق، في مشكمة، ضغط نفسي عميو، شبح مشكمة، إذا قرأ قولو تعالى:

ـِ َربَِّؾ﴾﴿ َواْص   ِبْر ِلُحْك

 أال تشعر أف هللا عز وجل يأمرؾ أف تصبر، والصبر مفتاح الفرج.

 قمت يا رسوؿ هللا: زدني، قاؿ: عميؾ بطوؿ الصمت فإنو مطردة لمشيطاف وعوف لؾ عمى أمر دينؾ.

" تبلحع أحيانًا المشكمة أف جزء كبير جدًا مف المعاصي أساسيا المساف، وقديمًا قيل: " مف كثر كبلمو كثر خطأه 
بسيرة ىو المتكمـ األوؿ، يحكي كبلـ لطيف، أحيانًا يغمط، أحيانًا يغمط غمط كبير، أحيانًا يقع بالغيبة وىو ال 
يدرؼ، أحيانًا يمزح مزحة تمس واحد يصير في انزعاج شديد، فالذؼ يتكمـ دائمًا يغمط، فمذلؾ الصمت مف الوسائل 

ال فاسكت. " أمرت أف  التي تقي اإلنساف مف زالَّت المساف، خذ ىذه القاعدة: إما أف تتكمـ عف هللا عز وجل وا 
يكوف صمتي فكرًا، ونطقي ذكرًا، ونظرؼ عبرة " إذا لـ يكف لديؾ ما تقوؿ، فبل غناء في القوؿ، ىذا الكبلـ الفارغ 

ة، موضوعات كبلـ الناس، أحيانًا الغيبة والنميمة ىذه معاصي، لكف في موضوعات تافية ال يوجد فييا غيب
مألوفة جدًا متكررة، تافية، ال تعني شيء فمما اإلنساف يضبط لسانو، واألصح يخزف لسانو، ويستعد إللقاء 

 الموعظة، أو إللقاء الذكرػ أو إللقاء الحق، ىذا المساف قاؿ: أو نؤآخذ بما نقوؿ ؟! قاؿ: 

 نتيـ (( )) ويحؾ يا معاذ وىل يكب الناس في جينـ عمى مناخرىـ إَّل حصائد ألس

 ) مف الدر المنثور في التفسير بالمأثور (

حتى في البيت اإلنساف، لو أف امرأتو بدأت تصف لو فبلنة، أيف ماشية ؟!! ىذه معصية كبيرة، أف تصف امرأة 
؟ طوليا كذا، وكذا. أيف أنت تمشيف لزوجيا امرأة ثانية، لو أف زوجتؾ تخطب ألخوىا وقالي لؾ: وهللا شفنا فبلنة،

منوع في الديف، ممنوع منعًا باتًا فيو تحريـ، أحيانًا في سخرية، أحيانًا في نقد، أحيانًا في غيبة، أحيانًا في ىذا م
 نميمة، أحيانًا في نقل مف إنساف إلنساف، ىذه كميا معاصي، قاؿ: 
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 )) فيؾ يا فالف خصمتاف يحبيما هللا ورسولو، أَّل وىما الصمت وحسف الخمق (( 

ذا في معو شيء يقولو فميقمو، الحقيقة المتكمـ بالحق أرقى مف الصامت، أرقى بكثير، بل في الصمت، فاإلنساف إ
بعض األحياف " الساكت عف الحق شيطاف أخرس "، وفي بعض أنواع الكذب، كذب سكوتي، فإنؾ لو حكيت 
إجماع تحل مشكمة، ولكف سكت سكوتؾ عمل مشكمة، السكوت ىو الكذب، في كذب سكوتي، وفي بأصوؿ الفقو 

السكوت، أحيانًا اإلنساف يتكمـ بشيء والكل ساكتيف أؼ موافقيف، السكوت موافقة، عمى كل الذؼ ينطق بالحق 
أرقى مف الذؼ يصمت، ولكف الذؼ يصمت أرقى بمميوف مرة مف الذؼ يقع في معاصي المساف، " ال يستقيـ إيماف 

 .عبد حتى يستقيـ قمبو، وال يستقيـ قمبو حتى يستقيـ لسانو "

إذًا: عميؾ بطوؿ الصمت فإنو مطردة لمشيطاف وعوف لؾ عمى أمر دينؾ، قمت زدني، قاؿ: إياؾ وكثرة الضحؾ 
 فإنو يميت القمب ويذىب بنور الوجو.

ـ، اإلنساف يضحؾ، أحيانًا ربنا عز وجل يدخل عمى قمب اإلنساف  النبي عميو الصبلة والسبلـ ُجلُّ ضحكو التبسُّ
: " روحوا القموب ساعة بعد ساعة، فإف القموب إذا كمت عميت " والنبي الكريـ إذا السرور، وسيدنا عمي يقوؿ

دخل بيتو كاف بسامًا ضحاكًا، وكاف يمزح وال يمزح إال حقًا، كاف يمزح، في أحيانًا يكوف الجو جو عبس وتولى، 
وفي مرح أساسو  جو جاؼ، المؤمف مع أىمو، مع إخوانو، في مرح، في طيب، في بشاشة، ولكف في مرح برؼء،

المزاح الرخيص، وفي مرح أساسو تقصي عيوب اآلخريف، وفي مرح أساسو محاكاة اآلخريف، أحيانًا واحد ذكي 
 جدًا يقمد اآلخريف، بجمسة واحدة يقمد مئة واحد، ىذا بحركاتو، ىذا بكبلمو، ىذه كميا غيبة.

ل امرأة ػ بالمناسبة، الغيبة أنواع، ىناؾ غيبة في القمب، في قصة مشيورة ب عيد اإلماـ مالؾ: أف مغسمة كانت تغسِّ
ال أنيا قصة ليا مغزػ ػ وىي تغسميا التصقت يدىا بجسـ الميتة، حاولت بجيد  وال أدرؼ مبمغيا مف الصحة وا 
كبير نزعيا، ولكف مستحيل، فمما يئست أخبرت أىل الميتة تعالوا، أىل الميتة وقعوا في حيرة، أنقطع جزًء مف لحـ 

ـ نقطع يد المغسمة، قضية محيِّرة. اإلماـ مالؾ يقاؿ: أنو ال يفتى ومالؾ في المدينة. فاإلماـ مالؾ حينما الميتة، أ
رفعت لو ىذه القضية أمر أف تجمد ىذه المغسمة ثمانيف جمدة، قاؿ: لقد اغتابتيا بنفسيا، وىي تغسميا، اتيمتيا 

 ىا.بعرضيا، فجمدت ثمانيف جمدة، ومع الضربة الثمانيف نزعت يد

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  167 

في غيبة بالقمب، أنت لست متأكدًا، اتيمتو بالسرقة ولست متأكدًا، اتيمتو بالكذب ولست متأكد، حتى في القمب 
في محاسبة عمييا، اآلف في غيبة بالحركات، المساف لـ يتكمـ إطبلقًا، إذا وضعت يؾ عمى فمؾ، أنؾ ال تريد 

أعمـ ال نعرؼ، تكممت كل شيء، ما خميت شيء لـ تقمو بيذ الكبلـ عميو، فيذه غيبة، متأكد أف ذمتو تعبانة ؟ هللا 
العممية، هللا أعمـ !! ىذه غيبة، التقميد غيبة، إذا واحد يسمي رفاقو، فبلف ىكذا يتكمـ، فبلف يشمي ىكذا ىذه غيبة.
براز  لذلؾ قاؿ: إياؾ وكثرة الضحؾ. فالضحؾ الذؼ أساسو نيش أعراض الناس، وتقميدىـ والحديث عنيـ، وا 

وبيـ ىذا ضحؾ أساسو المعصية، فيذا الضحؾ يميت القمب، أما في ضحؾ آخر، النبي الكريـ كاف بسامًا عي
ضحاكًا، جاءه رجل وقع عمى امرأتو في رمضاف ػ والقصة مشيورة ػ قاؿ لو: يجب أف تعتق ربة، قاؿ لو وهللا ما 

، قاؿ  لو: ال أستطيع، قاؿ لو: تصدؽ. قاؿ معي، ػ وال أذكر النص بالضبط ػ فقاؿ لو: يجب أف تصـو ستيف يـو
لو: ليس معي. فالنبي الكريـ أعطاه شيء مف التمر لكي يتصدؽ بو. قاؿ لو: وهللا ما في أفقر مني. قاؿ لو: كمو 

 وخمصنا، ضحؾ النبي كثيرًا حتى بدت نواجزه.

في شخص  في مواقف مضحكة، لكف ما في إشكاؿ، ممكف تكوف أب ومعمـ، وتكوف مرح، وتكوف بساـ ضحاؾ،
آخذ لحالو تكمف، مف دوف طعمة، فبلـز األوالد ينتظروا مجيئؾ، أما ىناؾ أب يفرحوا األوالد بغيابو، إذا كاف طمع 
يتنفسوا الصعداء، طمع األب مف البيت، أما إذا كنت أنت مؤنس، النبي الكريـ كاف يعمل حالو جمل ويركب عمى 

 ظيره الحسف والحسيف، يقوؿ: 

ما ونعـ الحمالف أنتما (( )) نعـ الجمل جممك

ىكذا عممنا النبي، قاؿ: 

)) مف كاف لو صبي فميتصابى لو (( 

 ) مف الجامع الصغير: عف " معاوية " (

بل إف في الجنة بابًا ال يدخمو إال مف أدخل الفرح عمى الصغار، ففي ضحؾ رحماني، وفي ضحؾ شيطاني.

والحمد  رب العالميف 
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ذر ْلبي النبي وصايا تتمة - 2الحسف الخمق( :  027 - 002) الدرس

15-07-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

إنؾ  الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا
أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 الصالحيف.

الحديث الشريف الذؼ بدأناه في الدرس الماضي. أييا اإلخوة المؤمنوف... نتابع شرح

فعف أبي ذٍر رضي هللا عنو أنو قاؿ:

قمت: يا رسوؿ هللا أوصني.

قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: أوصيؾ بتقوػ هللا فإنيا زيٌف ألمرؾ كمو.

 وفي رواية ابف حباف: " فإنيا رأس األمر كمو ".

 قمت: يا رسوؿ هللا زدني.

".لؾ في السماء ونوٌر لؾ في األرض لقرآف، وذكر هللا عزَّ وجل فإنو ػ أؼ تبلوة القرآف ػ ذكرٌ قاؿ: " عميؾ بتبلوة ا

قمت: يا رسوؿ هللا زدني.

قاؿ: " عميؾ بطوؿ الصمت فإنو مطردٌة لمشيطاف وعوٌف لؾ عمى أمر دينؾ ".

 قمت: يا رسوؿ هللا زدني.
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 الوجو ". إلى ىنا وصمنا في الدرس الماضي.قاؿ: إياكـ وكثرة الضحؾ فإنو يميت القمب ويذىب بنور 

 قمت: يا رسوؿ هللا زدني.

ف كاف مرًا ".  قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: " قل الحق وا 

الحقيقة المؤمف الصادؽ يوضع في أحاييف كثيرة في ظروٍؼ صعبة، لو أنو قاؿ الباطل، لسمـ، لو أنو قاؿ 
ر أنو سيعاني مشكبلٍت كثيرة، ولكف المؤمف مع الحق الباطل، الستراح فيما يبدو لو، ولكنو إذا قاؿ الح ق يتصوَّ

يدور معو حيثما دار، قمت لكـ مرًة: سيدنا عمر كاف مع نفر مف أصحابو، قاؿ لو أحدىـ مادحًا: " وهللا يا أمير 
ذؼ المؤمنيف ما رأينا أفضل منؾ بعد رسوؿ هللا ". ىذا الكبلـ !! أيف سيدنا الصديق، ىذا الصحابي الجميل ال

 وصفو النبي عميو الصبلة والسبلـ فقاؿ: 

 )) سدوا كل خوخة في ىذا المسجد غير خوخة أخي أبي بكر ((

 ) مف الدر المنثور: عف " ابف عباس " (

 ىذا الذؼ قاؿ عنو النبي عميو الصبلة والسبلـ:

 )) ما طمعت شمٌس عمى رجٍل بعد نبٍي أفضل مف أبي بكر (( 

 ف الكريـ، ىذا الذؼ تحدث عنو النبي عميو الصبلة والسبلـ الشيء الكثير..ىذا الذؼ ورد ذكره في القرآ

 )) ما دعوت أحدًا إلى اإلسالـ إَّل كانت لو كبوة إَّل أخي أبا بكر (( 

 ) مف مختصر تفسير ابف كثير (

سيدنا النبي  ىذا الذؼ قاؿ: " وهللا يا أمير المؤمنيف ما رأينا أفضل منؾ بعد رسوؿ هللا ". أيف سيدنا الصديق ؟!
عميو الصبلة والسبلـ حينما كاف يخطب عمى المنبر كاف يقف عمى أعمى درجة، فمما جاء بعده الصديق وقف 
عمى درجة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثـ ىالو األمر، فنزؿ درجة، فقاؿ: " ما كاف هللا ليراني أف أرػ نفسي في مقاـ رسوؿ هللا 

 ليراني أف أرػ نفسي في مقاـ أبي بكر " ونزؿ درجة. إذًا فمما قاؿ ىذا الرجل أنو: " سيدنا عمر قاؿ: " ما كاف هللا
" وهللا ما رأينا أفضل منؾ بعد رسوؿ هللا ". ىذا الكبلـ غير صحيح، سيدنا عمر دقق فييـ جميعًا، إلى أف قاؿ 
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 أحدىـ: 

 ال وهللا لقد رأينا خيرًا منو. 

 قاؿ: َمف ىو ؟ 

 قاؿ: أبو بكر. 

 ىا قاؿ سيدنا عمر: كذبتـ جميعًا وصدقت.فعند

خاطب ىذا الذؼ قاؿ الحق، يبدو أف األوؿ رأػ أو توىَّـ أف ىذه الكممة ربما ارتاح ليا سيدنا عمر، أو ربما 
أعجبتو، حينما قاليا ما كاف يعرؼ َمف ىو عمر رضي هللا عنو، سيدنا عمر أبى إال الحق، قاؿ: "كنت أضل مف 

 أطيب مف ريح المسؾ " ىذا الحق.بعيرؼ وكاف أبا بكٍر 

ذا قمت الحق كسدت،  في البيع والشراء، قد يقوؿ لؾ: انصحني. تفضل قل الحق، إذا قمت الباطل نِفَقت سمعتؾ، وا 
ـ بيف اثنيف ؛ واحٌد عظيـ والثاني غير عظيـ، واحٌد يموذ بؾ واآلخر ال يموذ بؾ، واحٌد يسعدؾ أف ترضيو  قد تحكَّ

ف كاف مرًا، في التحكيـ، في واآلخر ال تعمق كبير  ـ بينيما، بماذا تحكـ ؟ قل الحق وا  أىمية عمى إرضائو، تحكَّ
ف كاف مرًا ألف هللا عزَّ وجل  القضاء، في البيع، في الشراء، في العبلقات االجتماعية، في كل أمر قل الحق وا 

ذا قمت الباطل فأنت مع الباطل، وا لباطل زائل، والذؼ يربط مصيره ىو الحق، فإذا قمت الحق فأنت مع الحق، وا 
 بالحق ىذا يسعد في الدنيا واآلخرة، ألف الحق ثابت، أما الباطل متغير، فمو اإلنساف تكمـ الباطل.

* * * * * 

 بالمناسبة ىناؾ حديثاف شريفاف، ليما أىميٌة كبيرٌة جدًا في عبلقة اإلنساف مع ربو ومع الناس.

 الحديث األوؿ:

 يٍة كاف أبعد مما رجا وأَرب مما اتقى (()) مف ابتغى أمرًا بمعص
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لو ابتغيت أمرًا بمعصية، والكذب معصية، وأف تقوؿ الباطل معصية، وأف تتوسل إلى ىذا الغرض عف طريق 
 مخالفة قناعاتؾ فيذا معصية " فمف ابتغى أمرًا بمعصيٍة كاف أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى ".

 الحديث اآلخر:

  إال عوضو هللا خيرًا منو في دينو ودنياه "." ما ترؾ عبٌد شيئًا 

 ) مف الجامع الصغير: عف " ابف عمر " (

لو أف الناس تمثموا ىذيف الحديثيف الشريفيف، واستوعبوا مضمونيما، وطبقوىما في حياتيـ اليومية، لسعدوا 
 وأسعدوا.

* * * * 

 فقمت: يا رسوؿ هللا زدني.

ف كاف مرًا ".  قاؿ: " قل الحق وا 

نصاؼ مف صفات المؤمف، ينصف الناس، فيو يقوؿ ما لو وما عميو، لما اإلنساف يغفل ما لو ويبرز ما فاإل
عميو، ما أنصف ظمـ، حتى لو كاف خصمؾ يجب أف تقوؿ الحق ولو كاف مرًا، حتى لو حممؾ الحق عمى أف 

 ا عمر " أنت مع الحق.تمدح خصمؾ، وعمى أف تذـ صديقؾ. ماذا قاؿ سيدنا عمر: " ما ترؾ الحق لؾ صاحبًا ي

والقصة الشييرة التي جرت في عيد المنصور حيث كاف عنده أبو حنيفة النعماف رضي هللا عنو، وكاف عند 
المنصور الخميفة العباسي قاٍض مف أعتى القضاة، ومف أشدىـ خصومًة ألبي حنيفة النعماف. ىذا القاضي أراد 

 أف يحرج أبا حنيفة فقاؿ لو:

 ي الخميفة بقتل امرٍغ أأقتمو أـ أتريث فمعمو مظمـو ؟ يا إماـ، إذا أمرن
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فقاؿ أبو حنيفة: الخميفة عمى الحق أـ عمى الباطل ؟ سألو سؤاؿ، صار القاضي محرج جدًا، إف قاؿ لو: عمى 
 الباطل قطع رقبتو.

 فقاؿ: الخميفة عمى الحق.

ة مع الحق كف مع الحق. فمما خرج قاؿ: أراد فقاؿ أبو حنيفة النعماف رحمو هللا تعالى: كف مع الحق، ماداـ الخميف
 أف يقيدني فربطتو.

المؤمف كيٌس فطٌف حذر، والمؤمف كما قاؿ سيدنا عمر: " لست بالخب وال الخب يخدعني ". يعني مف صفات 
المؤمف أنو حكيـ، وفي عنده فطنة، وفي عنده ذكاء، وفي عنده حرص، وفي عنده يقظة، وفي عنده حسف 

 تصرؼ.
القصة لقوؿ أبي حنيفة: كف مع الحق ؟ أياـ يتشاجر ابنؾ مع ابف صديقؾ، يجب أف تكوف مع الحق، ذكرت ىذه 

 أما الجاىل مع ابنو عمى باطل، والنبي عميو الصبلة والسبلـ عندما قاؿ:

 )) انصر أخاؾ ظالمًا أو مظمومًا ، َالوا: يا رسوؿ هللا ننصره مظمومًا فكيف ننصره ظالمًا ؟ َاؿ: باْلخذ عمى
 يده (( 

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف (

والقصص التي تتحدث عف القضاة المسمميف في عيد ازدىار اإلسبلـ أكثر مف أف تحصى، يعني أف أحد 
القضاة، جاءتو ىديٌة في بواكير الُرَطب، وكاف معروفًا عند أىل البمدة أنو يحب الرطب كثيرًا، طرؽ بابو وجاءتو 

يره، فسأؿ الغبلـ: َمف جاء بيذا الطبق يا بني ؟ فقاؿ لو: شخٌص صفتو كيت ىديٌة طبق مف الرطب في بواك
وكيت. فعمـ القاضي أف ىذا الذؼ قدـ ىذا الطبق إنو أحد الخصـو عنده، فردَّ الطبق، وبعد أياـ قدـ إلى الخميفة 

 طمبًا كي يعفيو مف ىذا العمل، فمما سألو الخميفة:

ـَ ذلؾ ؟   ل
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طب مف أحد الخصميف ورددتو، وفي اليـو التالي تمنَّيت أف يكوف الحق مع ىذا الذؼ قاؿ: وهللا جاءني طبق ر 
 قدـ لي ىذا الطبق. تمنيت فشعرت أنني بيذا التمني سقطت مف عيف هللا عزَّ وجل ؟ ىكذا الحق..

َرُب ِلمته  َْ ـٍ َعَمى َأَّله َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو َأ ََْو ـْ َشَنَآُف   ْقَوى﴾﴿َوََّل َيْجِرَمنهُك

 " ( 8) سورة المائدة: مف آية " 

قد تعدؿ بيف طفميف صغيريف إذا كنت معممًا، وقد تعدؿ بيف موظفيف اثنيف إذا كنت مديرًا، وقد تعدؿ بيف زبائنؾ، 
وقد تعدؿ بيف زوجتيف، وقد تعدؿ بيف أخويف، بيف شريكيف، العدؿ مف صفات المؤمف، اإلنصاؼ، النبي عميو 

ثناء استعراض األسرػ رأػ صيره،، وىو مشرؾ جاء ليقاتل النبي، فقاؿ عميو الصبلة الصبلة والسبلـ في أ
 والسبلـ:

 وهللا ما ذممناه صيرًا ".

ة ليا،  ف كاف مرًا " وأكثر ىذا في البيع والشراء، يعني طمب قطعة تبديل لمركبة، بحاجة ماسَّ إذًا: " قل الحق وا 
ه القطعة أصمية ؟ ال يا أخي ليست أصمية، قل الحق ىذه ليست وليست متوافرة إال في ىذا المحل، قاؿ لؾ: ىذ

ذا قاؿ: لكف ال أريدىا. خير إف شاء هللا، أكثر شيء بالبيع والشراء إذا واحد حكى الباطل  ف كاف مرًا، وا  أصمية، وا 
 قد يظف أف السمعة تروج.

ف كاف مرًا ".  " قل الحق وا 

 قمت: زدني يا رسوؿ هللا.

  لومة الئـ ".قاؿ: " ال تخف في هللا

ألنو مف عبلمات ضعف الشخصية أف تعمق كبير أىميٍة عمى كبلـ الناس، وعمى رأؼ الناس، ألنو مف استطاع 
أف يرضي الناس كميـ فيو منافق، مف سابع المستحيبلت أف ترضي الناس كميـ، حتى األنبياء األطيار 

، فيل في البشر َمف ىو أكمل مف الن اء، المعصوموف ىؤالء ليـ خصـو بي عميو الصبلة والسبلـ ؟ لو أعداء أِلدَّ
، ىناؾ مف بغضو، ىناؾ مف حاربو، ىناؾ مف مكر بو، ىناؾ مف سعى لقتمو، ىناؾ مف أخرجو مف  ولو خصـو
، ألف الناس ال يرضيـ الحق بل يرضيـ  ، فيعني كف مع الحق، البد مف أف يكوف لؾ خصـو مكة، لو خصـو
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 الباطل، وقد قاؿ أحد الشعراء:

 نصف الناس أعداٌء لَمف ولي األحكاـ ىذا إف عدؿ إف

* * 

إذا أنت كنت قاضي مثبًل، توليت القضاء، وحكمت في قضية حكمًا عاداًل، فقد يرضى َمف كاف الحكـ لو وقد ال 
يرضى مف كاف الحكـ عميو، لذلؾ مف عرؼ نفسو ما ضرتو مقالة الناس بو، فأحد مقومات شخصية المؤمف أف 

ىميٍة عمى رأؼ الناس فيو، ىو اإلنساف رحـ هللا عبدًا جبَّ المغيبة عف نفسو، فسمعة اإلنساف ال يعمق كبير أ 
الطيبة بيف الناس رأسماٍؿ كبير الشؾ، أما حينما يبتغي السمعة عمى حساب طاعتو  عزَّ وجل، أو عمى حساب 

وال كانت ىذه المرونة، دائمًا الحقيقة  مبادئو، أو قناعاتو، ال كانت ىذه السمعة، وال كاف ىذا الذكاء االجتماعي،
اإلنساف بحاجة إلى عممية موازنة دقيقة جدًا، يعني أنا أسعى إلى أف يرضى الناس عني، أسعى أف يكوف لي 
سمعٌة طيبة بيف الناس، أسعى إلى أف أجب المغيبة عف نفسي، ولكف ال عمى حساب مبادئي، وديني، وطاعتي 

 عتي مع طاعة هللا عزَّ وجل، أنا مع طاعة هللا وال أعمق كبير أىميٍة عمى سمعتي. عزَّ وجل، فإذا تعارضت سم
ولكف الذؼ يحصل أف الذؼ يضحي بمكانتو إرضاًء  عزَّ وجل، الشيء العجيب الذؼ ىو خبلؼ ما يظنو  

، ىؤالء الناس، أو الذؼ ىو خبلؼ ما يتوىَّمو الناس، أف هللا سبحانو وتعالى يرضى عنو ويرضي عنو الناس
الذيف أسخطيـ وأرضى هللا عزَّ وجل. النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: " ال تخف في هللا لومة الئـ ". كف مع 

 الحق وال تبالي..

ْل َعَمى َّللاهِ ِإنهَؾ َعَمى اْلَحقِّ اْلُمِبيِف )  (﴾79﴿ َفَتَوكه

 ) سورة النمل ( 

ؾ أنو ضامف، أما أنؾ لو توجيت إلى إنساف واستشرتو، يعني ىذا اإللو العظيـ الذؼ أمرؾ أف تعبده، الش
 وأطعتو، ىذا اإلنساف ليس ضامنًا، أما ربنا عزَّ وجل ضامف، فحينما قاؿ هللا عزَّ وجل:

َلْيِو ُيْرَج َُ اْْلَْمُر ُكمُُّو َفاْعُبْدُه﴾  ﴿ َواِ 

 " ( 123) سورة ىود: مف آية " 
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 ئٌد إليو..أمرؾ أف تعبده بعد أف طمأنؾ بأف األمر كمو عا

َلْيِو ُيْرَج َُ اْْلَْمُر ُكمُُّو﴾  ﴿ َواِ 

 واإللو الذؼ ال يستطيع أف يحمي عبده المؤمف ىذا ليس إليًا..

 ﴿ َفِإنهَؾ ِبَأْعُيِنَنا﴾

 " ( 48) سورة الطور: مف آية " 

 (﴾46﴿ِإنهِني َمَعُكَما َأْسَم َُ َوَأَرى )

 ) سورة طو ( 

َ ُيَداِف َُ َعِف اله   ِذيَف َآَمُنوا﴾﴿ ِإفه َّللاه

 " ( 38) سورة الحج: مف آية " 

النبي عميو الصبلة والسبلـ أصيب بمرض قبيل وفاتو، فعالجوه بدواٍء لمرٍض خطير ىو ذات الَجْنب، فقاؿ عميو 
 الصبلة والسبلـ قواًل لطيفًا جدًا، قاؿ:

 " ذلؾ مرٌض ما كاف هللا ليصيبني بو "

وجل، يشعر أنو أثيٌر عند هللا، يشعر أف هللا يحبو، أف هللا يعالجو دائمًا، ولكف يعني المؤمف لو دالة عمى هللا عزَّ 
 ال يسممو لخصومو..

ُ ِلْمَكاِفِريَف َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف َسِبياًل )  (﴾040﴿ َوَلْف َيْجَعَل َّللاه

 ) سورة النساء ( 
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ني يعالجو فيما بينو وبيف نفسو، أما في المؤمف يعالج، ولكف معالجة لطيفة، هللا عزَّ وجل لطيف بالمؤمف، يع
عذاب مييف في األرض، في عذاب أليـ، في عذاب عظيـ، في آالـ ال تحتمل، ىذه المؤمف لو ظٌف با حسف، 

 يعني..
 " ذلؾ مرٌض ما كاف هللا ليصيبني بو "

لتوكل، ألف ربنا عزَّ البد أف يكوف لؾ شيء مف حسف الظف با عزَّ وجل، شيء مف الدالة عمى هللا، شيء مف ا
 وجل يقوؿ عف سيدنا يونس:

ي ُكْنُت ِمَف الظهاِلِميَف ) ّـِ 87﴿ َفَناَدى ِفي الظُُّمَماِت َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّله َأْنَت ُسْبَحاَنَؾ ِإنِّ ْيَناُه ِمَف اْلَغ ( َفاْسَتَجْبَنا َلُو َوَنجه
 (﴾88َوَكَذِلَؾ ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنيَف )

 ء ( ) سورة األنبيا

 ىذا صار قانوف، مادمت مؤمنًا با عزَّ وجل..

 (﴾88﴿ َوَكَذِلَؾ ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنيَف )

فاإلنساف يخاؼ عمى حياتو وعمى رزقو، ىذه مف أدؽ التعبيرات، أخشى ما يخشاه اإلنساف حياتو ورزقو، وينبغي 
ب أجبًل وال تقطع رزقًا، ىذا الشيء الثابت، أف يطمئف إلى أف حياتو بيد هللا ورزقو بيد هللا، وكممة الحق ال تقرِّ 

يعني قد تقف موقف فيو ُجرأة، أو فيو مواجية إرضاًء  عزَّ وجل، المراقبوف يظنوف أنؾ أىمكت نفسؾ، ىذا الذؼ 
يظنو الناس بحسب قواعد استنبطوىا خطًأ مف بعض الحوادث، ولكف الذؼ يحصل أف ىذا الذؼ جابيتو، وابتغيت 

وجو هللا عزَّ وجل، وقمت الحق، وكاف الحق مرًا، وعرضت نفسؾ لمخطر، ىذا الذؼ جابيتو في  بيذه المجابية
سبيل هللا، ال تدرؼ ماذا يمقي هللا في قمبو عندما جابيتو، يمقي ىيبتؾ، يمقي الشعور بالتييُّب، لذلؾ اإلنساف كف 

 مع هللا وال تبالي..
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 عؾ كف مع هللا ترػ هللا معؾ واترؾ الكل وحاذر طم

ذا أعطاؾ مف يمنعو ؟ ثـ مف يعطي إذا ما منعؾ ؟   وا 

* * * 

ال أنسى قوؿ أحد التابعيف رضي هللا عنيـ، حينما كاف عند أحد الوالة، التابعيف ليزيد بف معاوية، ىذا الوالي 
ا أفعل جاءتو رسالة مف الخميفة، يبدو أف فييا أمر قد ال يرضي هللا عزَّ وجل الوالي وقع في حيرة وصراع، ماذ

عمي أف أنفذ ىذا األمر إرضاًء ليزيد، ولكف هللا ال يرضى مني إذا فعمت ىذا األمر، فكاف عنده ىذا التابعي، 
أظنو الحسف البصرؼ ػ عمى كٍل ػ قاؿ لو ىذا التابعي كممة تكتب بماء الذىب، ويمكف أف تستخدميا أنت دائمًا، 

 ف هللا يمنعؾ مف يزيد ولكف يزيد ال يمنعؾ مف هللا ".يمكف أف تجيَّر لكل مسمـ، قاؿ لو ىذا التابعي: "إ

لو الواحد أراد أف يرضي إنساف في معصية هللا، ىذا اإلنساف ميما عبل شأنو ال يمنعؾ مف تأديب هللا لؾ، ولكنو 
إذا غضب هللا عزَّ وجل يمنعو منؾ، قاعدة دقيقة جدًا، لذلؾ: " ال طاعة لمخموٍؽ في معصية الخالق ". المؤمف 

جل ذو مبدأ ومتوكل عمى هللا عزَّ وجل، فأنت ماشي مع خالق الكوف ولست ماشي مع إنساف، ما لؾ ماشي مع ر 
 جية وجودىا مقمقل، ما لؾ ماشي مع جماعة عمى حق أو عمى باطل، أنت ماشي مع خالق الكوف، لذلؾ: 

ـْ َيْحزَ  ـْ َوََّل ُى  (﴾62ُنوَف )﴿ َأََّل ِإفه َأْوِلَياَء َّللاهِ ََّل َخْوٌؼ َعَمْيِي

 ) سورة يونس ( 

 ال خوٌؼ ليـ لما ىـ قادموف عميو، وال ىـ يحزنوف لما فاتيـ..

ْل َعَمى َّللاهِ ِإنهَؾ َعَمى اْلَحقِّ اْلُمِبيِف )  (﴾79﴿ َفَتَوكه

 ) سورة النمل ( 

حتماالت، النبي عميو الصبلة والسبلـ في غار ثور أخذ كل االحتياطات، وأخذ بكل األسباب، وغطَّى كل اال
وأغمق كل الثغرات، ومع ذلؾ شاءت حكمة هللا عزَّ وجل أف يصل المطاردوف إلى باب الغار، سيدنا الصديق 

 ليس نبيًا، ارتعدت فرائصو وقاؿ: 
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 لقد رأونا، قاؿ: لو أف أحدىـ نظر إلى موطئ قدمنا لرآنا.

 قاؿ

 ))يا أبا بكر ما ظنؾ باِنيف هللا ِالِيما (( 

 اـ القرآف () مف الجامع ألحك

 مرحمة أخرػ، وقعت عيف أحد المطارديف عمى عيف سيدنا الصديق قاؿ: لقد رأونا.

 قاؿ: يا أبا بكر ألـ تقرأ قولو تعالى:

ـْ ََّل ُيْبِصُروَف ) ـْ َيْنُظُروَف ِإَلْيَؾ َوُى  (﴾098﴿ َوَتَراُى

 ) سورة األعراؼ ( 

، دقائق وانتيى اإلسبلـ كمو، أما النبي عميو ىذه الثقة، عمى مشارؼ الغار، اإلسبلـ ساعة أو نصف ساعة
 الصبلة والسبلـ واثٌق مف نصر هللا عزَّ وجل، وربنا أحيانًا يؤخر النصر حتى يتزلزؿ المؤمنوف..

ْذ َيُقوُؿ اْلُمَناِفُقوَف َوالهِذيَف ِفي َُ 00﴿ ُىَناِلَؾ اْبُتِمَي اْلُمْؤِمُنوَف َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًَّل َشِديدًا ) ُ ( َواِ  ـْ َمَرٌض َما َوَعَدَنا َّللاه ُموِبِي
 (﴾02َوَرُسوُلُو ِإَّله ُغُرورًا )

 ) سورة األحزاب ( 

ربنا أياـ تستقيـ استقامة تامة، يوقف دخمؾ نيائيًا، والذؼ غرقاف بالمعاصي يعيش ببحبوحة، وأنت المستقيـ شغمؾ 
يف، المنتفع يظير في ىذا الموقف، ىو يتصور واقف، تعاؿ حل ىذه، طبعًا هللا ال يريد منتفعيف ولكنو يريد محب

قباؿ الناس عمى الشراء مف محمؾ، وتوفيق، وبعد ما استقاـ استقامة تامة لـ يوجد  الديف في بحبوحة، وغنى، وا 
 شيء مف ىذا، األمور صعبة، ىذا امتحاف ؛ لئبل تكوف االستقامة تجارًة رابحًة..
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 يناه مف أحػػبنا أحببناه ومػف طػػمب مػنا أعػط

 ومػف اكتػفى بػنا عمػا لػػنا كػنا لػو وما لنا 

* * * 

فربنا أحيانًا مع أف المستقيـ لو معاممة خاصة، وربنا عزَّ وجل أشار بآيات كثيرة لممستقيـ، لكف لما اإلنساف يتخذ 
عميو وىو مستقيـ االستقامة تجارة رابحة ال حبًا با ولكف حبًا بمكاسبيا وثمارىا، ربنا قد يمتحنو، قد يضيِّق 

لينظر ماذا يقوؿ في نفسو ؟ ماذا فعمت  حتى أوقع بي ما أوقع ؟! لذلؾ اإلنساف يجب أف ينزِّه طاعتو  عزَّ 
 وجل عف أؼ غرض، ىذا التنزيو، ىذا اإلخبلص، يعني:

ف عدلوا  ف عدلوا فميس لي عنيـ معدٌؿ وا   ىـ األحبة إف جاروا وا 

ف فتػتوا في حبيـ كبدؼ  باٍؽ عمى حبيـ راٍض بما فعموا وهللا وا 

* * * 

البطولة أف تقوؿ: يا رب لؾ الحمد. وأنت في بعض حاالت الضيق، وأنت في ُعسر، وأنت في إخفاؽ، وأنت في 
 مشكمة، وأنت في ورطة، وأنت أماـ شبح مصيبة، وأنت بوضع عسير، أف تقوؿ: يا ربِّ لؾ الحمد. 

ىو المؤمف، فالمؤمف يظنو الناس أنو صمى وصاـ، مف شاء صاـ ومف  إذًا: " ال تخف في هللا لومة الئـ ". ىذا
 شاء صمى، المؤمف إنساف شخصية فذة، إنساف ذو مبادغ، ذو صحة نفسية، معنوياتو عالية كثيرًا..

ـْ ُمْؤِمِنيَف ) ـُ اْْلَْعَمْوَف ِإْف ُكْنُت  (﴾039﴿ َوََّل َتِيُنوا َوََّل َتْحَزُنوا َوَأْنُت

  ) سورة آؿ عمراف (

ذا فقدت هللا فماذا  ذا وجدت هللا فماذا فقدت ؟ وا  ذا كاف عميؾ فمف معؾ ؟ وا  إذا كاف هللا معؾ فَمف عميؾ ؟ وا 
وجدت ؟ أحيانًا تكوف والدتو كثير قاسية، وشاىد أنو في إنسانة معيا مظمومة، قد يتممَّق، ىذه المظمومة إذا أنت 

جة شابة ساكنة مع أىل الزوج، في ضغط عمييا شديد، كذلؾ أجحفت في حقيا، سحقتيا سحق، أحيانًا تكوف زو 
 ، إذا انحاز الزوج ألىمو، سحقيا لزوجتو، المؤمف منصف، متعبة جدًا، مرىقة باألعماؿ، وضغط اجتماعي، ولـو
وتعنيف، وجاء الزوج مساًء؛ األـ صبت كل غضبيا عمى زوجتو، واألب كذلؾ، وىذه ليس ليا أحد غيره، أنت 
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، كل إنساف لو حق.  منصف ومؤمف يجب أف  تقف إلى جانب المظمـو

أحيانًا إذا كاف إنساف مظمـو وقفت إلى جانبو بالحق، وهللا ىذا العمل خيٌر مف عبادة سنة ساعة عدؿ، كما قاؿ 
 عميو الصبلة والسبلـ:

 )) عدؿ ساعة خيٌر مف عبادة سنة (( 

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف (

 لذؼ ضج إلى هللا بالشكوػ فقاؿ: ساعة موقف فيو عدؿ، فيذا الحجر ا

 يا رب عبدؾ خمسيف عامًا ثـ تضعني في أس كنيف ؟ 

قاؿ لو: تأدب يا حجر إذ لـ أجعمؾ في مجمس قاٍض ظالـ. يعني أف تكوف في الكنيف أشرؼ لؾ ألف مرة مف أف 
 تكوف في مجمس قاٍض ظالـ.

نتبيت لو أنا قاؿ: " أنو في آخر الزماف وفي إنساف مرة روػ حديث عف رسوؿ هللا لكف عمل تعديل طفيف ما ا
قاٍض إلى جينـ وقاٍض إلى النار " إذا كاف القضاة أجحفوا بحق األطراؼ المتخاصمة، إذا اإلنساف ما رأػ الحق 
 وحكـ بجيل فيو إلى النار، يأتي عمى القاضي العدؿ ساعة يتمنى لو لـ يقضي بيف اثنيف في تمرة، الحديث:

ا  ضياف إلى النار (( )) َاٍض إلى الجنة َو

 ) مف مختصر تفسير ابف كثير (

 ىذه عمى كممة:" ال تخف في هللا لومة الئـ ". هللا مع الحق، كف مع الحق وال تبالي.

* * * * * 

 قمت: يا رسوؿ هللا زدني.

 قاؿ: " ليحجزؾ عف الناس ما تعمـ مف نفسؾ ".
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يوب في اإلنساف التناقض، حديث شريف يقولو عميو الحقيقة ىذه المقطة مف الحديث دقيقة جدًا، يعني أشد الع
 الصبلة والسبلـ:

 )) عامل الناس كما تحب أف يعامموؾ (( 

أحيانًا يكوف في بيتؾ زوجة ابنؾ، يجب أف تعامميا كما تحب أف تعامل ابنتؾ في بيت أىل زوجيا، عندؾ صانع 
مقياس ػ شيد هللا ػ مف أدؽ المقاييس، لكف  بالمحل، تحب أف تعاممو كما تحب أف يعامل ابنؾ في محٍل آخر، ىذا
 ىو حديث شريف، ولكثرة ترداده الناس يقولونو ببل وعي، أما:

 )) عامل الناس كما تحب أف يعامموؾ (( 

أسباب عفة الشباب أحيانًا أنو ىو ال يحتمل أف تسمع أختو في الطريق كممة نابية مف شاب، فإذا كاف ىو ال 
مف شاب، أيستطيع ىو أف يقوؿ كممًة ؟ ىذا الموقف الصحيح، لذلؾ الناس حينما  يرضى ألختو أف تسمع كممةً 

 يتناقضوف، حينما يفعموف شيئًا ويحرِّمونو عمى الناس، وقعوا في تناقض. 

ىنا النبي الكريـ يقوؿ: ليحجزؾ عف الناس ما تعمـ مف نفسؾ. يعني كف منصف، مثبًل: في محمؾ التجارؼ في 
بنؾ حمل غرض ثقيل تقوؿ لو: بابا، إياؾ أف تحمل مف أجل ظيرؾ، فيذا حرص، ماشي صانع وفي ابنؾ، إذا ا

الحاؿ، أما إذا الصانع حمل: احمل كماف أنت شاب، فمماذا ىذا شاب وىذا مف أجل ظيرؾ يا ابني ؟! ىذا 
فبلف، كبلـ طيب  تناقض بعينو، إذا كاف زوج ابنتيا جاء بآلة كيربائية البنتيا تقوؿ: هللا يرضى عميو، هللا يوفقو

أثنت عميو، أما إذا ابنيا جاء لزوجتو باآللة نفسيا، ىي ال تريد ىذه اآللة ىذه الغسالة، أنت تطمعيا وتدلميا، ىذا 
موقف متناقض، فأبشع شيء باإلنساف أف يقف موقفيف متناقضيف، الواحد يبلحع نفسو أحيانًا ال ينتبو، تجده 

قرباؤه، ينحاز لجماعتو وىو ال يدرؼ، ويتيـ اآلخريف بالنقص، والنقص فيو، ينحاز البنو، ينحاز البنتو، ينحاز أل
 فيذا عيب باإلنساف كبير.

الميـ صِل عميو قاؿ: ليحجزؾ عف الناس ما تعمـ مف نفسؾ. يعني أف ترػ الشوكة في عيف أخيؾ وال ترػ الجذع 
رة !! تفتي لمناس باألشياء في عينؾ !! تحاسب أخوؾ عمى غمطة بسيطة، وال تحاسب نفسؾ عمى غمطة كبي

الصعبة ولنفسؾ األشياء السيمة !! ىذا الموقف المعتدؿ أف تقيس الناس، وأف تقيس نفسؾ بمقياٍس واحد، ليحجزؾ 
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 عف الناس ما تعمـ مف نفسؾ.

ال كبلمو ليس لو معنى، والقصة التي تعرفونيا عف ىذا العبد الذؼ  ودائمًا اإلنساف ال ينصح إال إذا مطبق، وا 
ؿ شيخ سيده عمى أف يعتقو، أوؿ مرة، ثاني مرة، شير، شيراف، سنة، إلى أف أعطى الشيخ توجيو لمسيد سأ

 بإعتاؽ عبده، فالعبد في ببالو سؤاؿ:

ـَ ىذا التأخر ما دامت القضية تحل بكممة ؟   أنو ل

يدؾ أف يعتقؾ قاؿ لو: يا بني لقد أرىقتني، أنا وفرت مصروفي حتى جمعت مبمغ أعتقت بو عبد، فمما أمرت س
 استجاب لي. 

يعني أنت ادفع زكاة مالؾ واحكي عف الزكاة يا عيني، لؾ كبلـٌ كالسحر، غض بصرؾ تمامًا واحكي عمى غض 
البصر، تؤثر في الناس، كف مع الحق دائمًا ووجو الناس ليذا التوجيو، كبلمؾ مؤثر، أما الناس أذكياء جدًا، مف 

الناس متبصروف، األمور كميا واضحة مكشوفة، فإذا وجيت الناس توجيو  ظف أف الناس أغبياء ىو الغبي لحالو،
أنت مقصر فيو صار في تناقض. ليحجزؾ عف الناس ما تعمـ مف نفسؾ، ال تراِع نفسؾ وتشدد عمى الناس، إذا 

 تساىمت معيا تساىل معيـ، شددت معيا، شد عمييـ.

* * * * 

 فارؼ رضي هللا عنو طموح جدًا. قمت: زدني.قمت: يا رسوؿ هللا زدني. ىذا سيدنا أبو ذر الغ

 قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: " عميؾ بالجياد فإنو رىبانية أمتي ".

يعني الجياد فيو ُجيد، والتكميف فيو ُكمفة، ومف طمب العمى سير الميالي، أال إف سمعة هللا غالية، طمب الجنة مف 
سماوات واألرض إلى األبد، تأتي بركعتيف وليرتيف ؟! دوف عمٍل ذنٌب مف الذنوب، يعني أف تظف جنة عرضيا ال

 ىذه ىي الشغمة ؟ ىذا كبلـ فيو سخف..

اِبِريَف  ـَ الصه ـْ َوَيْعَم ُ الهِذيَف َجاَىُدوا ِمْنُك ـِ َّللاه ـْ َأْف َتْدُخُموا اْلَجنهَة َوَلمها َيْعَم ـْ َحِسْبُت  (﴾042)﴿ َأ

 ) سورة آؿ عمراف ( 
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ية، امتحانات صعبة جدًا، أنت طالب طمب كبير، وىذا الطمب الكبير يحتاج لجيد كبير، وهللا في امتحانات يوم
 يحتاج لمؤاثرة..

ـَ َربِِّو َوَنَيى النهْفَس َعِف اْلَيَوى )  (﴾40﴿ َوَأمها َمْف َخاَؼ َمَقا

 ) سورة النازعات (

كبر ؛ جياد النفس واليوػ، والنبي ىكذا الحقيقة اإلنساف ال يتمكف يجاىد الجياد األصغر إال إذا جاىد الجياد األ
 قاؿ في بعض ما روؼ عنو:

 )) رجعنا مف الجياد اْلصغر إلى الجياد اْلكبر (( 

 ) مف أحاديث اإلحياء: عف " جابر " (

فغض البصر مف الجياد، وضبط المساف مف الجياد، الغيبة محببة، مجمس الحديث عف الناس ممتع، لذلؾ ضبط 
بط العيف مف الجياد، ضبط األذف أال تسمع شيء ال يرضي هللا مف الجياد، أف تكوف مع المساف مف الجياد، ض
 الحق ىذا مف الجياد.

إذًا: عميؾ بالجياد فإنو رىبانية أمتي. والحقيقة اإلماـ الغزالي لو كممة: " جاىد تشاىد " يعني العمـ في عمـ با، 
و الجياد، أف تعرؼ هللا عزَّ وجل، أف تعرفو حق المعرفة، أما أف وعمـ بخمق هللا، وعمـ بأمر هللا، العمـ با ثمن

تعرؼ أمره ىذا شيء يحتاج لمدارسة، أف تعرؼ خمق هللا عزَّ وجل يحتاج لجامعات، تحتاج لفيزياء، كيمياء، 
ذا أردت أف تعرؼ أمر هللا عزَّ و  جل رياضيات، تاريخ، جغرافيا، ىذه فروع في الجامعة فييا عمـ بخمق هللا، وا 
أيضًا ىذه معمومات دقيقة ليا كتب، وليا أساتذة، أما إذا أردت أف تعرؼ هللا عزَّ وجل ىذه المعرفة ثمنيا 

 المشاىدة، جاىد تشاىد.

هللا عزَّ وجل ال يتجمى عمى قمبؾ، ال يمنحؾ شيئًا مف أنواره وأنت في البحبوحة، وأنت في الرخاء، وأنت في 
ي الدنيا، تؤتي نفسؾ ىواىا وهللا سبحانو وتعالى تتمنى أف يكوف لؾ كما تريد الرخص، وأنت في األشياء المطيفة ف

 ؟! إذًا: " عميؾ بالجياد فإنو رىبانية أمتي ".

* * * * 
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 قمت: يا رسوؿ هللا زدني.

 قاؿ: أحب المساكيف وجالسيـ ".

بًل تكممو في حاجتيا، دخل النبي عميو الصبلة والسبلـ ماشي في الطريق فاستوقفتو امرأٌة ضعيفة، توقف معيا طوي
 عميؾ رجل أصابتو رعدة، فقاؿ لو:

 )) ىوف عميؾ إنما أنا مف امرأٍة مف َريش كانت تأكل القديد في ىذه البطحاء (( 

 ) مف الدر المنثور: عف " جرير " (

 الدعاء الشريف:

 )) واحشرنا م َ المساكيف(( 

الناس، وقع في غمط كبير، ىذا الكبر أساسًا، النبي كاف المسكيف اإلنساف لما ينظر لنفسو أنو مف طبقة أعمى مف 
متواضع، كانت الجارية ػ الطفمة الصغيرة ػ تقوده مف يده إلى حيث شاءت، يعني أحب المساكيف وجالسيـ، يمكف 
المسكيف إذا جمست معو، فيذا الشيء يمنحو معنويات عالية كثير، أما إذا جمست مع واحد أعمى، متكبر، 

 قاؿ النبي الكريـ ؟ قاؿ:يزعجؾ، ماذا 

 )) َّل تصاحب مف َّل يرى لؾ مف الفضل مِل ما ترى لو (( 

إذا كاف شخص مترؼ، مف دخل عمى األغنياء ػ طبعًا غير المؤمنيف ػ خرج مف عندىـ وىو عمى هللا ساخط، 
 قاؿ:

ياؾ والدخوؿ  )) يا عائشة إذا أردت المحوؽ بي فميكفِؾ مف الدنيا كزاد الراكب وَّل تستخمقي ِوبًا حتى عيو وا  تَر
 عمى اْلغنياء(( 

 ) مف الدر المنثور: عف " السيدة عائشة " (

ألف الغني غير المؤمف ال يعرؼ هللا عزَّ وجل، متكبر، مستعمي، ينظر لمناس عمى أنيـ دونو، أما الغني المؤمف 
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 تشتيي الغنى منو، لتواضعو ولسخائو.

يرػ لؾ مف الفضل مثمما ترػ لو شيء متعب، أنت تتقرب وىو  أحب المساكيف وجالسيـ. فإذا صاحبت إنساف ال
يتباعد، أما إذا صاحبت إنساف يرػ لؾ فضبًل، فأنت تغذؼ لو مشاعره، وتعطيو دفع نفسي كبير، وترقى عند هللا 

 عزَّ وجل.

* * * * * 

 قمت: يا رسوؿ هللا زدني.

 قاؿ

 در أَّل تحتقر نعمة هللا عميؾ (( ))انظر إلى مف ىو تحتؾ وَّل تنظر إلى مف ىو فوَؾ، فإنو أج

ذا تزوج امرأة أعمى منو يتعيب كثير في المصاحبة  اآلف إذا اإلنساف صاحب طبقة أعمى مف طبقتو يتعب كثير، وا 
وفي الزواج، إذا تزوج امرأة مف مستواه أو دونو بقميل يسعد بيا وتسعد بو، أما إذا أخذىا أعمى منو بكثير، كل 

وىو بمستوػ دائمًا في ازدراء، لذلؾ الفقياء قالوا بموضوع الكفاءة، الكفاءة تناسب  حياتو شقاء، ىي بمستوػ 
 الزوجيف.

ال تنظر إلى مف ىو فوقؾ. الحقيقة ىذا الموضوع دقيق، أنت في عندؾ موضوعيف، في أمر اآلخرة عميؾ أف 
نى ىذا أنت ولي كامل تنظر إلى مف ىو فوقؾ، لو نظرت باآلخرة لمف ىو دونؾ رأيت المجرميف، والزناة، مع

مكمل، ال شربت خمر، وال زنيت، وال سرقت، ترػ نفسؾ ما في أحسف منؾ، تبرؾ، ما بقي فيؾ حركة أبدًا، في 
أمر اآلخرة يجب أف تنظر إلى َمف ىو فوقؾ، اجعل النبي عميو الصبلة والسبلـ قدوًة لؾ، اجعل أصحاب النبي 

خبلصيـ، وب ذليـ، وتضحياتيـ، اجعل كبار المؤمنيف قدوًة لؾ في أمر في جيادىـ، وعبادتيـ، وتيجدىـ، وا 
اآلخرة، أما في أمر الدنيا فانظر إلى أمر مف ىو أدنى منؾ، أنت عندؾ بيت مائة متر وغيرؾ عنده غرفة يسكف 
فييا ىو وأوالده، أنت عندؾ زوجة وغيرؾ ما عنده زوجة، أنت عندؾ ولداف غيرؾ ما عنده أوالد، أنت لؾ دخل 

د بدوف شغل، يعني بكل موضوع في مف ىو أدنى منؾ، فإذا نظرت إلى مف ىو أدنى منؾ ترػ نعمة غيرؾ قاع
ث نفسو بنعـ هللا.   هللا عميؾ، تحب هللا عزَّ وجل، والمؤمف دائمًا مف صفاتو أنو يحدِّ
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 )) أحبوا هللا لما يغذوكـ بو مف نعمو، وأحبوني لحب هللا، وأحبوا آؿ بيتي لحبي (( 

 ع الصغير: عف " ابف عباس " () مف الجام

فكمما اإلنساف ذكر صحتو، رأػ إنساف مبتمى فيما بينو وبيف نفسو قاؿ: الحمد  الذؼ عافيتني مما ابتميت بو 
ؿ، فيل  كثيرًا مف خمقؾ. رأػ إنساف ماشي كفيف البصر، إنساف ماشي عمى عكاز، إنساف ممقى في الطريق يتسوَّ

كى منؾ، لكف شاءت حكمة هللا أف تكوف أنت في ىذا المكاف. مرة شخص قاؿ أنت أذكى منو ؟ قد يكوف ىو أذ
ذا  عف المؤمف: أنؾ تنكة معبأة ذىب، فإذا أنت ظنيت نفسؾ ذىب أنت غمطاف، ألنؾ تنكة لكف معبأة ذىب، وا 
ظف اإلنساف حالة ذىب، وىذا الذىب أفرغوه مف التنكة فرجع تنكة. ىذا التواضع ليس موضوع تواضع بل ىو 

وضوع حقيقة، كنت ال شيء فأصبحت بو خير شيٍء، استيقع وراقب صباحؾ، ما دمت ترػ فضل هللا عزَّ وجل م
 فأنت شاكر، فإذا عزوت النعـ إلى ذاتؾ فيذا ىو البعد عف هللا عزَّ وجل. 

ؾ فإنو أجدر أف َّل تزدري نعمة هللا عندؾ ((   )) وَّل تنظر إلى مف ىو فَو

* * * * * 

 زدني. قمت: يا رسوؿ هللا

 قاؿ

 ))كفى بؾ عيبًا أف تعرؼ مف الناس ما تجيمو مف نفسؾ(( 

 أكبر عيب أف تكشف لمناس عيوبيـ، وأف تنسى عيوبؾ، وىذا أكبر عيب في اإلنساف، التناقض أيضًا.

 ىذا الحديث انتيى 

* * * * 
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 ومف شمائل النبي عميو الصبلة والسبلـ، ىذا الموضوع الذؼ نحف في أمس الحاجة إليو 

، يوحى إليو، ومع ذلؾ هللا سبحانو وتعالى قاؿ لو:  مف شمائمو ملسو هيلع هللا ىلص مشاورتو ألصحابو، ىو نبي، رسوؿ، معصـو

ـْ ِفي اْْلَْمِر﴾  ﴿ َوَشاِوْرُى

 " ( 159) سورة آؿ عمراف: مف آية " 

 لرجاؿ استعار عقوليـ ".إذًا المؤمف يقتدؼ بالنبي عميو الصبلة والسبلـ ويشاور في كل أموره " مف استشار ا

أوؿ شيء بالمشاورة قاؿ: إف بالمشاورة تطيبًا في نفوس أصحابو. فإذا واحد أمر ابنو بأمر، وأخذ رأيو: أف ىذا 
العمل مفيد ؟ قاؿ لو: بابا مفيد. إذا سنفعمو، صار الطفل يفعل ىذا العمل بمحض اختياره، بقناعتو، برضاه، ىذا 

إذا أحب أف يصدر أمر يأخذ رأؼ مف ىـ دونو في ىذا األمر، فإذا وافقوا عمى ذلؾ، أعوف، فالقائد الناجح دائمًا 
ونفذوا األمر، كاف ىذا التنفيذ بناًء عمى رغبتيـ، وعمى قناعتيـ، ىذا أعوف في التنفيذ، فمذلؾ مدير مدرسة مثبًل 

ـ في ذلؾ، فإنو أعوف عمى تنفيذ مدير مستشفى، قائد قطعة مثبًل، إذا أراد أف يعمل األمر لمرءوسيو، ويستمزج رأيي
 ىذا األمر، ربنا عزَّ وجل خالق الكوف أمره نافذ، أمره ال يحتاج لمناقشة ومع ذلؾ قاؿ:

ًََة﴾ ـْ َصَد  ﴿ ُخْذ ِمْف َأْمَواِلِي

 انتيى األمر. ولكف لماذا قاؿ:

ـْ﴾ ـْ ِبَيا َوَصلِّ َعَمْيِي ـْ َوُتَزكِّيِي ُرُى  ﴿ُتَطيِّ

 " ( 103 ) سورة التوبة: مف آية "

 لماذا قاؿ:

اَلَة َتْنَيى َعِف اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر﴾  ﴿ ِإفه الصه

 " ( 45) سورة العنكبوت: مف آية " 
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فربنا عزَّ وجل حينما يأمر يعمل، والتعميل رحمًة بالخمق. المشاورة بالنسبة إلنساف يقود بمجموعة، إذا شاورىـ 
ىذه الوجية مطابقًة لوجيتو، فإذا أمرىـ اآلف ىذا األمر صار متبنى  واستمزج آراءىـ، وفيـ وجية نظرىـ، فكانت
، وأعوف، وأجدػ، ىذا بند.  مف قبل ىؤالء، أقـو

قاؿ: االستظيار برأييـ. بمعنى أف رأييـ الموافق لرأيو ملسو هيلع هللا ىلص يزداد بو النبي قوًة، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ يخاطب 
 أبا بكٍر وعمر:

تما في مشورٍة ما خالفتكما (( )) لو اجتمع

 ) مف الدر المنثور: عف " عبد الرحمف بف غنـ " (

 لو اجتمعتما ػ يا أبا بكر ويا عمر ػ في مشورٍة ما خالفتكما، ىذا منتيى التواضع.

و مف هللا عزَّ وجل إلى النبي عميو الصبلة والسبلـ، ىو ليكوف سنًة. أ لـ أقل والحقيقة البميغة أف ىذا األمر الموجَّ
 مف قبل أف النبي عندما صمى الظير ركعتاف وقاؿ بعض أصحابو: 

 يا رسوؿ هللا أنسيت أـ قصرت الصبلة ؟ 

 فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: كل ىذا لـ يكف. 

 قاؿ بعضيـ: بعضو قد كاف. 

 فالنبي طمب التواتر فسأؿ أصحابو اآلخريف فقالوا: ركعتيف، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

نسيت كي أسف ((  )) إنما

ىو النبي قدوة، األمر مستمر، فإذا النبي الكريـ عمى عمو قدره، وعمى رفعة شأنو، وعمى أنو المخموؽ األوؿ، 
، وعمى أنو الذؼ يوحى إليو، ُأمر أف يشاور أصحابو فأنت أييا المؤمف مف باب أولى أف تشاور، أنت  والمعصـو

مط، فأنت مف باب أولى، إذا كاف النبي وىو ما ىو عميو مف لست معصومًا، وال يوحى إليؾ، ومركَّب مف غ
 الرفعة والعظمة والعصمة مأموٌر أف يشاور، فَمف أنت ؟ ىذه النقطة الثالثة.
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يعني حينما أمر هللا نبيو أف يشاور، أراد أف يكوف قدوًة حسنة ألتباعو مف بعد، كي ال يتأثروا في نفوسيـ. 

 لما نزؿ قولو تعالى: والنبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو

ـْ ِفي اْْلَْمِر﴾ ﴿ َوَشاِوْرُى

 " ( 159) سورة آؿ عمراف: مف آية " 

قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

)) أما إف هللا ورسولو لغنياف عنيما، ولكف جعميا هللا تعالى رحمًة ْلمتي، فمف استشار منيـ لـ يعدـ رشدًا، 
ومف تركيا لـ يعدـ غيًا (( 

 ر: عف " ابف عباس " () مف الدر المنثو 

 مف ترؾ المشاورة وقع في الغي والظبلؿ، ومف استشار أصاب الرشد واليدػ، ىذا حديث عف رسوؿ هللا .

شيٌء آخر: اإلماـ الشافعي روػ عف أبي ىريرة رضي هللا عنو أنو قاؿ: " ما رأيت أحدًا أكثر مشاورًة ألصحابو 
لمجتمع ما رأيت أحدًا أكثر مشاورًة ألصحابو مف النبي، موضوع الشورػ هللا عزَّ مف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ". وىو في قمة ا
 وجل وصف المؤمنيف بأف أمرىـ..

ـْ﴾ ﴿ ُشوَرى َبْيَنُي

 " ( 38) سورة الشورػ: مف آية " 

 ىذا وصف ثابت ليـ، وأمر النبي بالشورػ ؟ إذًا االستشارة ألىل الخبرة، ألىل الصبلح ألىل العمـ في كل شؤوف 
حياتؾ، ىذا يضفي عميؾ توفيقًا وسعادًة، بل إنؾ تستعير عقل إنساف كبير بسؤاؿ، أنت خذ منيـ آراءىـ، وفكر 

 فيما تشاء.

والحمد  رب العالميف 
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.… عبداً  هللا نضر( :  027 - 003) الدرس

22-07-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

اطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الب
 الصالحيف.

أييا اإلخوة المؤمنوف... حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في ىذا اليـو حديٌث دقيٌق جدًا، يدعو المؤمنيف إلى تحقيق ميمتيـ 
الحديث، وقبل أف نمضي في شرحو بفضل هللا عزَّ وجل، أحب أف أميد لو  التي خمقوا مف أجميا، وقبل أف نقرأ

 بكبلـٍ دقيق.

اإلنساف في الدنيا مكمَّف، معنى مكمف أؼ أف أمانًة وضعت بيف يديو، البد مف أف يزكييا إنيا نفسو، ولف تزكو 
أراده هللا عزَّ وجل، ىذا النفس إال إذا عرؼ هللا عزَّ وجل، أف يكوف عممؾ في ىذه الدنيا وفق المخطط الذؼ 

 يحتاج إلى عمـ، إذًا طمب العمـ فريضة.

يعني أوؿ نقطة: إذا أردنا أف نعرِّؼ العبادة، حيث أف هللا سبحانو وتعالى يقوؿ في كتابو العزيز: 

ْنَس ِإَّله ِلَيْعُبُدوِف ) (﴾56﴿ َوَما َخَمْقُت اْلِجفه َواإلِْ

) سورة الذاريات ( 

وتعالى خمق العباد، وأمرىـ أف يعبدوه، إذا أردنا أف نفيـ حقيقة العبادة ؛ ىي منتيى طاعة هللا يعني هللا سبحانو 
عزَّ وجل، غاية الطاعة مع غاية الحب، ولكف أيف ىذا ؟ متى أكوف طائعًا، ومتى أكوف محبًا ؟ في أدؽ تعريفات 

وف في غاية الطاعة، وال في غاية الحب، العبادة، في أجمع تعريفات العبادة: غاية الطاعة مع غاية الحب. لف تك
 إال إذا عرفت الرب.
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إذًا أخطر شيٍء تفعمو في حياتؾ الدنيا، قد يقوؿ أحدكـ: إف أخطر شيء أف أشترؼ بيتًا أف أتزوَّج، أف يكوف لي 
عرفتـ قيمة عمل يدر عميَّ ربحًا، قد يقوؿ أحدكـ ىذا، ولكف والذؼ نفس محمٍد بيده، وهللا الذؼ ال إلو إال ىو، لو 

الميمة التي أنتـ فييا وخطورتيا، لجمَّدتـ كل شيء، واتجيتـ إلى معرفة هللا عزَّ وجل، ألف كل شيٍء بعد معرفة 
هللا يسعد ويجدؼ، أؼ شيٍء قبل معرفة هللا حركٌة عشوائيٌة ضالٌة عابثة، مف ىنا ورد في بعض األحاديث الشريفة 

 أف:

()) َّل إلو إَّل هللا َّل يسبقيا عمل (

 ) مف الجامع الصغير: عف " أـ ىانئ " (

العمل قبل التوحيد فيو شرؾ، افعل ما تشاء، افعل مف الخيرات ما تشاء قبل التوحيد، إف ىذه األفعاؿ مشوبٌة 
بالشرؾ، لو دعوت الناس إلى طعاـ، قد يخطر في بالؾ: ألرييـ ما عندؼ. ليس ىذا ىو العمل الذؼ يقبمو هللا 

لخير ؛ تمؤل الدنيا ضجيجًا بيذا الفعل، ألنؾ تريد أف تأخذ ثمف ىذا الفعل، قبل معرفة هللا عزَّ وجل، لو فعمت ا
 عزَّ وجل، قبل أف توّحده ليس ىناؾ عمل، فالعداد ال يعمل قبل أف تعرؼ هللا عزَّ وجل.

الطاعة إال إذا  ذًا، إذا قمنا: أف العبادة ىي غاية الحب مع غاية الطاعة. لف تكوف في غاية الحب، وال في غايةإ
عرفتو، اعرؼ، تطع، وتحب، عندئٍذ تسعد. إذًا أنت ىنا في الدنيا مف أجل عمٍل كبير أال وىو العمل الصالح، 

 ولكف العمل الصالح البد مف أف يسبق بمعرفة، مف ىنا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

كاف مسجد الخيف في منى ػ يقوؿ:عف جبير بف مطعـ قاؿ: سمعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالَخْيف ػ م

ر هللا عبدًا سم َ مقالتي، فحفظيا ووعاىا وبمغيا مف لـ يسمعيا، فربه حامل فقٍو إلى مف ىو أفقو منو،  )) نضه
ِالٌث َّل يغل عمييف َمب مؤمف ؛ إخالص العمل  تعالى، والنصيحة ْلئمة المسمميف، ولزـو جماعتيـ فإف 

دعوتيـ تحفظ َمف وراءىـ ((

.ى  ذا حديث اليـو

ر هللا عبدًا... الوجو النضر ىو الوجو المتألِّق.. نضَّ
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 (﴾23( ِإَلى َربَِّيا َناِظَرٌة )22﴿ ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة )

 ) سورة القيامة (

وقاؿ العمماء: الوجو صفحة النفس. أنت أييا األخ الكريـ تقرأ في وجو أخيؾ الرضا، وتقرأ السرور، وتقرأ الخوؼ، 
وتقرأ القمق، وتقرأ الَحْيرة، وتقرأ الطمأنينة، وتقرأ السعادة وتقرأ الترقُّب، وتقرأ الُحزف. كل انفعاالت النفس، لحكمٍة 

 أرادىا هللا عزَّ وجل، تنطبع عمى صفحة الوجو، لذلؾ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

 ٌل لكاف رجاًل سيئًا (( )) لو أف الوجو الحسف رجٌل لكاف رجاًل صالحًا، ولو أف الوجو السيء رج

ألف خبث اإلنساف، حقده، ضغينتو، شيوانيَّتو، أنانيتو، لحكمٍة أرادىا هللا عزَّ وجل تنطبع عمى وجيو، مف ىنا 
 يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ، فيما روؼ عنو:

 )) اتقوا فراسة المؤمف فإنو ينظر ينور هللا وينطق بتوفيق هللا ((

 باف " () مف الدر المنثور: عف " ثو 

إذًا، نضر هللا عبدًا...ترػ المؤمف لو وجٌو مقبوؿ، لو وجٌو حسف. قد يظف أحدكـ أف الوجو الحسف خطوٌط دقيقة، 
جاذبيٌة في تقاطيع الوجو، لوٌف أزىر، ال، ىذا ال أعنيو أبدًا، ىذه صفات الُحسف المادية ولكف صفات الحسف 

مى هللا عزَّ وجل كأنو كوكٌب درؼ، والوجو الُمعرض فيو فتور، الروحية ىذه يعرفيا أىل القموب، الوجو المقبل ع
فيو رتابة ػ إف صح التعبير ػ فالنبي عميو الصبلة والسبلـ يدعو، يدعو لمف ؟ يدعو لممؤمف الذؼ يتمنى أف ينتشر 

 الحق.
نا ماذا يعني الواحد منا يحضر مجالس العمـ سنوات طويمة، ىناؾ سؤاؿ دقيق جدًا يجب أف يسأؿ نفسو بو: أ

نقمت مف ىذا الحق ؟ ىذا الحق الذؼ سمعتو ؛ إف في تفسير كتاب هللا عزَّ وجل، إف في فيـ حديث رسوؿ هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص، إف في بعض مواقف الصحابة الكراـ، إف في مواقف النبي عميو الصبلة والسبلـ، إف في بعض األحكاـ 

ومف سنة رسوؿ هللا، ومف شرع هللا، ومف مواقف أصحاب رسوؿ هللا ماذا الفقيية، ىذا الذؼ تعمَّمتو مف كتاب هللا، 
 فعمُت بو ؟ 
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يعني كمكـ يعمـ أنو ال تزوؿ قدما عبٍد يـو القيامة حتى يسأؿ عف أربع، عف عمره فيما أفناه ؟ وعف شبابو فيما 
ىذا الحديث عف عممو ماذا  أببله ؟ وعف عممو ماذا عمل بو ؟ وعف مالو مف أيف اكتسبو وفيما أنفقو؟ يعنينا مف

 عمل بو ؟.

فخطر في بالي قبل أياـ أف العمـ ليس ىدفًا في ذاتو، العمـ نفسو، العمـ وسيمة كي تسعد بو في الدنيا واآلخرة، 
فإذا شغمت وقتؾ في طمب العمـ فقط، وعممؾ في واٍد وأنت في واٍد آخر، تعمَّمت كل شيء ولـ يترجـ عممؾ إلى 

الصبلة، ولـ تصِل تمؾ الصبلة، تعممت ما الذؼ يزكي النفس، ولـ تعمل عمى تزكيتيا، إذا عمل، تعمَّمت أصوؿ 
كانت ىذه المعمومات ىدفًا لذاتيا فيي مصيبٌة كبرػ، يعني ىذا األعرابي الذؼ سأؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ 

 قاؿ:
 يا رسوؿ هللا عظني وال تطل.

 قاؿ:

َقاَؿ َذرهٍة  ِْ َقاَؿ َذرهٍة َشّرًا َيَرُه )7َخْيرًا َيَرُه )﴿ َفَمْف َيْعَمْل ِم ِْ  (﴾8( َوَمْف َيْعَمْل ِم

 ) سورة الزلزلة ( 

 ذكر النبي لو آيًة، قاؿ:

 كفيت.
 فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: َفُقَو الرجل.

يعني معنى ىذا أنو وفق ىذا الحديث القضية ال تحتاج إلى كثير عمـ، وال إلى طوؿ حديث وال إلى محاضرات 
طويمة، وال إلى تفاسير مطولة، وال إلى غوص، القضية تحتاج إلى نفس مصممة عمى التطبيق، فيذه اآلية ىكذا 
أفيـ، والذؼ نفس محمٍد بيده ػ كما يقوؿ النبي ػ كما يقسـ النبي عميو الصبلة والسبلـ لو لـ يكف في كتاب هللا إال 

 ىذه اآلية لكفت..

ـْ  َ َكاَف َعَمْيُك  (﴾0َرَِيبًا )﴿ ِإفه َّللاه

 ) سورة النساء ( 
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 تكفي..

 (﴾04﴿ ِإفه َربهَؾ َلِباْلِمْرَصاِد )

 ) سورة الفجر ( 

 تكفي..

 (﴾023﴿ َفَمِف اتهَب ََ ُىَداَي َفاَل َيِضلُّ َوََّل َيْشَقى )

 ) سورة طو ( 

ثو هللا عمـ ما لـ تكفي. فنحف يجب أف يكوف التركيز ال عمى تحصيل أكبر قدر مف العمـ. مف عمل بما عمـ ورَّ 
ر هللا عبدًا... ماذا فعل ىذا العبد حتى نضر  يعمـ، إذًا التركيز عمى العمل، فالنبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: نضَّ
هللا وجيو ؟ حتى أصبح وجيو كالكوكب الدرؼ ؟ ماذا فعل ىذا العبد حتى استحق رضواف هللا عزَّ وجل ؟ ماذا 

ر هللا دعاء مف النبي، فأنت إذا رأيت فعل ىذا العبد حتى استحق أف يتجم ى هللا عمى قمبو، وأف ينير وجيو ؟ نضَّ
 مؤمنًا صادقًا تعرفو بسيماه..

ُجوِد﴾ َِِر السُّ ـْ ِمْف َأ ـْ ِفي ُوُجوِىِي  ﴿ِسيَماُى

 " ( 29) سورة الفتح: مف آية " 

اؿ ترػ وجيو كالكوكب الدرؼ ؛ مف شدة اإلقباؿ عمى هللا، مف شدة اإلذعاف ، مف شدة الدعاء، مف شدة االتص
 متألق، كأنؾ شمٌس، يصبح شمس، يصبح ىذا المؤمف باتصالو با شمس.

ر هللا عبدًا ػ فماذا فعل ىذا العبد ؟ قاؿ ػ سمع مقالتي ػ سمع حديثي ػ فحفظيا ووعاىا... دقة الحديث، أنت إذا  نضَّ
، يبيف فيو النبي حقيقًة في كتاب هللا، أو حقيقًة في شرع هللا، أو سمعت تفسير آيٍة، أو حديثًا عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 حقيقًة عف هللا عزَّ وجل، أنت لؾ ميمتاف ؛ الميمة األولى: أف تحفظيا. نقف وقفًة يسيرة عند قوؿ النبي فحفظيا. 
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ع، دقيق، عميق ػ فيذا يعني إذا سمعت حديثًا شريفًا وكنت في غاية االنسجاـ في أثناء سماع الحديث، الحديث رائ
جيد جدًا ػ فإذا لـ تحاوؿ حفظو، وجمست مع أصدقائؾ، مع جيرانؾ، مع إخوانؾ، مع أىل بيتؾ، مع أوالدؾ، وقالوا 
لؾ: يا أبانا حدثنا ماذا سمعت في ىذا الدرس ؟ وهللا يا أخي درس رائع، لكف.. ماذا فعمت ؟ ىذا الذؼ قاؿ مرة ػ 

 يقوؿ: مف كاف فيو خصمتاف دخل الجنة. فسألو المستمع: ما ىما ؟ قاؿ: أما وىي طرفة ػ سمعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
األولى فقد نسييا الراوؼ، وأما الثانية فقد نسيتيما أنا. إف شاء هللا ماذا حدثتنا ؟ ماذا يفيد أىمؾ، وأقرباءؾ، 

خوانؾ، وأصحابؾ، وزمبلءؾ، ومف معؾ ومف حولؾ، ماذا يفيدىـ أف تقوؿ: درس رائع، أو خطبة عظيمة ؟ ىذا  وا 
ر، دائمًا األحكاـ العامة ال معنى ليا، أخي وهللا ىذا الكتاب عظيـ، ما معنى عظيـ ؟ ال  ـ وال يؤخِّ كبلـ عاـ ال يقدِّ
تعني شيئًا، قل لو: في ىذا الكتاب حقيقٌة دقيقة ىي كذا كذا كذا، شيء جميل، أخي القرآف عظيـ، ىذا حكـ عاـ 

، لكف بيِّف لو أف القرآف ذكر ىذه الناحية، وأحدث نظريات العمـ اآلف كشفتيا، إذًا ىذا كبلـ هللا عزَّ ال يعني شيئاً 
 وجل، يعني أنت بنيت عند ىذا السامع لبنة في أف ىذا القرآف كبلـ هللا، ىذا عف إعجازه.

أللقاب الكبيرة ؛ درس عظيـ، وخطبة دائمًا الكبلـ العاـ ابعد عنو، الكبلـ العاـ ال يعني شيئًا، تضيٌع لموقت، ىذه ا
عظيمة، وكتاب عظيـ، ويا أخي شيء يأخذ العقل، كل ىذا كبلـ فاضي، فالنبي الكريـ قاؿ: فحفظيا... أنت 

 يجب أف تحفع، آية رائعة جدًا احفظيا يا أخي، احفع حديث، ما ىو قانوف الحفع ؟ ىو االىتماـ. 

ا الشيء ؟ فاسأؿ تاجر يوجد عنده عشر آالؼ صنف في محمو، لو سألتني: لماذا أحفع ىذا الشيء، وأنسى ىذ
إذا كاف في محبلت قطع تبديل مثبًل، لماذا ىذا التاجر يحفع صنفًا َصنفًا، وقياساتيـ، يقوؿ لؾ: بقي قطعة 
اصعد وأتي بيا يا ابني عمى السقيفة، بذاكرتو كل ما في المحل مف بضاعة، وأصنافيا، وأنواعيا، وأسعارىا، 

في، فكيف يحفع؟ اىتماـ، إذا كاف اىتمامؾ بكتاب هللا عزَّ وجل، إذا كاف اىتمامؾ بحديث رسوؿ هللا صمى والصوا
 هللا عميو وسمـ اىتمامًا كافيًا، تحفظو، لذلؾ كممة واحدة، قانوف الذاكرة يساوؼ االىتماـ.

ا يحفظيا، موضوع آخر ال يمكف تمتقي مع شخص ميتـ بمصمحتو، لذلؾ أية فكرٍة يقرأىا، أو يسمعيا، أو يخبرى
يحفظو، فأقوؿ لؾ ىذا الكبلـ: قل لي ماذا تحفع، أقل لؾ مف أنت. إذا مؤمف سمع تفسير آية، وتفاعمت نفسو مع 
التفسير تفاعل شديد، أنا أرجح، وأنا متيقف أنو يحفظيا ألوؿ مرة. يمكف شخص يسمع موضوعات في اإلسبلـ 

 ما فيمت شيء، ما تذكرت شيء، فدرس ساعة ونصف ما ذكرت منو وال دقيقة جدًا، قالوا: ماذا قاؿ آنفًا ؟ وهللا
فكرة ؟ وال حديث ؟ وال آية ؟ وال موضوع ؟ وال لقطة ؟! إذًا النبي الكريـ قاؿ: فحفظيا... فالحقيقة يجب أف 
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مو، حاوؿ تحفظو، وحاوؿ تمقيو عمى  تستخدـ ذاكرتؾ في طمب العمـ، إذا كاف حديث جميل جدًا تفاعمت معو سجِّ
أصدقائؾ وعمى إخوانؾ، إلى أف يصبح ىذا الحديث ممكؾ، فأنت ليس كل شيٍء تسمعو تحفظو، أما إذا بمغ 
 اىتمامؾ بالديف، وبكتاب هللا وبسنة رسوؿ هللا، تتجو ىذه الذاكرة إلى حفع الذؼ نسمعو، فالنبي الكريـ قاؿ:

ر هللا عبدًا ػ يدعو لو بنضارة الوجو، وبنورانية القمب،  وبالفبلح في اآلخرة، ىذه دعوة لمنبي لمف ؟ ػ لمف سمع نضَّ
ما أف تسمع ممف يسمعؾ عنو، فالذيف  مقالتي... طبعًا أنت إما أف تسمع مف النبي عميو الصبلة والسبلـ، وا 
عاصروا النبي عميو الصبلة والسبلـ سمعوا منو، لكف الذيف جاءوا بعد النبي عميو الصبلة والسبلـ سمعوا مف 

ذا قرأت كتابًا في الحديث الشريف، فكأنما النبي عميو الصبلة والسبلـ يبمِّغؾ عمماء ناب وا عنو في تبميغ الحق، وا 
ىذه األحاديث، أنا ال ييمني الطريقة، ىذا القوؿ الذؼ قالو النبي قد تسمعو مف خبلؿ درس عمـ، وقد تقرأه في 

سمعو مف خطيب مسجد، وقد تقرأه في مجمة كتاب، وقد تسمعو في شريط، ُطرؽ نقل المعمومات متعددة، وقد ت
حديث شريف، إذًا المقصود بسمعتو، نضر هللا عبدًا سمع مقالتي... يعني سمعيا مني، أو سمعيا مما ينوب 

 عني في إببلغ العمـ، أو في إببلغ سنتي..

ف لو بمغ اىتمامؾ ... فحفظيا... بدأ النبي بالحفع، يا أخي أنا ذاكرتي ضعيفة، ىذا كبلـ مقبوؿ إلى حٍد ما لك
بيذا الموضوع كما تيتـ بعممؾ، وباألشياء التي تحبيا وتحرص عمييا، لوجدت أنؾ تحفع ىذه األحاديث بيسٍر 

 وطبلقة، وشيء آخر: ماذا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ؟ قاؿ:

 )) إنما العمـ بالتعمـ((

 ) مف الجامع الصغير: عف " أبي الدرداء " (

يعني محاولة طمب العمـ مرًة بعد مرة، تعمـ. بالمناسبة في عندنا التعمُّـ وفي عندنا ماذا تعني صيغة التعمـ ؟ 
التعميـ، وىناؾ فرٌؽ كبيٌر بينيما، التعمـ فيو نشاط ذاتي، والتعميـ فيو نشاط مبذوؿ مف ِقَبل اآلخريف، وأحدث نظرية 

ؼ المحاضرات إلى أف يختبر بنفسو ىذه في التربية والتعميـ أف اإلنساف يتعمـ وال يعمَّـ، يعني تمقي عميو آال
القضية التي مارسيا، والتي جرَّبيا، والتي دفع ثمنيا إنو ال ينساىا أبدًا، أحيانًا يقوؿ لؾ واحد: ىذه القضية 
الفبلنية دافع ثمنيا، ال أنساىا ما حييت. ما الذؼ يثبت الحقائق في نفسؾ ؟ أف يرافقيا تجربة، ممارسة، لذلؾ ماذا 

 راء ؟ قالوا:قاؿ الشع
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 ال يعرؼ الشوؽ إال مف يكابده وال الصبابة إال مف يعانييا

* * * 

ماذا قاؿ اإلماـ الُعْكُبِرّؼ ؟ إماـٌ جميل ألف كتابًا في إعراب القرآف، قاؿ ىذا اإلماـ الجميل عف القرآف الكريـ: تؤخذ 
 بيت، تزوج وعمل عقد قراف، وبيت أىمو ألفاظو مف حفَّاظو، وتؤخذ معانيو ممَّف يعانيو. مثبًل: لو أف إنساف ببل

مزدحـ باإلخوة واألخوات، وما في عنده وال محل، وعمل عقد قراف وىو يبحث عف بيت، مضى أسبوع وأسبوعاف، 
وشير وشيراف، وعاـ وعاماف، يكاد يتمزَّؽ، يريد مأوػ يؤويو، إذا قرأ الدعاء النبوؼ الشريف، اإلنساف إذا دخل 

 بيتو في دعاء:

 مد  الذي آواني وكـ ممف َّل مأوًى لو(( )) الح

ىذا الدعاء بعد معاناة سنتيف، عثر عمى بيت، وسكنو، واستقر فيو، إذا دخل ىذا البيت، وقرأ ىذا الدعاء، يحسُّ 
أف كل خميٍة في جسده، كل شعرٍة في جمده، كل قطرٍة في دمو، تصدؽ ىذا الدعاء. ىذا التفاعل، أحيانًا يكوف في 

جربة، في معاناة، فإذا قرأت نصًا يعبِّر عف ىذه المعاناة تتفاعل معيا تفاعبًل ال حدود لو، مثبًل إذا خبرة، في ت
واحد أصابتو آالـ الكمية ػ معو بحصة ػ وفي ليمة مف الميالي ما ناـ الميل حتى الُصبح، وآالـ ال تحتمل، فإذا قرأ 

آالـ الكمية يقوؿ لؾ: إيو وهللا، تحس كممة إيو في كتاب، أو في مقالة، أو سمع مف إنساف كبلـ عف موضوع 
 وهللا طالعة مف أعماِؽ أعماؽ أعماقو، ألف ىذا الكبلـ عبَّر عف تجربة.

 إذًا، ما الذؼ يجعمؾ تتعمـ ؟ أف تمارس ىذه التجارب، فمثبًل:

ـُ ا ُؿ َعَمْيِي ـه اْسَتَقاُموا َتَتَنزه ُِ ُ ََاُلوا َربَُّنا َّللاه ـْ ﴿ ِإفه الهِذيَف  ْلَماَلِئَكُة َأَّله َتَخاُفوا َوََّل َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنهِة الهِتي ُكْنُت
 (﴾30ُتوَعُدوَف )

 ) سورة فصمت ( 
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أنا متأكد لو ألقيت عمى ألف شخص معنى ىذه اآلية ألف مرة، ال تؤثر فييـ، أما أحدىـ إذا استقاـ عمى أمر هللا 
شعر بالُقرب، وشعر باألمف، ىذه االستقامة، وىذا الشعور المكافئ لبلستقامة، ىذا تمامًا، وشعر بالطمأنينة ، و 
 يجعمو يفيـ اآلية فيمًا أبديًا.

لذلؾ أييا األخ الكريـ، إذا دعوت إلى هللا عزَّ وجل، ال تتكمـ عف معمومات درستيا وقرأتيا، بل تكمـ عف خبرات 
عف خبرٍة، عف معاناٍة، فإنؾ تفعل في الناس فعل السحر، ىل مارستيا، عاينتيا، ألنؾ إذا عبَّرت عف تجربٍة، 

تحب هللا فعبًل؟ إذا كنت تحب هللا فعبًل عبِّر عف ىذه المحبة، تجد الناس يبكوف مف كبلمؾ، يعني اإلنساف إذا 
 تكمـ ليتكمـ مف قمبو، مف خبرتو، مف معاناتو، مف تجربتو، مف شيٍء يحسو، مف شيٍء ينبض بو قمبو، ىذا الذؼ
يؤثر، أنا أدلكـ ػ كما قاؿ النبي الكريـ: نضر هللا عبدًا سمع مقالتي فحفظيا... كيف يحفظيا ؟ إذا طبقيا، مثبًل 

 ىذا الحديث الشريف المعروؼ:

 )) ما ترؾ عبٌد شيئًا  إَّل عوضو هللا خيرًا منو في دينو ودنياه (( 

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف (

مرات، لو استمعت إلى تحميٍل لغوؼ دقيٍق دقيق عنو، ال يعمق في ذىنؾ إال في حالٍة لو قرأت ىذا الحديث آالؼ ال
واحدة، إذا تركت شيئًا  فعبًل، ورأيت أف هللا سبحانو وتعالى أكرمؾ إكرامًا ال حدود لو، تقوؿ لو: صدؽ النبي 

بما عمـ ورثو هللا عمـ ما لـ يعمـ "،  عميو الصبلة والسبلـ، إيو وهللا. ىذا الذؼ يثبِّت المعاني في قمبؾ، " مف عمل
فأحيانًا يكوف ىذا الحديث في قمبؾ، في مشاعرؾ، في وجدانؾ، في عقمؾ، في كل ما تحس بو، ىذا الذؼ قالو 
النبي عميو الصبلة والسبلـ.. نضر هللا عبدًا سمع مقالتي فحفظيا... إذًا أساس الحفع االىتماـ والتطبيق، إذا 

 مقي في قمبؾ ىذه المشاعر..طبقت هللا عزَّ وجل ي

 فحفظيا ووعاىا... لذلؾ الوعي ميـ جدًا، هللا عزَّ وجل يقوؿ:

َفاُلَيا ) َْ ـْ َعَمى َُُموٍب َأ  (﴾24﴿ َأَفاَل َيَتَدبهُروَف اْلُقْرَآَف َأ

 ) سورة دمحم (
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ية كبيرة جدًا، كمما الوعي ؛ أف تعي أبعاد ىذا الحديث، أف تعي أبعاد ىذه اآلية، لذلؾ حضور مجمس العمـ مسؤول
 حضرت مجمس عمـ، ووعيت ما يقاؿ فيو، وحاولت أف تحفظو، ودرستو، ليذا هللا عزَّ وجل يقوؿ:

ـْ ِبَواِحَدٍة﴾ َُْل ِإنهَما َأِعُظُك  ﴿ 

 " ( 46) سورة سبأ: مف آية " 

 كبلـ رب العالميف، كبلـ خالق الكوف..

ـْ ِبَواِحَدٍة﴾ َُْل ِإنهَما َأِعُظُك  ﴿ 

 لواحدة ؟ما ىذه ا

ـْ ِمْف ِجنهٍة﴾ ُروا َما ِبَصاِحِبُك ـه َتَتَفكه َِْنى َوُفَراَدى ُِ ِ َم  ﴿َأْف َتُقوُموا َّللِه

يعني أنت حضرت درس، اسأؿ كل طبلب الجامعات: ما الذؼ يجعل الطالب ينجح نجاحًا متفوقًا ؟ يقوؿ لؾ: 
ت سمعتو، كل ما ليس في القرطاس ضاع، ىواء قبل المحاضرة قرأتيا، وبعد المحاضرة درستيا. ألف ىذا العمـ أن

كبلـ بكبلـ، أما إذا كتبت ىذا الحديث، جمست مع نفسؾ ساعة أو نصف ساعة، مع أخوؾ، مع صديقؾ يحكوا 
في العمل أحيانًا زميميف مف جامع واحد، أحيانًا أخويف مف جامع واحد، أحيانًا جاريف، جمست مع أخوؾ، أحيانًا 

مع زوجتو ربع ساعة ما موضوع الحديث ؟ ماذا قيل عف ىذا الحديث ؟ عممية مذاكرة  جاء أخوه وزوجتو، يقعد
 فيما قيل، ىذه المذاكرة تثبِّت، حديث كاف طائر فاصطدتو، كاف شيء متفمِّت قيدتو، لذاؾ المذاكرة..

ـه تَ  َِْنى َوُفَراَدى ُِ ِ َم ـْ ِبَواِحَدٍة َأْف َتُقوُموا َّللِه َُْل ِإنهَما َأِعُظُك ـْ ِمْف ِجنهٍة﴾﴿  ُروا َما ِبَصاِحِبُك  َتَفكه

يعني فكر في ىذه الدعوة، جاءتؾ دعوة مف هللا عزَّ وجل، فيل مف الممكف إنساف عمى وجو األرض يأتيو 
مكتوب، فيمزقو رأسًا دوف أف يفتحو ؟ افتحو يا أخي، اقرأه وبعدىا كذبو اقرأه ثـ قل: ال يعنيني، اقرأه ثـ قل: فيو 

قرأه، ألف اإلنساف مالو حق يحكـ عمى الديف قبل أف يطمع عميو، اقرأ القرآف، افيـ معاني القرآف، اقرأ كذب، لكف ا
ما قالو النبي، افيـ معاني ما قالو النبي ثـ احكـ، إذًا حضور مجمس العمـ شيٌء خطير في حياة اإلنساف، 

 والحقيقة الشيء الذؼ أتمنى عميكـ أف تكونوا في مستواه أنو:
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ف َل(( )) أحب  اْلعماؿ إلى هللا أدوميا وا 

 ) مف مختصر تفسير ابف كثير: عف " السيدة عائشة " (

فحضور اإلنساف درس، مع درس، مع درس، تجد المعمومات تنو، تنمو، تنمو تمامًا كما لو كاف ىناؾ ميزاف 
كيمو، سمعت درس خمسة كيمو، وميزاف ثاني خمس غرامات، ما تحرؾ الميزاف ولف يتحرؾ، ىذه الشيوات خمسة 

خمس غرامات، درس ثاني خمسة، درس ثالث، رابع، خامس، صاروا مائة غراـ، خمسمائة، مائتيف، ألف، خمسة 
آالؼ وبعدىا غض بصره، ىذه البضاعة تركيا، ىذه السيرة تركيا، ىذا المقاء تركو، ىذا الصديق تركو، ىذا 

ا، أوالده، تحرؾ، القناعات تراكمت، أما أف يأتي درس الغناء تركو، زوجتو انتبو ليا ؛ خروجيا، نظاميا، صبلتي
يغيب ثبلثة، فتحنا عمى البرميل الحنفية، ففي الدقيقة نصف لتر، بعد جمعة نشفوا، تبخروا، فتحنا لتر، وأوقفنا 

 جمعتيف، تبخروا، يجب أف يمتمئ البرميل، تراكـْ تراكـ.

غيا مف لـ يسمعيا... إذًا بمغيا، حضرت درس، تكمَّفت، بذلت إذًا، نضر هللا عبدًا سمع مقالتي فحفظيا ووعاىا وبمَّ 
وقت، بذلت جيد، الطريق ساعة ونصف، والدرس ساعة وربع، والرجعة ساعة ونصف، فيذا الشيء ينبغي أف 
تستثمره، أال تحب أف ينتشر الحق ؟ فأنا أقوؿ لكـ كممة: هللا يحاسبؾ عف جيرانؾ، يحاسبؾ عف أقرباءؾ، عف 

واتؾ، عف أصيارؾ، عف زمبلءؾ في عممؾ، واحد إنساف مفكر اسألو سؤاؿ، بيِّف لو حديث، أخي إخوتؾ، عف أخ
ما فيو خير، َمف قاؿ لؾ ما فيو خير ؟ احكي لو، ما قولؾ إذا أصغى لؾ، وتأثر، وجاء معؾ إلى المسجد، 

واحدًا خيٌر لؾ مف الدنيا وما واستقاـ عمى أمر هللا، ىذا خيٌر لؾ مف الدنيا وما فييا. " ألف ييدؼ هللا بؾ رجبًل 
 فييا ".
صدقوني، أنا ال أتصور مؤمف ليس في برنامجو اليومي أف يسعى ليداية الناس، مؤمف محب  عزَّ وجل، هللا 
عزَّ وجل نور قمبؾ، عرفؾ بميمتؾ، بيف لؾ الطريق الصحيح، والمنيج القويـ، أفيمؾ كتابو، أفيمؾ كبلـ نبيو 

ذا كاف حر ؟ يعني موضوعات كميا ال تقدـ وال تؤخر. " وتظل ساكت؟ تحكي باألسع ار، أخي حر الدنيا، خير وا 
إف هللا يحب معالي األمور ويكره سفسافيا ودنييا ". يعني أريد أف أقوؿ لؾ بالمختصر المفيد: لؾ عند هللا حجـ 

توفى، وقف وقاؿ: يا إخواف بحجـ عممؾ الصالح. أنا ال أنسى مرة، حضرت تشييع جنازة، أحد العمماء أبَّف ىذا الم
ىذا أخوكـ أبو فبلف كاف مؤذف ترحموا عميو. أنا أعرفو فبلف لو نشاط واسع في الدنيا، وعنده طموحات، ما تمكف 

 يحكي عنو إال كاف مؤذف ترحموا عميو.
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ىذه ال  أنا انتبيت أنو إذا واحد مات وأراد إنساف أف يؤبنو ماذا سيحكي عنو ؟ وهللا يا أخي بيتو مائتي متر،
تحكى، وهللا كاف عنده ست سيارات، ال تحكى، وهللا يا أخي كاف طويل وكاف وسيـ الشكل، ما ليا قيمة اآلف، 
بعدما مات انتيى، وهللا يا أخي عامل ترتيب في بيتو رائع جدًا، أؼ شيء متعمق في الدنيا ال يحكى عند الموت، 

د صالحيف، كاف لو مساعي في خدمة الناس، فاإلنساف يجيد أما وهللا يا أخي ىذا الرجل ترؾ عمـ نافع، ترؾ أوال
إذا كاف توفي يتمكف اآلخروف التحدث عنو خمس دقائق وليس كممة واحدة، عشر دقائق، ربع ساعة في أشخاص 

 أعبلـ كبار تتكمـ عنيـ ساعات وال تنتيي.

ا، وشربنا، وتنزىنا، وسكنا، فحجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ، ماذا عممت أنا، ماذا قدمت ؟ أكمت لؾ، أخي أكمن
ورتبنا بيتنا، والبيت عممنا سيرات وصار كثير مف التجمي، صار في سرور الحمد ، هللا تجمنا عمينا، وبعد ذلؾ 
؟ ماذا فعمت ؟ الموت قادـ ماذا قدمت ليذه الساعة ؟ بمف أنت أثرت ؟ مف ىديت إلى هللا عزَّ وجل ؟ ىذا الحق 

اآلف في أخ أحيانًا يكوف كثير مخمص  عزَّ وجل، وهللا ما آتاه لساف طميق، ولكف لمف نقمتو ؟ كيف نقمتو ؟ 
آتاه شيء ثاني، عنده إمكانيات فيكـر الناس ويجمبيـ إلى المسجد، ىذا كأنو ىداىـ تمامًا." ال حسد إال في اثنتيف: 

  رجٍل آتاه هللا مااًل فيو ينفقو ػ في طاعة هللا ػ ورجل آتاه هللا عممًا ".

يعني إذا كاف واحد هللا ما آتاه لساف طميق، لكنو استطاع بمالو، أو بقوتو، أو بوجاىتو فا عزَّ وجل كل إنساف 
آتاه شيء، ما في إنساف هللا ما آتاه شيء، عندؾ حرفة، خدمت الناس بحرفتؾ، أؼ حرفة إذا أتقنتيا، وكنت 

، أنت داعية وأنت ال تشعر، ىذا ال  ذؼ يفسر قوؿ النبي:واقعي، ومعتدؿ، وخدـو

 )) التاجر الصدوؽ م َ النبييف والصديقيف يـو القيامة((

 ) مف الجامع الحكاـ القرآف: عف " ابف عمر " (

ما ىذا الكبلـ ؟ تاجر باع واشترػ، فإذا أنت بعت بإخبلص، البضاعة جيدة، والسعر معتدؿ، ما كاف في كذب، 
س انسروا منؾ، يا أخي وهللا ىذا تاجر عظيـ، ىذا مؤمف، وال تدليس، وال غش، وكنت لطيف مع الناس، والنا

اآلف، أكبر دولة في العالـ اإلسبلمي ما ىي مف حيث العدد ؟ إندونيسيا، مائة وخمسيف مميوف، العرب كميـ مائة 
ندونيسيا مائة وخمسيف مميوف، كل ىذه المبلييف إنما تمت ىدايتيا عمى يد التجار، طبعًا تاجر صدوؽ  مميوف وا 

 يف، وفي، ال يكذب، ال يغش، ال يدلس، ال يعسر عمى الناس، الحديث معروؼ عندكـ.أم
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ذا باعوا لـ  ذا اشتروا لـ يذموا، وا  ذا ائتمنوا لـ يخونوا، وا  ذا وعدوا لـ يخمفوا، وا  )) الذيف إذا حدِِوا لـ يكذبوا، وا 
ذا كاف ليـ لـ يع ذا كاف ليـ لـ يعسروا ػ طوؿ بالؾ، َّل اآلف، وا  ذا كاف عمييـ لـ يمطموا ((يطروا، وا   سروا ػ وا 

 ) مف الجامع الصغير: عف " معاذ " (

" مطل الغني ظمـٌ يبيح عرضو."يعني لؾ حق أف يحكي عميو، معو وال يعطيؾ ىكذا يعذبؾ، مطل الغني ظمـٌ 
بي يبيح عرضو، ىناؾ حديث أدؽ مف ذلؾ لـ أحفظو، إذًا أنت إذا ما كاف عندؾ لساف طميق تحكي ما قالو الن
بفصاحة، وطبلقة، ودقة، وعمق، وتحميل في عندؾ شيء ثاني، مف خبلؿ حرفتؾ اخدـ الناس، فإذا خدمتيـ، 
يمكف يدخل إلى بيتؾ دىاف يدىف لؾ بيتؾ ويكوف ىو الداعي إلى هللا وأنت ال تعرؼ ؛ عفيف، غض بصر، 

في جامع رباه، أخي دلنا عمى  عمى إتقاف في العمل، عمى أدب جـ، مف أيف ىذا ؟ أيف ربي ىذا الدىاف ؟ حتماً 
جامعؾ، أنت مف خبلؿ استقامتؾ بعممؾ، جعمت صاحب المنزؿ يأتي إلى الجامع، فأبواب الدعوة إلى هللا واسعة 

عر معتدؿ، ُنصح.." الديف جدًا، فميست كل الدعوة كبلـ، في شيء ليس كبلـ، في شيء عمل، إتقاف، س
 ".النصيحة

ي ػ مشافيًة الصحابة، نحف قراءًة أو سماعًا مف دعاة ػ فحفظيا... الىتمامو وىذا إذًا: نضر هللا عبدًا سمع مقالت
 أوؿ عامل، العامل الثاني بالتطبيق. عوامل الحفع شيئيف: االىتماـ والتطبيق..

 ووعاىا... فيـ أبعادىا، انتبو انتباه شديد، سأؿ، عمل مذاكرة، اآلف إال ما يمتقي أخ مع أخ بحكـ الجوار، بالمنزؿ،
بالعمل، بالقرابة اعمل بالجمعة ساعة مع صديقؾ، مع أخوؾ، مع أحد رواد المسجد تذاكروا بيذا القرآف، ماذا قيل 
يـو الجمعة، يـو األحد، بالخطبة ماذا قيل؟ تذاكروا، عود لسانؾ عمى أف يذكر هللا عزَّ وجل، اجعمو طميقًا بذكر 

لو: ىذه آية أـ حديث ؟ ما ىذا الكبلـ، ما فيو يحكي آية هللا، قاؿ لو: خبي فحماتؾ الكبار لعمؾ آذار، قاؿ 
 يضبطيا، ما فيو يحكي حديث، عود المساف عوضًا أف تحكي بموضوعات تافية تحكي عف هللا عزَّ وجل.

إذًا، فحفظيا ووعاىا وبمغيا مف لـ يسمعيا... أقوؿ لكـ الصراحة: كل واحد يحضر مجمس عمـ ىذا رسوؿ لمف ال 
أشخاص كثيريف، أو معظـ الناس أف يأتي عمى المسجد يسمع درس عمـ، ال يدخمة في  يحضروف، اآلف في

برنامجو، برنامجو يغتسل ويصمي الجمعة في الجامع فقط، أما يفتح كتاب، يفيـ شيء مف كبلـ ربو، شيء مف 
نؾ، بحكـ حديث نبيو، ال، ليس داخل في برنامجو أف يحضر مجمس عمـ، إذًا أنت ىذا مكمف فيو ؛ بعممؾ، بسك

قرابتؾ، صيرؾ، ابف عمؾ، ابف خالتؾ، قريبؾ، صانع عندؾ، إذًا: وبمغيا مف لـ يسمعيا... مرة قرأت أربع 
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كممات بمجمة، في بعض المجبلت تنتيي المقالة بنصف صفحة، نصفيا فراغ، يضعوا حكمة، ما تفاعمت بحياتي 
خريف، فأنت أسعدىـ. اإلنساف تبنى ػ بالتعبير مع أربع كممات كيذه الكممات، قاؿ: إذا أردت أف تسعد فأسعد اآل

الدارج ػ تبنى إستراتيجيتو، اإلنساف لو إستراتيجية، لو أىداؼ أساسية عمى األخذ أو العطاء، إذا أردت أف تعرؼ 
مف أنت، ىل أنت مف أىل الدنيا أـ مف أىل اآلخرة ؟ إذا كنت تحب األخذ، فأنت مف أىل الدنيا، فإف كنت تحب 

 أنت مف أىل اآلخرة.العطاء، ف

مقياس دقيق جدًا، ىل تحب أف تكوف أحس واحد ؟ النبي عميو الصبلة والسبلـ ما ترؾ بعد أف توفاه هللا شيئًا، 
 قاؿ:

 )) ما لي ولمدنيا إنني أنا كمسافر استظل في ظل شجرة ِـ رحل عنيا ((

 ا يكفيو أخذ مف حتفو وىو ال يشعر "." خذ مف الدنيا ما شئت وخذ بقدرىا ىمًا ".. " مف أخذ مف الدنيا فوؽ م

 ، حدثني صديق عنده محل يبيع مفروشات قاؿ لي: جاءني واحد مف كبار التجار موسوس كثير يريد غرفة نـو
قاؿ لي شيريف ثبلثة يقمب جرناالت، بعدىا انتقى موديل رائع جدًا، يريد أف يرػ خشبيا، راح اشترػ خشب جوز، 

ىا بدأ الشغل، قاؿ لي: زارني عشرات المرات أثناء التصنيع، وفي مرة مف المرات ويبسو سنتيف حتى ال تفتل، بعد
انبطح تحت التخت انبطاح خاؼ أف يكوف في عقدة مف الداخل، خمصت حتى وجد المسكات شير، انتيت 
خي الغرفة، ووضعيا البائع بصالوف العرض ألنو خاؼ أف تباع، يأتوا ُأناس يحبوه، وليـ قيمتيـ، ويطمبوىا، أ
تعاؿ خذىا ما كاف يأخذىا، تعاؿ خذىا، بعد ذلؾ قاؿ لو: أخي ادىف الغرفة، أوؿ وجو، وثاني وجو، ست أوجو، 
وبعدىا ىنا في لمعة، ىمؾ الدىاف، بعدما انتيى الدىاف، أتى بالمنجد عمل الستائر، خبرىـ: تعالوا خذوىا، قاؿ 

ت صاحبيا، ثبلث أو أربع سنيف يصمميا ىذه الدنيا لي: سمعت وأنا أخبرىـ بكاء، جاءت امرأة قالت لو: أخي ما
 ؛ تخسر كل شيء بثانية واحدة، كل شيء، أما إذا واحد مييأ أعماؿ صالحة..

ـُ اْلَماَلِئَكُة َأَّله َتَخاُفوا َوََّل تَ  ُؿ َعَمْيِي ـه اْسَتَقاُموا َتَتَنزه ُِ ُ ََاُلوا َربَُّنا َّللاه  ْحَزُنوا﴾﴿ ِإفه الهِذيَف 

 " ( 30فصمت: مف آية " ) سورة 
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 يعني الموت عرس المؤمف، أجمل لحظات المؤمف عند لقار ربو عزَّ وجل.

وبمغيا مف لـ يسمعيا ػ ىنا أجمل ما في الحديث ػ فربَّ حامل فقٍو إلى مف ىو أفقو منو... يعني أنت سمعت ىذا 
ص أوسع أفق منؾ، وتفاعل معو الحديث، وفيمتو، وعقمتو، وتفاعمت معو، وحكيتو لواحد، قد يكوف ىذا الشخ

أكثر، ونشره، فاىتدوا عمى يد مف نقمت لو الحديث مائة، المائة كميـ لؾ، أنت نقمتو نقل بسيط، نقل موجز، وغير 
ل، أما ىذا الذؼ نقمتو وىو أفقو منؾ، إذا اىتدػ عمى يده آالؼ األشخاص، كميـ في صحيفتؾ.. فربَّ  مفصَّ

 . ال تعرؼ، ىذه الكممة الطيبة صدقة..حامل فقٍو إلى مف ىو أفقو منو..

 ﴿ َوَمْف َأْحَياَىا َفَكَأنهَما َأْحَيا النهاَس َجِميعًا﴾

 " ( 32) سورة المائدة: مف آية " 

آخر تعميق عمى الحديث الشريف: أحيانًا أخ كريـ يحضر درس أو خطبة ويتأثر تأثر شديد، يتمنى ىذا الدرس 
ؾ: أنا آخذ ليـ شريط أسمعو ليـ فيذا العمل كذلؾ عمل طيب، ألنؾ مف ينقمو لزوجتو أو ألقربائو، يقوؿ ل

حرصؾ عمى ىدايتيـ أسمعتيـ الدرس كما ىو، أحيانًا يطمع خير مف نقل كممة ػ ىذه الكممة الطيبة صدقة ػ في 
 حديث آخر يقوؿ:

 " ما مف صدقٍة أفضل مف كممة الحق ".

 ى يعني اإلنساف واآلية الكريمة:أعظـ صدقة.. وفي بعض األحاديث أيضًا بيذا المعن

 ﴿ َوَمْف َأْحَياَىا﴾

 ىذه آية كريمة..

 ﴿ َفَكَأنهَما َأْحَيا النهاَس َجِميعًا﴾

 " ( 32) سورة المائدة: مف آية " 
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إذا أنت هللا وفقؾ تيدؼ إنساف، تجعمو يستقيـ عمى أمر هللا، فيل أنت تعرؼ ما في وراء ىذا اإلنساف ؟ أوؿ شيء 
الده، إخوتو، أصياره، يمكف تغيبو خمس ست سنوات تجد حولو مائتي رجل، كميـ يمشوف مستقيموف، زوجتو، أو 

كميـ في صحيفتؾ، ىذا الذؼ أقولو دائمًا، وهللا حديث لو ثبلث روايات، لو يفيـ اإلنساف ىذا الحديث فيـ 
 عميق..

(()) يا عمي ْلف ييدي هللا بؾ رجاًل واحدًا خيٌر لؾ مف الدنيا وما فييا

 ) مف الجامع الصغير (

)) خيٌر لؾ ممف طمعت عميو الشمس ((

 )) خيٌر لؾ مف حمر النعـ ((

ذا سمح هللا لؾ أف تعمِّـ الناس، أو أف تدعو إليو، فاعمـ أف ىذه صنعة األنبياء، عندما ربنا عزَّ وجل قاؿ لسيدنا  وا 
موسى:

(﴾40﴿ َواْصَطَنْعُتَؾ ِلَنْفِسي )

) سورة طو ( 

ف واحد مؤمف يكوف غالي عمى هللا عزَّ وجل ؛ يكوف وقتو، وحياتو، وذكاؤه، وخبراتو، وثقافتو، يعني يمك
ومطالعاتو، ونشاطو كميا في سبيل هللا، ىؤالء..

اِبُقوَف ) اِبُقوَف السه ُبوَف )00﴿ َوالسه ـِ )00( ُأوَلِئَؾ اْلُمَقره ِليَف 02( ِفي َجنهاِت النهِعي ِميٌل ِمَف 03)( ُِمهٌة ِمَف اْْلَوه ( َوََ
 (﴾04اآْلَِخِريَف )

 ) سورة الواقعة (
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قمَّة، أف يبيع الواحد نفسو  عزَّ وجل، اإلنساف لماذا لـ يكف طموح ؟ المنيح أحسف منؾ ؟ " يا سعد ال يغرنؾ 
باب مفتوح،  أنو قد قيل خاؿ رسوؿ هللا، فالخمق كميـ عند هللا سواسية، ليس بينو وبينيـ قرابة إال طاعتيـ لو ".
 فضل هللا عظيـ يسع جميع الناس، فاإلنساف يكوف طموح، ويكوف عنده ىمة عالية كما قاؿ النبي:

 " عمو اليمة مف اإليماف ".

 يعني تعمـ، وعمِّـ، وابذؿ جيد، وعندئٍذ يسمح هللا لؾ أف تكوف مقربًا..

 (﴾55ْدٍؽ ِعْنَد َمِميٍؾ ُمْقَتِدٍر )( ِفي َمْقَعِد ِص 54﴿ ِإفه اْلُمتهِقيَف ِفي َجنهاٍت َوَنَيٍر )

 ) سورة القمر ( 

 لؾ مكاف عالي عند هللا عزَّ وجل، أما أىل الدنيا..

ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َوْزنًا ) ـُ َلُي  (﴾005﴿ َفاَل ُنِقي

 ) سورة الكيف ( 

 ليـ صغاٌر عند هللا..

ـْ ِفي ُطْغَياِنيِ  ُى ـْ َوَيُمدُّ ُ َيْسَتْيِزُئ ِبِي  (﴾05ـْ َيْعَمُيوَف )﴿ َّللاه

 ) سورة البقرة ( 

 أما أىل اآلخرة..

 (﴾55﴿ ِفي َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعْنَد َمِميٍؾ ُمْقَتِدٍر )

ْحَمُف ُوّدًا ) ـُ الره اِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُي  ﴾96﴿ ِإفه الهِذيَف َآَمُنوا َوَعِمُموا الصه

 ) سورة مريـ ( 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

207 

ذوا لو صورة، يطير عقمو، يضعيا في جيبو عمى طوؿ، دائمًا يقوؿ: وهللا إذا الواحد التقى مع شخص ميـ، وأخ
 كنا معو وصافحني، فكيف لو واحد لو مع هللا مودة ؟ مع خالق الكوف، لذلؾ كما قاؿ النبي الكريـ:

 " لي مع ربي ساعٌة ال يسعني فييا نبٌي مرسل وال ممٌؾ مقرب ".

 ) مف الجامع الحكاـ القرآف (

 (﴾26َيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَف )﴿ َوِفي َذِلَؾ َفمْ 

 ) سورة المطففيف (

ِِْل َىَذا َفْمَيْعَمِل اْلَعاِمُموَف )  (﴾60﴿ ِلِم

 ) سورة الصافات (

 والحمد  رب العالميف 
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 ....... إياكـ بػ تبدأ شريفة أحاديث( :  027 - 004) الدرس

 12-08-1990كتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: لفضيمة الد -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

 أييا اإلخوة المؤمنوف... حديث اليـو عف أبي ىريرة رضي هللا تعالى عنو أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

 " إياكـ..."

ل أف ُنكمل الحديث، كممة ( إياكـ ( تعني احذروا، فالنبي عميو الصبلة والسبلـ لحرصو عمينا ورحمتو بنا قب
رنا، وحبَّذا لو أف المؤمف يتَّبع أحاديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص التي تبدأ بػ )إياكـ(، َمف يذكر حديثًا يبدأ بإياكـ ؟  : يحذِّ

 الحالقة َّل أَوؿ حالقة الرأس ولكف أَوؿ حالقة الديف (()) إياكـ وفساد ذات البيف فإنيا 

 ) مف كنز العماؿ (

إياكـ وفساد ذات البيف ؛ الخصومات، المشاحنات، العداوة، البغضاء، ىذه تفتت المؤمنيف، تجعميـ ضعفاء، 
 متفرِّقيف، فرادػ، مشرذميف.

 حديث آخر ؟

ات فإف كنتـ َّل بد فاعموف  فأعطوا الطريق حقيا. َالوا: وما حق الطريق ؟ َاؿ: )) إياكـ والجموس عمى الطَر
 غض البصر، وكف اْلذى، واْلمر بالمعروؼ، والنيي عف المنكر ((

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف (
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 حديث ثالث ؟ 

 إذا قرأت القرآف الكريـ ووصمت إلى قولو تعالى:

﴾﴿ َوَْلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر ِمْف ُمْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبتْ  ـْ  ُك

 " ( 221) سورة البقرة: مف آية " 

ال أصبحت حياة  ؽ هللا العظيـ، فحينما تخطب تبحث عف ذات الديف، وا  وقمت: صدؽ هللا العظيـ. فيجب أف تصدِّ
 اإلنساف جحيمًا ال يطاؽ.

 أيضًا ؟

 )) إياكـ ومحقرات الذنوب ((

 ) مف كنز العماؿ (

لؾ ػ وال أزني، وال أسرؽ، ما أحبلؾ تعمل ىكذا في األساس، ولكف يقوؿ لؾ: أنا ال أشرب الخمر ػ ما شاء هللا حو 
إطبلؽ البصر، مصافحة، جمسة مختمطة، مزحة، غيبة، نميمة، وكل ظنؾ أف ىذا مف الصغائر، ىي كبائر، 
لمجرد أف تصر عمييا ىي كبائر ألف الكبيرة خطرىا في قطعؾ عف هللا عز وجل، والصغيرة إذا قطعتؾ عف هللا 

 ى ىذه القطيعة فيي كبيرة، مف يذكر حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:وداومت عم

 )) َّل صغيرة م َ اإلصرار((

 ) مف الجامع الصغير (

ميما بدا لؾ ىذا الذنب صغيرًا، إذا أصررت عميو، فيو كبيرًا، ألنو َفعل ِفعل الكبير، ألنو جعمؾ بعيدًا عف هللا 
 عز وجل.

 ف يجتمعف عمى الرجل حتى ييمكنو (()) إياكـ ومحقرات الذنوب فإني

 ) مف كنز العماؿ (
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كمما ارتكب مخالفة شعر بالحجاب، حجاب في عبلقتو مع النساء، حجاب في بيعو وشرائو، ىذه قضية فييا 
شبية، ىذه الُحُجب تجتمع عمى اإلنساف فتجعمو مقطوعًا عف هللا عز وجل، فإذا قطع عف هللا صار مثل الناس، 

ف، وييأس كما ييأسوف، وُيقير كما يقيروف، ويتشاءـ كما يتشاءموف، ويسحق كما يسحقوف، ال يخاؼ كما يخافو 
 يوجد عندؾ ميزة..

ْنَساَف ُخِمَق َىُموعًا )  (﴾09﴿ ِإفه اإلِْ

 ) سورة المعارج ( 

 ىكذا هللا خمقو، ىذا ضعف َخْمِقّي لمصمحة اإلنساف..

ْنَساَف ُخِمَق َىُموعًا ) رُّ َجُزوعًا )( ِإذَ 09﴿ ِإفه اإلِْ ُو الشه ُو اْلَخْيُر َمُنوعًا )20ا َمسه َذا َمسه ( ِإَّله اْلُمَصمِّيَف 20( َواِ 
(22﴾) 

ليس ىموعًا وال جذوعًا وال منوعًا المصمي، الصبلة تحتاج إلى استقامة، فإذا وقع في المخالفات وقع في الحجاب، 
 ُقطع عف هللا عز وجل، صار ىموعًا.

 أيضًا إياكـ:

 اكـ والغيبة فإنيا أشد مف الزنا(()) إي

 ) مف الجامع الصغير: عف " أبي سعيد " (

 حرِّؾ كممة الغيبة لنرػ: إياكـ والغيبَة.

 أيضًا ؟

 )) إياكـ والفتف فإف َو َ المساف فييا مِل َو َ السيف ((

 ) مف الجامع الصغير: عف " ابف عمر " (
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ذا توفيتنا فتوفنا يا ربي غير فاتنيف وَّل م  فتونيف (()) وا 

 ) مف مسند اإلماـ أحمد (

 ﴿ َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَف اْلَقْتِل﴾

 " (191) سورة البقرة: مف آية " 

 فمو أف امرأة قتمت بحادث، أىوف ألف مرة مف أف تفتف في دينيا، فتقع في الزنا:

 ﴿ َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَف اْلَقْتِل ﴾

 أيضًا ؟

  ليسوا بالمتنعميف (()) إياؾ والتنعـ فإف عباد هللا

 ) مف الجامع الصغير: عف " معاذ " (

زًا واضحًا، أف تعيش كي تتنعـ، معنى ذلؾ ال تعرؼ لماذا أنت في الدنيا، النعيـ ال  أف تجعل النعيـ ىدفًا مركَّ
ف تبتغى ينبغي أف ُيْبَتغى لذاتو، والمشقة ؟ أيضًا ال ينبغي أف تبتغي المشقة لذاتيا، عندكـ دليل؟ ال ينبغي أ

المشقة لذاتيا، يعني اآلف السفر بالطائرة أو بالسيارة لمحج، آمف قاؿ: أنا سأذىب مشيًا ألف الثواب عمى قدر 
المشقة. فيل ىذا العمل شرعي ؟ النبي رأػ رجل يقف بالشمس فسأؿ عنو فقيل: نذر أف يقف في الشمس، فتبسـ 

 النبي وقاؿ:

 ذا نفسو(( )) مروه فميتحوؿ إف هللا غني عف تعذيب ى

المشقة مرحبًا بيا إذا كنا مضطريف إلييا، جاء شير الصياـ في الصيف، وهللا الصياـ بالصيف مشقة كبيرة، 
مرحبًا بيا، القتاؿ فيو مشقة، حينما يأمرؾ هللا عز وجل بشيٍء فيو مشقة مرحبًا بيا، أما أف تبتغييا لذاتيا مف دوف 

 ضرورة، ىذا ليس حكمًا شرعيًا. 
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 أيضًا:

 ) إياكـ وفضوؿ النظر فإنو يبذر في النفس اليوى (( )

 أيضًا ؟

نما يأكل الذئب مف الغنـ القاصية (( ة فإف الشيطاف م َ الواحد وىو مف اَّلِنيف أبعد وا   )) إياكـ والفَر

 ) مف الجامع الحكاـ القرآف (

 شيء جميل !! أيضًا ؟

 النار ((  )) إياكـ ومستحدِات اْلمور فكل بدعٍة ضاللة وكل ضاللٍة في

 ) مف الدر المنثور في التفسير بالمأثور (

* * * * * 

الحديث اليـو يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ ػ وهللا اكتبوه ألنو ميـ جدًا ػ عف أبي ىريرة رضي هللا تعالى عنو أف 
 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

وا، وَّل تنافسوا، وَّل تحاسدوا، وَّل تباغضوا، وَّل )) إياكـ والظف فإف الظف أكذب الحديث، وَّل تحسسوا، وَّل تجسس
ـِ َّل يظمُمو، وَّل يخُذلو، وَّل يحقره، التقوى ىا  ـُ أخو المسم تدابروا، وكونوا عباد هللا إخوانًا كما أمركـ هللا، المسم
ىنا، التقوى ىا ىنا، التقوى ىا ىنا ػ ويشير إلى صدره ِالث مرات ػ بحسب امرٍئ مف الشر أف يحقر أخاه 
المسمـ، كل المسمـ عمى المسمـ حراـ دُمو ومالو وعرُضو، إف هللا تعالى َّل ينظر إلى صوِركـ وأمواِلكـ ولكف 

 ينظر إلى َموِبكـ وأعماِلكـ (( 

 أعيد عميكـ نص الحديث....

 رواه اإلماـ مالؾ والبخارؼ ومسمـ، والمفع لمسمـ، وىو أتـ الروايات.
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 سبب سوء المعمومات ؟ سوء الظف ؟ مف صفات المؤمف التحقق..يا ترػ كـ مشكمة وقعت في المجتمع ب

ـْ َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيهُنوا﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ِإْف َجاَءُك

 " (6) سورة الحجرات: مف آية " 

 ال تقبل شيئًا مف دوف تحقق، قاؿ سيدنا سميماف لميدىد:

ـْ ُكنْ  ََْت َأ ََاَؿ َسَنْنُظُر َأَصَد  (﴾27َت ِمَف اْلَكاِذِبيَف )﴿ 

 ) سورة النمل( 

 إذا كنت بموقع قيادؼ ؛ معمـ بمدرسة، مدير مشفى، مدير معمل، أنت بحاجة ألف مرة إلى ىذا الحديث..

ـْ ُكْنَت ِمَف اْلَكاِذِبيَف ) ََْت َأ ََاَؿ َسَنْنُظُر َأَصَد  ﴿27﴾) 

 ) سورة النمل( 

شيء، تحقق مف كل قصة، تحقق مف كل رواية، إذا أردت أال ال تبني معموماتؾ عمى الظف، تحقق مف كل 
تتحقق ال مانع، ولكف ال تبني إذًا عمى ىذه الرواية شيء، إذا أردت أف تبني عمييا شيئًا، البدَّ مف التحقق ؛ 
بالعبلقة الزوجية، بعبلقتؾ مع َمف دونؾ، مع جيرانؾ، مع مرءوسيؾ، مع رؤسائؾ، ال تبني عمى ظف، ال تقبل 

 ة كاذبة، ال تقبل رواية فاسق ال تأخذ موقف قبل أف تتأكَّد مف صحة ىذه المعمومات.رواي

دعوا ىذه القاعدة، انتبيوا ليذه القاعدة: القرار السميـ أساسو معمومات صحيحة. لذلؾ األذكياء والموفقوف قبل أف 
مًا، حتى في شأف الزواج، في يتخذوا قرارًا يستقصوا الحقائق، يستقصي الحقائق الصحيحة حتى يأتي قراره سمي

شأف تزويج ابنتؾ، وهللا سألنا عنو قاؿ آدمي، طمع شارب خمر، ىذه السيارة ليست لو طمعت، والبيت ليس لو، 
إنساف عاطل عف العمل، شارب خمر، مف دوف تأكد، قبل أف تزوج تحقق، وقبل أف تتزوج تحقق، قالوا عنيا 

زواج، بموضوع التزويج، بموضوع الشراء والبيع، تحقق مف آدمية طمعت ليست آدمية. فتصور بموضوع ال
 البضاعة قبل أف تقوؿ: اشتريت..
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إياكـ والظف فإف الظف أكذب الحديث... رواية غير صحيحة، خبر غير صحيح، وصف غير صحيح، معمومات 
صحيحة،  غير صحيحة، أخبار غير صادقة. مف صفات العواـ يبنوف مواقف عمى أوىاـ، أو عمى معمومات غير

في عبلقتؾ مع أخيؾ ال تقبل روايًة مف دوف تحقق، أأنت رأيتو بعينؾ ؟ ال وهللا لكف سمعت. انتيت العممية، 
أسمعت منو بأذنؾ ؟ ال وهللا، بيف الحق والباطل أف تقوؿ: سمعت، باطل، رأيت، حق. فيناؾ حاالت طبلؽ 

بسبب سوء ظف، معمومات نقميا الصانع تعسفي بسبب رواية فاسدة، خبر غير صحيح، ىناؾ انفصاـ شركات 
لمشريؾ عف شريكو، كممات نقميا ُمبالغ بيا، فمئبل تندـ، َمف ىو البطل ؟ الذؼ يفعل شيئًا ال يندـ عميو أبدًا، أما 
إذا بنيت موقف، اتخذت قرار، أخذت سموؾ بناًء عمى معمومات غير متحقق منيا، غير صحيحة، رواية فييا 

 بلـ فاسق، كبلـ صغير، كبلـ عدو، كبلـ مغرض، اإلنساف قد يكوف لو غرض.ظف، رواية غير صحيحة ك

 لذلؾ معاوية بف أبي سفياف سأؿ عمرو بف العاص، وكبلىما مف ُدىاة العرب قاؿ لو:

 ما بمغ مف دىائؾ ؟ 

 قاؿ لو عمرو بف العاص: وهللِا ما دخمت مدخبًل إال أحسنت الخروج منو.

  ما دخمت مدخبًل أحتاج أف أخرج منو.قاؿ لو: لست بداىية. أما أنا وهللا

فيذه قاعدة عظيمة بالحياة، ال تعمل عمل تندـ عميو، بكل نشاطاتؾ، القرار الذؼ ال تندـ عميو أساسو المعمومات 
الصحيحة، قد تكوف المعمومات صحيحة ولكف مبالغ بيا جدًا، الكذب في المبالغة، بالنقل في زيادة، بالرقـ في 

بضاعة بمائة، رأسماليا خمسيف، مائة بالمائة الربح، تحقق، فظير أنيا تباع بخمسة وخمسيف، ففي زيادة، ُتباع ال
أؼ عرض تجارؼ ؛ عرض زواج، تزويج، شراء بيت تحقق، أخي بيت مناسب جدًا ليس عميو شيء، تحقق قد 

 يكوف عميو رىف، أو عميو تنظيـ.

فطٌف حذر أنو ال يبني موقف، وال قرار، وال سموؾ، إال  أنا أرػ أف المؤمف كيٌس فطٌف حذر، مف لواـز أنو كيٌس 
 بناًء عمى شيٍء ثابت، واحد واجو شخص بمخالفة شرعية كبيرة، مخالفة في نص كبلـ هللا، قاؿ لو:
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 وهللا أنا رأيت رسوؿ هللا في المناـ فأجاز لي ذلؾ.

 قاؿ لو: إذا ىكذا معقوؿ إذًا.

مناـ أبدًا ولو أنؾ رأيت النبي، النبي عمى العيف والرأس، ولكف ال يمكنني  االثنيف جيمة، ال يبنى حكـٌ شرعٌي عمى
أف أقبل حكمًا شرعيًا بناًء عمى رؤيا لست مكمفًا أف أصدقيا، لذلؾ لو ادعى إنساف أنو رأػ النبي الكريـ، وجاء 

 بشيٍء مخالٍف لمشرع، ترد الرؤيا ويثبت الشرع.

 الفوا في مذىب الحب شرعنا.أحبابنا اختػاروا المحبػة مذىبًا وما خ

* * * 

 الشرع ىو األصل..

ـَ ِدينًا﴾  ْساَل ـُ اإلِْ ـْ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك  ﴿ اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك

 " (3) سورة المائدة: مف آية " 

يحذؼ مف الديف شيئًا، وال أف يطوؼ مف ال يجرؤ إنساف آخر كائنًا مف كاف أف يضيف عمى الديف شيئًا، وال أف 
ل، وال أف يزيد، وال أف ينقص، وىذا الشرع الحنيف يكفي كي تصل بو  د، وال أف يعطِّ أوامر هللا شيئًا، وال أف يجمِّ

 إلى أعمى المقامات..

ض ليا إياكـ والظف... سمعت قصة أف امرأة جاىمة، دخمت لبائع، قالت لو: راعنا، وخضعت لو بالقوؿ لعمو يخفِّ 
مف السعر، ىو ذىب ظنو إلى شيء آخر، كأنو رأػ أنيا تدعوه إلى البيت، ىي ساكنة بجواره، فمما ذىبت إلى 
البيت تبعيا، طرؽ الباب، فتحت الباب، دخل فورًا، حينما رأت رجل في البيت أرسمت ابنيا إلى زوجيا في مكاف 

لرجل، وطمق امرأتو، ولو منيا أوالد، ىي خالفت قريب، جاء زوجيا، أغمق الباب، وجاء بالشرطة، وضبط ىذا ا
الشرع حينما خضعت لو بالقوؿ، ولكف ما خطر في باليا أنو فيـ ىذا الفيـ، والزوج لـ يتحقق، مباشرة فضحيا 
وطمقيا، مع أنو ىناؾ أدلة قطعية عػمى أف المرأة بػريئة، والدليل مبػاشرًة أرسمت ابنيا لػزوجيا تستنجده.. إياكـ 

. ذىب بو الظف إلى أشياء كثيرة، يعني بالعبلقات الزوجية، بالعبلقات التجارية، بكل حركة مف حركاتؾ والظف..
 ال تبني موقف، وال قرار، وال تصرُّؼ إال عمى حقائق قطعية.
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إياكـ والظف فإف الظف أكذب الحديث... واحد تزوج امرأة، فصديقو قاؿ لو: ىذه المرأة ليست في مستواؾ. كبلـ 
ابي، قاؿ لو بالضبط: ليست مف مزاويجؾ، ىذا ظف أنيا امرأة ساقطة أو في ليا مشكمة فطمقيا رأسًا، عاـ ضب

الصديق ظنو أف مستواىا االجتماعي أقل منؾ، بنى قرار عمى الظف، فإذا كنت بطبًل يجب أف تفعل فعبًل ال تندـ 
ف تحدث أخاؾ حديثًا ىو لؾ مصدؽ وأنت عميو أبدًا إياكـ والظف فإف الظف أكذب الحديث... " كفى بيا خيانة أ

 لو بو كاذب".

 إياكـ والظف... ىنا ربنا عز وجل قاؿ:

ـٌ﴾ ِْ  ﴿ ِإفه َبْعَض الظهفِّ ِإ

 " (12) سورة الحجرات: مف آية " 

 لكف إذا كاف في حاالت ورد باألثر: " الحـز سوء الظف "

ر، شخص ال تعرفو يجب أف تتحقق، احترس مف الناس بسوء الظف، سوء الظف عصمة، ىنا معنى ثاني صا
 الشخص الذؼ ال تعرفو إذا أسأت الظف فيو، وىذا سوء الظف حممؾ عمى أف تكوف حذرًا، ىذا موقف جيد جدًا..

ـٌ﴾ ِْ  ﴿ ِإفه َبْعَض الظهفِّ ِإ

 " (12) سورة الحجرات: مف آية " 

ق، لذلؾ في حاالت الحـز سوء يعني استثار عواطفؾ وىو كاذب، وأنت حديث عيد، وليس عندؾ إمكانية تتحق
الظف، سوء الظف عصمة، احترس مف الناس بسوء الظف، كاف يحذر الناس ويحترس منيـ مف دوف أف يطوؼ 
 بشَره عف أحد، في مواطف سوء الظف إثـٌ كبير، وفي مواطف سوء الظف عصمة، وسوء الظف شخص ال تعرفو.

ؾ أني ال أعرفؾ". قد تكوف أحسف مني، إني ال أعرفؾ، في نقطة قاؿ سيدنا عمر لو: " إني ال أعرفؾ وال يضر 
اآلف دخمنا في موضوع أنؾ قد أحيانًا تكوف في أعمى درجة في البراءة، برؼء، نظيف، أميف، صادؽ، لكف تعمل 
ر تفسيريف، ىذا العمل ابتعد عنو، لو تفسيريف، أنت غبت عف البيت مسافر، وكمَّفت أخو  عمبًل يمكف أف يفسَّ

د عمى البيت بغيابؾ، وىذا عمل شريف، ونزيو، وبرؼء، وعبلقاتؾ مع الجيراف مقطَّعة، لو أف ىناؾ زوجتؾ يترد
عبلقات طيِّبة، وأبمغتيـ بسفرؾ، وأنؾ كمفت أخا زوجتؾ أف يتفقد أحواؿ أختو، فأنت بيذا العمل جعمت عممؾ لو 
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رفونو مف قبل يدخل في غيبتؾ، أنت تفسير واحد، أما لو أغفمت ىذه الحقيقة، والجيراف رأوا شخص غريب ال يع
أوقعتيـ في سوء الظف، فالبطولة أف تفعل فعبًل لو تفسيٌر واحد، أما في أعماؿ كثيرة وأنت برؼء، وأنت صادؽ، 
وأنت نظيف، وأنت منزَّه، لو تفسير آخر ىذا العمل، فمذلؾ اجيد أف تفعل عمبًل ال يستطيع األعداء أف يفسروه 

 تفسيرًا آخر.

ي األخبار الطيبة، إياكـ وال ظف فإف الظف أكذب الحديث، وال تحسسوا... عمماء المغة قالوا: التحسس تقصِّ
والتجسس تقصي األخبار السيئة، فبلف تزوج، كـ المير ؟ " مف حسف إسبلـ المرء تركو ما ال يعنيو ". أنتـ في 

خاص، حتى الخبر الطيِّب ؛  محمكـ كـ كاف ربحكـ ىذه السنة ؟ خمييا ، كـ معاشؾ في الشير ؟ لو وضع
دخل اإلنساف، مير الفتاة أشياء مباحة ليس فييا خطأ، ولكف النبي نيى عنيا، نيى عف تقصييا، ال تحسسوا وال 
تجسسوا، اتفقوا وانتيى األمر، وهللا بعنا البيت، بكـ بعتو ؟ أخي راح بنصيبو، كثير في مشكبلت تتأتى مف ىذه 

رغب أال يتكمـ، أنت احتـر رغبتو، ال تحرجو، ال تسألو، في أشخاص ليـ أسئمة المعمومات، فإذا رأيت إنساف ي
ف تبرَّمت مشكمة، ال  ف كذبت مشكمة، وا  ة، أسئمة محرجة، يضيق عميؾ ويضيق حتى إف سكتت مشكمة، وا  ممحَّ
سبب ؟ تحسسوا وال تجسسوا، ال تتقصى األخبار البريئة لفضوِؿ منؾ، كذلؾ األخبار السيئة، صار طبلؽ ما ال

األمر دعو  عز وجل، صار في انفصاـ شركة، َمف السبب ؟ ما في أوالد، َمف السبب أنت أـ ىي ؟ يريد أف 
يفيـ أنت أـ ىي، ال الخبر السيء احرص عميو وال الطيب.." مف حسف إسبلـ المرء تركو ماال يعنيو ".. " أال كل 

 شيء ما خبل هللا باطل "..

ََْد َأْفَمَح اْلُمْؤِمنُ  ـْ َخاِشُعوَف )0وَف )﴿  ـْ ِفي َصاَلِتِي ـْ َعِف المهْغِو ُمْعِرُضوَف )2( الهِذيَف ُى ـْ 3( َوالهِذيَف ُى ( َوالهِذيَف ُى
 (﴾ 4ِلمزهَكاِة َفاِعُموَف )

 ) سورة المؤمنوف ( 

 ال تحسسوا وال تجسسوا... ىل ىناؾ بالقرآف الكريـ آية عف التحسس ؟

ُسوا ِمْف ُيوُسَف َوَأِخيِو﴾﴿ َيا َبِنيه اْذَىُبوا فَ   َتَحسه

 " (87) سورة يوسف: مف آية " 
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ىنا تقصي أخبار أخوىـ، ىذا بحث ثاني، ىنا ال تحسسوا بدافع الفضوؿ، بدافع التسمية بدافع إمبلء وقت الفراغ، 
عيٌد عنيا جدًا.. " إف والمؤمف مف كمالو أف وقتو ممتمئ بطاعة هللا، بتعّمـ العمـ، بتعميـ العمـ، أما ىذه السفاسف ب

 هللا يحب معالي األمور ويكره سفافيا ودنييا ".

وال تحسسوا وال تجسسوا وال تنافسوا... التنافس فيو أمر إليي، ولكف بماذا ؟ بمعرفة هللا، بالعمل الصالح، قاؿ 
 تعالى:

 (﴾26﴿ َوِفي َذِلَؾ َفْمَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَف )

 ) سورة المطففيف ( 

في ىذا الحديث المقصود منو الدنيا، ال تنافس أخاؾ في الدنيا، التنافس في الدنيا مذمة، ونقيصة، والصواب لكف 
 التعاوف، هللا عز وجل قاؿ:

ـِ َواْلُعْدَواِف﴾ ِْ  ﴿ َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتهْقَوى َوََّل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ

 " (2) سورة المائدة: مف آية " 

، تاجريف، ال تجعل أساس حياتؾ المنافسة، اجعل أساس حياتؾ التعاوف، بالتعاوف تربح أنت وأخوؾ، ميندسيف
وبالتنافس تخسر أنت وأخوؾ، فالنبي الكريـ نيانا عف التنافس. اآلف في بيع الضرر، أساس البيع أف يضر أخوه، 

طرؼ األب لو أنو أعطى أوالده بالعدؿ، ال  يتنافس معو، فمذلؾ النبي الكريـ نيانا عف التنافس وال تنافسوا... ومف
 يجعميـ يتنافسوف، لو أنو حابى أحدىـ ولـ يعدؿ بينيـ يخمق عندىـ مشاعر عدوانية كبيرة جدًا.

وال تنافسوا... أمر التحسس في القرآف ىدفو تقصي أخبار أخييـ الضائع، وأمر التنافس في القرآف ىدفو في 
. وربنا عز وجل قاؿ:اآلخرة، أما في الدنيا التنافس مذ  مـو

 (﴾057﴿ َوَرْحَمٌة َخْيٌر ِممها َيْجَمُعوَف )

 ) سورة الزخرؼ ( 
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 صار الجمع غير الكسب، اإلنساف يكسب رزقو، أما الجمع صار الماؿ ىو ىدؼ لذاتو.

. " المتبارياف ال يجاب اف ". فُجد وال تحسسوا وال تجسسوا وال تنافسوا... أحيانًا التنافس يكوف بالوالئـ، مذمـو
 بالموجود، أما التنافس في ىدؼ االستعبلء، اآلية الكريمة واضحة:

ََِبُة ِلمْ  اُر اآْلَِخَرُة َنْجَعُمَيا ِلمهِذيَف ََّل ُيِريُدوَف ُعُمّوًا ِفي اْْلَْرِض َوََّل َفَسادًا َواْلَعا  (﴾83ُمتهِقيَف )﴿ ِتْمَؾ الده

 ) سورة القصص( 

في األرض أف تفعل فعبًل ىدفؾ أف تستعمي بو عمى إخوانؾ، حتى في الزينة، حتى في أوجو التفاسير: أف العمو 
في الطعاـ، حتى في المباس، حتى في المركبة، حتى في أعمالؾ التجارية، حينما تفعل فعبًل ىدفؾ أف تستعمي 

 عمى الناس شممتؾ ىذه اآلية:

اُر اآْلَِخَرُة َنْجَعُمَيا ِلمهِذيَف ََّل يُ  ََِبُة ِلْمُمتهِقيَف )﴿ ِتْمَؾ الده  (﴾83ِريُدوَف ُعُمّوًا ِفي اْْلَْرِض َوََّل َفَسادًا َواْلَعا

 ) سورة القصص( 

إذًا، ال تحسسوا وال تجسسوا وال تنافسوا... تنافس في الزينة، تنافس في الطعاـ، تنافس في المباس، تنافس في 
 كسب الماؿ، تنافس في مواقف قد ال ترضي هللا عز وجل.

اسدوا... الحسد أساسو أف تتمنى زواؿ النعمة عف أخيؾ وأف تصبح لؾ، ىذه نقيصٌة كبيرة، المؤمف يغبط، وال تح
 والمنافق يحسد، المؤمف يرػ فضل هللا واسعًا، فضل هللا يسع كل الَخمق، يعني..

 ممؾ المموؾ إذا وىب قـ فاسألف عف السبب 

 هللا يعطي مف يشاء فقف عمى حد األدب.

* * * 
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ـْ َعَمى َبْعٍض﴾﴿ َوََّل  ُ ِبِو َبْعَضُك َل َّللاه   َتَتَمنهْوا َما َفضه

 " (32) سورة النساء: مف آية " 

في ِحَكـ إليية، لو كشف الغطاء الخترتـ الواقع، النبي الكريـ نيانا عف التحاُسد، لكف التحاسد أساسو النفاؽ، 
ميا وأساسو الغفمة، وأساسو ضعف اإليماف، وأساسو التعمُّق في ال دنيا، إذا رأيت الدنيا ىي كل شيء، وفبلف حصَّ

وأنت لـ تحصميا، يمتمئ القمب حسدًا، أما إذا رأيتيا دار ممر وليست مقرًا، دار ابتبلء ال دار جزاء، دار تكميف 
ال دار تشريف، إف رأيتيا ىكذا ال تبالي، مف عرفيا لـ يفرح لرخاء، ولـ يحزف لشقاء، قد جعميا هللا دار بموػ 

عل اآلخرة دار عقبى، فجعل ببلء الدنيا لعطاء اآلخرة سببًا، وجعل عطاء اآلخرة مف بموػ الدنيا عوضًا، فيأخذ وج
 ليعطي، ويبتمي ليجزؼ.

يعني الحقيقة ىذه الفقرات في الحديث معيار لممؤمف، لعمؾ تظف أف المؤمف إذا صمى وصاـ، وحج وزكا صار 
س، وال يتنافس، وال يتحاسد، وال يتباغض، ىذه صفات المؤمنيف، فإذا مؤمنًا، المؤمف الذؼ ال يتحسس، وال يتجس

 أردت أف تعرؼ نفسؾ ما إذا كنت مؤمنًا حقًا أو غير مؤمف، فعميؾ بيذا الحديث.

 وال تحاسدوا، وال تباغضوا... الحقيقة الحسود، هللا عز وجل قاؿ:

َُْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَمِق ) اَِاِت ِفي اْلُعَقِد 3( َوِمْف َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَََب )2)( ِمْف َشرِّ َما َخَمَق 0﴿  ( َوِمْف َشرِّ النهفه
 (﴾5( َوِمْف َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد )4)

 ) سورة الفمق ( 

الحسود معو شيطاف، فإذا كاف المحسود غافبًل عف هللا عز وجل، سرػ ىذا الشيطاف مف نفس الحاسد إلى نفس 
 ء في بعض األحاديث:الَمحسود، لذلؾ جا

 " إف العيف ػ عيف الحسود ػ تضع الجمل في القدر والرجل في القبر "

أصابتو عيف، ىذا كبلـ عامي ولكف لو أصل، الحاسد غافل، والحاسد فيو شيطاف، فإذا كاف المحسود غافبًل مثمو، 
 كريـ:سرػ ىذا الشيطاف مف ىذا الحاسد إلى ىذا المحسود، عندئٍذ ينطبق كبلـ النبي ال

 " إف العيف لتضع الجمل في القدر والرجل في القبر "
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 وربنا عز وجل قاؿ:

 (﴾5﴿ َوِمْف َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد )

 ) سورة الفمق ( 

أما المحسود إذا كاف مع هللا عز وجل ال يؤثر فيو الحاسد، إذا واحد وضع عمى السيارة ) عيف الحاسد تبمى 
ب أف يكوف مع هللا عز وجل، ممتجئًا إليو معتصمًا بو، مستعيذًا بو، إذا كنت بالعمى ( ىذه ال تكفي ىذه، يج

كذلؾ فعيف الحسود ال تؤثر، أما إذا كنت غافبًل، ومف عبلمة الغفمة التباىي، والَعْرض، واالفتخار، ودعوة الناس 
، لذلؾ: الظيور ليروا ما عندؾ مف أثاث، مف قطع نفيسة، مف ُثريات، مف قطع زينة، تفعل أنت كي يحسدوؾ

 يقسـ الظيور، حب الظيور يقسـ الظيور.

وال تحاسدوا وال تباغضوا... البغضاء تفتت الحياة االجتماعية، الصحابة الكراـ كانوا أحباب، ال أنسى ىذا 
 الموقف:

تخمف أناس عف رسوؿ هللا في بعض الغزوات، فقاؿ أحد أصحاب رسوؿ هللا: وهللا يا رسوؿ هللا لقد تخمف عنؾ 
قواـ لسنا أشد حبًا لؾ منيـ، ولو عمموا أنؾ تمقى عدوًا ما تخمفوا عنؾ. ىكذا، المؤمنوف يٌد عمى مف سواىـ، أ

 المسمـ أخ المسمـ ال يظممو، ال يحقره، ال يخذلو.

وال تحاسدوا وال تباغضوا... والحقيقة لو صح االتصاؿ با عز وجل اللتقى المؤمنوف مع بعضيـ بعضًا، ولكف 
يعة، وال في تدابر، وال في بغضاء إال بسبب ذنب يرتكبو أحدىما أو كبلىما، فكمما وقع اإلنساف في ما في قط

 غفمة، صار كبلمو قاسي، صار محسود، صار مبغوض.

وال تحاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا... ىذه القطيعة، تجد قطيعة ضمف األسرة الواحدة أخويف، شريكيف أحيانًا، 
 مى بعضيـ.جاريف ال يسمموا ع

 وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخوانًا... ربنا عز وجل قاؿ:
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 ﴿ ِإنهَما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة﴾

 " (10) سورة الحجرات: مف آية " 

واإلخوة جمع أٍخ نسبي، بينما اإلخواف جمع أخ صداقة، فنحف إخواف في حب هللا، ىذه ليا معنى، أما نحف إخوة 
 وجل رفع مستوػ عبلقة المؤمنيف إلى أعمى درجة فقاؿ:مف أٍب وأـ، فربنا عز 

 ﴿ ِإنهَما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة﴾

 " (10) سورة الحجرات: مف آية " 

 وكونوا عباد هللا إخوانا كما أمركـ هللا، المسمـ أخ المسمـ ػ أخوه ػ ال يظممو، وال يخذلو، وال يحقره... 

زبونؾ، واثق منؾ، واثق مف أمانتؾ، مف إتقانؾ، مف صدقؾ، وليس  ال يظممو... في كل الحاالت، إذا كاف أخوؾ
مف المعقوؿ أف يسأؿ غيرؾ إطبلقًا، لعند غيرؾ لـ يذىب، ىذا زبوف ممتاز كمو ثقة، فرفعت السعر عميو، وأنت 
متأكد أنو لف يعارضؾ، وهللا ظممتو ظمـ كبير، منحؾ ثقتو، واثق مف دينؾ، مف استقامتؾ، مف أمانتؾ، مف 

 ؾ، مف إتقانؾ، فاجأتو بسعر أعمى مف سعر الغريب، ىذا خطأ كبير جدًا.حرص

فأنا أقوؿ لكـ كبلـ وعندؼ شواىد كثيرة، مؤمنوف كثيروف مف غير ما أقوؿ مقصود شيء، لكف بعقميـ الباطف 
ؽ،  فيأخذ يروف أف ىذا األخ إذا جاء لعندىـ ليشترؼ شيئًا، أو ليطمب حاجًة، ىذا األخ مستسمـ، وواثق، ومصدِّ

راحتو بالسعر، لف أقوؿ عف قصد، ولكف سأقوؿ عف غير قصد، فبشعوره الداخمي العميق أف ىذا األخ مؤمف مف 
إخواننا، فمف يحكي شيء، فيذا األخ عندما يسأؿ الغريب يجد السعر أقل تصير معو صدمة، تكوف أنت زعزعت 

امة ؟ ىكذا الحب لؤلخ المؤمف؟ فالذؼ لو بنفسو مكانة الديف، ىكذا اإليماف ؟ ىكذا اإلخبلص ؟ ىذه االستق
 مصمحة، لو تجارة، وزاره أخ، يجب أف يكوف دقيقًا جدًا، اربح، ولكف إياؾ أف تربح أكثر مف اآلخريف.

وهللا إخواف كثيريف حكوا لي، بالميف، بالعماؿ بالخارج ثبلثة ىنا ستة، الضعف !! بالخارج اثنيف ىنا خمسة، 
ا أخونا، ىذا يعمل تدابر، يمعل ظمـ، قد يكوف المبمغ محدود، دخمو محدود، جاء بالخارج ألف ىنا ألفيف، ىذ
 لعندؾ وىو واثق مف مراعاتؾ لو.
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المسمـ أخ المسمـ ال يظممو وال يخذلو... بمعنى أنو في موطف تكمـ عمى أخوؾ، وأنت بمركز قوؼ بإمكانؾ أف 
دث الناس عنو بشيء ال يرضيو، وىو برؼء، تدافع عنو، ظممت ساكتًا أريح لؾ، أنت لست بمؤمف، أخوؾ تح

ـَ بقيت ساكتًا ؟   وأنت تعمـ عمـ اليقيف أنو برؼء ل

ال يظممو وال يخذلو وال يحقره... أحيانًا اإلنساف يشعر أف فبلف أقل منو بكثير يترفع يكممو، يترفع ينطمق معو، 
 بعينو، قاؿ:يترفع يسألو عف صحتو، تجده أشعره أنو أنا بمكاف عمي، ىذا ىو الكبر 

 )) رب أشعث أغبر ذي طمريف َّل يؤبو لو لو أَسـ عمى هللا ْلبره(( 

 ) مف الدر المنثور: عف " أبي ىريرة " (

 َمف أدارؾ، قد يكوف ىذا األخ الذؼ تحتقره أعمى منؾ عند هللا بكثير. 

 ؿ ال بالمظاىر.التقوػ ىا ىنا، التقوػ ىا ىنا، التقوػ ىا ىنا... التقوػ باإلخبلص، التقوػ باإلقبا

بحسب امرغ مف الشر أف يحقر أخاه المسمـ، كل المسمـ عمى المسمـ حراـ دمو ومالو وعرضو... الدـ القتل 
ـٍ مسمـ، فدمو ومالو، هللا عز وجل  طبعًا، يظل المسمـ بخير ما لـ يسفؾ دمًا، زواؿ الدنيا أىوف عند هللا مف سفؾ د

 قاؿ: 

ـْ  ـْ ِباْلَباِطِل﴾﴿ َوََّل َتْأُكُموا َأْمَواَلُك  َبْيَنُك

 " ( 188) سورة البقرة: مف آية " 

ماؿ أخيؾ ىو مالؾ في الحقيقة، فأنت مأمور أف تحافع عميو، فؤلف تحرص عميو، فؤلف تمتنع مف أف تأكمو ظممًا 
يو، أف تحرسو ألنو مالؾ، بمثابة مالؾ، دمو ومالو وعرضو ػ  مف باب أولى، أنت مأمور أف تحرص عميو، أف تنمِّ

 سمعتو ػ ىذه الغيبة والنميمة.

العرض موطف المدح والذـ في اإلنساف، اإلنساف سمعتو عرضو، إذا اتيمتو بسمعتو، اتيمتو بفيمو، اتيمتو 
بذكائو، اتيمتو بمعموماتو يعني أىدرت كرامتو، لذلؾ دمو ومالو وعرضو، أنا مالو لـ آخذه، وال قتمتو ولكف تكممت 

، طعنت باختصاصو، طعنت بنزاىتو، طعنت بكرامتو، ىذا العرض موطف المدح عميو، طعنت فيو، طعنت بعممو
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 والذـ في اإلنساف. دمو ومالو وعرضو..

كل المسمـ عمى المسمـ حراـ دمو ومالو وعرضو، إف هللا تعالى ال ينظر إلى صوركـ وأموالكـ ولكف ينظر إلى 
و، األعماؿ، اإلخبلص واألعماؿ، المظير ليس قموبكـ وأعمالكـ... ىذا المقياس الدقيق الذؼ سوؼ تحاسب عمي

لو قيمة، المظير، واألمواؿ، األمواؿ بيتؾ، كـ متر مساحتو ؟ بأؼ منطقة ؟ نوع األثاث، نوع الكسوة، مركبتؾ، 
 متجرؾ بأؼ منطقة ؟ كـ فروغ متجرؾ ؟ ىذه أموالكـ. 

شكل حسف، وجو صبوح، عيناف كبيرتاف، إف هللا تعالى ال ينظر إلى صوركـ وأموالكـ... إنساف وسيـ القامة، لو 
 جاذب في وجيو.

إف هللا تعالى ال ينظر إلى صوركـ وأموالكـ ػ ليست داخمة في الحساب إطبلقًا ىذه ػ ولكف ينظر إلى قموبكـ 
وأعمالكـ... إخبلصكـ وأعمالكـ الطيبة، ىذا ىو المقياس، فإذا أردت أف تفمح فاجعل ىمؾ أف توافق أعمالؾ 

 ز وجل.مقياس هللا ع

* * * * * 

 أعيد عمى أسماعكـ قراءة الحديث: 

 عف أبي ىريرة رضي هللا تعالى عنو أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

" إياكـ والظف فإف الظف أكذب الحديث، وال تحسسوا، وال تجسسوا، وال تنافسوا، وال تحاسدوا، وال تباغضوا، وال 
ـِ ال يظمُمو، وال يخُذلو، وال يحقره، التقوػ ىا ىنا، تدابروا، وكونوا عباد هللا إخوانًا ك ـُ أخو المسم ما أمركـ هللا، المسم

التقوػ ىا ىنا، التقوػ ىا ىنا ػ ويشير إلى صدره ثبلث مرات ػ بحسب امرٍغ مف الشر أف يحقر أخاُه المسمـ، كلُّ 
ى صوِركـ وأمواِلكـ ولكف ينظر إلى قموِبكـ المسمـ عمى المسمـ حراـ دُمو وُمالو وعرُضو، إف هللا تعالى ال ينظُر إل

 وأعماِلكـ ".
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لو أف إيماف المؤمنيف في المستوػ المطموب لما فعل ما يفعموف، فمذلؾ: التقوػ ىا ىنا التقوػ ىا ىنا التقوػ ىا 
 ىنا.

 والحمد  رب العالميف 
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 .… يحفظؾ هللا إحفظ( :  027 - 005) الدرس

 19-08-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شريف شرح الحديث ال

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
ا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعن

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

بلقات االجتماعية أييا اإلخوة المؤمنوف... في الدرس الماضي كاف الحديث الشريف حديثًا جامعًا، محوره تمؾ الع
 بيف المؤمنيف، مف يذكر منكـ بعض فقرات الحديث ؟ 

 )) إياكـ والظف فإف الظف أكذب الحديث ((

يعني ال تبني موقفًا، وال تتخذ قرارًا، وال تفعل شيئًا، وال تتيـ إنسانًا قبل أف تستقصي الحقائق، ألف الظف أكذب 
 الحديث. 

 فقرٌة ثانية مف فقرات الحديث ؟

 تحسسوا وَّل تجسسوا (( )) وَّل

ما الفرؽ بيف التحسس والتجسس ؟ التحسس تتبع األخبار الطيبة، والتجسس تتبع األخبار السيئة، النبي الكريـ 
نيى عف تتبع األخبار الطيبة والسيئة، يعني طوبى مف شغمو عيبو عف عيوب الناس، ومف حسف إسبلـ المرء 

 تركو ما ال يعنيو. 

 أيضًا ؟ 

 ا..."" وال تنافسو 
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الحياة ينبغي أف تبنى عمى التعاوف ال عمى التنافس ؛ في الميف، والحرؼ، والعمـ، عمى التعاوف ال عمى التنافس، 
 ولكف حينما أمرنا هللا بالتنافس ماذا يقصد ؟ التنافس في الطاعة.

 ()) وَّل تحاسدوا، وَّل تباغضوا، وَّل تدابروا، وكونوا عباد هللا إخوانًا كما أمركـ هللا (

التحاسد، والتباغض، تحاَسَد وزف الفعل مفاعمة، مف معاني المفاعمة المشاركة، ال تحسد أخيؾ عمى شيٍء متعو 
 هللا بو، وال يحسدؾ أخوؾ عمى شيٍء متعؾ هللا بو.

)) المسمـ أخو المسمـ َّل يظممو وَّل يخذلو وَّل يحقره التقوى ىا ىنا، التقوى ىا ىنا التقوى ىا ىنا، بحسب 
 الشر أف يحقر أخاه المسمـ (( امرٍئ مف

ماذا يستفاد مف ىذه الفقرة في الحديث ؟ لو إنساف بقي ساكتًا في نفسو احتقر أخاه المسمـ، لماذا ىو مخطئ ؟ ما 
تعميل ىذا النيي، لماذا ىو مخطئ ؟ ألف المسمـ مف سمـ المسمموف مف لسانو ويده، فإذا اتيميـ واحتقرىـ فقد 

ف ىذا الذؼ تحتقره قد يكوف أكبر عند هللا منؾ، وقد يكوف أعمى مرتبًة عند هللا منؾ، خالف نص الحديث، أيضًا أل
ذا كنت تراه اآلف أقل منؾ لعمو يسبقؾ في المستقبل، ىذا ىو السر.  وا 

* * * * * 

... الحقيقة أحيانًا اإلنساف يقرأ حديث لرسوؿ هللا عميو الصبلة والسبلـ، ىناؾ بعض األحاديث  الحديث اليـو
لشريفة تترؾ في حياة اإلنساف انعطافًا خطيرًا، اإلماـ أبو حنيفة رضي هللا عنو بمغو حديث رسوؿ هللا صمى هللا ا

 عميو وسمـ الذؼ يقوؿ فيو:

و((  )) مف طمب العمـ تكفل هللا لو برَز

 ) مف الدر المنثور (

في حياتو، فجعل طمب العمـ شغمو ىذا الحديث أحدث في نفس أبي حنيفة النعماف رضي هللا عنو انعطافًا خطيرًا 
 الشاغل.
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 حديث آخر، حديث شريف ترؾ آثارًا خطيرًة في حياتؾ، َمف يذكر شيئًا مف ىذه األحاديث ؟ 

 )) ما ترؾ عبٌد شيئًا  إَّل عوضو هللا خيرًا منو في دينو ودنياه "((

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف (

 ىذا الحديث خطير.

 أيضًا ؟ 

 رًا بمعصيٍة كاف أبعد مما رجا وأَرب مما اتقى (( ))مف ابتغى أم

 مبدأ عاـ في الحياة.

 أيضًا ؟

و هللا عمـ ما لـ يعمـ ((  )) مف عمل بما عمـ وِر

 ) مف أحاديث اإلحياء: عف " أنس " (

 )) مف سمؾ طريقًا يمتمس فيو عممًا سيهل هللا لو طريقًا إلى الجنة ((

 بي الدرداء " () مف الجامع الحكاـ القرآف: عف " أ

 إذًا ىذا العمـ ينتيي بالجنة، والجنة ىي السعادة األبدية.

 حديث آخر ترؾ بحياتكـ انعطاؼ خطير ؟ 

 " استقيموا ولف تحصوا ػ الخيرات ػ "

 ) مف الدر المنثور: عف " ثوباف " (
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لطرؽ التي ورد فييا الحقيقة ورد عف النبي عميو الصبلة والسبلـ في حديٍث ىو في األصل ضعيف، لكف كثرة ا
 قوتو:

 )) مف حفظ عمى أمتي أربعيف حديًِا مف السنة كنت لو شفيعًا وشييدًا يـو القيامة((

لذلؾ اإلماـ النووؼ ألف كتاب األربعيف النووية، يعني يبدو أف كتاب األربعيف النووية التي ألَّفو اإلماـ النووؼ 
 رحمو هللا تعالى انطبلقًا مف ىذا الحديث.

 حفظ عمى أمتي أربعيف حديًِا مف السنة كنت لو شفيعًا وشييدًا يـو القيامة (( )) مف 

إذًا اإلنساف أحيانًا في عنده انطباعات لكف ال تكفي، البد مف حفع نص حديث رسوؿ هللا ألنؾ إذا أردت أف 
الحاسمة التي تعد  تحدث إنسانًا حديثًا فيو نفٌع كبير فعميؾ بسنة النبي، إذا اإلنساف سمع حديث مف األحاديث

 مبادغ ثابتة في الحياة، ىذه األحاديث يجب أف تحفظيا.

* * * * * 

 الحديث اليـو مف وصيتو ملسو هيلع هللا ىلص البف عباس، يبيف لو فييا ما يجب أف يكوف عميو المؤمف مع هللا تعالى.

ب أنؾ إذا قرأتيا شعرت كأف النبي عميو فسبحاف هللا !! أحاديث النبي عميو الصبلة والسبلـ فييا توفيٌق كبير، السب
 الصبلة والسبلـ معنا.

روػ الترمذؼ عف ابف عباٍس رضي هللا عنيما أنو قاؿ: كنت خمف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يومًا فقاؿ لي: " يا غبلـ إني أعممؾ 
 كممات..."

الصبلة والسبلـ مبعوث العناية  قيمة الحديث مف قيمة قائمو، قيمة الرسوؿ مف قيمة ُمرسمو، فاآلف النبي عميو
 اإلليية، أميف وحي السماء، الذؼ ال ينطق عف اليوػ، الخبير مف ِقَبل هللا عزَّ وجل بأحواؿ النفس يقوؿ:

 )) يا غالـ إني أعممؾ كممات ػ أوؿ ىذه الكممات ػ احفظ هللا يحفظؾ ((
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لكف ىذا اسمو في المغة المشاكمة، معنى ىل يستطيع اإلنساف أف يحفع هللا عزَّ وجل ؟ فا خيٌر حافظًا و 
 المشاكمة يعني حفظؾ  عزَّ وجل بمعنى أف تحفع أمره في ىذا الموضوع، كقوؿ هللا عزَّ وجل:

﴾ ـْ َ َيْنُصْرُك  ﴿ ِإْف َتْنُصُروا َّللاه

 " ( 7) سورة دمحم: مف آية " 

أف يقيـ أمره، أف ينفِّذ أمره، أف ينتيي  هللا عزَّ وجل بحاجٍة أف تنصره ؟ مستحيل، لكف نصر العبد لربو بمعنى
عما عنو نيى. فالنبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: احفع هللا يحفظؾ... إف شئت ىذا الحديث بشكٍل عاـ لؾ 

ف شئت ىذا الحديث، أو ىذه الفقرة مف الحديث بشكٍل خاص لؾ ذلؾ.  ذلؾ، وا 

ر زواجؾ، في معاممتؾ لزوجتؾ، وأوالدؾ، حفظؾ هللا يعني في شأف الزواج ؛ إذا طبقت أمر هللا عزَّ وجل في أم
مف الزوجة الخائنة، والزوجة المتعبة، ألف أوامر الشرع نتائجيا حتمية، يعني إذا طبقت أمر هللا عزَّ وجل في 
كسب الماؿ، حفع هللا لؾ ىذا الماؿ، إذا طبقت أمر هللا عزَّ وجل في اختيار الزوجة، وفِّقت في زواٍج سعيد، أؼ 

وٍع، أؼ شأٍف، أؼ جانٍب، أؼ جيٍة، أؼ قضيٍة، إذا طبقت فييا أمر هللا عزَّ وجل، معنى طبقت أمر هللا عزَّ موض
 وجل كما قاؿ النبي حفظت هللا في ىذا الموضوع.

يعني إذا حفظت بصرؾ مف أف ينطمق إلى حراـ، كافأؾ هللا عزَّ وجل بحفع البصر، ألـ يقل لو: يا بني حفظناىا 
فظيا هللا عمينا في الكبر. إذا لـ تمتد يدؾ إلى حراـ حفع هللا لؾ ىذه اليد، إذا لـ ينطمق لسانؾ في الصغر، فح

بسوٍء، حفع هللا لؾ سمعتؾ، فا عزَّ وجل يرينا آياتو، ومف آياتو أفعالو، أفعالو أف المحسف يجازػ عمى إحسانو 
دنيا عقاب تحذيرؼ، ردعي، ومكافاة المحسف في الدنيا، والمسيء يعاقب عمى إساءتو، أما عقاب المسيء في ال

 مكافأة تشجيعية، لكف الحساب النيائي يكوف يـو القيامة..

ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة﴾ نهَما ُتَوفهْوَف ُأُجوَرُك  ﴿ َواِ 

 " ( 185) سورة آؿ عمراف: مف آية " 
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ارع مجزـو لوقوعو جوابًا إذًا: احفع هللا يحفظؾ... ماذا نعرب يحفظؾ ؟ احفع فعل أمر، يحفظؾ فعل مض
لمطمب، يعني ىناؾ عبلقٌة شرطيٌة بيف أف يحفظؾ هللا عزَّ وجل، وبيف حفظؾ ألمر هللا، دائمًا العبلقة الشرطية 
والعبلقة الطمبية عبلقة حتمية، َمف يجتيد ينجح، ىذه عبلقة شرطية، " احفع هللا يحفع ".. " اتِق هللا حيثما كنت 

ة تمحوىا " دائمًا إذا قرأت حديث رسوؿ هللا ووجدت في الحديث عبلقًة شرطيًة.. "مف ".. " أتبع السيئة الحسن
 اتكل عمى نفسو أوكمو هللا إياىا " مف يأتي لنا بحديث شريف فيو عبلقة شرطية ؟

 )) مف غشه فميس منا ((

 ) مف الجامع الصغير (

ىذا الغاش مف أمة سيدنا دمحم، ىذه عبلقة  يعني لمجرد أف تغش أؼ إنساف كائنًا مف كاف فمست منا، يعني فميس
 شرطية.

 حديث آخر فيو عبلقة شرطية ؟

 )) اتِق هللا تكف أعبد الناس وارَض بما َسـ هللا لؾ تكف أغنى الناس((

 ) مف الجامع الصغير: عف " أبي ىريرة " (

 " مف لـ يكف لو ورٌع يصده عف معصية هللا إذا خبل لـ يعبأ هللا بشيٍء مف عممو ".

يعني إذا قرأت حديث شريف ووجدت فيو عبلقًة شرطيٌة، فاعمـ أف ىذا السبب نتيجتو الحتمية ىو جواب الطمب.. 
 " احفع هللا يحفظؾ... ىذا كبلـ النبي تؤكده آياٌت كثيرة..

 (﴾08﴿ َأَفَمْف َكاَف ُمْؤِمنًا َكَمْف َكاَف َفاِسقًا ََّل َيْسَتُووَف )

 ) سورة السجدة (

ـْ َحِسبَ  اِلَحاِت﴾ ﴿ َأ ـْ َكالهِذيَف َآَمُنوا َوَعِمُموا الصه َئاِت َأْف َنْجَعَمُي يِّ  الهِذيَف اْجَتَرُحوا السه

 " ( 21) سورة الجاثية: مف آية " 
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ـُ اْلَماَلِئَكُة َأَّله َتَخاُفوا َوََّل  ُؿ َعَمْيِي ـه اْسَتَقاُموا َتَتَنزه ُِ ُ ََاُلوا َربَُّنا َّللاه  َتْحَزُنوا﴾ ﴿ ِإفه الهِذيَف 

 " ( 30) سورة فصمت: مف آية " 

دائمًا القرآف والسنة شيئاف متكامبلف." احفع هللا يحفظؾ " إذا اإلنساف ُفِجَع بشيٍء، أصابو شيٌء، فميتيـ نفسو فيو 
 األصوب.

 احفع هللا يحفظؾ، احفع هللا تجده تجاىؾ... فما الفرؽ بيف الفقرتيف ؟ احفع هللا يحفظؾ احفع هللا تجده
تجاىؾ... ىل ىناؾ فرٌؽ بينيما ؟ يعني الفقرة األولى في الحديث إذا حفظت هللا عزَّ وجل في شؤوف حياتؾ كميا 
؛ في كسب الماؿ، في إنفاؽ الماؿ، في ىذه الحواس الخمس، في أىمؾ، في أوالدؾ، في بيتؾ، في تجارتؾ، احفع 

أنت حفظت هللا في السابق، تجد هللا معؾ، هللا يحفظؾ، يعني أنت في سبلـ. لكف لو داىمؾ خطر مفاجئ، و 
النبي عميو الصبلة والسبلـ بماذا استعاذ ؟ استعاذ مف فجأة نقمة هللا عزَّ وجل، اإلنساف يكوف معو كل شيء، يفقد 

 كل شيء بساعات، ماذا سماىا النبي عميو الصبلة والسبلـ ؟

 )) نعوذ بؾ مف فجأة نقمتؾ((

 عمر " () مف أحاديث اإلحياء: عف " ابف 

فأوؿ فقرة في الحديث: إذا طبقت أمر هللا في ىذا المجاؿ هللا عزَّ وجل يحفظؾ، ويرعاؾ، ويسمِّمؾ مف كل 
 أخطاره، أما إذا دىمؾ خطٌر مفاجئ، وقد عرفت هللا في الرخاء فاآلف يعرفؾ في الشدة، وىكذا قاؿ النبي الكريـ:

 )) اعرؼ هللا في الرخاء يعرفؾ في الشدة ((

ا جاءت المصيبة، إذا جاء شبح مصيبٍة، إذا دىمؾ خطٌر، فا سبحانو وتعالى تجده تجاىؾ، أحيانًا يشعر إذًا إذ
رة يقوؿ لؾ: فبلف عقدتو ميسرة. طرؽ الباب ُفتح،  اإلنساف أف هللا معو ؛ بالتوفيق، باإللياـ، بالتيسير، أموره ميسَّ

سالؾ الطريق، صاحب إنساف كاف وفي معو، أحيانًا  قدـ طمب وافقوا لو عميو، اختار بضاعة ربحت، سار بطريق
يصاحب إنساف يخونو فيفاجأ، يسمؾ طريق فيجده مغمق، يضع أممو بإنساف يخيِّب ظنو، يتاجر بشيء يخسر 
 أحيانًا يجد هللا معو، يشعر أف هللا معو، وأحيانًا يشعر أف هللا تخمَّى عنو، ىذا معنى تجده تجاىؾ.

 يحفظؾ في تطبيق أمر هللا عزَّ وجل، الفقرة الثانية: إذا دىمؾ الخطر، هللا عزَّ وجل إذًا أوؿ فقرة: احفع هللا
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 معؾ..

 ﴿ َفِإنهَؾ ِبَأْعُيِنَنا﴾

 " ( 48) سورة الطور: مف آية " 

لذلؾ الحقيقة الثابتة أف اإلنساف ميما أوتي مف الذكاء، وميما اتخذ مف االحتياطات، وميما غطَّى االحتماالت، 
ده ال يكفي، ال يمنعؾ مف هللا إال أف يرضى هللا عنؾ، فإذا كاف هللا غاضبًا، جاءت النقمة فجأًة، مرة ذكاؤه وح

سألوا أحد الغزاة الكبار في العيود الوسطى: َمف أنت أييا الغازؼ ؟ قاؿ: أنا غضبة الرب. يعني أنا أمثل غضب 
غضب ؟ قد يشتـ، قد يضرب، قد يزمجر، قد ُيغمق  هللا عزَّ وجل، أحيانًا اإلنساف يغضب، ماذا يفعل اإلنساف إذا

األبواب بعنف، ىذه عبلمات غضب اإلنساف، أما عبلمات غضب الرحمف، قالوا لو: َمف أنت ؟ قاؿ: أنا غضبة 
 الرب. أحيانًا هللا عزَّ وجل يزلزؿ األرض مف تحت أقداميـ، أحيانًا يرسل عمييـ صواعق مف السماء، أحيانًا..

ـْ  ـْ َبْأَس َبْعٍض﴾﴿ َيْمِبَسُك  ِشَيعًا َوُيِذيَق َبْعَضُك

 " ( 65) سورة األنعاـ: مف آية " 

 ىذه فجأة النقمة، لذلؾ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

)) يوشؾ أف تداعى عميكـ اْلمـ كما تداعى اْلكمة إلى َصعتيا ػ دَقوا في ىذا الحديث ػ َالوا: أمف َمٍة نحف 
ـَ ؟ َاؿ عميو الصالة يومئٍذ يا رسوؿ هللا ؟ َاؿ: َّل، ب ل أنتـ كِيٌر ػ جدًا ػ ولكنكـ غِاٌء كغِاء السيل، َالوا: ول

 والسالـ: يصيبكـ الوىف. َيل: وما الوىف ؟ َاؿ: حب الدنيا وكراىية الموت ((

 ) مف زيادة الجامع الصغير (

حرص عمى الدنيا حرصًا المبالغة بالنعيـ، المبالغة بالترؼ، االنغماس بالممذات، ىذا يضعف اإلنساف، يجعمو ي
 بالغًا، مف شدة حرصو عمى الدنيا يجبف، ومف جبنو يضعف، لذلؾ:
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)) يوشؾ أف تداعى عميكـ اْلمـ كما تداعى اْلكمة إلى َصعتيا. َالوا: أمف َمٍة نحف يومئٍذ يا رسوؿ هللا ؟ 
ـَ ؟ َاؿ عميو الصال ة والسالـ: يصيبكـ الوىف. َيل: َاؿ: َّل بل أنتـ كِيٌر ولكنكـ غِاٌء كغِاء السيل، َالوا: ول
 وما الوىف ؟ َاؿ: حب الدنيا وكراىية الموت ((

 ) مف زيادة الجامع الصغير (

إذًا: احفع هللا يحفظؾ... الدعاء الشريف: " متعنا الميـ بأسماعنا بأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا "، يعني أسباب 
تستمع إلى الغناء، وال إلى الغيبة، وال إلى النميمة. أحد الحفع ؛ ىذه العيف تغض عف محاـر هللا، ىذه األذف ال 

العمماء الكبار كاف شيخ الشاـ، الشيخ بدر الديف، إذا تحدث أحٌد في مجمسو بكممة غيبٍة يقوؿ: يا با اسكت أظمـ 
ىذه اليد قمبي. فيذه األذف إف لـ تستمع الغيبة، وال الغناء، وال الُفْحش، وىذا المساف إف لـ ينطق إال بالحق، و 

ال إلى األعماؿ الصالحة، يعني مف باب كـر هللا  حركتيا في سبيل هللا، وىذه الرجل ال تنطمق إال إلى المساجد، وا 
 عزَّ وجل هللا سبحانو وتعالى يمتعؾ بسمعؾ وبصرؾ وقوتؾ ما أحياؾ.

يرخي العناف ليذا اإلنساف ؛  احفع هللا يحفظؾ، احفع هللا تجده تجاىؾ... فيذه فجأة النقمة، أحيانًا هللا عزَّ وجل
فينطمق في شيواتو، ينطمق في مسرَّاتو، يعمو، يتكبَّر، يستعمي يتيو بمالو، يتيو بمكانتو، يتيو بقوتو، يأخذ ما ليس 
لو، يتجاوز حدوده، يستعمي في األرض وبثانيٌة واحدة إذا ىو في قبضة هللا عزَّ وجل، ال يموؼ عمى شيء، ىذه 

اف ال يطمئف لمدنيا، ال يطمئف لقوتو، لصحتو، لمالو، لمكانتو، لثروتو، يطمئف لرحمة هللا عزَّ فجأة النقمة، فاإلنس
 وجل، والحديث الشريف:

ق منؾ بما في يديؾ ((  )) إذا أردت أف تكوف أغنى الناس فكف بما في يدي هللا أِو

 )) إذا أردت أف تكوف أَوى الناس فتوكل عمى هللا((

 ـ الناس فاتِق هللا (()) إذا أردت أف تكوف أكر 

 اآلف، إذا سألت فاسأؿ هللا... قاؿ أحد الخمفاء ألحد التابعيف في الكعبة:

 سمني حاجتؾ ؟
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 قاؿ لو: وهللا أستحي أف أسأؿ غير هللا في بيت هللا.

 إلتقاه خارج الكعبة فقاؿ لو:

 سمني حاجتؾ ؟

 مما أصر عميو.قاؿ لو: وهللا ما سألتيا مف يممكيا أفأسأليا مف ال يممكيا ؟ ف

 قاؿ لو: نجني مف عذاب النار.

 قاؿ لو: ىذه ليست بيدؼ.

 قاؿ لو: إذًا ليس لي عندؾ حاجة.

قاؿ لو: فإذا سألت فاسأؿ هللا... فاإلنساف أحيانًا يتضعضع أماـ قوؼ، أماـ غني، يستجديو ماذا قاؿ سيدنا عمي ؟ 
الحجاز في يوـٍ عاصف بريشتيف، ونقل بحريف زاخريف قاؿ: " وهللِا وهللا مرتيف لحفر بئريف بإبرتيف، وكنس أرض 

ـٍ لوفاء ديف  بمنخميف ػ مستحيل ػ وغسل عبديف أسوديف حتى يصيرا أبيضيف، أىوف عميَّ مف طمب حاجٍة مف لئي
 ". ما ىو الذؿ ؟ أف يقف الكريـ بباب المئيـ ثـ يرده.

 قاؿ: فإذا سألت فاسأؿ هللا... اسألو في الدجى:

الميل اْلخير نزؿ ربكـ إلى السماء الدنيا فيقوؿ: ىل مف سائٍل فأجيبو، ىل مف طالب حاجٍة )) إذا كاف ِمث 
 فأَضييا لو ؟ ىل مف مستغفٍر فأغفر لو ؟ ىل مف تائٍب فأتوب عميو ((

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف (

هللا يحب مف عبده أف عود نفسؾ أف تسأؿ هللا، إف هللا يحب الممحيف في الدعاء، مف ال يدعني أغضب عميو، إف 
د نفسؾ ؛ إذا أقدمت عمى عمل قل: يا رب وفقني. أقدمت عمى زواج، عمى شراء  يسألو شسع نعمو إذا انقطع، عوِّ
بيت، أقدمت عمى مشروع، أقدمت عمى إلقاء درس مثبًل، عمى معالجة مريض، عمى مرافعة قضية أماـ القضاء، 

 ا سألت فاسأؿ هللا..."عود نفسؾ تكوف مفتقر إلى هللا عزَّ وجل." إذ
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أما أف تسأؿ إنساف، فاإلنساف ضعيف مثمؾ مثمو. يعني إذا سألت أؼ إذا كنت سائبًل جيًة ما، فاسأؿ هللا عزَّ 
وجل، والحقيقة ىنا في نقطة ميمة جدًا، أحيانًا ربنا عزَّ وجل يخمق مشكمة، يخمقيا خمق، ويميمؾ أف تدعوه، 

؟ يحصل شيئاف: الشيء األوؿ: تزداد معرفتؾ بقدرتو، بأنو ىو الفعاؿ، إلٌو تدعوه فيكشفيا عنؾ، ما الذؼ يحصل 
 في السماء، إلٌو في األرض..

ـْ﴾  ﴿ َيُد َّللاهِ َفْوَؽ َأْيِديِي

 " ( 10) سورة الفتح: مف آية " 

 ﴿ َما ِمْف َدابهٍة ِإَّله ُىَو َآِخٌذ ِبَناِصَيِتَيا﴾

 " ( 56) سورة ىود: مف آية " 

 ْمُق َواْْلَْمُر﴾﴿ َلُو اْلخَ 

 " ( 54) سورة األعراؼ: مف آية " 

ـْ ِمْف ُدوِنِو ِمْف َوِليٍّ َوََّل ُيْشِرُؾ ِفي ُحْكِمِو َأَحدًا )  (﴾26﴿ َما َلُي

 ) سورة الكيف ( 

فإذا الح لؾ شبح مصيبٍة وسألت هللا عزَّ وجل أف ينجيؾ منيا، يحدث شيئاف ؛ الشيء األوؿ: تزداد معرفتؾ با 
جل، أحيانًا اإلنساف يكوف داخل ببرنامجو، داخل في اىتماماتو وفي ساحة نفسو زيد وُعبيد، وفبلف قوؼ، عزَّ و 

وفبلف ضعيف، وفبلف بيده، وفبلف يده طولى، وفبلف ال يقدر، وفبل يقدر، والدراىـ مراىـ، وكل شيء يحل بالنقود 
الفبلني لو مركز مرموؽ عاممو شريؾ ،  ، عايش بشركاء كثيريف، الماؿ شريؾ  عزَّ وجل، فبلف ابف عمو

أخي عمى التميفوف ال يخيبني أبدًا، ىذا شريؾ، فاإلنساف بيذا الوضع مبعثر، أما المؤمف: " إذا سألت فاسأؿ 
هللا.." ىو يعرؼ أف هللا ىو كل شيء، الحقيقة األولى واألخيرة، ىو األوؿ واآلخر، الظاىر والباطف، بيده كل 

 شيء..
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َليْ   ِو ُيْرَج َُ اْْلَْمُر ُكمُُّو﴾﴿َواِ 

 " ( 123) سورة ىود: مف آية " 

يعني بيده كل الناس ؛ خصومو، أصدقاؤه، أقرباؤه، وأوالده، وزوجتو، إذا سألت فاسأؿ هللا... عود نفسؾ تسأؿ هللا 
 عزَّ وجل، مف اتكل عمى نفسو أوكمو هللا إياىا، قاؿ: ويعاب مف يشكو الرحيـ إلى الذؼ ال يرحـ.

ذا استعنت فاستعف با... ىو القوؼ، قل حينما تناجي ربؾ قل لو: يا رب ليس لي إال أنت، أنا ضعيف، وا  
فأجمل ما قالو النبي في الطائف، والنبي كما قمت لكـ ىو األسوة، هللا أذاقو القير في الطائف، حتى يعممنا كيف 

الناس أقوػ منؾ، وممكف يكوف مؤمف  نكوف، أحيانًا نكوف مستضعفيف، مركز ضعيف كثير، ما لؾ شأف، كل
عند هللا كبير كثير، لكف ما موقف الضعيف ؟ أف يقوؿ: رب إف لـ يكف بؾ غضٌب عمي فبل أبالي، ولؾ العتبى 

 حتى ترضى، لكف عافيتؾ أوسع لي. 

 إذا هللا جعمؾ قوؼ، وحققت أىدافؾ الكبرػ، حينما دخل مكة فاتحًا دخميا مطأطئ الرأس، حتى المست ذؤابة
 عمامتو عنق بعيره.

ذا أذاقؾ الفقر..  وا 

 ىل عندكـ شيء ؟

 قالوا: ال.

 قاؿ: 

 )) فإني صائـ ((

 ) مف الجامع الصغير: عف " السيدة عائشة " (

ف أذاقؾ الغنى..  وا 

 لمف ىذا الوادؼ ؟
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 قاؿ: ىو لؾ.

 قاؿ: أتيزأ بي ؟

كبر منو، أذاقو مشكمة بالبيت، غضبت أمكـ، فالنبي الكريـ هللا أذاقو موت الولد، أذاقو ترؾ الوطف، أذاقو زوجة أ
ذا  غضبت أمكـ، كل شيء يصيب الناس أصاب النبي لماذا ؟ ليكوف لنا أسوًة حسنة، فػ: " إذا سألت فاسأؿ هللا، وا 

 استعنت فاستعف با..."

إال بشيٍء أما أجمل ما في ىذا الحديث التوحيد.. واعمـ أف األمة لو اجتمعت عمى أف ينفعوؾ بشيء لـ ينفعوؾ 
 قد كتبو هللا لؾ... فالحديث الشريف ممكف تبحثوا لي عف آية قرآنية أخذ منيا ؟

 )) واعمـ أف اْلمة لو اجتمعت عمى أف ينفعوؾ بشيء لـ ينفعوؾ إَّل بشيٍء َد كتبو هللا لؾ((

ُ ِلمنهاِس ِمْف َرْحَمٍة َفاَل ُمْمِسَؾ َلَيا َوَما ُيْمِسْؾ َفاَل    ُمْرِسَل َلُو ِمْف َبْعِدِه﴾﴿ َما َيْفَتِح َّللاه

 " ( 2) سورة فاطر: مف آية " 

" واعمـ أف األمة لو اجتمعت عمى أف ينفعوؾ بشيء لـ ينفعوؾ إال بشيٍء قد كتبو هللا لؾ ". عبلقتؾ مع َمف إذًا ؟ 
يد، يعني إذا مع هللا، األمة كميا لو اجتمعت عمى ينفعوؾ، ال ينفعوؾ إال بشيٍء قد كتبو هللا لؾ، ىذا ىو التوح

 أردت أف تضغط الديف كمو في كممات ال إلو إال هللا..

ََْبِمَؾ ِمْف َرُسوٍؿ ِإَّله ُنوِحي ِإَلْيِو َأنهُو ََّل ِإَلَو ِإَّله َأَنا َفاْعُبُدوِف )  (﴾25﴿ َوَما َأْرَسْمَنا ِمْف 

 ) سورة األنبياء ( 

ف اجتمعت عمى أف يضروؾ بشيء لف يضرو  ؾ إال بشيٍء قد كتبو هللا عميؾ رفعت األقبلـ ىذا ىو التوحيد.. وا 
وجفت الصحف... طبعًا فيـ ىذا الحديث سيل، أما أف تعيشو يحتاج لجيد كبير، ىنا في فرؽ، إدراؾ الفكرة 
سيٌل جدًا، أما أف تكوف في مستواىا ىذا يحتاج إلى جيد كبير جدًا، أف تبقى موحدًا والسيما في األزمات، إذا 

، إذا ضاقت األمور، سدت الُسُبل ىذه مشكمة، فقاؿ: واعمـ أف األمة لو اجتمعت عمى أف تكاثر الناس عميؾ
ينفعوؾ بشيء... ممكف ىذا الحديث تفيمو بسرعة، وتحفظو، وتخاؼ خوؼ شديد مف الناس، معنى ىذا أنؾ 

نفسؾ، لـ  فيمت معناه ولست في مستواه، ىذا الحديث ال تعيشو ولكف تفيمو، عمق في ذاكرتؾ ولـ ينتقل إلى
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 تمارس ىذا الحديث، ما عشت ىذه المعاني.

اإلنساف إذا فكَّر في خمق السماوات واألرض، وتابع طاعة هللا مرًة بعد مرة، وازداد إقبالو عمى هللا عزَّ وجل، 
واتصل بو، كمما نمت معرفتو با عزَّ وجل يعيش معاني ىذا الحديث، يستسمـ ، يرضى بقضاء هللا، يشعر أف 

 ره بيد هللا وحده، طبعًا ىذا الحديث ال يعني أف اإلنساف إذا أصابو ضيـ أف يسكت، ال..أم

ـْ َيْنَتِصُروَف ) ـُ اْلَبْغُي ُى  (﴾39﴿ َوالهِذيَف ِإَذا َأَصاَبُي

 ) سورة الشورػ ( 

يء ينبغي يعني قد يأتي شيء مف هللا مباشرًة ىذا ىو القضاء والقدر، وقد يأتي شيء عف طريق إنساف، ىذا الش
 أف ترد الظمـ، وأف ترد الضيـ، وأف تأخذ حقؾ، ىذا مف صفات المؤمنيف. 

 لكف ما معنى: رفعت األقبلـ وجفت الصحف ؟ 

ف اجتمعت عمى أف  " واعمـ أف األمة لو اجتمعت عمى أف ينفعوؾ بشيء لـ ينفعوؾ إال بشيٍء قد كتبو هللا لؾ، وا 
  عميؾ، رفعت األقبلـ... "يضروؾ بشيء لف يضروؾ إال بشيٍء قد كتبو هللا

أحيانًا اإلنساف يكتب كتاب، يغمق القمـ، ويعمقو في صدره، ينشف الحبر، انتيى األمر..رفعت األقبلـ وجفت 
الصحف... ماذا يعني ذلؾ ؟ يعني ىذه سنف ثابتة ال تتبدؿ، وال تتغير وال يضاؼ عمييا، وال يحذؼ منيا، وال 

، ىذه قوانيف ثابتة.. احفع هللا يحفظؾ... قديمًا وحديثًا، شرقًا وغربًا، في الببلد تطوػ، وال تجمَّد، وال تعطل أبداً 
 الفبلنية والفبلنية، في السفر وفي الحضر، في الصغر وفي الكبر، في القوة وفي الضعف.

ذا استعنت فاستعف با، واعمـ أف األمة لو  " احفع هللا يحفظؾ، احفع هللا تجده تجاىؾ، إذا سألت فاسأؿ هللا، وا 
ف اجتمعت عمى أف يضروؾ بشيء لـ  اجتمعت عمى أف ينفعوؾ بشيء لـ ينفعوؾ إال بشيٍء قد كتبو هللا لؾ، وا 

 يضروؾ إال بشيٍء قد كتبو هللا عميؾ، رفعت األقبلـ وجفت الصحف "

إلى ىذا،  فأحيانًا اإلنساف يبذؿ قصارػ جيده في موضوع، كل طاقتو، كل إمكاناتو، كل ذكائو، كل خبرتو أوصمو
اآلف يستسمـ ىنا، أما أف يستسمـ وعنده طاقة، وعنده إمكانية، ىذا تواكل وكسل، أما بعد أف تستنفذ كل القوػ، 

 وقد وصمت إلى ىذا المكاف، ىذه مشيئة هللا ىكذا المؤمف.
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 زاد اإلماـ أحمد في روايتو ػ في عندنا زيادة لمحديث ػ:

لشدة، واعمـ أف الصبر عمى ما تكره خيٌر كِير ػ في عندنا استنباط ))تعرهؼ إلى هللا في الرخاء يعرفؾ في ا
 دَيق جدًا ػ واعمـ أف النصر م َ الصبر، وأف الفرج م َ الكرب، وأف م َ العسر يسرا((

معنى ىذا أف العسر مف أجل اليسر، وأف الكرب مف أجل الفرج، وأف الصبر مف أجل النصر، إذًا كل ما يسوقو 
دؼ أف يرحميـ، وأف يعرفيـ بذاتو، وأف يكرميـ، وأف يدخميـ الجنة، حديٌث يبث األمل في هللا تعالى لعباده بي

 النفوس..

" تعرؼ إلى هللا في الرخاء يعرفؾ في الشدة، واعمـ أف الصبر عمى ما تكره خيٌر كثير، وأف النصر مع الصبر، 
 وأف الفرج مع الكرب، وأف مع اليسر يسرا ".

* * * * * 

فقرٍة مف قصة غزوة الخندؽ، ىذه الفقرة أف النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما كانت غزوة  واألف ننتقل إلى
الخندؽ، وقد نقض الييود عيدىـ معو، وجاءت األحزاب مف كل جانب، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: " مف يأتينا 

 بخبر القـو ؟ "

ىـ، ىذه عممية خطيرة جدًا، عممية فدائية. فالنبي الكريـ طمب صحابي يذىب إلى معسكر المشركيف ويأتيو بأخبار 
؟ أال رجٌل يقـو فينظر لنا ما فعل القـو ثـ يرجع، أسأؿ هللا أف يكوف رفيقي في الجنة ".  " مف يأتينا بخبر القـو

مرات، الثمف أف يكوف ىذا الرجل رفيق النبي عميو الصبلة والسبلـ في الجنة، قاؿ النبي الكريـ ملسو هيلع هللا ىلص ذلؾ ثبلث 
 يبدو أف الميمة صعبٌة جدًا، ألف أحد األشخاص قاؿ: 

ُ َوَرُسوُلُو ِإَّله ُغُرورًا )  (﴾02﴿ َما َوَعَدَنا َّللاه

 ) سورة األحزاب ( 

 أيعدنا صاحبكـ أف تفتح عمينا ببلد قيصر وكسرػ، وأحدنا ال يأمف أف يقضي حاجتو ؟ 
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رسوؿ هللا، أنا أذىب. واحد مف الصحابة جميعًا، وعدؿ ملسو هيلع هللا ىلص عف  تقدـ الزبير بف العواـ رضي هللا عنو فقاؿ: أنا يا
إرساؿ الزبير، لـ يرسمو، واختار ىو حذيفة بف اليماف ألف الزبير كاف عنده حدٌة وشدة، ال يممؾ نفسو أف يحدث 

اف أعصابو قوية بالقـو ما سُينيى عنو حذيفة، ألف أؼ حركة خبلؼ األصوؿ ينكشف فيقتل، فاختار النبي إنس
 جدًا، وألف حذيفة صاحب سر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذؼ ال يعممو غيره، ودعا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حذيفة بف اليماف.

 قاؿ حذيفة: فمـ أجد بدًا مف القياـ حيث فوَّه النبي باسمي، ما في مجاؿ طالبو باالسـ، فجئتو ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ:

 ع كبلمي منذ الميمة وال تقـو !!تسم

 فقمت: ال والذؼ بعثؾ بالحق، ما قدرت ػ أؼ لـ أقدر ػ عمى ما بي مف الجوع والبرد والخوؼ.

 أف سمعت كبلمي وما قمت ؟!! في عتاب، سمعت كبلمي ولـ تقـ ؟ قاؿ لو:

 والذؼ بعثؾ بالحق ما قدرت عمى ما بي مف الجوع والبرد والخوؼ.

 رسوؿ هللا مف الجوع والبرد والخوؼ، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: تصور ما أصاب أصحاب

اذىب حفظؾ هللا مف أمامؾ، ومف خمفؾ، وعف يمينؾ، وعف شمالؾ حتى ترجع إلينا. وقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 
 ال برد عميؾ حتى ترجع.

البرد، يبدو أف أصحاب  دعا النبي لو أف يحفظو مف أمامو، ومف خمفو، وعف يمينو، وعف شمالو، وأف يذىب عنو
 رسوؿ هللا كانوا في أصعب األحواؿ ؛ برد شديد، خوؼ شديد، جوع شديد.

 قاؿ حذيفة: فمـ يكف لي بٌد مف القياـ حتى دعاني، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: " اذىب فادخل في القـو ".

حتمااًل ػ كأف شخص حممني، صرت خفيف، يقوؿ حذيفة: فقمت مستبشرًا بدعاء رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأني احتممت ا
التعباف، والجائع، والبرداف، والخائف يتثاقل، كأني احتممت احتمااًل ػ وذىب عني ما كنت أجد مف الخوؼ والبرد، 
وعيد إلي أال ُأْحِدث حدثًا، ال أتصرؼ فقط أراقب. كاف رضي هللا عنو جاٍث عمى ركبتيو، عميو مرٌط ما يجاوز 

 ؿ لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وهللا ما أخشى أف أقتل ولكف أخشى أف أأسر.ركبتيو، فقاـ وقا

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

242 

القصة شيء والواقع شيٌء ثاني، فأف تقوؿ: وهللا فبلف فعل كذا، وذىب، وأف تكوف مكانو، فيذا شيء صعب 
أقتل ولكف أخشى  كثير، دائمًا اإلنساف ال يتصور األمور سيمة، فيذا الصحابي الجميل قاؿ لو: وهللا ما أخاؼ أف

 أف أأسر، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: " إنؾ لف تؤسر " انظر إلى ىذا التطميف.

 " إنؾ لف تؤسر، الميـ احفظو مف بيف يديو، ومف خمفو، وعف يمينو، وعف شمالو، ومف فوقو، ومف تحتو ".

 ىذا دعاء النبي الميـ صل عميو.

كاف حار مع شدة البرد، وقد أوصاني النبي عميو الصبلة يقوؿ حذيفة: فمضيت كأني أمشي في حمَّاـ، في م
ـٍ، وال حجٍر، وال أضرب بسيٍف حتى آتييـ فجئت إلييـ، ودخمت في معسكرىـ، فسمعت أبا  والسبلـ أال أرمي بسي
سفياف يقوؿ: يا معشر قريش ليتعرؼ كل امرٍغ منكـ عمى جميسو، واحذروا الجواسيس والعيوف. معنى ىذا انكشف 

 يفة.سيدنا حذ

فقاؿ: فأخذت بيد جميسي عف يميني وقمت: َمف أنت ؟ فقاؿ: معاوية بف أبي سفياف. وقبضت بيدؼ األخرػ عمى 
يسارؼ وقمت: مف أنت ؟ قاؿ: أنا عمرو بف العاص، فعمت ذلؾ خشيت أف يفطف بي، هللا عزَّ وجل حفظو وأليمو 

 يمينو، ىو بدأ.يبدأ، ألـ يقل أبا سفياف: أف كل واحد يتفقد مف حولو، مف عمى 

فقاؿ أبو سفياف: يا معشر قريش وهللا إنكـ لستـ بدار مقاـ، ولقد ىمؾ الكراع والخف، واختمفت بنو قريظة، وبمغنا 
 عنيـ الذؼ نكره، ولقينا مف ىذه الريح ما تروف، فارتحموا فإني مرتحل.

 طفات نارىـ وقذؼ في قموبيـ الرعب.طبعًا هللا عزَّ وجل أصابيـ بريٍح عاتية قمبت قدورىـ، واقتمعت خياميـ، وأ

ووثب عمى جممو، فما حلَّ عقاؿ يده إال وىو قائـ، فقاؿ لو عكرمة بف أبي جيل: رأس القـو وقائدىـ تذىب وتترؾ 
الناس ؟!! فاستحي أبو سفياف وأناخ جممو، وأخذ بزمامو وىو يقوده وقاؿ: ارحموا فجعل الناس يرتحموف وىو قائـ، 

عاص: يا أبا عبد هللا نقيـ في جريدة مف الجبل بإيذاء محمٍد وأصحابو، فإنا ال نأمف مف أف ثـ قاؿ لعمرو بف ال
ُنْطَمب، فقاؿ عمرو بف العاص: وأنا أقيـ، وقاؿ لخالد بف الوليد: ما ترػ يا أبا سميماف؟ فقاؿ: أنا أيضًا أقيـ، فأقاـ 

 عمرو وخالد في مائتي فارس، وسار جميع العسكر.
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ال عيد رسوؿ هللا ػ أمرني أال أفعل شيئًا ال سيـ وال حجر وال شيء ػ ولوال عيد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى قاؿ حذيفة: ولو 
حيف بعثني أال أحدث شيئًا لقتمتو ػ يعني أبا سفياف ػ بسيمي، وسمعت غطفاف بما فعمت قريش، فاشتدوا راجعيف 

 إلى ببلدىـ.

في عسكرىـ يقولوف: الرحيل الرحيل ال مقاـ لكـ، والريح تقمبيـ عمى  يقوؿ حذيفة: فدخمت العسكر، فإذا الناس
بعض أمتعتيـ، وتضربيـ بالحجارة، والريح ال تجاوز عسكرىـ، حتى قاؿ طميحة بف خويمد األسدؼ: أما دمحم فقد 

ق إذا أنا بنحو بدأكـ بالسحر ػ ىذا فعل هللا عزَّ وجل ػ فالنجاء النجاء، فانيزموا مف غير قتاؿ، فمما انتصف الطري
، لـ عرفيـ. لـ يعرفيـ،  يف، فخرج إلي منيـ فارساف وقاال: أخبر صاحبؾ أف هللا كفاه القـو عشريف فارسًا معتمِّ

.  فرساف معتميف أخبر صاحبؾ أؼ النبي الكريـ أف هللا كفاه القـو

ئمًا يصمي، فأخبرتو برحيل قاؿ حذيفة: ثـ أتيت النبي عميو الصبلة والسبلـ ػ بعد انسحاب المشركيف ػ فوجدتو قا
القـو وانسحابيـ، وأخبرتو بما صنعت الريح التي ال تجاوز عسكر المشركيف، وأخبرتو بالمبلئكة جند هللا وما 

 عمموه في معسكر األحزاب، تصديقًا لآلية الكريمة:

ـْ ِإْذ َجاَءتْ  ـْ َتَرْوَىا﴾﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة َّللاهِ َعَمْيُك ـْ ِريحًا َوُجُنودًا َل ـْ ُجُنوٌد َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِي  ُك

 ) سورة األحزاب(

 الرياح والجنود..

ُ ِبَما َتْعَمُموَف َبِصيرًا )  (﴾9﴿ َوَكاَف َّللاه

ؿ حذيفة: وعاودني فحمد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأثنى عمى هللا بما ىو أىل، ثـ ضحؾ حتى بدت ثناياه في سواد الميل. يقو 
البرد، رجعت برداف، الحقيقة يعمقوا عمى أف النبي الكريـ قاؿ لو: " ال بأس عميؾ مف برٍد حتى ترجع إلي " فرجع، 
وبعدما رجع يرجع البرد، وعاودني البرد فجعمت أقرقص ػ أتكتؾ، الرعدة، فأومأ إلي النبي عميو الصبلة والسبلـ 

شممتو ػ غطاني بثوبو ػ فنمت ولـ أزؿ نائمًا حتى الصبح، أؼ قبل طموع بيده، فدنوت منو فسدؿ عمي مف فضل 
 الفجر، فمما أف أصبحت ودخل وقت الصبلة قاؿ لي.........
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العبرة أف نكوف كما يريد هللا عزَّ وجل حتى نستحق نصره، ال نستحق نصر هللا عزَّ وجل إال إذا كنا كما يريد، 
 مر كاف عصيب جدًا، فكما قاؿ هللا عزَّ وجل:فيذه أرسل رياحًا وأرسل جنودًا، األ

﴾ ـْ َ َيْنُصْرُك  ﴿ ِإْف َتْنُصُروا َّللاه

 " ( 7) سورة دمحم: مف آية " 

ولما النبي دعا لسيدنا حذيفة، إذا هللا عزَّ وجل كاف معؾ فمف عميؾ، قاؿ لو: الميـ احفظو مف أمامو، ومف خمفو، 
 . قاؿ لو: برداف، قاؿ لو: ال برد عميؾ حتى تعود.وعف يمينو، وعف شمالو، ومف فوقو، ومف تحتو 

الحقيقة أنو في منيج  عزَّ وجل إذا طبق قطفنا ثماره في أؼ زماٍف، وفي أؼ مكاٍف، وفي أؼ عصٍر، وفي أؼ 
 مصٍر، ىذا منيج هللا، تطبقوف منيج هللا تقطفوف ثماره.

 والحمد  رب العالميف 
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 القوي  ؤمفالم( :  027 - 006) الدرس

 26-08-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا أنت العميـ الحكيـ، الميـ 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

يرة رضي هللا تعالى عنو أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ أييا اإلخوة المؤمنوف... الحديث اليـو رواه اإلماـ مسمـ عف أبي ىر 
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

)) المؤمف القوي خيٌر وأحب إلى هللا تعالى مف المؤمف الضعيف، وفي كٍل خير، احرص عمى ما ينفعؾ، 
ر هللا وم ف أصابؾ شيٌء فال تقل: لو أني فعمت كذا كاف كذا وكذا ولكف َل: َده ا شاء واستعف با وَّل تعجز، وا 

 فعل فإف لو تفتح عمل الشيطاف ((

ىذا الحديث مرَّ بكـ كثيرًا، وتمي عمى مسامعكـ كثيرًا، ولكف أحيانًا يتمى الحديث عمى مسامعكـ لتأخذوا منو 
المعنى اإلجمالي، وأحيانًا يجعل الحديث محور درٍس بأكممو، لنقف عند معانيو التفصيمية، وقد يحتاج المسمموف 

 النبوؼ الكريـ، ذلؾ ألف اإلنساف حينما خمقو هللا عزَّ وجل جعمو خميفتو في األرض.  إلى ىذا التوجيو

اإلنساف لو ميمة، أخطر ما في ىذه الميمة أف تمتمؾ مقومات أدائيا، اإلنساف التائو، الشارد، الغافل، الضائع، 
لمؤمف الذؼ عرؼ أف هللا غافٌل عف ميمتو، لذلؾ يكفيو مف الدنيا أؼ شيء، يكفيو درييمات ولقيمات، أما ا

سبحانو وتعالى خمقو في الدنيا لتحقيق ميمٍة خطيرٍة جدًا، يتوقَّف عمى تحقيقيا سعادتو األبدية، لذلؾ يبحث عف 
مات ىذه الميمة، مف مقومات ىذه الميمة أف تكوف قويًا.  مقوِّ

قوة في الماؿ، أو قوة في المكانة، أنت لماذا في الدنيا ؟ مف أجل العمل الصالح، العمل الصالح يحتاج إلى قوة ؛ 
أو قوة في الخبرة، أو قوة في العمـ، والنبي عميو الصبلة والسبلـ حينما قاؿ كممة " قوة " أبقاىا مطمقة، أطمقيا، لو 
أنو قيَّدىا بالماؿ، فقد يأتي عصر تكوف فيو قوة العمـ ىي أقوػ شيء، لو أنو قيَّدىا بالسمطاف، النبي عميو الصبلة 
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ـ أوتي جوامع الكمـ، وكاف فصيحًا بميغًا، وكبلمو يوافق مقتضى الحاؿ، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: " والسبل
 المؤمف القوؼ... " 

ـْ يقل: القوؼ المؤمف ؟ ألف اإليماف مقدـٌ عمى القوة، ألف القوة مف غير إيماف قوٌة غاشمة، قوٌة ظالمة، قوٌة  ـَ ل ِل
ي سبيل الباطل، الشيء الخطير أف القوة ػ مطمق القوة ػ قوة الماؿ، وقوة تسخر في سبيل الشيوات، قوٌة تسخر ف

ميا  السمطاف، وقوة العمـ، وقوة الوجاىة، وقوة الخبرة، أية قوة تريدىا فيي تنطبق عمى ىذا الحديث، لو أف القوة قدَّ
؟ يحممو عمى أف يطغى، النبي عمى اإليماف، إنيا قوة خطيرة، ماذا يفعل الماؿ باإلنساف الجاىل ضعيف اإليماف

لذلؾ مف المصائب الكبرػ في الدنيا، مف المصائب الكبرػ الغنى المطغي. الغنى المطغي ينتيي بصاحبو إلى 
 أف ييمكو في الدنيا واآلخرة.

اإليماف ينمو والماؿ ينمو، إذا لـ يكف مع نمو الماؿ نمو لئليماف يصبح ىذا الماؿ مطغيًا لصاحبو، ما معنى 
يحممو عمى المعصية، يحممو عمى الفجور، يحممو عمى الِكبر، يستحق بعد ذلؾ اليبلؾ، فكل ىذا  مطغي ؟ يعني

الماؿ يذوب في ساعات، بينما ىو مف أغنى األغنياء ىو مف أفقر الفقراء، ألنو نما الماؿ مف دو أف ينمو معو 
 اإليماف.

ـ اإليماف عمى القوة ، إذا كاف اإليماف ببل قوة ضعيف، ال أحد يمتفت فصاحة النبي، وببلغتو، وروعة حديثو أنو قدَّ
إليؾ، فأنت إذا كنت في مؤخرة الركب في التجارة، كبلمؾ غير مسموع، إيمانؾ ال يؤثِّر في اآلخريف، إذا كنت 
في مؤخرة الركب في العمـ ؛ طالب كسوؿ، موظَّف ميمل، عامل غير نشيط، ميندس متواكل مثبًل، كيف 

س ؟ أف تمفت نظرىـ ؟ أف تدفعيـ إلى الحق ؟ ماذا يقاؿ لؾ ؟ يقاؿ: يا طبيب طب تستطيع أف تؤثر في النا
 لنفسؾ، قبل أف تعظنا أتقف عممؾ.

ىذا الحديث خطير جدًا، سيدنا عمر رضي هللا عنو، زار بمدًة إسبلمية، فمفت نظره أف كل التجار ليسوا مسمميف، 
ى سخرىـ لنا. أجاب إجابة أنا أرػ أنيا تكتب بماء الذىب، وأف فمما عاتب أىل ىذه البمدة، قالوا: هللا سبحانو وتعال

 إجابتو تنـ عف إدراٍؾ عميٍق جدًا لمقوػ الفاعمة في الحياة، قاؿ: " كيف بكـ إذا أصبحتـ عبيدًا عندىـ ؟ ".
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يش أنت ال تحب أف تعمل، ال تحب أف تكوف متفوقًا، ال تحب أف تثبت وجودؾ، تحب أف تكوف اتِّكاليًا، أف تع
عالًة عمى الناس، كمو شغل سيدؾ، وهللا عز وجل يحفظنا ويرعانا، ونحف لسنا عبيد امتحاف بل عبيد إحساف، 
ىذه النظرة المتواكمة، اليامدة، االنيزامية، ىذه تجعل األمور بيد أعداء المسمميف، عندئٍذ أعداء المسمميف يفرضوف 

تيـ، عاداتيـ، تقاليدىـ، أزياءىـ، نحف في عندنا غزو عمى المسمميف عقائدىـ، يفرضوف عمى المسمموف اتجاىا
ثقافي اآلف. فامرأٌة مسممة، ليا أٌب مسمـ وأـٌ مسممة، لمجرد أف ترػ في كتيِّب األزياء أف يجب يبدو مف جسميا 

 كذا، ترتدؼ ىذه الثياب، ىذه مسممة ؟ ىذا غزو، غزو ثقافي يسمى، في غزو فكرؼ.

، إذا عرفت أنؾ في الدنيا لميمٍة أرادىا هللا عز وجل، لميمة أف تكوف خميفتو فمذلؾ ىذا الحديث أخطر مف خطير
في األرض، ولف تستطيع أف تنطق بكممٍة واحدة إذا كنت في مؤخر الركب ؛ في العمـ، في العمل، في اإلتقاف، 

ي وعده، دقيقًا في في الخبرة، لذلؾ الذؼ يعتصر القمب ألمًا أف ترػ إنسانًا غير مؤمف متقنًا لعممو، صادقًا ف
معامبلتو، وأف ترػ ىذا المسمـ الذؼ كمَّما أذف المؤذف سارع إلى المسجد، تراه ميمبًل لواجبو أحيانًا، مقصرًا في 
عممو غير متقف لحرفتو، بعيدا عف أف يكوف في موطٍف يرمقو الناس، بل ىو في موطف يزدرػ أحيانًا، ليس ىذا 

طالب، طالب ديِّف يغش في االمتحاف إذا ضبط ىذا الطالب يغش، إف سيبًل  ورب الكعبة مؤمنًا، المؤمف القوؼ ؛
 مف الُسباب والشتائـ ال تشتمو ىو بل تشتـ دينو، أليس كذلؾ ؟..

المؤمف القوؼ خير وأحب إلى هللا تعالى مف المؤمف الضعيف... ادرس جيدًا وال تغش في االمتحاف، لئبل تسبب 
 لصبلة والسبلـ يقوؿ:لدينؾ اليواف، ألف النبي عميو ا

 " أنت عمى ثغرة مف ثغر اإلسبلـ فبل يؤتيف مف قبمؾ ".

أنت عمى ُثغرة، الثغرة مكاف الضعف في الحدود، كل مسمـ سفيٌر لممسمميف، سفير ليذا الديف العظيـ بأعمالو، 
، ىكذا اإلسبلـ ؟ فإذا بحركاتو، بسكناتو، بتصرفاتو، بأقوالو، بأفعالو، بحرفتو، بصنعتو ببيتو، الناس ينظروف إليو

كاف في خمل، في تقصير، في كذب، في تبلعب، في مواقف غير مشرفة، عندئٍذ ال يسقط ىذا اإلنساف الذؼ 
 يدعي أنو مسمـ، بل يسقط معو إسبلمو. 
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 فما مف شيء ينفِّر الناس مف الديف أف يكوف لؾ زٌؼ ديني، أو اتجاٌه ديني، أو مشرٌب ديني، أو خمفيٌة دينية، أو
عقميٌة دينية، أو نمٌط ديني وأف يرػ الناس فيؾ النقص، عندئٍذ يعزوف ىذا النقص ال إلى ذاتؾ، ال إلى شخصؾ، 
ال إلى خطئؾ بل يعزونو إلى دينؾ. ىذه نقطٌة ميمة، لذلؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ لـ يقل: القوؼ المؤمف 

قوٌة غاشمة، قوٌة ظالمة، قوٌة باطمة، القوة مف دوف  قاؿ: المؤمف القوؼ، ألف القوة مف دوف إيماف خطيرٌة جدًا،
 إيماف، أما اإليماف مف دوف قوة شيٌء ضعيف ال يقاـ لو وزف، ال يرمقو الناس، ال يتأثروف بو.
المبلحع َمف الذؼ يؤثر في الناس ؟ المتفّوقوف مف المؤمنيف، مؤمف غير متفوؽ ال يؤثر بالناس، ليس في عيف 

يف الناس صغير، ما داـ في تقصير، في إىماؿ في عدـ عناية بالمواعيد، في عدـ عناية الناس كبيرًا ىو في ع
بالواجبات، اتكالي، انيزامي، يْؤِثر الراحة، ال تيمو سمعتو، مثل ىذا المؤمف ال يبجمو الناس وال يعظمونو، إذًا ال 

 ال إرشاداتو، انتيى كمؤمف. يعظموف دينو، وال يعظموف اتجاىو، وال أقوالو، وال أفعالو، وال نصائحو، و 

فمذلؾ القضية قضية مترابطة، وليست القضية قضية أنني أنا صاحب ديف، أنا ديني في واد وصنعتي في واد، 
وحرفتي في واد، ودراستي في واد، طبيب أخذ شيادة واستراح مف المطالعة، صار في نظريات أحدث، أدوية 

المؤمف، ما قولؾ أييا الطبيب المسمـ لو أف مريضًا جاءؾ، وصفت  أحدث، وىو مرتاح، زبائنو ُكُثر، ليس ىذا ىو
لو عبلج غير ناجع، بينما طبيب آخر ليس مسممًا وصف العبلج الناجح، ما مكانة الديف في ىذه البمدة إذًا ؟ 
بيـ، أخي ىذا ليس فيماف ىذا أجدب، أىكذا المسمـ ؟. فالقضية أساسًا ما أؤخر المسمميف، وال مكف عدوىـ مف رقا

 إال تخاذليـ، وضعفيـ، وتخمُّفيـ، وأنيـ رضوا أف يكونوا في مؤخرة الركب.

المؤمف القوؼ خير وأحب إلى هللا تعالى مف المؤمف الضعيف... الحق مف دوف قوة ال قيمة لو، ىذه حقيقة مرة، 
لحرب الحديثة حرٌب بيف الحق مع القوة، فالقوة مطمقة، النبي لـ يحدد، قالوا في بعض التعاريف الحديثة لمحرب: ا

عقميف. في زمف الشجاعة كاف ليا دور خطير جدًا، اآلف ال يوجد إال أزرار، شاشة رادار، وكبس الزر، فدمرىا، 
حرب بيف عقميف، الحرب الحديثة حرٌب بيف عقميف، لذلؾ قوة العصر اليـو العمـ، المسمـ يجب أف يكوف عالمًا، 

أف يكوف في المقدمة، أف يكوف األوؿ، يؤكد ىذا قوؿ النبي عميو الصبلة  أقل تقدير أف يكوف متقنًا الختصاصو،
 والسبلـ:

 )) عمو اليمة مف اإليماف ((
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عمو اليمة في اختصاصؾ، في صنعتؾ، في مينتؾ، في تدريسؾ، في طبابتؾ، في محمؾ، في تجارتؾ، في 
اختصاصؾ، حتى إذا قمت كممة وظيفتؾ، في خبراتؾ عمو اليمة، كف ذا ىمة عالية لتحصيل أعمى شيٍء في 

 ُيسمع لؾ. 

سمعت أف رياضيًا مف كبار البلعبيف في قطر عربي، ىداه هللا لئلسبلـ واعتزؿ المعب كميًا، مباراة ميمة جدًا، وفٌد 
مف الحكومة زاره في البيت ورجاه أف يستأنف المعب ليذه المباراة، فاشترط عمييـ أف يمعب بالسرواؿ الطويل، 

سرواؿ الطويل تقميدًا في ىذا البمد احترامًا لبطولتو. فأنت ممكف بأؼ مجاؿ تكوف متفوؽ فكممتؾ ىي فأصبح ىذا ال
، إذا قمت لتصمي، صبلتؾ محترمة ألنؾ متقف لعممؾ.   النافذة، رأيؾ محتـر

إذًا، المؤمف القوؼ خير وأحب إلى هللا تعالى مف المؤمف الضعيف... ألف لؾ ميمة في الديف، ميمتؾ بشكل 
ختصر أف تعرؼ هللا وأف تعمل صالحًا، أف تعرؼ هللا مف خبلؿ الكوف والقرآف والسنة، وأف تعمل صالحًا، م

نصاؼ المظمـو يحتاج إلى سمطة،  العمل الصالح يحتاج إلى ماؿ إذا كاف إنفاؽ، والدعوة إلى تحتاج إلى عمـ، وا 
ما أف تكوف قويًا في عممؾ فتدعو إلى قوة، فإما أف تكوف قويًا في مالؾ فتنفق منو عمى الضعفاء وال مساكيف، وا 

، ىذه قوٌة، وىذه قوٌة ، وىذه قوٌة.  ما أف تكوف قويًا في مكانتؾ فُتنصف المظمـو  إلى هللا عز وجل، وا 
والذؼ أالحظو أف المؤمنيف الطيبيف الطاىريف المتفوقيف في أعماليـ، ىؤالء الذيف يتركوف بصماٍت واضحًة في  

يف يؤثروف في المجتمع، ىؤالء الذيف يتأسى الناس بيـ، ىؤالء الذيف ينصرؼ الناس إلى المجتمع، ىؤالء الذ
 دعوتيـ، ال ينصرفوف عنيا بل ينصرفوف إلييا.

إذًا في قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: المؤمف القوؼ... بتقديـ كممة المؤمف، كمكـ يعمـ أف التقديـ والتأخير 
ـ يمكف أف يكتب كتاٌب حوؿ كتاب هللا عز وجل في موضوع التقديـ والتأخير، بحٌث قائـٌ بذاتو، القرآف الكري

 تعرفوف ىذا أكيد ؟ 

 ﴿ الزهاِنَيُة َوالزهاِني﴾ 

 " ( 2) سورة النور: مف آية " 
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ـ الزانية عمى الزاني..  قدَّ

اِرََُة﴾ اِرُؽ َوالسه  ﴿ َوالسه

 " (38) سورة المائدة: مف آية " 

َماَواِت َواْْلَْرِض﴾ ﴿ َيا َمْعَشَر اْلِجفِّ  َطاِر السه َْ ـْ َأْف َتْنُفُذوا ِمْف َأ ْنِس ِإِف اْسَتَطْعُت  َواإلِْ

 " ( 33) سورة الرحمف: مف آية " 

ِمِو﴾ ِِْل َىَذا اْلُقْرَآِف ََّل َيْأُتوَف ِبِمِْ ْنُس َواْلِجفُّ َعَمى َأْف َيْأُتوا ِبِم َُْل َلِئِف اْجَتَمَعِت اإلِْ  ﴿ 

 " (88ء: مف آية " ) سورة اإلسرا

ـْ﴾ ـْ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُي وا ِمْف َأْبَصاِرِى َُْل ِلْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ  ﴿ 

 " (30) سورة النور: مف آية " 

ـٌ عمى حفع الفرج ألنو طريٌق لو..  غض البصر مقدَّ

ْحَمُف ) ـَ اْلُقْرَآَف )0﴿ الره ْنَساَف )2( َعمه  (﴾4َف )( َعمهَمُو اْلَبَيا3( َخَمَق اإلِْ

 ) سورة الرحمف ( 

﴾ ْنِس َواْلِجفِّ  ﴿ َشَياِطيَف اإلِْ

 " (112) سورة األنعاـ: مف آية " 

 معنى ىذا شياطيف اإلنساف أشد خطرًا مف شياطيف الجف، التقديـ والتأخير وحده بحث قائـ في ذاتو..

ـْ﴾ ْخَواُنُك ـْ َواِ  ـْ َوَأْبَناُؤُك َُْل ِإْف َكاَف َآَباُؤُك  ﴿ 

 " (24وبة: مف آية " ) سورة الت

ـ المرأة..  .. إلخ، قدـ األب. في موطف آخر قدَّ
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َساِء َواْلَبِنيَف﴾ َيَواِت ِمَف النِّ  ﴿ ُزيَِّف ِلمنهاِس ُحبُّ الشه

 " (14) سورة آؿ عمراف: مف آية " 

ـ االبف..  قدـ المرأة، في آية ثالثة قدَّ

ـْ َيَودُّ اْلُمْجِرـُ َلْو َيْفَتدِ  ُروَنُي  (﴾00ي ِمْف َعَذاِب َيْوِمِئٍذ ِبَبِنيِو )﴿ ُيَبصه

 ) سورة المعارج( 

ـ األخ.. ـ االبف، في موطف رابع قدَّ  قدَّ

ِو َوَأِبيِو )34﴿ َيْوـَ َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْف َأِخيِو )  (﴾36( َوَصاِحَبِتِو َوَبِنيِو )35( َوُأمِّ

 ) سورة عبس ( 

االبف ضعيف، مف الذؼ ينصرؾ ؟ ىو األخ، ففي موطف يفر مف أخيو لماذا ؟ ألف األب كبير في السف و 
ـ األب، في موطف  ـ الولد، في موطف االعتزاز االجتماعي قدِّ ـ األخ، في موطف الفداء قدِّ االستغاثة واالستعانة ُقدِّ
مت المرأة، في آيٍة قدمت المرأة وفي آية قدـ األب، وفي آية ُقدـ االبف، وفي آية قدـ األ خ، إذًا المذة والشيوة قدِّ

ـ إنفاؽ الماؿ عمى إنفاؽ  التقديـ والتأخير بحث قائـ بذاتو في القرآف الكريـ، ولو دققنا مثبًل في ثمانية عشر آية ُقدِّ
 النفس..

ـْ﴾ ـْ َوَأْنُفِسِي  ﴿ َوَجاَىُدوا ِبَأْمَواِلِي

 " ( 72) سورة األنفاؿ: مف آية " 

ة، ما معيا مزحة، ألف جباف وال هللا يرحمو، الماؿ تقديمو لماذا ؟ ألنو أسيل، يعطيؾ نقود أما يحارب شغمة صعب
سيل أما الروح صعب، فربنا عز وجل ذكر جاىدوا بأمواليـ وأنفسيـ، قدـ الماؿ عمى النفس ألنو أسيل، وفي آيٍة 

ـ النفس عمى الماؿ:   واحدة قدَّ

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

252 

ـْ َوَأْمَوالَ  ﴾﴿ ِإفه َّللاهَ اْشَتَرى ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف َأْنُفَسُي ـْ  ُي

 " (111) سورة التوبة: مف آية " 

في موطف الشراء تذكر األىـ فالميـ، األىـ األوؿ، في موطف البذؿ تذكر األسيل، في بضع عشر آية هللا عز 
ـ السمع عمى البصر، ألف السمع يسبق البصر، الجنيف في بطف أمو يستجيب لممؤثرات الصوتية، بينما  وجل قدَّ

 إلى الضوء إال بعد أياـ.. المولود حديثًا ال يستجيب

ْم ََ َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة﴾  ـُ السه  ﴿ َوُىَو الهِذي َأْنَشَأ َلُك

 " (78) سورة المؤمنوف: مف آية " 

ـ، موضوع التقديـ والتأخير بحث قائـ في ذاتو، فإذا كنا طبقناه عمى ىذا الحديث النبي  أكثر اآليات السمع مقدَّ
 ـ يقوؿ:عميو الصبلة والسبل

 )) المؤمف القوي خير وأحب إلى هللا تعالى مف المؤمف الضعيف ((

لـ يقل: القوؼ المؤمف، قاؿ: المؤمف القوؼ... ألف اإليماف مقدـٌ عمى القوة، لكنو مف دوف قوة ال قيمة لو، إذًا 
اؼ، قوة ببل إيماف قوة يمكف أف نقوؿ بالتعبير الفيزيائي: اإليماف شرٌط الـز غير كاٍؼ، والقوة شرٌط الـز غير ك

غاشمة، إيماٌف ببل قوة شيء ضعيف مبتذؿ ال قيمة لو، فمذلؾ أصحاب النبي الكراـ ما تفوقوا وما فتحوا العالـ إال 
 ألنيـ كانوا أقوياء، كانوا رىباف في الميل فرساف في النيار.

 :إذًا روػ مسمـ عف أبي ىريرة رضي هللا تعالى عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 )) المؤمف القوي خيٌر وأحب إلى هللا تعالى.((

يعني ىو خيٌر لو، ولرسالتو، ولميمتو، ولنجاحو في الحياة، ولسعادتو في اآلخرة، خيٌر لو وهللا سبحانو وتعالى 
سبلـ يحبو، أعظـ شيء أف يكوف الشيء محمودًا عند هللا وعند الناس حتى أف اسـ محمود لمنبي عميو الصبلة وال

 قاؿ بعض المفسريف: محموٌد عند هللا وعند الناس وعند نفسو.
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 (﴾54﴿ َفَما َأْنَت ِبَمُموـٍ )

 ) مف سورة الذاريات (

ال عند نفسؾ وال عند هللا وال عند الناس، محمود، فالمؤمف القوؼ، خيٌر لصاحبو ألنو أعوف عمى تحقيق رسالتو، 
 قواـ سعادتو..عمى أداء ميمتو، عمى عممو الصالح الذؼ ىو 

وأحب إلى هللا مف المؤمف الضعيف... لكف النبي الكريـ جبار خواطر قاؿ: وفي كل خير... إذا واحد مؤمف 
 وضعيف ما شي الحاؿ أحسف مف أف يكوف كافر، وفي كل خير، لكف األولى أقوػ.

 رافع وال خافض، وال معز وال مذؿ، التوجيو اآلف: إذا كنت مؤمنًا بأف األمر كمو بيد هللا، وبأنو ال إلو إال هللا ؛ ال
وال معطي وال مانع، وال قابض وال باسط، وال معز وال مييف إال هللا، إذا كنت ىكذا مؤمف إذًا احرص عمى 
ماينفعؾ... كممة ال أقدر، ىذه الكممة ال يقوليا إال جاىل، ال أستطيع، الظروؼ صعبة، البيئة صعبة، عيوني أيف 

طرقات فاسدة، كل الشغل حراـ، الناس كميـ ببلء عاـ، المقمة كميا مغمَّسة بالدـ كل أذىب بيـ في الطريق، ال
المقـ مشبوىة، أموالنا كميا مموثة بالربا، غير مستطيع أف تفعل شيء أبدًا ؟ ضعيف يعني؟ شرع هللا ال يطبق ؟ 

 هللا عز وجل كمفؾ بما ال تطيق ؟! هللا عز وجل قاؿ: 

ُ نَ   ْفسًا ِإَّله ُوْسَعَيا َلَيا﴾﴿ ََّل ُيَكمُِّف َّللاه

 ) سورة البقرة ( 

لمجرد أف تقوؿ: ال أستطيع، ال أقدر، الزمف صعب، بيئة صعبة، بيئتي صعبة، ظروفي قاسية، محاط بجو سيئ، 
ىذا كبلـ فارغ، كأنؾ تتيـ هللا عز وجل بأف شرعو غير واقعي، كأنؾ تتيـ هللا بأف شرعو ليس ليذا الزمف، الزماف 

ىناؾ قوػ أخرػ تفعل فعميا في الحياة، لذلؾ: احرص عمى ما ينفعؾ واستعف با وال تعجز... ال صعب، كأف 
اقدر أف أصير، ال تصير، ال أستطيع أف أغض بصرؼ، ال، فيؾ تغض بصرؾ، ال يمكنني أف غير مينتي، فيؾ 

أنت ضعيف فعبًل، إذا تغيرىا، ما فيني أصمح زوجتي، فيؾ تصمحيا، لكف عميؾ أف تستعف با، لحالؾ صعب، 
لحاحًا، هللا  صرارًا، وا  قمت: أنا ال أقدر، بمعنى أنو أنت لحالؾ فعبًل ضعيف أما إذا أنس هللا منؾ صدقًا، ورغبًة، وا 

 عز وجل خمق الشيء، خمقو تمبيًة لؾ، خمقو استجابًة لؾ.
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، اتركيا، يا أخي بعد ىذا إذًا، احرص عمى ما ينفعؾ واستعف با وال تعجز... أنت لؾ مصمحة ولكف مشبوىة
العمر ؟ اتركيا ال تعجز، أنا ال أنسى قصة سمعتيا مف أحد عمماء دمشق، وهللا أييا اإلخوة األكاـر لغرابتيا كأنيا 
غير صحيحة لكنيا واقعة، رجل مف صعيد مصر ػ قمتيا لكـ سابقًا ػ لو ابف درس باألزىر، وجاء عالـ خطيب، 

ف يكوف مثل ابنو، ركب دابتو وساقيا إلى مصر ػ أؼ إلى القاىرة ػ فمما وصل إلى أعجب ىذا األب بابنو، فتمنى أ
مشارفيا سأؿ أحد الباعة: أيف ىو األزعر ؟ ما ىو األزعر ؟ قاؿ لو: مكاف ما بيعمموا. فقاؿ لو: ىذا ليس اسمو 

يماف قاؿ لو: فتح هللا أزعر اسمو أزىر، ىذا جامع شريف، قاؿ لو أيف ىو ؟ يبدو أف ىذا البائع عمى شيء مف اإل
عميؾ، ودلو عميو. ىذا اإلنساف عمره خمسة وخمسيف عاـ، تعمـ المغة وحفع القرآف في ىذا السف، وما زاؿ يطمب 

 العمـ حتى صار شيخ األزىر، وتوفي في السابعة والتسعيف.

كتاب هللا تعالى كمو في  أكاد ال أصدؽ ىذه القصة، لوال أف أخًا كريمًا كاف يحضر عندنا قاؿ لي: وهللا أنا حفظت
الخامسة والخمسيف، بدأ بحفظو في الخامسة والخمسيف تقوؿ: ال أقدر. ىذا كبلـ فارغ، لكف قل: أنا ليس صادؽ، 
فيذا كبلـ صحيح، مالي رغباف، صح ىذا الكبلـ، أما ال أقدر، ال، تقدر، لكف ما في رغبة، ما في صدؽ، ما في 

 إصرار، ما في حرص.

لنظر بيذا الحديث: " واستعف با وال تعجز... ال تقل ال أقدر، استعف با عمى إصبلح أما الذؼ يمفت ا
ـْ تستعف با عمييا ؟ مارست كل جيودؾ ال  ـَ ل زوجتؾ، عنيدة يا أخي ال تمشي معي، ما خميت طريقة، أنت ل

و أنو استعاف با عز وجل تكفي جيودؾ استعف با وال تعجز، فاإلنساف أحيانًا الذؼ يبدو لو فوؽ طاقتو، ل
ألعانو، كل شيء تراه فوؽ طاقتؾ يذلل إذا استعنت با عز وجل، وأنت كذلؾ تصمي باليـو خمسة مرات تقوؿ: 
ياؾ نستعيف، لمجرد أف تعزو القوة إلى نفسؾ، أو إلى قدرتؾ، أو إلى اختصاصؾ، أو إلى ثقافتؾ، أو  إياؾ نعيد وا 

 تكل عمى نفسو أوكمو هللا إياىا.إلى ذكائؾ، هللا عز وجل كل مف ا

يمكف أف يعطيؾ كل شيء مف ال شيء بشرط أف تستعيف بو، وأف تعتمد عميو، وأال تتكل عمى غيره، ألف كل 
شيء بيده ؛ قموب العباد بيده، المواد بيده، خواص المواد بيده، كل شيء تراه عينؾ بيد هللا عز وجل، فإذا كنت 

ءؾ، يغير كل شيء، أحيانًا يمقي بقمب إنساف محبتؾ، أحيانًا يمقي بقمب إنساف مع هللا عز وجل، وهللا سمع دعا
بغضؾ، أحيانًا يمقي بقمب إنساف رغبة في معاونتؾ، استعف با وال تعجز، أحيانًا يكوف في شيء الـز ال يراه 
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 لقد رأونا ػ سيدنا فبلف، ال يراه، لو رآه لكنت انتييت أنت، هللا عز وجل حجب عنو البصر، قاؿ: يا رسوؿ هللا
 الصديق بالغار ػ فقاؿ لو رسوؿ هللا: يا أبا بكر ألـ تقرأ قولو تعالى:

ـْ ََّل ُيْبِصُروَف ) ـْ َيْنُظُروَف ِإَلْيَؾ َوُى  (﴾098﴿ َوَتَراُى

 ) سورة األعراؼ (

 ألـ تقرأ ىذه اآلية أنت ؟ 

 فمف الممكف تمخص األحداث كميا التي تسمعيا بأف:

﴾﴿ َيُد َّللاهِ  ـْ  َفْوَؽ َأْيِديِي

 " (  4) سورة الفتح: مف آية " 

 ترتاح.
إذًا: احرص عمى ما ينفعؾ... تنفعؾ ىذه الحرفة احرص عمييا، ينفعؾ ىذا الصديق احرص عميو، ينفعؾ ىذا 
الطريق، ينفعؾ ىذا االتجاه، ينفعؾ ىذا المجمس، احرص عمى ما ينفعؾ، أما أف تقوؿ لي: وهللا مقصريف يا 

ماذا مقصر ؟ ىذا كبلـ غير مسموح ألنو بيدؾ أال تقصر، ىذا التقصير ُعزؼ إليؾ، والدليل قوؿ هللا عز أستاذ ؟ ل
 وجل:

ْنَساِف ِإَّله َما َسَعى )  (﴾39﴿ َوَأْف َلْيَس ِلْْلِ

 ) سورة النجـ( 

 أما..

ْنَيا﴾  ـْ ِفي اْلَحَياِة الدُّ ـْ َمِعيَشَتُي َََسْمَنا َبْيَنُي  ﴿ َنْحُف 

 " (32رؼ: مف آية " ) سورة الزخ
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ىو الشيء العجيب، أف الشيء الذؼ ضمنو هللا لؾ، تسعى لو سعيًا حثيثًا مع اليـ والحزف، وأف الشيء الذؼ 
كمَّفؾ هللا بو تتركو عمى األقدار، فتجده يقوؿ لؾ: حتى هللا يريد، ما في انشراح، الشيء الذؼ كمَّفؾ هللا بو تدعو 

 هللا لؾ تسعى لو سعيًا حثيثًا.لؤلقدار، وأما الشيء الذؼ ضمنو 

ف أصابؾ شيء فبل تقل: لو أني فعمت كذا وكذا لكاف كذا  احرص عمى ما ينفعؾ واستعف با وال تعجز، وا 
وكذا... فيذه لو ليس واردًة في قاموس المؤمف، ضع عمييا إشارة ضرب، إال في لو واحدة مسموح بيا، َمف 

 يعرفيا ؟ لو اإليجابية..

ِعيِر )﴿ َوََاُلوا لَ   (﴾00ْو ُكنها َنْسَم َُ َأْو َنْعِقُل َما ُكنها ِفي َأْصَحاِب السه

 ) سورة الممؾ ( 

ـْ َماًء َغَدًَا )  (﴾06﴿ َوَأْف َلِو اْسَتَقاُموا َعَمى الطهِريَقِة َْلَْسَقْيَناُى

 ) سورة الجف ( 

ما أتمف هللا مالي، وهللا كبلـ صحيح،  لؾ أف تقوؿ: " لو " ألف مرة، لكف فقط بمعنى واحد: لو دفعت زكاة مالي
بارؾ الو بؾ، لو غضضت بصرؼ عف محاـر هللا ما كاف ىذا الشحناء بيني وبيف زوجتي، كبلـ صحيح، لو لـ 
آكل الربا ما تمف مالي، صحيح كبلمؾ، ىذه المو لؾ أف تقوليا آالؼ المرات، ىذه لو اإليجابية، وهللا عز وجل 

 قاؿ:

ِعيِر )﴿َوََاُلوا َلْو ُكنه   (﴾00ا َنْسَم َُ َأْو َنْعِقُل َما ُكنها ِفي َأْصَحاِب السه

 ) سورة الممؾ ( 

ـْ َماًء َغَدًَا ) ـْ ِفيِو﴾06﴿ َوَأْف َلِو اْسَتَقاُموا َعَمى الطهِريَقِة َْلَْسَقْيَناُى  ( ِلَنْفِتَنُي

 ) سورة الجف ( 

َماِء َواْْلَْرِض﴾﴿ َوَلْو َأفه َأْىَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتهَقْوا  ـْ َبَرَكاٍت ِمَف السه  َلَفَتْحَنا َعَمْيِي

 " (96) سورة األعراؼ: مف آية " 
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ـْ  ـْ َْلََكُموا ِمْف َفْوَِِي ـْ ِمْف َربِِّي ْنِجيَل َوَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيِي ََاُموا التهْوَراَة َواإلِْ ـْ َأ ﴾﴿ َوَلْو َأنهُي ـْ  َوِمْف َتْحِت َأْرُجِمِي

 " (66ائدة: مف آية " ) سورة الم

كثير في ) لو ( بالقرآف، ولكنيا كميا لو اإليجابية، أما عندما هللا عز وجل يسوؽ لئلنساف شيئًا بقضاٍء وقدر 
وبحكمٍة بالغة، ال يقوؿ: لو لـ أمشي في ىذا الطريق ما صار معي ىكذا، يصير يسب الطريق، لو لـ أركب ىذه 

أسافر لما فقدت مالي، لو لـ أصاحب فبلف لما صار كذا وكذا، لو لـ أتزوج  السيارة لما كاف ىذا الحاديث، لو لـ
 فبلنة، ىذه لو الشيطانية، لو السمبية..

ال تقل لو أني فعمت كذا وكذا لكاف كذا وكذا، ولكف قل: قدر هللا وما شاء فعل فإف كممة لو تفتح عمل 
ذا قمت: لو أني فعمت كذا وكذا لكاف كذا الشيطاف... يدخل الشيطاف، ألنو صار في شرؾ، في شيء ثاني إ

وكذا، معنى ذلؾ أنؾ تمغي أف هللا بيده كل شيء، معنى ذلؾ أنؾ تعزو القوة لؤلشياء، كأف هللا سبحانو وتعالى 
أودع في األشياء قوًة، وتركيا وحدىا تفعل ما تشاء، لو لـ أفعل كذا لما كاف كذا، مف ىنا قاؿ عميو الصبلة 

 والسبلـ:

 ف بالقدر يذىب اليـ والحزف "" اإليما

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف: عف " أبي ىريرة " (

 )) ولكف َل َدر هللا وما شاء فعل فإف كممة لو تفتح عمل الشيطاف((

* * * * * 

 ننتقل اآلف إلى قصٍة جرت في غزوة خيبر التي غزاىا النبي عميو الصبلة والسبلـ.

 بعد فتح خيبر، رجل اسمو الحجاج بف عبلٍط الُسَمِمّي، فأسمـ، وكاف غنيًا كثير الماؿ، يروػ أنو َقِدـ عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص
فقاؿ: يا رسوؿ هللا، إف مالي عند امرأتي أـ شيبة بنت أبي طمحة بمكة ػ مالي كمو عند امرأتي ػ ومتفرٌؽ بيف تجار 

ذ مالي. قالوا قديمًا ػ وىذا القوؿ صحيح ػ: مكة ػ عند امرأتي وفي أيدؼ تجار مكة ػ فأذف لي أف آتي مكة آلخ
الماؿ شقيق الروح، المرء حيث أىمو، المرء حيث رحمو، قاؿ لو: فأذف لي أف آتي مكة آلخذ مالي، قبل أف يعمموا 

 بإسبلمي، فإذا عمموا بإسبلمي فبل أقدر عمى أخذ شيٍء منو.
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ـو عمى نظرات غير واقعية ال تنجح، دع مالؾ واقعد النبي عميو الصبلة والسبلـ كاف واقعيًا، وأؼ دعوة أساسًا تق
 معنا، فيذا ال يصير، مالو عند زوجتو وعند تجار مكة، فالنبي عميو الصبلة والسبلـ أذف لو.

ولكف في لو طمب، الطمب الثاني صعب، قاؿ: يا رسوؿ هللا البد لي مف أف أقوؿ ػ طبعُا معنى أقوؿ أف أتقوؿ 
ذ مالي ػ قاؿ: البد لي مف أف أقوؿ وأذكر ما ىو خبلؼ الواقع، أؼ ما أحتاؿ بو كي عميؾ ما ليس واقعًا، لكي آخ

 أصل إلى مالي، فالنبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ لو:

 قل ما شئت.

قاؿ الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة، وجدت بثنيَّة البيضاء ػ ثنية جبل صغير، تمة صغيرة ػ رجااًل مف 
لنبي كاف قد غزا خيبر، وأخبار الغزو أخبار شائقة جدًا، يا ترػ انتصر ما انتصر ؟ قريش يستمعوف األخبار، فا

الييود غمبوه، غمب الييود ؟ عندىـ حصوف منيعة جدًا، فتح الحصوف، ما فتح الحصوف ؟ فكاف رجاؿ مف قريش 
مغيـ أنو سار إلى عمى الثنية البيضاء يستمعوف األخبار، ويسألوف عف أمر النبي عميو الصبلة والسبلـ، وقد ب

خيبر، وقد عرفوا أنيا قرية الحجاز ؛ ريفًا، ومنعًة، ورجااًل، يعني مف أقوػ قرػ الحجاز فييا حصوف منيعة جدًا، 
 والدليل هللا عز وجل قاؿ:

ـْ﴾ ـْ ُحُصوُنُي ـْ َماِنَعُتُي  ﴿ َوَظنُّوا َأنهُي

 " (2) سورة الحشر: مف آية " 

نًا ومنعًة، ورجاؿ قريش يتجسسوف األخبار مف الركباف، وكاف بينيـ تراىٌف إذًا كانت خيبر أقوػ قرػ الحجاز ت حصُّ
عظيـ وتبايع، منيـ َمف يقوؿ: يظير دمحم وأصحابو، ومنيـ مف يقوؿ: يظير الحميفاف وييود خيبر، وراىف بعضيـ 

وجماعة الرأؼ  عمى مائة بعير في أف النبي عميو الصبلة والسبلـ يغمب أىل خيبر، قاؿ حويطب بف عبد العزػ 
 األوؿ: دمحم يغمب وأصحابو أىل خيبر، وقاؿ ابف عباس بف مرداس وجماعة الرأؼ الثاني. 

فمما رأوا الحجاج قادمًا مف المدينة قالوا: الحجاج عنده وهللا الخبر، ما داموا قد سمعوا النبي قد سار إلى أىل 
 خيبر، ولـ يكونوا قد عمموا بإسبلمو، قالوا:
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 قد بمغنا أف القاطع ػ ىكذا سموا النبي عميو الصبلة والسبلـ ػ قد سار إلى خيبر.يا حجاج، إنو 

 فقاؿ الحجاج: عندؼ مف الخبر ما يسركـ.

 فاجتمعوا إليو يقولوف: إيو يا حجاج ما الخبر ؟ قل لنا مف انتصر ؟.

ـ ىزيمة لـ يسمع بمثميا فقاؿ الحجاج فقمت لو: لـ يمق محمٌد وأصحابو قومًا يحسنوف القتل غير أىل خيبر، فُيز 
قط، وأسر محمٌد، وقالوا ال تقتمو حتى نبعث بو إلى مكة، فنقتمو بيف أظيركـ، يقتمونو بمف كاف أصاب مف 

 رجاليـ.

فصاحوا وامتؤلت قموبيـ فرحًا، واستبشروا، وانطمقت بسماتيـ، وتألَّقت عيونيـ، وقالوا ألىل مكة ىذا الخبر: قد 
 ما تنتظروف أف يقدـ بو عميكـ فيقتل بيف أظيركـ.جاءكـ الخبر، ىذا محمٌد إن

وقاؿ الحجاج: وقمت ليـ أعينوني عمى غرمائي ػ عمى ديوني ػ أصحاب الديف، أريد أف أقدـ فأصيب مف غنائـ 
دمحم وأصحابو قبل أف يسبقني التجار إلى ما ىنالؾ، فجمعوا إلي مالي عمى أحسف ما يكوف، ففشا ذلؾ بمكة، 

 فرح والسرور، وانكسر َمف كاف بمكة مف المسمميف.وأظير المشركوف ال

في مسمميف كانوا غير معروفيف، لما تناقمت األنباء ىكذا تألموا ألمًا شديدًا، وسمع بذلؾ العباس ػ عـ رسوؿ هللا ػ 
، ثـ أخذ ابنًا لو يقاؿ ُقَثـ وبعث بو إلى الحجاج، يقوؿ لو: قل لو ػ اسمعوا حسف ظف  فجعل ال يستطيع أف يقـو
المؤمف بربو ػ يقوؿ لؾ العباس: هللا أعبل وأجل مف أف يكوف الذؼ جئت بو حقًا. مستحيل، وهللا يعصمؾ مف 
 الناس، ىو رسوؿ هللا، عمو العباس بمكة يعرؼ أف ابف أخيو نبٌي عظيـ، وأف هللا يحميو، انظر إلى حسف الظف.

لي ػ أؼ يفضي لي بيتو ػ بعض بيوتو آلتيو فقاؿ الحجاج لمغبلـ: اقرأ عمى أبي الفضل السبلـ وقل لو ليخمي 
 بالخبر الذؼ يسره، واكتـ عني.

فأقبل الغبلـ فقاؿ: أبشر أبا الفضل. فوثب العباس فرحًا كأف لـ يمسو شيء مف شدة فرحو بنصر النبي، ىكذا 
ال لست منيـ، المنافق:  المؤمف يجب أف تفرح لنصر المؤمنيف، وا 
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ـْ َحَسَنٌة تَ  ﴾﴿ ِإْف َتْمَسْسُك ـْ  ُسْؤُى

 " (120) سورة آؿ عمراف: مف آية " 

عبلمة المنافق إذا مؤمف أصابو سوء يقوؿ: أنا توقعت لو ىذا الشيء، يفرح، ىذه عبلمة النفاؽ، إذا كنت مؤمنًا 
 حقًا تفرح إذا أصاب الخير أخاؾ، وتألـ أشد األلـ إذا أصابو السوء.

لبشرػ، وقاؿ:  عمي عتق عشر رقاب. فمما كاف ظيرًا جاءه فمما أخبره ىذا الغبلـ لمعباس أعتقو فرحًا بيذه ا
الحجاج، فناشده هللا أف يكتـ عنو ثبلثة أياـ، لكي يروح بمالو وقاؿ: إني أخشى الطمب  إذا كشفوا ىذا التدبير 
افقو يقتمونني ػ فإذا مضت ثبلث فأظير أمرؾ، بعد أياـ ثبلثة أكوف قطعت مسافة ال بأس بيا، قل ليـ ما تشاء، فو 
ف لي مااًل عند امرأتي ودينًا عمى الناس ولو عمموا بإسبلمي  العباس عمى ذلؾ وقاؿ الحجاج: إني قد أسممت، وا 
لـ يدفعوا إلي، إني تركت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد فتح خيبر، وجرت سياـ هللا، وسياـ هللا وسياـ رسولو فييا، وتركتو 

 السيدة صفية ػ وقتل ابف أبي الحقيق، فمما أمسى الحجاج غادر مكة.زوجًا البنة ممكيـ حيي بف أخطب ػ 

حكى القصة كما تكوف لعـ النبي، ىذه الحقيقة، أما كفار قريش المشركوف طاروا فرحًا ؛ أف دمحم مأسور، وسوؼ 
مكة  يؤتى بو إلى مكة ليقتل، وطالت عمى العباس تمؾ الميالي الثبلث، رآىا سنوات، فمما مضى الحجاج ذىب مف

إلى المدينة، ومضت الثبلث أياـ، عمد العباس رضي هللا عنو إلى حمٍة فمبسيا، لبس أحسف ثيابو، وتخمَّق بخموؽ، 
بعطر طيب وأخذ بيده قضيبًا، ثـ أقبل يخطر حتى أتى مجالس قريش، وىـ يقولوف إذا مر بيـ: ال يصيبؾ إال 

يو بمصيبتو أف النبي مأسور وسيقتل، فقاؿ: كبل، وهللا الذؼ خير يا أبا الفضل، وىذا وهللا التجمُّد بالمصيبة، يواس
حمفتـ بو لـ يصبني إال خير، بحمد هللا، أخبرني الحجاج ػ الذؼ كاف عندكـ ػ أف خيبر فتحيا هللا عمى يد رسوؿ 
نما قاؿ ذل ؾ هللا، وجرت سياـ هللا وسياـ رسولو، واصطفى رسوؿ هللا صفية بنت ممكيـ ُحيي بف أخطب لنفسو، وا 

ال فيو ممف أسمـ. وىذا مسمـ.  لكـ ليأخذ مالو منكـ، وا 

فردَّ هللا الكآبة التي كادت لممسمميف عمى المشركيف، كل ىذه الكآبة التي حمَّت بالمسمميف انعكست عمى 
، المشركيف، فقاؿ المشركوف: أال يا عباد هللا انفمت عدو هللا ػ أؼ الحجاج ػ أما وهللا لو عممنا لكاف لنا ولو شأف

 ولـ يمبثوا أف جاءىـ الخبر بذلؾ. 
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فالنبي الميـ صل عميو كاف واقعيًا بأدؽ عبارة، والحجاج كاف صريح، أخاؼ عمى مالي يريد مالو، والموقف 
 الثالث حسف الظف مف سيدنا العباس با عز وجل.

  في لقطة النبي الكريـ بمرض الوفاة، أعطي دواء ذات الجنب، فغضب غضبًا شديدًا وقاؿ:

 " ذلؾ مرض ما كاف هللا ليصيبني بو "

يعني المؤمف غالي عمى هللا عز وجل، المؤمف كرامتو محفوظة، وصحتو غالية عمى هللا، وموفق بعممو، حسف 
 الظف با ثمف الجنة.

والمقطة الرابعة: أف المنافق يفرح بالمصيبة تصيب المؤمف، والمؤمف الصادؽ يتألَّـ أشد األلـ. ىذه قصة مف 
 ص غزوة خيبر التي غزاىا النبي عميو الصبلة والسبلـ.قص

 والحمد  رب العالميف 
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 0الحديث أصدؽ فإف بعد أما( :  027 - 007) الدرس

 02-09-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 عالميف، والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ هللا، وعمى آلو وصحبو، وعمى مف اىتدػ بيداه.الحمد  رب ال

بل صوتو، أييا اإلخوة الكراـ: مازلنا في حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقد كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا خطب احمرت عيناه، وع
 : واشتد غضبو، كأنو منبر جيش، فَعْف َجاِبٍر َقاؿَ 

ِِْني َعَمْيِو ِبَما  ـَ َيُقوُؿ ِفي ُخْطَبِتِو، َيْحَمُد َّللاهَ، َوُي ُ َعَمْيِو َوَسمه ـه َيُقوُؿ: َمْف ))َكاَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ُىَو َأْىُمُو، ُِ
ُ َفاَل ُمِضله َلُو، َوَمْف ُيْضِمْمُو َفاَل َىاِدَي َلُو، ِإفه َأْصَدَؽ الْ  َحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ، َوَأْحَسَف اْلَيْدِي َىْدُي ُمَحمهٍد، َيْيِدِه َّللاه

ُِْت َأَنا َوَشرُّ اْْلُُموِر ُمْحَدَِاُتَيا، َوُكلُّ ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة، َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة، َوُكلُّ َضاَلَلٍة ِفي النهاِر، ُِ  ـه َيُقوُؿ: ُبِع
اَعُة َكَياَتْيِف، َوَكاَف ِإذَ  ْت َوْجَنَتاُه، َوَعاَل َصْوُتُو، َواْشَتده َغَضُبُو، َكَأنهُو َنِذيُر َجْيٍش، َيُقوُؿ: َوالسه اَعَة اْحَمره ا َذَكَر السه

ََاَؿ: َمْف َتَرَؾ َماًَّل َفِِلَْىِمِو، َوَمْف َتَرَؾ َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفِإَليه َأْو َعمَ  ـه  ُِ ، ـْ اُك ـْ َمسه ، َوَأَنا َصبهَحُك  َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَف((يه

 ] البخارؼ، مسمـ، النسائي، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

الحقيقة أّف ىذا الحديث يعد مف أصوؿ الديف، ألنو لوال ىذا الحديث ألصبح الديف اإلسبلمي مجموعة مف 
 والسبلـ فقد قاؿ: الخرافات والضبلالت والزيادات، ومجموعة مف األكاذيب، أما النبي عميو الصبلة 

 ))َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة، َوُكلُّ َضاَلَلٍة ِفي النهاِر((

 قاؿ تعالى: 

ـَ ِدينًا﴾ ْساَل ـُ اإلِْ ـْ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك  ﴿اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك

 [3]المائدة: مف اآلية 
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عمى وجو األرض أف يزيد بعد أف نزؿ ىذا القرآف، وقد وصفو ربنا سبحانو  ال يستطيع إنساف كائنًا مف كاف
 وتعالى بأنو كامل وتاـ، قاؿ تعالى:

ـَ ِدينًا﴾ ْساَل ـُ اإلِْ ـْ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك  ﴿اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك

 [  3] سورة المائدة: اآلية 

أف يكوف متبعًا كما قاؿ سيدنا الصديق رضي هللا عنو: " إنما أنا متبع، ولست بمبتدع "،  لذلؾ كل إنساف يجب
 فالنبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 

 ))ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ((

 ىذا كتاب خالق الكوف، يقاؿ: وهللِا أنا رأيت الجف، ال، ألف هللا سبحانو وتعالى يقوؿ: 

﴾﴿ِإنهُو يَ  ـْ ـْ ُىَو َوََِبيُمُو ِمْف َحْيُث ََّل َتَرْوَنُي  َراُك

 [  27] سورة األعراؼ: اآلية 

 ))ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ((

 يمكف أف ترد ألف قصة، يمكف أف تقوؿ: صغار، كبار، سود، قطط:

ـْ﴾ ـْ ُىَو َوََِبيُمُو ِمْف َحْيُث ََّل َتَرْوَنُي  ﴿ِإنهُو َيَراُك

 [  27ورة األعراؼ: اآلية ] س

 انتيى األمر: 

 ))ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ((
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 تقوؿ لي: اخترعوا دواء لطوؿ العمر، ال، أقوؿ: ليس ىذا صحيحًا، قاؿ تعالى:

ـْ ََّل َيْسَتْأِخُروَف﴾  ﴿َفِإَذا َجاَء َأَجُمُي

 [  61] سورة النحل: اآلية 

وجل، الولي فبلف قاؿ: إنؾ سوؼ تصبح غنيًا، تقوؿ: ليس بصحيح، ألف النبي عميو األجل محدود، وبيد هللا عز 
 الصبلة والسبلـ سيد الخمق، وحبيب الحق قاؿ: 

ـُ اْلَغْيَب﴾  ﴿َوََّل َأْعَم

 [31]ىود: مف اآلية 

مستحيل، إذا كاف عميو الصبلة والسبلـ ال يعمـ الغيب فيل يستطيع إنساٌف كائنًا مف كاف أف يدعي عمـ الغيب ؟ 
 النبي ال يعمـ الغيب، والنبي ال يممؾ لمناس نفعًا وال ضرًا، بل في آية أخرػ:

 ﴿َُْل ََّل َأْمِمُؾ ِلَنْفِسي َنْفعًا َوََّل َضّرًا﴾

 [  188] سورة األعراؼ: اآلية 

 فإذا كاف النبي عميو الصبلة والسبلـ ال يممؾ لنفسو النفع، وال يممؾ الضر، أفيممكو لغيره ؟

 ا العالـ بعد أف تـّ لو ىذا الكشف ُرفع عنو التكميف، قل لو: ىذا كذب:أخي، ىذ

ـٍ﴾ ـٍ َعِظي ي َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْو  ﴿َُْل ِإنِّ

 [  13] سورة الزمر: اآلية 

أنت  النبي عميو الصبلة والسبلـ لـ يرفع عنو التكميف، ولو أنو خالف هللا عز وجل لخاؼ عذاب يوـٍ عظيـ، فإذا
فيمت القرآف فيمًا صحيحًا، وعقمتو، وفيمت قوانينو كاف بإمكانؾ أف ترد كل قصة، أو كل دعوة، أو كل مقولة 
تخالف نصو، الشرط أف تؤمف بو إيمانًا تحقيقيًا، قبل أف تبحث عف أؼ شيء في الديف يجب أف تؤمف با إيمانًا 

فإذا أخبرؾ القرآف عف شيء بعد أف آمنت با إيمانًا تحقيقيًا، تحقيقيًا، ويجب أف تؤمف بالقرآف إيمانًا تحقيقيًا، 
وبعد أف آمنت بكبلـ هللا عز وجل إيمانًا تحقيقيًا، اآلف إذا أخبرؾ القرآف عف شيء تؤمف بيذا الشيء إيمانًا 
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، قل لو: تصديقيًا مف نوع ثاف، ىكذا أخبر هللا عز وجل، فإذا قاؿ لؾ: إطبلؽ البصر يرفع مستوػ الذوؽ الجمالي
 كذب، ألف هللا عز وجل يقوؿ: 

ـْ﴾ وا ِمْف َأْبَصاِرِى  ﴿َُْل ِلْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ

 [  30] سورة النور: اآلية 

 يقوؿ لؾ: االختبلط ييذب المشاعر، قل لو: كذب:

﴾  ﴿َوََّل ُيْبِديَف ِزيَنَتُيفه ِإَّله ِلُبُعوَلِتِيفه

 [  31] سورة النور: اآلية 

 عزوجل أصبحت شخصية فذة، معؾ تعميمات الصانع، معؾ تعميمات مف خالق اإلنساف، مف إذا فيمت كتاب هللا
 أعظـ خبرة، مف خالق اإلنساف، ربنا عز وجل يقوؿ: 

ُِْل َخِبيٍر﴾  ﴿َوََّل ُيَنبُِّئَؾ ِم

 [  14] سورة فاطر: اآلية 

مخالفة منيج هللا عز  بل إف أية مشكمة عمى وجو األرض، بل إف أية مصيبة تقع عمى وجو األرض أساسيا
 وجل، فأية مخالفة لمنيج هللا أساسيا الجيل، إذًا أكبر عدو لئلنساف ىو الجيل، فيو أعدػ أعداء اإلسبلـ.

اإلنساف بحكـ فطرتو مفطور عمى حب ذاتو، وعمى حب وجوده، وعمى حب استمرار وجوده، وكماؿ وسبلمة 
 عؾ، وما الذؼ يضرؾ، إذًا: وجوده، فالقضية قضية عمـ، يجب أف تعمـ ما الذؼ ينف

 ))ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ((

 النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: 

 ))مف تعمـ القرآف متعو هللا بعقمو حتى يموت((
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المؤمف الذؼ بدأ حياتو بطاعة هللا عز وجل، وامتؤل قمبو باإليماف، وامتؤلت تبلفيف دماغو بالقرآف، إف ىذا 
 بنص حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال يخرؼ، بل إف شريط عمره مف أمتع أياـ عمره.المؤمف 

اآلف الناس يقولوف لؾ: الشباب، أكثر الناس يعتّزوف بالشباب، يقولوف لؾ: صحة طيبة، وضرس طيب، مثبًل، 
ؼ ال إلو إال ىو عند أىل عنده روح مرحة، عند الناس الشباب ىو النياية العظمى، الخط البياني، أما وهللا الذ

اإليماف خريف العمر ىو النياية العظمى، ألنو ازداد عممًا، وازداد عقبًل، وازداد صمة با عز وجل، وازداد كرمًا 
وطيرًا وحكمة وفيمًا ومكانة، وأصبح ييتـ بمعالي األمور، ويبتعد عف سفاسفيا، لذلؾ قد ترػ مؤمنًا في السبعيف 

وكب درؼ بصحتو، وباعتدالو في الطعاـ والشراب، باىتمامو بأمر آخرتو، وبفيمو لكتاب وفي الثمانيف، وكأنو ك
 هللا، وبذاكرتو القوية.

تعمموف القصة المشيورة، أف رجبل في السابعة والتسعيف مف عمره، وىو بكامل صحتو، بصره حاد، وسمعو 
لو: يا سيدؼ ما ىذه الصحة ؟ قاؿ: يا  مرىف، وعمى كل خد وردة، وأسنانو في فمو، وقامتو مستقيمة، فمما قيل

 بني حفظناىا في الصغر، فحفظيا هللا عمينا في الكبر، مف عاش تقيًا عاش قويًا، مثبًل: 

 ))ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ((

، والنظرة السوداو  ، ويصبح األمر ضبابًيا، وتنتشر المخاوؼ، والتشاـؤ ية، والخوؼ أحيانًا تتمبد السماء بالغيـو
العاـ، والقير العاـ، ويقاؿ: المنطقة عمى كف عفريت مثبًل المنطقة وحرب مدمرة، ال تبقي وال تذر، ونقص مياه، 
وشح في األمطار، خطوط المطر اختمفت، أصبح ىناؾ تصحر، ونقص في المواد الغذائية، وتفجر سكاني، إذا 

 خبٌر سار، اقرأ كتاب هللا عز وجل:سمعت كبلـ أىل الدنيا ال تشتيي إال الموت، ال يوجد 

ـُ اْلَماَلِئَكُة َأَّله َتَخاُفوا َوََّل َتحْ  ُؿ َعَمْيِي ـه اْسَتَقاُموا َتَتَنزه ُِ ُ ََاُلوا َربَُّنا َّللاه ـْ ﴿ِإفه الهِذيَف  َزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنهِة الهِتي ُكْنُت
 ُتوَعُدوَف﴾

 [  30] سورة فصمت: اآلية 
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َبًة﴾﴿َمْف َعمِ   َل َصاِلحًا ِمْف َذَكٍر َأْو ُأْنَِى َوُىَو ُمْؤِمٌف َفَمُنْحِيَينهُو َحَياًة َطيِّ

 [  97] سورة النحل: اآلية 

هللا عز وجل وعد، والحياة الطيبة في أدؽ معانييا أف تشعر أف هللا يحبؾ، وأف هللا راٍض عنؾ، قد يبتميؾ، ولكف 
 عز وجل تأتي بردًا وسبلمًا، لقد قرأنا أو شاىدنا عف أصحاب رسوؿ ىذا البموػ إذا جاءت وأنت عمى طاعة هللا

هللا كيف أنيـ يعني ابتبلىـ هللا عز وجل في المرض والوىـ والحزف، ومع ذلؾ كانوا في قمة سعادتيـ، العبرة في 
فأنت في قمة السعادة إذا كنت قريبًا مف هللا عز وجل فأنت في قمة سعادتؾ، إذا كنت قريبًا مف هللا عز وجل 

 نشوتؾ، لذلؾ: 

 ))ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ(( 

 أخي األمور بيد فبلف، بضغٍط عمى زر يدمر قسمًا مف العالـ، ىكذا هللا عز وجل قاؿ ؟ 

ََاِدُروَف﴾ ـْ  يهَنْت َوَظفه َأْىُمَيا َأنهُي  ﴿َحتهى ِإَذا َأَخَذِت اْْلَْرُض ُزْخُرَفَيا َوازه

 [  24رة يونس: اآلية ] سو 

 ىكذا يظف أىميا، قاؿ ربنا: وظف أىميا، يظنوف، يتوىموف، يحسبوف، ينخدعوف، أنيـ قادروف عمييا:

ـْ َتْغَف ِباْْلَْمِس﴾  ﴿ََاِدُروَف َعَمْيَيا َأَتاَىا َأْمُرَنا َلْياًل َأْو َنَيارًا َفَجَعْمَناَىا َحِصيدًا َكَأْف َل

 [  24] سورة يونس: اآلية 

 رأ القرآف:اق

ـْ﴾  ﴿َيُد َّللاهِ َفْوَؽ َأْيِديِي

 [  10] سورة الفتح: اآلية 

ُ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُىَو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َوِكيٌل﴾  ﴿َّللاه

 [  62] سورة الزمر: اآلية 
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يًفا وفمتو، ما خمق هللا لـ يخمق شيئًا وفّمتو عميؾ، هللا رحيـ، ما خمق حيوانًا شرسًا وفمتو، ما خمق إنسانًا قويًا مخ
 شيئًا ماديًا مدمرًا موميائية وفمتيا:

ُ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُىَو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َوِكيٌل﴾  ﴿َّللاه

 [  62] سورة الزمر: اآلية 

 ﴿َلُو اْلَخْمُق َواْْلَْمُر﴾

 [  54] سورة األعراؼ: اآلية 

ف فترتاح، عبلقتؾ مع جية واحدة ال يوجد غيره، عادلة، يعني أف ىذا الذؼ خمقو بأمره ال بأمر غيره، تقرأ القرآ
وىو حديث وهللِا الذؼ ال إلو إال ىو  –حكيمة، رحيمة، لطيفة، قديرة، قوية، لذلؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ 

 قاؿ:  -لو عقمو اإلنساف الطمأف 

 ))َّل يحزف َارئ القرآف ((

وتحس بانقباض ؟ بسوداوية ؟ بتشاـؤ ؟ بيأس ؟ ال، إذا يئس الناس تقرأ القرآف وىو كبلـ الواحد الدياف وتحزف ؟ 
ذا خاؼ الناس أنت ال تخاؼ، تعمل بما أمرؾ هللا بو، ىناؾ منيج، قاؿ تعالى:  فأنت ال تيأس، وا 

َلى َّللاهِ ُتْحَشُروَف﴾ ـْ إلَِ َُِتْمُت ـْ َأْو   ﴿َوَلِئْف ُمتُّ

 [  158] سورة آؿ عمراف: اآلية 

ـه ُىَو َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِمَف ا﴿َأَفَمْف َوَعدْ  ْنَيا ُِ َِيِو َكَمْف َمتهْعَناُه َمَتاَع اْلَحَياِة الدُّ  ْلُمْحَضِريَف﴾َناُه َوْعدًا َحَسنًا َفُيَو ََّل

 [  61] سورة القصص: اآلية 

 ))ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ((
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ة متأنية، قراءة واعية، قراءة تدبر، قراءة تفيـ، وأيقنت أف ىذا كتاب هللا وهللا أييا اإلخوة: لو قرأتـ كتاب هللا قراء
في مصداقيتو، كبلـ خالق الكوف، الكوف كمو بيد هللا، ىذا الخالق ىذا كبلمو، إذا قرأتو بيذا الفيـ عندئذ يمقي 

 القرآف في قمبؾ طمأنينة لو وزعت عمى أىل بمد لكفتيـ. 

َبًة﴾﴿َمْف َعِمَل َصاِلحًا ِمْف ذَ   َكٍر َأْو ُأْنَِى َوُىَو ُمْؤِمٌف َفَمُنْحِيَينهُو َحَياًة َطيِّ

 [  97] سورة النحل: اآلية 

ْحَمُف ُوّدًا﴾ ـُ الره اِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُي  ﴿ِإفه الهِذيَف َآَمُنوا َوَعِمُموا الصه

 [  96] سورة مريـ: اآلية 

ُ َوِليُّ الهِذيَف َآَمُنوا ُيْخِرُجيُ  ـْ ِمَف النُّوِر ِإَلى ﴿َّللاه ـُ الطهاُغوُت ُيْخِرُجوَنُي ـْ ِمَف الظُُّمَماِت ِإَلى النُّوِر َوالهِذيَف َكَفُروا َأْوِلَياُؤُى
 الظُُّمَماِت﴾

 [ 257] سورة البقرة: اآلية 

ـه ََّل ُتْنِظُروِف ) ْمُت َعَمى َّللاهِ 55﴿ِمْف ُدوِنِو َفِكيُدوِني َجِميعًا ُِ ي َتَوكه ﴾ ( ِإنِّ ـْ  َربِّي َوَربُِّك

 [  55] سورة ىود: اآلية 

ـٍ﴾  ﴿َما ِمْف َدابهٍة ِإَّله ُىَو َآِخٌذ ِبَناِصَيِتَيا ِإفه َربِّي َعَمى ِصَراٍط ُمْسَتِقي

 [  56] سورة ىود: اآلية 

 ))ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ((

رأؼ عالـ لو ىدؼ معيف، أحيانًا ىناؾ أىداؼ خبيثة حوؿ ترويج  تقرأ مقالة، تقرأ نظرة تشاؤمية، رأًيا، رأؼ كاتب،
معمومات معينة، ىناؾ انفجار سكاني، سوؼ تصبح ىناؾ مجاعات في العالـ، وقحط، هللا عز وجل قبل سنتيف 
بعدما كثرت اإلشاعات أف ىناؾ تصحًرا، ونقًصا في الموارد، ونقًصا في المياه، والحرب العالمية الثالثة حرب 

ه، الحرب األولى حرب بتروؿ، والثانية قمح، والثالثة حرب مياه، عندئذ ال يوجد ماء أبدًا، قبل سنتيف بعث هللا ميا
أمطارًا كثيرة، كيس القمح في الجزيرة أنتج سبعيف كيسًا، يعني في تاريخ الزراعة الكيس ىناؾ بعشرة أكياس، أو 

ًا قبض ثمف قمحو بالسعر الرسمي ستيف مميوف ليرة، إذا خمسة عشر، أو عشريف، قاؿ لي أحدىـ: إف مزارعًا واحد



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

270 

أعطى أنتج، هللا عز وجل يعطينا، شواىد ال تصدؽ، كبلمو، أنا الرزاؽ ذو القوة المتيف، إذا استحققت الرزؽ 
 الوفير، قاؿ:

ـْ َماًء َغَدًَا ) ﴾( ِلَنْفِتَنيُ 06﴿َوَأْف َلِو اْسَتَقاُموا َعَمى الطهِريَقِة َْلَْسَقْيَناُى  ـْ

 ] سورة الجف [ 

َماِء َواْْلَْرِض﴾ ـْ َبَرَكاٍت ِمَف السه  ﴿َوَلْو َأفه َأْىَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتهَقْوا َلَفَتْحَنا َعَمْيِي

 [  96] سورة األعراؼ: اآلية 

ـْ ِمْف َربِِّيـْ  ْنِجيَل َوَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيِي ََاُموا التهْوَراَة َواإلِْ ـْ َأ ﴾ ﴿َوَلْو َأنهُي ـْ ـْ َوِمْف َتْحِت َأْرُجِمِي  َْلََكُموا ِمْف َفْوَِِي

 [  66] سورة المائدة: اآلية 

أنا أذكر مرة حيث كنت صغيرًا، والدؼ أحضر كيس مئة كيمو كـ سعره اليـو ؟ يمكف أف يكوف سعره خمسة 
اليا، إذا رخص لحـ البشر وعشريف ألًفا إلى ثبلثيف ألف ليرة، كيس مؤونة، يبدو أف المحـ البشرؼ لـ يكف سعره غ

رخص لحـ الغنـ، أصبحت المرأة كما ىي في الطريق تعرض أجمل ما فييا لؤلجانب، إذا رخص لحـ المرأة غبل 
لحـ الضأف، إذا قلَّ ماء الحياء في الوجوه قّل ماء السماء، يبدو أنو إذا كثر ماء الحياء كثر ماء السماء، في 

تنس أف ىناؾ تفسيرًا إلييًا، مثبًل في البمد المجاور ىناؾ حرب طالت، عبلقات أنت اسمع أؼ تفسير، لكف ال 
أصبح فييا انييار اقتصادؼ، يمكف أف تفيـ األحداث فيمًا معينًا، مف زاوية معينة، مف زاوية عربية، مف زاوية 

 دولية، ىذه األحداث يجب أف تفيميا فيمًا دينيًا، قاؿ تعالى: 

ُ َمَِاًل ََرْ  ََيَ ﴿َوَضَرَب َّللاه ـِ َّللاهِ َفَأَذا ًة َيْأِتيَيا ِرْزََُيا َرَغدًا ِمْف ُكلِّ َمَكاٍف َفَكَفَرْت ِبَأْنُع ُ ِلَباَس َيًة َكاَنْت َآِمَنًة ُمْطَمِئنه ا َّللاه
 اْلُجوِع َواْلَخْوِؼ ِبَما َكاُنوا َيْصَنُعوَف﴾

 [ 112] سورة النحل: اآلية 

د عف القرآف الكريـ تبقى مرتاحًا، ىل المشكمة ىكذا تفسيرىا ؟ وىذا ال تبتعد عف تفسير هللا عز وجل، ال تبتع
التصحر ىذا تفسيره ؟ النبي عميو الصبلة والسبلـ أخبر عف آخر الزماف، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ 

 : ـَ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ـْ أَ  ـْ ِسَياٌط َكَأْذَناِب اْلَبَقِر َيْضِرُبوَف ِبَيا النهاَس َوِنَساٌء َكاِسَياٌت َعاِرَياٌت ))ِصْنَفاِف ِمْف َأْىِل النهاِر َل ََْوـٌ َمَعُي َرُىَما 
وَجُد ِمْف َمِسيَرِة فه ِريَحَيا َليُ ُمِمياَلٌت َماِئاَلٌت ُرُءوُسُيفه َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَماِئَمِة ََّل َيْدُخْمَف اْلَجنهَة َوََّل َيِجْدَف ِريَحَيا َوا ِ 

 َكَذا َوَكَذا((

 ] مسمـ، أحمد، مالؾ [

ا وصياًما ضعفوا،  زوجة المسمـ سافرة بأبيى زينة، وىو يصمي، ولما فيـ المسمموف اإلسبلـ صبلة وزكاة وحجِّ
 اإلسبلـ منيج كامل، يجب أف يؤخذ بكاممو، ىذا كمو عمى كممة: 

 (())ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ 

أردت مف ىذا الحديث الشريف أف اإلنساف يقرأ القرآف يوميًا، يقرأ قراءة تدبر، أؼ كل حرؼ بحسنة، ىكذا قاؿ 
، افيـ كبلـ خالق الكوف، يقوؿ تعالى:صمى هللا عميو و سمـالنبي   ، اقرأ قراءة فيـ، قراءة تدبر، وتمعف، تأفَّ

ـْ ِفي ا ـْ َمِعيَشَتُي َََسْمَنا َبْيَنُي ْنَيا﴾﴿َنْحُف   ْلَحَياِة الدُّ

 [  32] سورة الزخرؼ: اآلية 

 هللا عز وجل ضمف لؾ الرزؽ، وقاؿ:

ْنَساِف ِإَّله َما َسَعى﴾  ﴿َوَأْف َلْيَس ِلْْلِ

 [  39] سورة النجـ: اآلية 

أما السعي اآلخر فتركو لؾ، الناس بالعكس ما ىـ مكمفوف بو تركوه لؤلقدار، وما قد ضمف ليـ يبيعوف مف أجمو 
نيـ بعرض مف الدنيا قميل، فاقرأ القرآف، وقف عند آياتو آية آيًة، وخذ كبلـ هللا عمى محمل الجد، أحيانًا قبل دي

خمس سنوات ظير في الجريدة خبر طولو أربع سنتمترات أنزؿ كل سيارة ثبلثمئة ألف ليرة، خبر صغير، انظر 
ح صحيح، خالق الكوف يقولؾ لؾ ىناؾ جنة إلى الناس، إنيـ يصدقوف بعضيـ، صدقت أنت، وفعبًل ىذا التصري

 ونار وحساب وموت وغض بصرؾ، وحرر دخمؾ، واستقيـ عمى أمره، وكف صادقًا، وتب إلى هللا:

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

272 

 ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى َّللاهِ َتْوَبًة َنُصوحًا﴾

 [  8] سورة التحريـ: اآلية 

ـْ َنارًا َوَُوُدَىا النهاُس َواْلِحَجاَرُة﴾﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا َُو  ـْ َوَأْىِميُك  ا َأْنُفَسُك

 [  6] سورة التحريـ: اآلية 

 ىذه دعوات لؾ، أيف تعيش أنت ؟ أيف أنت مف كبلـ هللا عز وجل ؟ أنت المعني بيذا الكبلـ: 

 ))ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ((

ّد مميوف قصة، كمؾ طمأنينة، أنت معؾ تعميمات الصانع، ومعؾ توجييات خالق يمكف أف تفيـ كتاب هللا، وتر 
 الكوف، ومعؾ حقائق قطعية الثبوت والداللة، 

 ))ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ((

 تسمع قصة فييا ظمـ متألـ، قاؿ ربؾ:

ـُ َربَُّؾ َأَحدًا﴾  ﴿َوََّل َيْظِم

 [  49] سورة الكيف: اآلية 

صدؽ مف ىذه القصة، ىذه القصة فييا فصل وثاف وثالث، فعبًل فييا ظمـ شديد، ولكف ظمـ ظاىرؼ، ولكف لو هللا أ
تعمـ الفصل الرابع والخامس والسادس والسابع والثامف والتاسع ال إلو إال هللا، يوجد عدالة مطمقة، بفصل أو اثنيف 

 لفصل العاشر يكوف ىناؾ عدؿ، وربنا قاؿ:أو ثبلثة ىناؾ ظمـ، قد يكوف في تسعة فصوؿ ظمـ شديد اقرأ ا

ـُ َربَُّؾ َأَحدًا﴾  ﴿َوََّل َيْظِم

 [  49] سورة الكيف: اآلية 
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 الظالـ صوت هللا ينتقـ بو، ثـ ينتقـ منو:

 ﴿َوَكَذِلَؾ ُنَولِّي َبْعَض الظهاِلِميَف َبْعضًا ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَف﴾

 [  129] سورة األنعاـ: اآلية 

 ُموَف َفِتياًل﴾﴿َوََّل ُتْظمَ 

 [  77] سورة النساء: اآلية 

، أؼ يـو القيامة:   ال ظمـ اليـو

ـْ﴾ ُ ِلَيْظِمَمُي  ﴿َفَما َكاَف َّللاه

: اآلية   [ 9] سورة الرـو

مستحيل أف يظمـ هللا أّؼ مخموؽ، ىذا نفي الشأف، ىناؾ نفي الحدث، وىناؾ نفي الشأف، نفي الحدث: فبلف ال 
رؽ، ولكف ىذه لـ يسرقيا، تقوؿ: فبلف لـ يسرؽ، ىذا نفي الحدث، أما إذا قمت: ما كاف يسرؽ، وقد يكوف أكبر سا

مكانتو ورضاه، بعض عمماء المغة عدوا ىذه الصيغة تنفي  لو أف يسرؽ فقد نفيت الحدث ونفيت رغبتو وطموحو وا 
 اثني عشر فعبًل نفي الشأف، وربنا قاؿ:

ـْ﴾ ُ ِلَيْظِمَمُي  ﴿َفَما َكاَف َّللاه

: اآلية ] سور   [  9ة الرـو

مستحيل أف يظمميـ هللا، فتسمع قصة فييا ظمـ ال تصدقيا، قل: هللا أصدؽ منؾ، قل لو: هللا أصدؽ منؾ، أنت 
 ال تسمع، ال ظمـ:

ـْ﴾ ُ ِلَيْظِمَمُي  ﴿َفَما َكاَف َّللاه

: اآلية   [  9] سورة الرـو
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 ))ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ((

كوف المصداقية مئة في المئة، بل إف الذؼ يدعوؾ إلى أف تؤمف بكتاب هللا عز وجل أف األحداث كبلـ خالق ال
 تأتي مصدقة لو، مثبل قاؿ هللا عز وجل:

ََاِت﴾ َد َبا َوُيْرِبي الصه ُ الرِّ  ﴿َيْمَحُق َّللاه

 [  276] سورة البقرة: اآلية 

ية، فجأة يخسر كل ثروتو، في ثبلث ساعات ترػ المرابي يزداد غنى، وكمما ازداد غنى تضعضعت ثقتؾ باآل
 يصبح متسوِّاًل: 

َبا﴾ ُ الرِّ  ﴿َيْمَحُق َّللاه

 [  276] سورة البقرة: اآلية 

 ألف األمواؿ موضوعة في البنوؾ، وربنا قاؿ: 

 ﴿َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَف َّللاهِ َوَرُسوِلِو﴾

 [  279] سورة البقرة: اآلية 

 كثيرة في إظيار آياتو، إذف:  حرب مف هللا، هللا لو أساليب

 ))ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ((

ال تصدؽ قصة، أو رواية، أو فكرة، أو مقالة، أو كبلًما، أو كتاًبا تقرأه إذا آمنت با إيماًنا تحقيقيًا، لو أف الناس 
تحقيقيِّا اآلف الذؼ أخبرؾ بو القرآف، فتؤمف جميعًا كفروا با فبل تكفر، وآمنت بأف ىذا القرآف حق، وصدؽ إيماًنا 

بو إيمانًا تصديقيًا، لذلؾ المؤمف لديو مقياس دقيق، يسمع قصة، يعرضيا عمى كتاب هللا، ليس ىذا صحيحًا، هللا 
ال يظمـ أحدًا، يقرأ قصة ثانية، يرػ أنيا مخالفة لكتاب هللا، مثبًل لدينا مشكمة خطيرة جدًا، إنساف راؽ جدًا، 

، وأكابر، ولطيف، ليف العريكة، لكف ال يوجد لديو ديف، فأنت تكذب، كل ىذه الكبلـ معناه أف الديف ليس أخبلؽ
، سمعت ىذا كثيرًا، شخص لطيف، ذكي، أكابر، ذو ذوؽ، حاشيتو رقيقة، ليف العريكة، يفيـ، لكف ال  لو لزـو
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خبلقو عالية، ولكف ال يوجد ديف، فالديف يوجد لديو ديف، فقمت: صاحب ديف ! معناه أنو يمكف أف يكوف اإلنساف أ
 ليس ضروريًا، بل ىو تحصيل حاصل، ىذا كبلـ غير صحيح، اسمعوا ماذا قاؿ هللا عز وجل: 

يِف ) ُب ِبالدِّ ـَ )0﴿َأَرَأْيَت الهِذي ُيَكذِّ  (﴾2( َفَذِلَؾ الهِذي َيُدعُّ اْلَيِتي

 ] سورة الماعوف [ 

ـْ َيْسَتِجيُبوا َلَؾ فَ  ﴾﴿َفِإْف َل ـْ ـْ َأنهَما َيتهِبُعوَف َأْىَواَءُى  اْعَم

 [ 50] سورة القصص: اآلية 

 النبي الكريـ يقوؿ: 

 ))الناس رجالف، بر تقي كريـ عمى هللا، وفاجر شقي ىيف عمى هللا((

كيف لؾ أف تقنعني أف فبلنًا أخبلقو عالية، وليف العريكة، ودمث األخبلؽ، وذكي، ويفيـ، و ذو ذوؽ، وأكابر، 
، ىذا الكبلـ خبلؼ كبلـ هللا عز وجل: ولكف  ال يوجد لديو ديف، معنى ذلؾ أف الديف ليس لو لزـو

 (﴾00( َعْبدًا ِإَذا َصمهى )9﴿َأَرَأْيَت الهِذي َيْنَيى )

 ] سورة العمق [ 

و، انظروا إليو، انظر إلى أخبلقو، إلى غدره، خيانتو شحو، أنانيتو، انظر إلى مواعيده، إلى عبلقاتو مع أىم
 وعبلقتو مع نساء أصدقائو، كيف يغدر، ويخوف ىذا الذؼ ينيى عبدًا إذا صمى:

 ﴿َأَرَأْيَت ِإْف َكاَف َعَمى اْلُيَدى﴾

 [  11] سورة العمق: اآلية 

انظر إلى أخبلقو، إلى ورعو، إلى عفتو، إلى كماؿ، إلى حرصو، إلى أدبو، طبعًا إذا أردت أف تمدح رجبًل ليس 
ح غير صحيح، ىذا مديح مبالغ فيو، ولكف يوجد إنساف ذكي جدًا، يحب أف يستقطب الناس لديو ديف فيذا المد

إليو بذكائو، ويكوف لو أخبلؽ تجارية أساسيا المصمحة، ىذه واردة، أما المؤمف فأخبلقو عالية، طاعتو  عز 
 وجل، وليس بقصد أف يناؿ شيئًا مف الدنيا.
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 ، َوَأْحَسَف اْلَيْدِي َىْدُي ُمَحمهٍد(())ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ 

ف شاء هللا في درس قادـ نتابع شرح الحديث.  ىذا الحديث طويل، وا 

اآلف لدينا قصة صحابي جميل، أنا أعرؼ أني قرأتو عميكـ سابقًا قبل سنوات تزيد عمى خمٍس، ولكننا بحاجة ماسة 
 بف الحارث.إلى قراءة قصتو عميكـ، ىذه القصة قصة أبي سفياف 

قّل أف اتصمت األسباب بيف شخصيف، وتوثقت العرػ بيف اثنيف كما اتصمت وتوثقت بيف دمحم بف عبد هللا صموات 
هللا وسبلمو عميو وأبي سفياف بف الحارث، فالعبلقة بيف النبي الكريـ قبل البعثة وأبي سفياف بف الحارث عبلقة مف 

هللا وتربًا مف أترابو، فقد ُولدا في زمف متقارب و نشأا في أسرة النوع الخيالي، ىذا أبو سفياف في سف رسوؿ 
، فأبوه الحارث، وعبد هللا والد  واحدة، ىذا أوؿ عامل، العامل الثاني و كاف ابف عـ النبي المصيق، ابف عمو المـز

لسيدة حميمة النبي الكريـ أخواف ينحدراف مف عبد المطمب، ثـ إنو كاف أخًا لمنبي مف الرضاعة، فقد غذتيما ا
السعدية مف ثديييا معًا، أخ مف الرضاعة وابف عمو، وكاف بعد ذلؾ صديقًا حميمًا لمنبي صموات هللا عميو قبل 
النبوة، وأغرب مف ىذا كمو كاف أشد الناس شبيًا برسوؿ هللا، فيل رأيت أو سمعت قرابة أقرب، أو أواصر أمتف 

بلـ وأبي سفياف ؟ لذا كاف يظف أف أبا سفياف أف يكوف أسبق مف ىذا الذؼ كاف بيف النبي عميو الصبلة و الس
الناس إلى تمبية دعوة النبي عميو الصبلة والسبلـ، وأسرعيـ مبادرة إلى اتباعو، لكف األمر جاء عمى خبلؼ كل 
ما ىو متوقع، ما كاف النبي عميو الصبلة والسبلـ يظير دعوتو، وينذر عشيرتو حتى شبت نار الضغينة في أبي 

ياف، فاستحالت الصداقة إلى عداوة، والرحـ إلى قطيعة، واألخوة إلى فض وا عراض، شيء عجيب، كاف أبو سف
سفياف يـو صدع الرسوؿ بأمر ربو فارسًا مف أنبو فرساف قريش، وشاعرًا مف أعمى شعرائيا، ماذا فعل بعد أف 

اف، ومعاداة دعوتو، وجند طاقاتو كميا صدع النبي بالدعوة ؟ وضع سنانو ولسانو لمحاربة الرسوؿ، بالرمح وبالمس
لمنكاية باإلسبلـ والمسمميف، فما خاضت قريش حربًا ضد النبي إال كاف مسعرىا، وال أوقع بالمسمميف أذػ إال كاف 
لو فيو نصيب كبير، شيء غريب، ولقد أيقع أبو سفياف شيطاف شعره، وأطمق لسانو في ىجاء النبي، فقاؿ فيو 

موجعًا، وطالت عداوة أبي سفياف لمنبي عميو الصبلة والسبلـ حتى قاربت عشريف عامًا،  كبلمًا مقذعًا فاحشاً 
 عشريف سنة في ىجائو بأقذع العبارات وأفحشيا، وفي قتالو بكل أسمحتو، فارس وشاعر.

 لـ يترؾ خبلليا ضربًا مف ضروب الكيد بالنبي إال فعمو، وال صنفًا مف صنوؼ الذؿ لممسمميف إال اجترحو وباء
بإثمو، وُقبيل فتح مكة بقميل كتب ألبي سفياف أف يسمـ، وكاف إلسبلمو قصة مثيرة وعتيا كتب السير، وتناقمتيا 
أسفار التاريخ، فمنترؾ لمرجل نفسو ػ ألبي سفياف ػ الحديث عف قصتو فشعوره بيا أعمق شعور، ووصفو ليا أدؽ 

 :وصف، اآلف الكبلـ ألبي سفياف، اسمعوا ماذا قاؿ أبو سفياف
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قاؿ: لما استقاـ أمر اإلسبلـ، وقّر قراره، وشاعت أخبار توجو النبي إلى مكة ليفتحيا، ضاقت عمّي األرض بما 
رحبت، وقمت: إلى أيف أذىب ؟ عداوة عشريف سنة ومف أصحب ؟ ومع النبي الكريـ يقوؿ: مف أكوف ؟ إذا أردت 

تيجو، قبل أف تنتقد، قاؿ: مف أصحب ؟ إلى أيف إنفاذ أمر تدبر عاقبتو قبل أف تعادؼ ؟ قبل أف تقطع، قبل أف 
ني  أذىب ؟ ومع مف أكوف ؟ ثـ جئت زوجتي وأوالدؼ، وقمت تييؤوا لمخروج مف مكة، فقد أوشؾ وصوؿ دمحم، وا 
لمقتوؿ ال محالة، عشريف سنة في قتاؿ وىجاء، إف أدركني المسمموف، فقالوا لي: أما آف لؾ أف تبصر أف العرب 

 بالطاعة، واعتنقت دينو، وأنت ما تزاؿ مصرًا عمى عداوتو، وكنت أولى الناس بتأييده والعجـ قد دانت لدمحم
ونصره، أحيانًا تكوف الزوجة أوعى مف الزوج، اإلنساف ال يحتقر اإلنساف، فاإلنساف يتقبل النصيحة مف طفل 

ى عداوتو، وما زالوا صغير أحيانا، ما آف األواف، إلى متى ؟العرب والعجـ النت لو بالطاعة، وأنت مصر عم
يعطفونني عمى ديف دمحم، ويرغبونني فيو حتى شرح هللا صدرؼ لئلسبلـ، لذلؾ عندؼ رغبة لئلسبلـ، بعد حيف 
قمت مف توؼ، وقمت لغبلـ مذكور: ىيئ لي نوًقا وفرًسا، وأخذت معي جعفر، وجعمنا نسير نحو األبواء بيف مكة 

اآلف الطريق إلى مكة انفتح، ولما اقتربنا منيا تنكرت حتى ال يعرفني  والمدينة، فقد بمغني أف دمحمًا قد نزؿ فيو،
 أحد فأقتل،عدو لدود قبل أف أصل إلى النبي، وأعمف إسبلمي بيف يديو.

أنا أردت مف القصة أف يكوف ىناؾ مفاتيح ليذه القصص يتعرؼ إلى هللا، يحضر مجالس عمـ، يستفيد، يأتي 
أنو في أؼ لحظة يرجع، لكل وقت لو تدبير، كل وقت لو موقف، قاؿ: ومضيت ظرفًا صعبًا جدًا يظف أنو متوىـ ب

أمشي عمى قدمي نحو ميبًل، وطبلئع المسمميف تمضي ميممة شطر مكة جماعة إثر جماعة، فكنت أتنحى مف 
ف طريقيـ خوفًا مف أف يعرفني أحد مف أصحاب دمحم، وفيما أنا كذلؾ إذ طمع الرسوؿ في موكبو، وظف أنو إذا أعم
إسبلمو سوؼ يفرح بو النبي فرحًا كثيرًا النبي فتصديت لو، ووقفت لقاءه، وحسرت عف وجيي، ما إف مؤل عينيو 
مني، وعرفني حتى أعرض عني، إذا أنا آتيو مف الناحية األخرػ، فتحولت إلى ناحية وجيو، فأعرض عني، 

وؿ النبي: إني أحبؾ، وهللا يا معاذ، إني وحوؿ وجيو نحو الجية الثانية، حتى فعمت ىذا مرارًا، ما أجمل أف يق
أحبؾ، وأحيانا يرػ إنساف رسوؿ هللا في المناـ يقّبمو، أو يناديو باسمو، أو يطمئف عميو، وهللا الذؼ ال إلو إال ىو 
ينفض في قمب اإلنساف سعادة لو يعمـ أىل األرض ما ىي لذابت نفوسيـ، نبي هللا يقوؿ لؾ: إني أحبؾ، أما ىنا 

ي، قاؿ: كنت ال أشؾ وأنا مقبل عمى النبي أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سوؼ يفرح بإيماني، كنت أحسب نفسي فأعرض عن
أقضي غرضًا بعد عشريف سنة عداوة، وأف أصحابو سيفرحوف لفرح النبي، لكف المسمميف حينما رأوا إعراض 

ًا، لقد لقيني أبو بكر فأعرض عني أشد اإلعراض، نظرت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عني تجيموا لي، وأعرضوا عني جميع
إلى عمر بف الخطاب نظرة لكي استميل بو قمبو فوجدتو أشد إعراضًا، بل إنو أغرػ بي أحد األنصار، فقاؿ لي: 
يا عدو األنصار، أنت الذؼ كنت تؤذؼ رسوؿ هللا، وتؤذؼ أصحابو، وقد بمغت في عداوة النبي مغارب األرض 

ازاؿ ىذا األنصارؼ يرفع صوتو والمسمموف يقتحمونني بعيونيـ، ويسروف مما أالقي، عند ذلؾ ومشارقيا، وم
أبصرت عمي العباس، قاؿ في نفسو: إف الحل بيده فمجأت إليو، وقمت: يا عـ قد كنت أرجو أف يفرح رسوؿ هللا 
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ى عني، فقاؿ العباس: ال بإسبلمي لقرابتي منو، ولشرفي في قومي، وقد كاف منو ما تعمـ، فكممو فّي لكي يرض
وهللا ال أكممو كممة أبدًا بعد الذؼ رأيتو مف إعراضو عنؾ، إال إذا سنحت الفرصة، فإنني أجل رسوؿ هللا، وأىابو، 
ما ترؾ أحدًا، إلى مف تكمني في إسبلمي ؟ فقاؿ: يا ليت لي عندؾ غير ما سمعت، فتممكني اليـ، وركبني 

عمي بف أبي طالب فكممتو في أمرؼ، فقاؿ لي مثل ما قاؿ لي عمي الحزف، ولـ ألبث إال رأيت ابف عمي 
العباس، عند ذلؾ رجعت إلى عمي العباس، وقمت: يا عـ إذا كنت ال تستطيع أف تعطف عمي قمب رسوؿ هللا 
فكف عني ذلؾ الرجل الذؼ يشتمني، ويغرؼ الناس بشتمي، فقاؿ: صفو لي، فوصفتو لو، فقاؿ: ذلؾ نعيماف بف 

ف يكف رسوؿ هللا الحارث الن جارؼ، فأرسل إليو، وقاؿ لو يا نعيماف: إف أبا سفياف ابف عـ النبي، وابف أخي، وا 
غاضًبا عنو اليـو فسيرضى عنو غدًا، فكف عنو، ومازاؿ بو حتى رضي أف يكف عنو، وقاؿ لو: ال أعرض لو 

منزلو ومعي ابني جعفر، فمما رآني وىو خارٌج بعد الساعة، ولما نزؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالجحفة جمست عمى باب 
أزاح عني بيده، ليست كل الفرص مسموحة دائما، فمـ أيأس السترضائو، وجعمت كمما نزؿ في المنزؿ أجمس عمى 
بابو، وأقيـ ابني جعفًرا قائمًا، فكاف إذا أبصرني أعرض عني، وبقيت عمى ذلؾ زمانًا، فمما اشتد عمي األمر، 

وهللا ليرضيف عني رسوؿ هللا، أو آلخذف بيدؼ ابني، ولنذىبف ىائميف عمى وجيينا في  وضاؽ قمت لزوجتي:
األرض حتى نموت جوعًا وعطشًا، فمما بمغ ذلؾ رسوؿ هللا رّؽ لي، ولما خرج مف خطبتو نظر إلي نظرًة أليف مف 

، يحبونؾ، فيذه نعمة كبيرة ذؼ قبل، ولكف لـ يبتسـ، االبتسامة ببل ثمف ؟ ليا ثمف، إف كاف لؾ مودة مع المؤمنيف
جدًا، ولكنو لـ يبتسـ في وجيو، ثـ دخل النبي مكة، فدخمت في ركابو، وخرج إلى المسجد، وخرجت أسعى بيف 
يديو ال أفارقو عمى حاؿ، تريد صبرًا، تريد إصرارًا، تريد رغبة، ولما كاف يـو حنيف جمعت العرب لحرب النبي ما 

تعد مف قبل، وعزمت عمى أف تجعميا القاضية عمى اإلسبلـ والمسمميف، وخرج  لـ تجمع قط، وأعدت لمقائو ما لـ
النبي لمقائيـ في جموع مف أصحابو، وخرجت معو، ولما رأيت جموع المشركيف قمت: وهللا جاء الوقت أُلَكفرف 

، وما يرضيو، ولما التقى اليـو عمى كل ما سبق مف عداوة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وليرني النبي مف أثرؼ ما يرضي هللا
الجمعاف اشتدت وطأة المشركيف، فدب فييـ الوىف واإلخفاؽ، وجعل الناس يتفرقوف عف النبي، وكاد أف تحل بنا 
اليزيمة المنكرة، فإذا بالنبي فداه أبي وأمي يثبت في قمب المعركة عمى بغمتو الشيباء، كأنو الطور في الجبل، 

وعمف حولو، كأنو الميث عاديًا، عند ذلؾ وثبُت عف فرسي، وكسرت غمد سيفي،  ويخرج سيفو، ويجالد عف نفسو،
وهللا يعمـ أني أريد الموت دوف رسوؿ هللا، وأخذ عمي العباس بمجاـ بغمة النبي، ووقف بجانبو، وأخذت أنا مكاني 

، اآلف التضحية مف الجانب اآلخر، وفي يميني سيفي أذود بو عف رسوؿ هللا، أما شمالي فكانت ممسكة بركابي
كبيرة، نوػ الموت، فمما نظر النبي إلى حسف ببلئو عرفو أنو أبو سفياف، قاؿ لعمي: مف ىذا ؟ الميـ صل عمى 
النبي ؟ إرضاؤه ليس سيبًل، حتى يرضى هللا عنؾ لقضية ليست سيمة، فقاؿ: ىذا أخوؾ وابف عمؾ سفياف بف 

ر هللا لو كل عداوة، فاستطار فؤادؼ فرحًا برضاء رسوؿ هللا الحارث فارض عنو يا رسوؿ هللا، فقاؿ: قد فعمت، وغف
ملسو هيلع هللا ىلص، وقبمت رجمو في الركاب، ثـ التفت إلي، وقاؿ: أخي لعمرؼ تقدـ، قاؿ لو: أخي، أوؿ كممة يكممو بيا الميـ 
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عف صل عميو، أليبت كممات النبي صموات هللا عميو مف حماستي فحممت عمى المشركيف حممة أزلتيـ 
 مواضيعيـ، وحمل معي المسمموف حتى طردناىـ، وفرقناىـ في كل وجو.

ظل أبو سفياف بف الحارث بعد حنيف ينعـ، إذا كاف لؾ صمة با فا يحبؾ، وىو راٍض عنؾ، يحبؾ المؤمنوف، 
كنو لـ عبلقتؾ طيبة معيـ، لؾ مكانة عندىـ، ىذا نعيـ وهللا، ينعـ بجميل رضى النبي عنو، ويسعد بصحبتو، ول

يرفع نظره إليو أبدًا، ولـ يثبت بصره في وجيو أبدًا حياء منو وخجبًل مف ماضيو معو، لـ ينظر إليو أبدًا، دائمًا 
يغض النظر، وقد جعل أبو سفياف يعض أصابعو ندمًا عمى األياـ السود التي قضاىا في الجاىمية محجوبًا عف 

ف ليمو ونياره يتمو آياتو، ويتفقو في أحكامو، ويتأمل مف عظاتو، نور هللا، محرومًا مف كتابو، حتى أكب عمى القرآ
وأعرض عف الدنيا، وأقبل عمى هللا بكل جارحة مف جوارحو، حتى إف النبي صموات هللا عميو وسبلمو رآه ذات مرة 

 يتمو فقاؿ لعائشة رضي هللا عنيا: 

ياف، انظري، إنو أوؿ مف يدخل المدينة، )) أتدريف مف ىذا يا عائشة ؟ َالت: َّل، َاؿ: إنو ابف عمي أبو سف
 وآخر مف يخرج منيا، وَّل يفارؽ بصره فراؽ نعمو((

 أوؿ داخل وآخر خارج، ونظره في فراؽ نعمو، ىذا ما نحب.

ولما لحق النبي عميو الصبلة والسبلـ بالرفيق األعمى حزف أبو سفياف أشد الحزف، حزف األـ عمى وحيدىا، وبكاه 
بو، كاف أكبر عدو، ىجاه بأشد الكممات، ىذا اإلسبلـ ال يترؾ عداوة، اإليماف طاىر نقي، بكاء الحبيب عمى حبي

ورثاه بقصيدة مف غرر، كاف شاعًرا تفيض مشاعره لوعة، وتذوب حسرة وأنيًنا، وفي خبلفة الفاروؽ أحس أبو 
أنو مع الموت عمى ميعاد، سفياف ببموغ أجمو فحفر لنفسو قبرًا بيده، ولـ يمض عمى ذلؾ ثبلثة أياـ حتى توفي، ك

والتفت إلى زوجتو وأىمو وأوالده فرآىـ يبكوف فقاؿ: ال تبكوا، ال تبكوا عمي أبدًا، وهللا ما تعمقت بخطيئة بعد أف 
 أسممت.

إذا تاب الرجل توبة نصوًحا، وما كذب وال كذبة، ما غش وال مرة، ما نظر وال إلى أية امرأة، ما ترؾ فرض 
ـ، ما ترؾ فقيرًا إال ساعده، كيف يخاؼ مف الموت، الموت لقاء مع هللا، الموت عرسو، صبلة، ما ترؾ مجمس عم

ال تبكوا عمي، قاؿ: وهللا ما تعمقت بخطيئة منذ أسممت، ثـ فاضت روحو الطاىرة، فصمى عميو الفاروؽ رضواف 
 هللا عميو، وحف لفقره ىو وأصحابو الكراـ، وعّد موتو خطبًا جميبًل حل باإلسبلـ.
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اؾ عشرات االستنباطات تستنبط مف ىذه القصة، أنت في أوؿ حياتؾ وشبابؾ أقبل عمى هللا عز وجل، أقبل ىن
عمى مجالس العمـ، أقبل عمى تبلوة القرآف، أقبل عمى فيمو، فإذا نعمت برضاء هللا رضاء رسوؿ هللا ورضاء أىل 

ا عموت ينزلؾ هللا في ساعة، يجعمو متسواًل الحق والمؤمنيف فأنت في نعيـ كبير، أما إذا كنت في سخط هللا فميم
في لحظة، قد يكوف كثير الماؿ، قد يكوف بمكانة عالية، قد يكوف حجمو كبيرًا، يضعو تحت رحمة هللا، لـ يعد 
معو وال قرش، فالعبرة أف تكوف في رضواف هللا، ال أف تكوف في سخطو، العبرة أف يحبؾ هللا ورسولو، العبرة أف 

عمى أمر هللا، الديف ليس صوًما وصبلة فقط، إقامة، ورع، أمانة، صدؽ، فاإلنساف ال يضيع مجاؿ تكوف مستقيمًا 
 العمـ، ال يضيع سيرة القرآف الكريـ، ال يجعمو وراء ظيره، يقرأ، يتمعف، يسعد في الدنيا واآلخرة.

عدو لرسوؿ هللا شاعر ىذه القصة مع أني ذكرتيا لكـ، لكنيا مفيدة جدًا في أف نقتدؼ في ىؤالء األصحاب،  
 وصفو بأفظع الصفات، وحاربو، ومع ذلؾ تاب هللا عميو.

وممخص الكبلـ كمو: إذا رجع العبد العاصي إلى هللا نادػ مناٍد في السماوات واألرض أف ىنؤوا فبلنًا فقد اصطمح 
هللا، تزوج تيانينا، ولكف مع هللا، تريد الحقيقة كل التياني وهللا الذؼ ال إلو إال ىو ال تصح إال لمف اصطمح مع 

يوجد بعد ذلؾ الموت، صار غنيًا تيانينا، يوجد بعد ذلؾ فقر، فكممة تيانينا ىنيًئا لؾ، وهللا ال تصح إال لمف 
 عرؼ هللا، ولمف استقـ عمى أمره.

 والحمد  رب العالميف 
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 2الحديث أصدؽ فإف بعد أما( :  027 - 008) الدرس

 09-09-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -حاديث متفرقة أ -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
متنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقا وارزقنا إتباعو، وأرنا أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، ونفعنا بما عم

الباطل باطبل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

 أييا اإلخوة المؤمنوف: بدأنا في الدرس الماضي شرح الحديث النبوؼ الشريف الذؼ روؼ َجاِبٍر َقاَؿ: 

ـه )) َِْنى َعَمْيِو ِبَما ُىَو َلُو َأْىٌل ُِ َ َوَأ ـَ َفَحِمَد َّللاه ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َأمها َبْعُد َفِإفه َأْصَدَؽ َخَطَبَنا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
 اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ((

 ] البخارؼ، مسمـ، النسائي، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

الفقرة األولى مف الحديث شرحت بشكل أو بآخر في الدرس الماضي، خالق الكوف ىذا كبلمو، كبلمو صدؽ،  ىذه
كبلمو حق، أؼ شيء تستمع إليو، قصة، فكرة، مبدأ، مذىب، حادثة، رواية، مخالفة لكتاب هللا فيي باطمة، قل 

طيع أف يقولو إال مف آمف با إيمانًا ىذا وأنت مطمئف، ألف أصدؽ الحديث كتاب هللا، ولكف ىذا الكبلـ ال يست
تحقيقيًا، ثـ آمف بالقرآف الكريـ إيمانًا تحقيقيًا، إذا آمنت با تحقيقًا، وآمنت بكتابو تحقيقًا، اآلف تشعر بطمأنينة ال 
يس، حدود ليا ِلما في ىذا الكتاب الكريـ مف حقائق، عندئذ تجعمو مقياسًا لؾ، إذا كاف معؾ مقياس مف أدؽ المقاي

ميزاف مف أدؽ الموازيف، وىناؾ أشياء كثيرة أمامؾ، عمى كل شيء لصاقة مكتوب عمييا الوزف، قد يكوف الوزف 
 غير صحيح، أنت معؾ ميزاف، القرآف ميزاف حتى إف هللا عز وجل حينما قاؿ:

َماَء َرَفَعَيا َوَوَض ََ اْلِميَزاَف﴾  ﴿َوالسه

 [7] سورة الرحمف: اآلية 
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ًا، وجعل شرع النبي الكريـ ميزانًا، وجعل العقل ميزانًا، وجعل فطرتؾ ميزانًا، العقل ميزاف والفطرة جعل كتابو ميزان
 ميزاف، إذا جنح العقل أو شوىت الفطرة يأتي القرآف الكريـ والسنة النبوية ميزانًا عمى ىذيف الميزانيف.

 َعْف َجاِبٍر َقاَؿ: 

ََاَؿ َأمها َبْعُد َفِإفه َأْصَدَؽ  ))َخَطَبَنا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ  ـه  َِْنى َعَمْيِو ِبَما ُىَو َلُو َأْىٌل ُِ َ َوَأ ـَ َفَحِمَد َّللاه َعَمْيِو َوَسمه
 اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ((

 ] البخارؼ، مسمـ، النسائي، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

 الفقرة الثانية ىي قوؿ النبي عميو السبلـ:

فه َأْفَضَل اْلَيْدِي َىْدُي ُمَحمهٍد(())  َواِ 

ف أفضل اليدؼ ىدؼ دمحم، مثبًل: ترد في  ما الفرؽ بيف كتاب هللا وىدؼ دمحم ؟ إف أصدؽ الحديث كتاب هللا، وا 
الدستور مادة تقوؿ: التعميـ حٌق لكل المواطنيف، ىذه مادة مف الدستور، لكف القوانيف والتشريعات ىناؾ تعميـ 

إلزامي، وىناؾ تعميـ إعدادؼ، وتعميـ ثانوؼ، مف ثبلث سنوات، يوجد في السنة األولى التاريخ والجغرافية ابتدائي 
والفيزياء......الخ، ولكل مادة كتاب ومنيج، ونظاـ في النجاح والرسوب، يعني آالؼ التفصيميات والجزئيات كميا 

لكل مواطف، فكتاب هللا يوجد حقائق كمية، أقيموا تفسر كممتيف أو ثبلثا في الدستور حق التعميـ، التعميـ حٌق 
الصبلة، وآتوا الزكاة، زكاة الماؿ، زكاة النقديف، زكاة األنعاـ، زكاة الزراعة، زكاة الزراعة المروية، زكاة الذىب أو 
مف  الفضة، زكاة الركاز، زكاة المعادف، زكاة الثروات الباطنية، ىناؾ آالؼ األحاديث تبيف نصاب الزكاة، وعمى

تجب الزكاة، مصارؼ الزكاة، أنواع األمواؿ التي تجب عمييا الزكاة، إذا النبي عميو الصبلة والسبلـ بيّف وفصل، 
وىكذا، قاؿ هللا عز وجل لتبيف يا دمحم لمناس ما نزؿ إلييـ، النبي مبّيف، وهللا عز وجل مشّرع، إذًا كما أف ىناؾ 

نظيمية والتشريعية والمراسيـ التشريعية والتنظيمية توسع، وتفصل ىذه موادَّ في الدستور موجزة، لكف القوانيف الت
القوانيف الموجزة، فكذلؾ و المثل األعمى، كتاب هللا عز وجل موجز، أما التفصيبلت ففي السنة النبوية المطيرة، 

تستيقع فما ىدؼ أما بعد فإف أصدؽ الحديث كتاب هللا، وأفضل اليدؼ ىدؼ دمحم، الميـ صل عميو، إذا أردت أف 
 دمحم في االستيقاظ؟ ىناؾ دعاء تدعوه:
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َماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتاَلِؼ المهْيِل َوالنهَياِر آَلََياٍت ِْلُوِلي اْْلَْلَباِب﴾  ﴿ِإفه ِفي َخْمِق السه

 [190] سورة آؿ عمراف: اآلية 

جل، إذا أردت أف تدخل دورة المياه فثمة ىذا ىديو في االستيقاظ، أو أف تقوؿ: أصبحنا وأصبح الممؾ  عز و 
دعاء: الميـ أعوذ الخبث والخبائث، اإلنساف دخل برجمو اليمنى، خرج برجمو اليسرػ، قاؿ: الميـ الحمد  الذؼ 
أذاقني لذتو، وأبقى فّي قوتو، وأذىب عني أذاه، فأنت دائما أنت مع نعـ هللا، ذىبت إلى الصبلة، وصميت السنة، 

 ي المسجد، عدت إلى البيت تموت القرآف، قاؿ تعالى:صميت الفجر ف

َُْرَآَف اْلَفْجِر َكاَف َمْشُيودًا﴾  ﴿ِإفه 

 [78] سورة اإلسراء: اآلية 

ىذا ىدؼ النبي، كيف توقع زوجتؾ، بالعنف أـ بالمطف ؟ كما فعل النبي، كاف إذا دخل بيتو لف ثوبو، ىذا ىدؼ 
ذلؾ إذا دخل بيتو لف ثوبو، وىذا ىدؼ النبي، في الطعاـ إذا جمست النبي، صوت ىذا الثوب أيقع النائـ ؟ ومع 

إلى الطعاـ قل: بسم ميحرلا نمحرلا هللا، آكل وفق ىدؼ هللا، وىذه نعـ هللا، في البسممة معنياف: ىذه النعـ نعـ هللا 
دت أف تشرب عز وجل، ويجب أف أتناوؿ ىذا الطعاـ وفق ىدؼ هللا عز وجل، إذا بسم ميحرلا نمحرلا هللا، أر 

ثبلث مرات، مصوا الماء مصًا، وال تعبوه عبًا، فإف الكباد مف العب، بسم ميحرلا نمحرلا هللا، انتييت الحمد ، 
شربت الماء، شيء ثميف جدًا، سأؿ مرة أحد الخمفاء: يا أمير المؤمنيف بكـ تشترؼ ىذه الكأس إذا منعْت عنؾ ؟ 

قاؿ بنصف ممكي اآلخر، كأس الماء النظيف البارد عمى المائدة ىذه قاؿ: بنصف ممكي، قاؿ فإذا منع إخراجو ؟ 
نعمٌة كبرػ، والنبي عميو الصبلة والسبلـ كانت تعظـ النعـ عنده ميما دقت، إذا ارتدػ ثوبًا جميبًل أو جديدًا، 

ا، ربنا لؾ تناوؿ كأس ماء بارد، شعر بالرّؼ، تناوؿ طعامًا يحبو، شعر بالشبع، الحمد  الذؼ أطعمنا وأشبعن
الحمد والشكر، زاد في الصحف لقمة واحدة، ما ىدؼ النبي في ىذه الحالة ؟ أف تمعقيا لعق اإلناء مف السنة، أما 
مف نوع األكابرية أترؾ لقمتيف في الصحف، يأتي الموظف، ويضعيا في الزبالة، ىذه المقمة تخاطبؾ يـو القيامة 

ا لـ تأكمني ؟ ما ىدؼ النبي فيما تبقى في الصحف ؟ ىؤالء الذيف تقوؿ لؾ: يا إنساف أَما خمقت مف أجمؾ، لماذ
يرموف الطعاـ في القمامة أدبيـ هللا عز وجل تأديبًا بميغًا، طعاـ يكفي مئة شخص يوضع أماـ شخصيف، ماذا 

ي لجياع يأكبلف منو ؟ النزر اليسير، والباقي في القمامة، أقسـ لي أحدىـ با إف ما يرمى بالقمامة مف طعاـ يكف
السوداف، ما يرمى في القمامة في الدوؿ الغنية مف طعاـ في القمامة يكفي لجياع بمٍد بأكممو، ما ىدؼ النبي في 
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ىذا الموضوع ؟ اآلف يوجد نقطة خطيرة جدًا، لو أنؾ تريد أف تتبع ىدؼ النبي،ىل تعرؼ ىدؼ النبي ؟ ىذه 
 نت بكتابو وآمنت برسولو، َعْف َجاِبٍر َقاَؿ:أخطر نقطة في الدرس، أنت مؤمف آمنت با عز وجل وآم

ـه  َِْنى َعَمْيِو ِبَما ُىَو َلُو َأْىٌل ُِ َ َوَأ ـَ َفَحِمَد َّللاه ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َأمها َبْعُد َفِإفه َأْصَدَؽ ))َخَطَبَنا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه  
فه َأْفَضَل اْليَ   ْدِي َىْدُي ُمَحمهٍد((اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ َواِ 

 ] البخارؼ، مسمـ، النسائي، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

ما داـ أفضل اليدؼ ىدؼ دمحم فيل تعرؼ أنت ىدؼ دمحم ؟ كيف تطبق ىدؼ دمحم إف لـ تكف تعرؼ أنت ىدؼ دمحم 
 ؟ ليذا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

 ))طمب الفقو حتـٌ واجٌب عمى كل مسمـ((

 ليس لؾ خيار، كيف أكَل باعتداؿ، ماذا فعل بعد أف أكل، ىل غسل قبل الطعاـ؟ أنت

ـِ اْلُوُضوُء َبْعَدُه َفَذَكْرُت َذِلَؾ لمنَِّبيِّ َص  ـَ َفَأْخَبْرُتُو َعْف َسْمَماَف َقاَؿ: َقَرْأُت ِفي التَّْوَراِة َأفَّ َبَرَكَة الطََّعا مَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
: ِبَما َقَرأْ  ـَ  ُت ِفي التَّْوَراِة َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََْبَمُو َواْلُوُضوُء َبْعَدُه(( ـِ اْلُوُضوُء   ))َبَرَكُة الطهَعا

 ] الترمذؼ، أبو داود [

نحف قوـٌ ال بعد الطعاـ ماذا فعمت ؟ ىناؾ وضوء ثاف، كيف أكل ؟ سّمى با، أكل مّما يميو، أكل باعتداؿ، 
ذا أكمنا ال نشبع، وأوؿ بدعة ابتدعيا المسمموف بعد وفاة رسوؿ هللا الشبع، ىدؼ النبي في  نأكل حتى نجوع، وا 

 الطعاـ، ىدؼ النبي في الشراب، 

 ))مصوا الماء مصًا، وَّل تعبوه عبًا، فإف الكباد مف العب(( 
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 اف إذا شرب الماء شربو ثبلثًا.

َصمَّى َّللاَُّ  ٍب َأنَُّو َسِمَع َأَبا اْلُمَثنَّى َيُقوُؿ َسِمْعُت َمْرَواَف َيْسَأُؿ َأَبا َسِعيٍد اْلُخْدِرؼَّ َأَسِمْعَت َرُسوَؿ َّللاَِّ َعْف َأيُّوَب ْبِف َحِبي
َراِب ؟ َفَقاَؿ: ـَ َيْنَيى َعْف النَّْفِخ ِفي الشَّ  َعَمْيِو َوَسمَّ

ي ََّل ُأرْ  ََاَؿ َفَقاَؿ َرُجٌل َفِإنِّ ـْ  ي َأَرى ))َنَع ََاَؿ ِإنِّ ـه َتَنفهْس  ََاَؿ َفَأِبْف اْلَقَدَح َعْف ِفيَؾ ُِ َوى َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِمْف َنَفٍس َواِحٍد 
ََاَؿ َفَأْىِرَُْو((  اْلَقَذى ِفيِو 

 ] الترمذؼ، أبو داود، أحمد، مالؾ، الدارمي [

ا، وعميو أف يبعد اإلناء عف فيو، ألف في النفس أ حد أنواع العدوػ، يكوف مف اختبلط النفس شرب اإلنساف مصِّ
 في الماء، 

 ))َفَأِبْف اْلَقَدَح َعْف ِفيَؾ((

ما ىدؼ النبي في اسخداـ اإلناء المكسور ؟ نيى عف ذلؾ، ألف ىذه الثممة في اإلناء فييا جراثيـ، ما ىدؼ النبي 
 في تناوؿ الفاكية ؟ قاؿ النبي: 

 ))مف أكل التراب فقد أعاف عمى َتل نفسو((

أكل فاكية مف دوف غسيل ىي مخالفة لمسنة، كيف كاف يأكل البطيخ مثبًل ؟ ما ىدؼ النبي في أكمو ؟ لو ترتيب، 
العنب لو ترتيب، كيف إذا انتيى مف الطعاـ ؟ كيف إذا خرج مف بيتو ؟ الميـ إف أعوذ بؾ مف أف أضل، أو أذؿ 

وكـ مف ال مأوػ لو، يوجد ناس في الطريق، شعوب أو أجيل، دعاء، إذا دخل بيتو يقوؿ: الحمد  الذؼ أواني، 
شرؽ آسيا نصف الشعب يناـ عمى الرصيف، في الطرقات ىو وزوجتو وأوالده، وكيف ينجبوف األوالد ؟ في 
الطريق فضيحة، وشعوب تناـ في القوارب في األنيار، أنت معؾ مفتاح بيت، تقوؿ لي: أجرة، أقوؿ لؾ ال ييـّ، 

غير، كبير ال ييـّ، معؾ مأوػ، الحمد  الذؼ أواني، وكـ ممف ال مأوػ ليـ، ىذا عاٍؿ، منخفض ال ييـّ، ص
 الدعاء، طمب منؾ رجٌل قرًضا ؟ تقوؿ لو: أعطني وصبًل، ما ىدؼ النبي في ىذا الوصل ؟ قاؿ تعالى:
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ـْ ِبَدْيٍف ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى َفاكْ   ُتُبوُه﴾﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ِإَذا َتَداَيْنُت

 [282] سورة البقرة: اآلية 

إذا كاف الشيء خطيًرا في حياتنا فيجب أف تعرؼ ىدؼ النبي، إذا أردت أف تكوف طبيبًا ما العمل ؟ ال بد مف أف 
ذا أردت أف تكوف فقييًا ال بد مف أف تذىب إلى الجامع، يجب تعمـ ىدؼ النبي في العقود،  تذىب إلى الجامعة، وا 

رية، استعرت كتاًبا، ما ىدؼ النبي في ىذا الكتاب ؟ يجب أف ترده إلى صاحبو مع الشكر ىدؼ النبي في العا
مـ، قاؿ  الجزيل، تعاؿ وخذ الكتاب، لقد انتييت مف قراءتو، ىذا خبلؼ ىدؼ النبي، قاؿ لو: أخي ىل تعيرنا السُّ

ذه مف عندؾ، تستعممو أنت، لو: وهللا كتفي يؤلمني، قاؿ لو: ما دخل كتفؾ بالسمـ ؟ ألنني مضطر أف آتي، وآخ
 تنتيي مف عممؾ، تتركو عندؾ، وحيف أريده آتي وآخذه مف عندؾ، قاؿ: وهللا كتفي يؤلمني، قاؿ عز وجل:

 ﴿َوَأَداٌء ِإَلْيِو ِبِإْحَساٍف﴾

 [178] سورة البقرة: اآلية 

النبي، في الزواج ما ىدؼ النبي ؟ األجرة إلى صاحبيا، العارية إلى صاحبيا، القرض إلى صاحبو، ىذا ىدؼ 
أكـر النساء، فو هللا ما أكرميف إال كريـ، وال أىانيف إال لئيـ، يغمبف كل كريـ، ويغمبيف كل لئيـ، وأنا أحب أف 
أكوف كريمًا مغموبًا، مف أف أكوف لئيمًا غالبًا، ىذا ىدؼ النبي في معاممة الزوجات، ال يفرؾ مؤمف مؤمنة إف كره 

خر، ىذا ىدؼ النبي، الصبر، ليست المعاشرة بالمعروؼ أف تمتنع عف إيقاع األذػ منيا خمقًا رضي منيا خمقًا آ
بيا، بل أف تحتمل األذػ منيا، ىذا ىدؼ النبي عميو الصبلة والسبلـ، وأنا ال أعتقد أف ثمة عمبل أشرؼ وال 

ستمئة ألف  أخطر مف أف تعرؼ ىدؼ النبي، ألف ىدؼ النبي أفضل ىدٍؼ، النبي الكريـ سنتو القولية تقريباً 
حديث، سنتو العممية، سيرتو، أنت مع أصدقائؾ في نزىة، ما ىدؼ النبي ؟ قاؿ أحدىـ: عمّي ذبح الشاة، وقاؿ 
آخر: عمّي سمخيا، وقاؿ ثالث: عمّي طبخيا، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: وعمّي جمع الحطب، أنت رسوؿ هللا، 

لؾ، ولكنني أكره أف أتميز عميكـ، إف هللا يكره العبد الذؼ سيد الخمق، أنا ال، قالوا: نكفيؾ ذلؾ، قاؿ: أعرؼ ذ
يتميز عف إخوانو، ىذا ىدؼ النبي، احترامؾ لمنبي، ىدؼ النبي المؤاثرة، ليس األثرة، أفضل مكاف عمى الشباؾ 
والجو فيو ىواء، يستحمو فورًا، ىدؼ النبي أف تؤثر إخوانؾ، غرفة يوجد فييا ثبلث أسّرة، يوجد سرير جنب النافذة، 

صيف، ىذا أجمل سرير، فيو ىواء، ونشاط، وىناؾ سرير في مكاف ال يوجد فيو ىواء، خذ أسوأ سرير، ىذا ىدؼ 
النبي، ودع أحسف سرير ألخيؾ، صعدت مع أخيؾ إلى السيارة، أو المركبة العامة، ىدؼ النبي أف يقعد ىو عمى 
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تناوؿ الطعاـ، في عبلقتؾ مع زوجتؾ، مع  الشباؾ، وأنت اجمس بعده، ىذا ىدؼ النبي، تعرؼ ىدؼ النبي في
أوالدؾ، قبمت الصغير قّبل الثاني، حذاء بحذاء، ثياب بثياب، أنت عندؾ ثوب، نأخذ ألخيؾ الصغير، يحبو األب 

 زيادة، أخذ لو ثيابا جديدة في العيد، حرؽ قمب الثاني، النبي الكريـ قاؿ: 

 ))اعدلوا بيف أوَّلدكـ ولو في القبل((

إذا رجع مف السفر يخبرىا،  صمى هللا عميو و سمـبي، الزوجة يوجد أيضًا ىدؼ في معاممتيا، كاف ىذا ىدؼ الن
، وفي وضع ال يرضيؾ، إذا  اآلف يوجد ىاتف، أنت غائب عنيا شيريف، أو شيًرا أو أسبوًعا، وىي تغسل اليـو

أمورىا، تكوف بشكل مقبوؿ عندؾ، أخبرتيا أنؾ قادـ يـو الثبلثاء الساعة التاسعة، في الميل تييئ حاليا، تنظـ 
السنة النبوية ىكذا، يجب أف تخبر األىل بقدومؾ حتى يستعدوا، مف أجل أف يبقى الوفاؽ والمودة، ىذا ىدؼ 
النبي، ىدؼ النبي في قص األظافر، لو ىدٌؼ خاص، يـو الخميس مثبًل، ىدؼ النبي في االغتساؿ يـو الجمعة، 

الماء بدينار فاغتسل، حق هللا عمى المسمـ أف يغتسل يـو الجمعة، ىدؼ النبي  اغتسل ولو مدًا بدينار، لو كاف مد
ىكذا، كيف تناـ عمى شقؾ األيمف ؟ يوجد بحث طويل عريض عنو، لو عبلقة باليضـ، لو عبلقة بالكبد، 

وا الزكاة، قاؿ ، فالقرآف قواعد كمية، أقيموا الصبلة، وآتصمى هللا عميو و سمـباألمعاء، باألحبلـ، ىكذا ىدؼ النبي 
 تعالى:

ُ ََّل َيْيِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقيَف﴾  ﴿َوَّللاه

 [5] سورة الصف: اآلية 

أنواع الفسق، أحل هللا البيع وحـر الربا، ىذا ىدؼ القرآف، وىدؼ النبي ممنوع أف تتمقى الركباف، ىؤالء الناس 
ا، أذىب وأتمقى الركباف في الطريق، يحضروف معيـ بضاعة، وىـ ال يعرفوف شيئًا، السوؽ ما زالت في أوجي

وأشترؼ البضاعة، ىناؾ مف يفعل ىذا، يوجد صاحب بضاعة، يوجد معو تفاح نازؿ عمى الشاـ، ذىب وتمقاه في 
الطريق، اشتراه منو، السوؽ في الشاـ تحّسف، ىذا لما أتى إلى الشاـ ندـ لماذا باع ىذه البيعة ؟ نيى النبي عف 

اء الّحب حتى يشتد، نيى عف شراء العنب حتى يسود، نيى عف بيع اإلنساف شيئًا تمقي الركباف، نيى عف شر 
، حوالي مئتي  ليس في رحمو، ليس في مستودعو، نيى عمى أف يبيع شيئًا ليس عنده، نيى عف بيع المعدـو

لمشرع، باع  حديث في البيوع، ىذا ىدؼ النبي، أقوؿ لكـ كممة: وهللا ما ِمف مشكمة في التجارة إال سببيا مخالفة
عمى المساطر، البضاعة ما وصمت، حدثت مشكمة في الباخرة، البضاعة ما وصمت، في البيع تنشأ مشاكل 
ومنازعات، شخص لو جار نجار، ولو غرفة نـو مناسبة، قاؿ لو: أريدىا، قاؿ لو: خذىا، أنت جارؼ، حمل وأخذ، 
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دفعة ألفيف، األسبوع الثاني ثبلثة آالؼ، بعد ذلؾ  ما سألو السعر، وذاؾ الجار لـ يقل لو أيضًا، ىذا أعطاه أوؿ
خمسة آالؼ، يدفع، ثـ يدفع، يأخذىا منو، يدفع، يقوؿ لو: ىات، يعوض عميؾ، القصة قديمة، دفع ثمانية 

 وعشريف ألفًا، يقوؿ لو: ىات، وقتيا قاؿ لو ثمنيا ستوف ألًفا، لماذا لـ تقل لو ؟ ماذا قاؿ النبي ؟

 منازعة(())الجيالة تفضي إلى ال

، ماداـ ىناؾ جيالة في السعر، أو النوعية، أو التسميـ فثمة مشكمة، صمى هللا عميو و سمـقاعدة، ىذا ىدؼ النبي 
وضح كل شيء، ال يوجد عندؾ أؼ مشكمة في التجارة، البضاعة تأتي بعد شير، والبضاعة وضعيا كذا، وزنيا 

في الدفع ال نزعجؾ، ىذا كبلـ عاـ، كيف ىي طريقة الدفع  كذا، لونيا كذا، مواصفاتيا كذا، يتفقوف عمى الشراء،
؟ أنت في بالؾ أف البيع نقدؼ، ذاؾ في بالو عمى التيسير، فتنشأ منازعة، ىدؼ النبي أاّل يكوف في البيع جيالة 

 أبدًا، ىذا ىدؼ النبي.

: يجب أف تعرؼ ىدؼ النبي  خصية، في أشياء حتى في األشياء الش صمى هللا عميو و سمـفموضوع درس اليـو
يستحي أف تسأؿ عنيا، ىناؾ كتب فقو مختصرة مفيدة، تريد كتاب فقو فيو كيف يغتسل اإلنساف، أحيانًا يجد ماء، 
وىذا الماء ليس ماء حياة، ىو ماء خفيف أبيض، يا ترػ يوجب غسبًل أـ ال، النبي لو ىدؼ في ىذا الشيء، حتى 

، لذلؾ إف أفضل اليدؼ ىدؼ دمحم، صمى هللا عميو و سمـمنبي في أشد العبلقات الزوجية خصوصية فييا ىدؼ ل
وأيضًا يمكف أف تصل إلى مستوػ عاِؿ جدًا، حتى في العبلقات الدولية ىناؾ ىدؼ لمنبي عميو الصبلة والسبلـ، 
 ىذا ديف هللا عز وجل، ديٌف كامل.

 إذًا: عف َجاِبٍر َقاَؿ: 

ُ عَ  ََاَؿ َأمها َبْعُد َفِإفه َأْصَدَؽ ))َخَطَبَنا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـه  َِْنى َعَمْيِو ِبَما ُىَو َلُو َأْىٌل ُِ َ َوَأ ـَ َفَحِمَد َّللاه َمْيِو َوَسمه
 اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ((

 ] البخارؼ، مسمـ، النسائي، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

ف أفضل   اليدؼ ىدؼ دمحم.الكبلـ القطعي الثبوت حق مئة بالمئة، وا 

اآلف ما معنى اليدؼ ؟ ما معنى ىداه وأىداه ؟ أىداه قدـ لو ىدية، باليمزة ىدية، مف دوف ىمزة إرشاد، ىو اإلرشاد 
المطيف في اليدػ، والعمماء قالوا: ىناؾ أربعة أنواع مف اليدػ: ىدػ عاـ لكل المخموقات، حيث إف هللا عز وجل 

إلى سواء السبيل، أعطى اإلنساف شمِّا ييتدؼ بالشـ إلى حيواف ميت في أعطى اإلنساف عقبًل، العقل ييديو 
البيت، يوجد رائحة ليست طبيعية في البيت، بالشـ تيتدؼ إلى أف الغاز مفتوح، و بالشـ تيتدؼ إلى أف الطعاـ 
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ح الكريية، فاسد، ما ىذا الطعاـ ؟ رائحتو كريية، جعل لؾ األنف لميدػ، تيتدؼ إلى الطعاـ الفاسد، إلى الروائ
إلى حريق المكواة، احترؽ القميص، مف الغرفة الثانية ركضت، مف الذؼ ىداؾ إلى ىذا ؟ ىذا األنف، ىذه ىي 
اليداية العامة، األذف، يوجد فتحة بالحائط، معنى ذلؾ أنو يوجد فأرة، بالسقف يوجد حركة، سائق يوجد صوت في 

ممكوف السيارات تجد لدييـ حساسية عجيبة جدًا لؤلصوات، المحرؾ، تيديؾ أنو يوجد صوت ليس طبيعًيا، الذيف ي
أّؼ خمل في المحرؾ فيو صوت غير طبيعي، ىداؾ إلى خمل في مركبتؾ، ىداؾ إلى فبلف عمى التمفوف، ىداؾ 
إلى المتكمـ في التمفوف، أعطاؾ أذنًا، أعطاؾ ذاكرة سمعية، ىذا اليدؼ، ىداؾ باألذف، ىداؾ باألنف، ىداؾ 

، ىداؾ بالعيف، ىداؾ بالممس، الباذنجاف مّر، ألف لونيا ليس غامًقا كثيًرا، ألنيا فاتحة، ىل العنب بالمساف، تسأؿ
حامض ؟ ألف لونو أخضر، العيف تيديؾ إلى ألواف الفواكو والخضار والثمار، ىذه الوردة ذبمة، يقوؿ لؾ: ىذا 

اتيا، ىداؾ باألنف، ىداؾ باألذف،ىداؾ القماش سواده ليس جميبل، أريد سواًدا فحًما، ىداؾ بالعيف، ليا حاج
بالعقل، ليس ىناؾ كيرباء، يا ترػ ِمف عندؾ أـ مف عند الجيراف، أـ مف الخط العاـ ؟ تسأؿ الجيراف، يقولوف 
لؾ: وهللا عندنا كيرباء، إذًا مف عندؾ، حصرتيا، عندؼ ماس، أعطاؾ عقبل لكي تيتدؼ، فالعقل والسمع والبصر 

 وسائل ىدػ، اليدػ العاـ، قاؿ تعالى: والشـ والممس ىذه كميا

ـه َىَدى )49﴿ََاَؿ َفَمْف َربُُّكَما َيا ُموَسى ) ََاَؿ َربَُّنا الهِذي َأْعَطى ُكله َشْيٍء َخْمَقُو ُِ  )50﴾) 

 ] سورة طو [

عطاه ىذه ىي اليداية العامة، كافر، مسمـ، غير مسمـ، منافق، فاجر، ممحد، الكل أعطاه فكرًا، أعطاه عينًا، أ 
لسانًا، أعطاه أذنًا، أعطاه شمًا، أعطاه لمسًا، يعمل كذا، لكف ىذا الشيء لـ يضبط معي، العيف ال ترػ شيًئا باليد 
نما خيط صناعي تركيبي، مف الممس تعرؼ، كل صنعة ليا  أحيانًا، أحيانًا تعرؼ أف ىذا ليس صوًفا أحيانًا وا 

 تركيبة، ىذا ىو اليدؼ العاـ.

 لؾ أف هللا سبحانو وتعالى أنزؿ القرآف، وبعث النبي العدناف، ىذا اليدػ الثاني.اليدػ األرقى مف ذ

اليدػ الثالث: إذا نويت أف تعمل أعمااًل صالحة ييديؾ، يجمعؾ مع شخص، أخدـ فبلًنا نويت أف تتصدؽ 
المجدية يرزقؾ، نويت أف تيدؼ زوجتؾ يميمؾ األسموب الصحيح، نويت أف تدعو إلى هللا، يقوؿ لؾ: الطريقة 

 المؤثرة كذا، ىذا اليدػ رقـ ثبلثة.
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 ىناؾ ىدػ عاـ:

ـه َىَدى )49﴿ََاَؿ َفَمْف َربُُّكَما َيا ُموَسى ) ََاَؿ َربَُّنا الهِذي َأْعَطى ُكله َشْيٍء َخْمَقُو ُِ  )50﴾) 

 ] سورة طو [

 نبي، وبيذه السنة.ىذا اليدػ العاـ، الدرجة الثانية : أف هللا عز وجل ىدانا بيذا الكتاب، وبيذا ال

الدرجة الثالثة: إذا نويت أف تفعل خيرًا ييديؾ إلى فعل الخير، نويت أف تيدؼ الناس ييديؾ إلى الطريقة 
المناسبة، نويت أف تصمح بيف زوجيف ييديؾ إلى الكممات المناسبة المؤثرة، أنت اآلف أصبحت عبًدا وطالًبا مف 

لدرس، أليمني الصواب في ىذا المقاء، أليمني إلى أف أتكمـ كممة هللا اليدػ، يا رب أليمني الصواب في ىذا ا
 مؤثرة، أليمني أف أفعل كذا وكذا، ىذا ىو اليدػ الثالث.

 اليدػ الرابع: هللا يرزقنا جميعًا إلى الجنة، 

ـْ ) ـْ َوُيْصِمُح َباَلُي ـْ )5﴿َسَيْيِديِي َفَيا َلُي ـُ اْلَجنهَة َعره  (﴾6( َوُيْدِخُمُي

 )دمحم(

اؾ بالحواس والعقل، وىداؾ بالديف والشرع، وىداؾ باإللياـ إلى فعل الخيرات وترؾ المنكرات، ثـ ىداؾ إلى ىد
 الجنة، يوجد أربع أنواع إلى اليدػ.

فه َأْفَضَل اْلَيْدِي َىْدُي ُمَحمهٍد((  ))َواِ 

في  صمى هللا عميو و سمـي ىدػ آخر: التبييف لما في الكتاب، لذلؾ أنا أتمنى عميكـ أف تقرؤوا عف شمائل النب
كتاب الجامع الصغير بأواخره عند الحرؼ كاؼ، كاف إذا أكل لـ يتكئ، أما أنا فبل آكل متكئًا، األكل متكئًا فيو 
كبر، كاف إذا أكل َأكل مّما يميو، لكف سمح النبي أف تنتقي الفاكية، فيناؾ مف يحب الفاكية الحامضة، أخذ 

، أخذ الخضراء، وغيره يريد إجاصة مستوية، كل واحد لو ترتيب في الفاكية، الحامضة القاسية، إجاصة خضراء
مسموح أف تختار، لكف في الطعاـ ال يجوز أف تنقي، مشى لـ يمتفت، كاف إذا قاؿ أسمع، صوتو واضح جيورؼ، 

ف كبلمي: كاف يعد المستمع كمماتو عدًا، ىادغ مف دوف سرعة، فأنت إذا قرأت السنة أنا أقوؿ لؾ، وأنا واثق م
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يجب أف تقرأ سنة رسوؿ هللا، سيرتو، و سير أصحابو، و شمائمو ألنيا فرض عميؾ، ألف ىذه أفضل ىدؼ، قاؿ 
لو: أسمـ، قاؿ لو: ال أعرؼ ماذا أقوؿ، قاؿ لو، أخي أنت تريد اليدؼ الدمحمؼ، أيف ىو، ال تعرفو، في بيعؾ، في 

خالفا لمسنة، تعاوف أحدىـ في بيت آجار بسعر منزؿ، تأخذ شرائؾ، تبيع بسعريف، تقيـ لمزمف ثمًنا، صار البيع م
منو أجرة، تريد مبمغًا ثابتًا، قد يحصل شيء عمى البيت، قد يوجد تنظيـ، تريد أف تأخذ أجرة، إذًا أنت مالؾ، 
والمالؾ معرض لمشكبلت المالؾ، يريد أجرة مع ضماف، ىذا ال يصح، ال ضماف مع إيجار، إما ضماف أو 

 قرض فحقؾ محفوظ، أو أنت مالؾ، تريد ىدؼ النبي عميو الصبلة و السبلـ.إيجار، إما 

فأنا ما أردت أف أفصل تفصيبلت كثيرة جدًا، ألف اليدؼ النبوؼ ال بد لتفاصيمو مف سنوات، لكف يجب إف لـ 
 تعرؼ أف تسأؿ في كل قضية.

أردت أف تكـر الصانع فأعطو مف  أحيانًا تضيف عمى الفاتورة مبمغًا ترضي بو الصانع، ىذا خبلؼ السنة، إذا
 ربحؾ، ىذا ىدؼ النبي عميو الصبلة و السبلـ.

شخص لـ يقل لؾ: إنو تاجر، ىو أراد منؾ خدمة، ىو شرط عميؾ خدمة، وليست تجارة، ىذا ىدؼ النبي عميو 
جزء الصبلة و السبلـ، ال يوجد مجاؿ لمتفصيل، لكف نحف يجب أف نعرؼ ىدؼ النبي، لذلؾ حضور مجمس العمـ 

مف معرفة ىدؼ النبي عميو الصبلة و السبلـ، فحضور مجمس العمـ فرض عمى كل مسمـ، ليعرؼ أمر دينو وأمر 
 كتابو وأمر السنة النبوية، وىكذا.

 إف شاء هللا في الدرس القادـ نشرح الفقرة الثالثة:

 َعْف َجاِبٍر َقاَؿ: 

ُ َعَمْيِو وَ  ََاَؿ....َوَشره اْْلُُموِر ُمْحَدَِاُتَيا ))َخَطَبَنا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـه  َِْنى َعَمْيِو ِبَما ُىَو َلُو َأْىٌل ُِ َ َوَأ ـَ َفَحِمَد َّللاه َسمه
 َوُكله ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة((

 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة في النار.

 َقاَؿ َوَكاَف َيُقوُؿ: 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

292 

 

ـْ َوَمْف َتَرَؾ َماًَّل َفِِلَْىِمِو َوَمْف َتَرَؾ َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفِإَليه َوَعَميه َوَأَنا َأْوَلى ))َأَنا َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَف مِ  ْف َأْنُفِسِي
 ِباْلُمْؤِمِنيَف((

 ] البخارؼ، مسمـ، النسائي، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

 إف شاء في دروس قادمة نشرح بقية فقرات ىذا الحديث.

 ف مف السيرة النبوية المطيرة: كماؿ عقل النبي عميو الصبلة و السبلـ.اآل

 الحقيقة كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ في بعض األحاديث: 

))تبارؾ الذي َسـ العقل بيف عباده أشتاتًا، إف الرجميف ليستوي عمميما وبرىما وصوميما وصالتيما , 
  لعباده نصيبًا أوفر مف العقل واليقيف((ويختمفاف في العقل كذرة جنب أحد، وَّل َسـ هللا

 فبل أعتقد أنو يوجد عطاء أثمف في الحياة مف أف تكوف ذا عقل راجح، لذلؾ النبي الكريـ يقوؿ:

 ))أرجحكـ عقاًل أشدكـ  حبًا((

 يوجد تناسب، أنت بالنياية عقل يدرؾ، وقمب يحب، وىناؾ عبلقة بيف العقل والقمب، كمما نما عقمؾ سما حبؾ،
 وكمما انخفض العقل أصبح المحبوب منخفضًا، أؼ شيء فاف فيو شيء قذر، شيء منحرؼ.
أوؿ دليل مف أدلة رجحاف عقل النبي عميو الصبلة والسبلـ أنو عندما أسمـ سيدنا خالد دخل عمى النبي عميو 

ـ بوجو طمق عميو الصبلة و الصبلة والسبلـ فسمـ عميو بالنبوة، قاؿ لو: السبلـ عميؾ يا رسوؿ هللا، فرد عميو السبل
السبلـ، فقاؿ سيدنا خالد: إني أشيد أف ال إلو إال هللا وأنؾ رسوؿ هللا، فقاؿ لو النبي الكريـ: تعاؿ، فأقبل، فقاؿ 

 عميو الصبلة و السبلـ:

 ))يا خالد، الحمد  الذي ىداؾ، َد كنت أرى لؾ عقاًل، رجوت أَّل يسممؾ إَّل إلى خير((

، كبلـ قطعي الداللة، العقل الراجح ييدؼ إلى الخير، قد كنت أرػ لؾ صمى هللا عميو و سمـي إذًا ىذا كبلـ النب
 عقبًل رجوت أال يسممؾ إال إلى خير، وىا قد أسممؾ إلى الخير.
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لذلؾ اإلنساف يحركو عقمو أو شيوتو، عقمو يوصمو إلى النجاة والسعادة في الدنيا واآلخرة، وشيوتو توصمو إلى 
 ؾ وشقاء الدنيا واآلخرة.الدمار واليبل

 أال رّب شيوة ساعة أورثت حزنًا طويبًل. 

أشخاص كثيروف ذىب أحدىـ إلى بمد أجنبي، وتورط بانحراؼ أخبلقي، استيقع ومكتوب عمى مرآة في غرفة 
: أىبًل بؾ في نادؼ اإليدز، ىذه المرأة مصابة باإليدز، يكاد ينتحر مف ألمو، أال رب شيوة ساعة أورثت  النـو

 حزنًا طويبًل.

ما بدفع مف شيوتؾ، والشيوة تغرؼ، وتردؼ، وتشقي:  أنت في حركتؾ إما بتوجيو مف عقمؾ، وا 

ـَ َربِِّو َوَنَيى النهْفَس َعِف اْلَيَوى )  (﴾40( َفِإفه اْلَجنهَة ِىَي اْلَمْأَوى )40﴿َوَأمها َمْف َخاَؼ َمَقا

 ] سورة النازعات [

رضي هللا عنو أنو أتى النبي صمى هللا عميو و سمـ فقاؿ: يا رسوؿ هللا، إنو كاف  روػ الطبراني عف قرة بف ىبيرة
لنا أرباب وربات، نعبدىف مف دوف هللا عز وجل، فدعوناىف فمـ يجبف، وسألناىف فمـ يعطيف، فجئنا فيدانا هللا 

 بؾ، فنحف نعبد هللا، فقاؿ عميو الصبلة و السبلـ:

 ))َد أفمح مف رزؽ لبًا((

لفبلح، وىذا ىو النجاح، وىذا ىو الفوز، وىذا ىو التفوؽ، وىذا اإلنساف ىنيئًا لو، مف رزؽ لبًا، أؼ عقبًل ىذا ىو ا
 راجحًا ييديو إلى سواء السبيل، ىذه المقطة الثانية مف رجحاف عقل النبي، ودعوتو إلى العقل الراجح.

 الشيء اآلية الثالثة:

ـِ َوَما َيْسُطُروَف )  (﴾2َأْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّؾ ِبَمْجُنوٍف )( َما 0﴿ف َواْلَقَم

 ] سورة القمـ [
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 أنت مف أعقل العقبلء، فإذا كاف الشخص مطيًعا هللا عز وجل، وهللا يحبو، فيو مف أعقل العقبلء:

 ﴿َوَمْف ُيِط َِ َّللاهَ َوَرُسوَلُو َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيمًا﴾

 [71] سورة األحزاب: اآلية 

ََْوـِ  ـْ َأُنْمِزُمُكُمو  ﴿ََاَؿ َيا  َيْت َعَمْيُك َنٍة ِمْف َربِّي َوَآَتاِني َرْحَمًة ِمْف ِعْنِدِه َفُعمِّ ـْ ِإْف ُكْنُت َعَمى َبيِّ ـْ َلَيا َأَرَأْيُت َىا َوَأْنُت
 َكاِرُىوَف﴾

 [28] سورة ىود: اآلية 

مناس، ومف رجحاف عقمو حسف اختياره لمف النبي مف رجحاف عقمو يقظتو ملسو هيلع هللا ىلص، ومف رجحاف عقمو حسف مداراتو ل
معو، اختار رسواًل العبلء بف الحضرمي، بعثو النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى المنذر بف ساوػ، ىذا ممؾ المناذرة، وكاف تحت 
جناح الفرس، النبي الكريـ بعث بيذا الرسوؿ، لكف اختيار الرسوؿ ميـ جدًا، رجحاف عقمؾ بمداراة الناس، رجحاف 

ؾ باليقظة واالحتياط، رجحاف عقمؾ بالمنطق، رجحاف عقمؾ باختيار معاونيؾ، ىذا عقل راجح جدًا، فالنبي عقم
أرسل ىذا الرسوؿ إلى المنذر بف ساوػ، ومعو كتاب يدعوه إلى اإلسبلـ، فمما قدـ عميو قاؿ لو: يا منذر، إنؾ 

بيرة، لو شأف، لكف كونو في معصية هللا البد عظيـ العقل، فبل تصغرنا في اآلخرة، أحيانا يكوف لئلنساف مكانة ك
مف أف يعالجو هللا عز وجل، فمما يعالجو ينكمش حجمو، وصغر، يكسب مااًل حرامًا، الناس ملء سمعيـ 
وبصرىـ، لكف الماؿ حراـ، يأتي وقد يدمر مالو، يشفق الناس عميو صغر حالو، فكمما عصى اإلنساُف هللا عز 

د، عندئذ يصغر، لذلؾ قاؿ لو: إنؾ عظيـ قومؾ، ىذا العبلء الحضرمي، فبل وجل فبل بد لو مف تأديب شدي
تصغرف في اآلخرة، إف ىذه المجوسية شر ديف، ليس فييا تكريـ لمعرب، وال عمـ عف أىل الكتاب، إنيـ ينكحوف 

بلـ دقيق، يأكموف ما يستحيا مف نكاحو، ويأكموف ما يتكـر عف أكمو، ويعبدوف في الدنيا نارًا تأكميـ يـو القيامة، ك
ما يتكـر عف أكمو، ينكحوف ما يستحيا مف نكاحو، بعبدوف في الدنيا نارًا تأكميـ يـو القيامة، ولست بعديـ العقل 
وال الرأؼ، فانظر ىل ينبغي لمف ال يكذب في الدنيا أال تصدقو ؟ ومف ال يخوف ال تأمنو، ومف ال يخمف أال تثق 

، وكاف في أعمى درجات الذكاء والحصافة، وقد دخل عمى ممؾ المناذره المنذر بو، النبي الكريـ أرسل ىذا الرسوؿ
بف ساوػ، وخاطبو بكبلـ موجز، أنت مع ىؤالء المجوس دينيـ أف يعبدوف النار، وينكحوف ما يستحيا مف نكاحو، 

الذؼ ما خاف ويأكموف ما يتكـر عمى أكمو، فكيف تكوف معيـ، ىل ىذا النبي الكريـ الذؼ ما كذب قط، أيكذب ؟ 
مف قبل أال يؤتمف، قاؿ: كاف ىذا ىكذا، فيذا ىو النبي األّمي الذؼ وهللا ال يستطيع ذو عقل أف يبمغو، ىذه 
النقطة ما أدقيا، ال يستطيع ذو عقل أف يقوؿ: ليت ما أمر بو النبي نيى عنو، ميما كاف عقمؾ راجًحا ال تستطيع 

ذؼ نيى عنو ليتو لـ ينو عنو، وما نيى عنو أمر بو، وال يستطيع ذو أف تقوؿ: ليت ما أمر النبي بذلؾ، أو ىذا ال
عقل أف يقوؿ: ليت ما أمر بو النبي نيى عنو، وما نيى عنو أمر بو، أو ليتو زاد في عفوه، أو نقص في عقابو، 
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جاءت  إذ كل ذلؾ منو عمى أمنية أىل العقل وفكر أىل النظر، كل تصرفاتو، كل أقوالو، كل أوامره، كل منيياتو
عمى وفق أىل العقل وأىل النظر، فقاؿ لو المنذر: قد نظرت ليذا الذؼ بيف يدّؼ ديف المجوسية فوجدتو لمدنيا دوف 
اآلخرة، ونظرت في دينكـ فرأيتو لآلخرة والدنيا، فما يمنعني قبوؿ ديٍف فيو أمنية الحياة وراحة الموت، انظر إلى 

مل اإلنساف مع جماعة لمدنيا فقط، يقوػ مركزه، يكبر دخمو، يرتفع شأنو التفكير، ىذا الديف لمدنيا فقط، أحيانا يع
في الدنيا فقط، يموت وال عبلقة ليـ بو، أما ديف هللا عز وجل ففي الدنيا واآلخرة، فقاؿ لو المنذر: قد نظرت ليذا 

عني لقبوؿ ديف فيو الذؼ في يدؼ فوجدتو لمدنيا دوف اآلخرة، ونظرت في دينكـ فوجدتو لمدنيا واآلخرة، فما يمن
أمنية الحياة وراحة الموت، يوجد كممة أخرػ دقيقة جدًا، قاؿ: ولقد عجبت أمس ممف يقبمو، يعني الديف، وعجبت 
اليـو ممف يرده، فعندما يكوف اإلنساف بعيدًا عف الديف يعجب مف المتديف، ترػ إنسانًا ضيق األفق اإلنساف 

مباىج، أما إذا ذاؽ طعـ القرب مف هللا يعجب لكل إنساف بعيد عف محدوًدا، فوت فرص السعادة في الدنيا وال
 الديف، قاؿ لو: لقد عجبت باألمس ممف يقبمو، وعجبت اليـو ممف يرده.

ىناؾ رجل آخر اسمو المياجر بف أمية المخزومي، شقيق أـ سممة أـ المؤمنيف رضي هللا عنيا، بعثو النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
كبلؿ أحد مموؾ ِحْمير، فمما قدـ عميو المياجر قاؿ لو: يا حارث، إنؾ كنت أوؿ مف عرض إلى الحارث بف عبد 

ذا نظرت في غالب المموؾ، فنظر في  النبي عميو نفسو فخطأتو، يعني لـ تستجب لو، وأنت أعظـ المموؾ قدرًا، وا 
لمموؾ بيدؼ، فإف العباد غالب المموؾ الذؼ يغمبيـ، لمحديث القدسي: أنا ممؾ المموؾ، ومالؾ المموؾ، قموب ا

ف العباد عصوني حولت قموب مموكيـ عمييـ بالسخط  أطاعوني حولت قموب مموكيـ عمييـ بالرأفة والحكمة، وا 
والنقمة، فبل تشغموا أنفسكـ بسب المموؾ، وادعوا ليـ بالصمح، فإف صبلحيـ بصبلحكـ، كممو بكبلـ في المنطقة 

ذا سرؾ يومؾ فخف غدؾ، قد يعيش األعمى الحساسة، قاؿ: إذا نظرت بغمبة المموؾ، ف نظر في غالب المموؾ، وا 
لحظتو بصحة طيبة، جيب ممتمئ، أكل، شرب، ال ينقصني شيء، ىذا اليـو ليس غدًا، وبعد أسبوع، وبعد شير، 
بعد سنة، قاؿ لو: إذا سرؾ يومؾ فخف غدؾ، وقد كاف قبمؾ مموكًا ذىبت آثارىا، وبقيت أخبارىا، عاشوا طويبًل، 

ّمموا بعيدًا، وتزودوا قميبًل، فمنيـ مف أدركو الموت، ومنيـ مف أكمتو النقـ، وأنا أدعوؾ إلى الرب الذؼ إف أردت وأ
ف أرادؾ لـ يمنعو منؾ أحد، أدعوؾ إلى النبي األمي الذؼ ليس شيء أحسف مما يأمر بو، وال  اليدػ لـ يمنعؾ، وا 

كاف منتيى الكماؿ، وأقبح شيء نيى عنو   عميو و سمـصمى هللاأقبح مما ينيى عنو، فأّؼ شيء أمر بو النبي 
كاف منتيى القبح، واعمـ أف لؾ ربًا يميت الحي، ويحيي الميت، ويعمـ خائنة األعيف، وما تخفي الصدور، فيذا 

 النبي الكريـ، وىؤالء رسمو، كانوا عمى أعمى قدر مف الذكاء والفتنة.

ًا، يقوؿ: قبل أسبوعيف وأنا حيراف، ال أعرؼ ليمي مف نيارؼ، قد وردتني رسالة يقوؿ صاحبيا، ويبدو أنو قمق جد
شعرت بسكرات الموت، وأنا نائـ شعرت بيا، وكأنني أموت تمامًا، وحيف كانت الشيقة األخيرة استيقظت عمى 
صوت مؤذف الفجر، وفي أثناء شعورؼ بالموت مر أمامي شريٌط كامل ليذه الدنيا، وأنا أقوؿ: لقد انتيى كل 
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ماذا أفعل اآلف ؟ انتيى كل شيء، واستيقظت وأنا أرتعد خائًفا، أقوؿ لنفسي: الحمد ، أنا حي، أنا حي،  شيء،
 يقوؿ ىذا السائل: قل لي با عميؾ ماذا كاف ىذا الحمـ، ىل ىو بمثابة إنذار لي، أنا حيراف ؟

ة، ويناـ، فيرػ منامات أشكاال وألواًنا، ىذه الحقيقة الحمـ إذا كاف واضًحا جدًا فيو مف هللا عز وجل، مثبًل يأكل كبّ 
أضغاث أحبلـ، أما ىذا فمناـ واضح جدًا، وربنا عز وجل يعممؾ أحيانًا عمى طريق عالـ، عف طريق خطيب، 
عف طريق داعية، لكف إذا أحب هللا عز وجل يعطيؾ إعبلًما مباشًرا، نداًءا مباشًرا، يمد لؾ خطِّا مباشًرا، تدؽ 

ؤية الواضحة طريقة إلعبلـ هللا عز وجل ليذا المؤمف، فما دامت الرؤية واضحة فالموت نياية كل الرقـ، فكأف الر 
 حي، وكممة انتيى كل شيء، واإلنساف اسُتعِرض أمامو كل شيء.

حدثني رجل يعمل طياًرا مدنيِّا، في أثناء التدريب طائرتو سقطت، فقفز بنفسو أقسـ با منذ أف ترؾ جسـ الطائرة، 
ي طريقو إلى األرض ما عرؼ في دقيقة واحدة أقسـ با أنو رأػ كل حياتو في شريط، منذ أف ولد، كيف وىو ف

دخل المدرسة، كيف خرج منيا، كيف تزوج، أعمالو السيئة كميا أمامو، الصالحة كميا أمامو، ىذا شيء معروؼ، 
 عمى خطر يستعرض كل حياتو. حتى إننا درسناه في الجامعة في عمـ الصحة النفسية، إذا أوشؾ اإلنساف

فيذا األخ الكريـ يبدو أنو متأثر جدًا مف المناـ، ىذا المناـ مف الرحمف، ألنو يضعو أماـ مسؤولياتو، يا عبدؼ ال 
بد مف ساعة لقاء، والحقيقة الشيب، وضعف البصر، وضعف السمع، وانحناء الظير، وبعض األلـ، وبعض 

ىذه كميا إشارات مف هللا عز وجل، كأف هللا يقوؿ لؾ: يا عبدؼ اقترب األعراض المرضية، وأمراض الشيخوخة، 
 المقاء، حّضر حالؾ، عبدؼ شاب شعرؾ، وانحنى ظيرؾ، وضعف بصرؾ، فاستحي مني، فأنا أستحي منؾ:

 وأنت عف كل ما َدمت مسؤوؿ      إلى متى أنت بالمذات مشغوؿ

اداـ اإلنساف قد رأػ المصير، فقد كاف الصالحوف يشتروف كل إنساف لو ساعة يمقى هللا بيا، فيذا المناـ طيب، م
 قبًرا، ويناموف فيو يـو الخميس، ويتموف في القبر قولو تعالى: 

 ( َلَعمِّي َأْعَمُل َصاِلحًا ِفيَما َتَرْكُت﴾99﴿َربِّ اْرِجُعوِف )

 ] سورة المؤمنوف[

نا حي، أنا حي، فرح بحياتو، الحمد ، بدأ يقوؿ لنفسو: قومي قد أرجعناؾ، ىيا تفضمي أرجعناؾ، وىذا يقوؿ: أ
القمب ينبض، ىناؾ فسحة وميمة عند اإلنساف، وعندما يصدؽ اإلنساف مع هللا عز وجل فالوقت ليس لو قيمة، 
يقوؿ الناس بالمغة الدارجة: حرؽ المراحل، إذا كاف في صدؽ تقطع ما ُيقطع في عشريف سنة في ساعة، تقطعو 
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ـَ َقاَؿ: في يـو تقطعو، ىذا الم  ناـ مف الرحمف، َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

اِلِح ُجْزٌء ِمْف ِستهٍة َوَأْرَبِعيَف ُجْزًءا ِمْف النُُّبوهِة(( ُجِل الصه ْؤَيا اْلَحَسَنُة ِمْف الره  ))الرُّ

 د، مالؾ [] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، ابف ماجو، أحم

 يوجد اتصاؿ مباشر، السؤاؿ التالي: ما ىي األحاديث التي تنص عمى حضور مجمس العمـ ؟

ـَ َقاَؿ:  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َوَأِبي َسِعيٍد َيْشَيَداِف ِبِو َعَمى النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َ ِفيوِ  ََْوـٌ َمْجِمًسا َيْذُكُروَف َّللاه ُ  ))َما َجَمَس  ـْ َّللاه ِكيَنُة َوَذَكَرُى ـْ السه ْحَمُة َوَتَنزهَلْت َعَمْيِي ـْ الره ْتُي ـْ اْلَماَلِئَكُة َوَتَغشه ْتُي ِإَّله َحفه
 ِفيَمْف ِعْنَدُه((

 ] الترمذؼ، ابف ماجو [

 ىذا الحديث في معنى الطمب، بعد ذلؾ تسأؿ بو خبيرًا،

ـْ  ْكِر ِإْف ُكْنُت  (﴾7ََّل َتْعَمُموَف ) ﴿َفاْسَأُلوا َأْىَل الذِّ

 [7]األنبياء: مف اآلية 

ـْ ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَف َوْجَيُو َوََّل َتْعُد َعْيَناَؾ عَ  ﴾﴿َواْصِبْر َنْفَسَؾ َم ََ الهِذيَف َيْدُعوَف َربهُي ـْ  ْنُي

 [28] سورة الكيف: اآلية 

َِيَف﴾﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ وَ  اِد  ُكوُنوا َم ََ الصه

 [ 119] سورة التوبة: اآلية 

 آيات كثيرة جدًا تحثؾ عمى أف تكوف مع أىل الحق، ومع الصادقيف، وفي بيوت هللا:

ف زوارىا ىـ عمارىا، فطوبى لعبد تطير في بيتو، ِـ زارني، وُحقه عمى  ))إف بيوتي في اْلرض المساجد، وا 
 المزور أف ُيكـر الزائر((
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 شيء سؤاؿ: الرجاء بياف حكـ المقطة، حيث وجدُت قطعة ذىب كزينة لمنساء قرب أبنية، فماذا أفعل ؟  آخر

يجب أف تضع إعبلنًا في األبنية التي إلى جانب ىذه المقطة لمدة عاـ إذا كاف شيئًا ثمينًا، مف دوف أف تذكر ما 
وصف الدقيق فيي لو، فالمقطة ىكذا حكميا، شكل ىذه القطعة، وما حجميا، وما وزنيا، فإذا جاء مف يقدـ لؾ ال

يجب أف تبمغ أقرب البيوت، وأقرب المحل التجارية، وتنتظر، إذا كاف ىناؾ محل، مثبًل سماف، أو بائع لوح، 
فضع إعبلًنا صغيًرا عمى البمور: عثرنا عمى قطعة ذىبية، فمف كانت لو فميقدـ وصفًا ليا، والعبلقة مع فبلف، 

 عة الذىبية ثمينة قد تكوف لفتاة مثبًل، تألمت جدًا مف ضياع ىذه القطعة. يمكف إذا كانت القط

 والحمد  رب العالميف 
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 بدعة محدِة وكل محدِاتيا اْلمور شر إف( :  027 - 009) الدرس

  16-09-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -الحديث الشريف شرح 

 ميحرلا نمحرلا هللا  بسم

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ  الباطل باطبلً 
 الصالحيف.

أييا اإلخوة المؤمنوف: الزلنا في الحديث الشريف الذؼ يحض فيو النبي الكريـ عميو الصبلة والسبلـ عمى التمسؾ 
 بكتاب هللا، واالىتداء بيدؼ النبي عميو الصبلة و السبلـ.

ـَ َيُقوُؿ ِفي ُخْطَبِتِو َيْحَمُد َّللاََّ  َعفْ  ِ َقاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ ، َوُيْثِني َعَمْيِو ِبَما ُىَو َجاِبِر ْبِف َعْبِد َّللاَّ
َـّ َيُقوُؿ:   أَْىُمُو، ُث

ُ َفاَل ُمِضله َلُو َوَمْف ُيْضِمْمُو َفاَل  َىاِدَي َلُو ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ َوَأْحَسَف اْلَيْدِي َىْدُي ُمَحمهٍد ))َمْف َيْيِدِه َّللاه
ـه  اَعُة  َوَشرُّ اْْلُُموِر ُمْحَدَِاُتَيا َوُكلُّ ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة َوُكلُّ َضاَلَلٍة ِفي النهاِر ُِ ُِْت َأَنا َوالسه َيُقوُؿ: ُبِع
ْت َوْجَنَتاُه َوَعاَل َصْوُتُو َواْشَتده َغَضُبُو َكَأنهُو َنِذيُر َجيْ  اَعَة اْحَمره ـْ َكَياَتْيِف َوَكاَف ِإَذا َذَكَر السه اُك ـْ َمسه ٍش َيُقوُؿ َصبهَحُك

ََاَؿ: َمْف َتَرَؾ َماًَّل َفِِلَْىِمِو َوَمْف َتَرَؾ َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفِإَليه َأْو  ـه   َعَميه َوَأَنا َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَف((ُِ

 ] مسمـ، أبو داود، النسائي، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

 لعل هللا سبحانو و تعالى في ىذا الدرس يمكنني مف شرح ىذه الفقرات األربع التي تبدو أخطر ما في الحديث.

: أذكركـ بحديث النبي الكريـ عميو الصبلة والسبلـ حينما خاطب سيدنا عبد هللا بف عمر  يا أييا اإلخوة األكاـر
 قاؿ لو: 
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 ))ابف عمر، دينؾ، دينؾ، إنو لحمؾ ودمؾ، خذ عف الذيف استقاموا، وَّل تأخذ عف الذيف مالوا ((

 نحف مع ىذا الديف العظيـ في مشكمة ىو أف ليذا الديف ينابيع صافية نقية.

َمِميِّ   َأنَُّو َسِمَع اْلِعْرَباَض ْبَف َساِرَيَة َقاَؿ:  َعْف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َعْمٍرو السُّ

ـَ َمْوِعَظًة َذَرَفْت ِمْنَيا اْلُعُيوُف َوَوِجَمْت ِمْنَيا اْلقُ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ُموُب َُْمَنا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإفه ))َوَعَظَنا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ٍع َفَماَذا ـْ َعَمى اْلَبْيَضاِء َلْيُمَيا َكَنَياِرَىا ََّل َيِزيُغ َعْنَيا َبْعِدي ِإَّله َىالِ  َىِذِه َلَمْوِعَظُة ُمَودِّ ََْد َتَرْكُتُك ََاَؿ:   ٌؾ ((َتْعَيُد ِإَلْيَنا 

 ] الترمذؼ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

بوت، محكـ اآليات، وسنة منيج هللا عز وجل ال يأتيو الباطل مف بيف يديو وال مف خمفو، كتاب هللا قطعي الث
النبي عميو الصبلة و السبلـ الصحيحة ىما منبعا ىذا الشرع الحنيف، و لكف ما الذؼ حدث ؟ أضيف عمى الديف 
ما ليس منو، أضيف عمى عقائده، أضيف عمى عباداتو، أضيف عمى معامبلتو، إلى أف أصبحنا في وضع صار 

ـ عمل نفعمو اليـو أف نعود إلى األصوؿ، أعظـ عمل نفعمو اليـو الديف بعيدًا عف منبعو، بعيدًا عف أصولو، فأعظ
أف نتمسؾ بكتاب هللا وسنة النبي عميو الصبلة والسبلـ، أعظـ عمل أف نرفض كل شيء جديد عمى ىذا الديف، 

ضي أف تفيـ ماذا يقوؿ عميو الصبلة و السبلـ ؟ يقوؿ: ))َوَشرُّ اأْلُُموِر ُمْحَدَثاُتَيا ((، الحقيقة فيـ النصوص يقت
السياؽ، أؼ نحف اآلف نستخدـ ىذه المصابيح المتألقة ربما كاف استعماليا أىوف بكثير مف المصابيح القديمة التي 
لى إشعاؿ، فيل نسمي ىذه المصابيح مثبًل، وىذه المراوح مف شر األمور ؟ أـ أف النبي  تحتاج إلى وقود سائل وا 

 عميو الصبلة و السبلـ حينما قاؿ: 

 َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ َوَأْحَسَف اْلَيْدِي َىْدُي ُمَحمهٍد َوَشرُّ اْْلُُموِر ُمْحَدَِاُتَيا (( ))ِإفه 

ماداـ ىذا التعبير جاء بعد أصدؽ الحديث، وبعد أفضل اليدؼ فما المقصود بالمحدثات ىنا ؟ تغيرت أنماط 
ف آالت حديثة أراحت معظـ الناس تقريبًا، فيا ترػ أراد النبي حياتنا، تغير مساكننا، تغيرت حاجاتنا، اخترع اإلنسا

عميو الصبلة والسبلـ أف كل شيء جديد محدث، و أف كل محدث بدعة، و أف كل بدعة ضبللة ؟ أـ أف النبي 
عميو الصبلة و السبلـ أراد مف ىذا بحسب السياؽ شيئًا آخرا ىذا مف مستمزمات فيـ النصوص ؟ أؼ لو أننا 

ىذا المسجد ماء ساخنًا لـ يكف عمى عيد النبي عميو الصبلة والسبلـ، لو أننا وضعنا في ىذا المسجد وضعنا في 
وسائل مريحة لممصميف، ماء نظيفًا يأتي في صنابير، ماء باردًا نشربو في الصيف، لو وضعنا ىذا الجياز لتكبير 
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ىو ينطبق عميو ىذا الكبلـ د النبي، و الصوت ونقمو إلى قسـ النساء أيعد ىذا شيئًا جديدًا ما كاف عمى عي
 ؟ المخيف

 ))َوَشرُّ اْْلُُموِر ُمْحَدَِاُتَيا َوُكلُّ ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة َوُكلُّ َضاَلَلٍة ِفي النهاِر((

لديف، وىذا سؤاؿ كبير جدًا، أنا أقوؿ لكـ: ىذه الفقرة في الحديث مف أخطر ما في الحديث ومف أخطر ما في ا
 نحف بحاجة ماسة إليو.

: بادغ ذؼ بدء البدعة مف ابتدع، وابتدع أؼ أحدث شيئًا جديًا، شيء بديع أؼ شيء جديد،  يا أييا اإلخوة األكاـر
ابتدع استحدث، ولكف ىناؾ بدعة لغوية، وىناؾ بدعة شرعية، دعونا مبدئيًا مف البدعة الشرعية، ما معنى البدعة 

يكف مف قبل، آالؼ الحاجات، آالؼ األدوات، آالؼ األجيزة، أنماط المباس، أنماط  المغوية ؟ أؼ شيء لـ
الطعاـ، أنواع البضائع كميا لـ تكف مف قبل، في بيت كل منا أجيزة حديثة، يقوؿ لؾ: عندؼ خبلط، يا ترػ ىذا 

بديية، يوجد فطرة، بدعة ؟ إذا كاف عنده خبلط بالبيت، واستخدمو لحاجات الطعاـ ىل ىذا بدعة ؟ طبعًا يوجد 
 الشيء الجديد بدعة بالمعنى المغوؼ، وفي حديث آخر َعْف اْلُمْنِذِر ْبِف َجِريٍر َعْف َأِبيِو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى

 : ـَ  َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُِْل َأْجِر مَ  ـْ َشْيًئا.(())َمْف َسفه ُسنهًة َحَسَنًة َفُعِمَل ِبَيا َكاَف َلُو َأْجُرَىا َوِم  ْف َعِمَل ِبَيا ََّل َيْنُقُص ِمْف ُأُجوِرِى

 ] مسمـ، الترمذؼ، النسائي، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

أؼ مف فعل شيئًا لـ يفعل مف قبل، معنى ذلؾ بدعة، شيء جديد، لذلؾ المعنى المغوؼ لمبدعة الشيء الجديد، و 
سمميف، وفي تيسير أمورىـ، وفي التخفيف عنيـ، فيي الشيء الجديد يقاس بالشرع، فإذا كاف في مصمحة الم

 بدعة حسنة، وسنة حسنة، وىي مقبولة، و يؤجر صاحبيا عمييا.

مثبًل لو أننا طبعنا كتابًا عف أحاديث رسوؿ هللا، وهللا ىذه بدعة حسنة، لـ يكف عمى عيد النبي كتب مطبوعة، 
مطبوع عف تفسير القرآف الكريـ، لو أنؾ استمعت  ، كتابصمى هللا عميو و سمـكتاب مطبوع عف أحاديث النبي 

 إلى تسجيل لخطاب ديني ىذا شيء لـ يكف مف قبل.
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إذًا البدعة بمعناىا المغوؼ الشيء الجديد، وىذا الشيء الجديد يقاس بالشرع، فما وافق الشرع، وما دخل في 
لـ يكف عمى عيد النبي أف  مصالح المسمميف وفي قضاء حوائجيـ وفي التخفيف عنيـ فيي بدعة حسنة، إذاً 
 يدخل العريس ليجمس أماـ النساء الكاسيات العاريات ىذا شيء جديد، ىذه بدعة سيئة.

 : ـَ  َعْف اْلُمْنِذِر ْبِف َجِريٍر َعْف َأِبيِو َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َئًة َفُعِمَل ِبيَ  ـْ َشْيًئا (())َوَمْف َسفه ُسنهًة َسيِّ  ا َكاَف َعَمْيِو ِوْزُرَىا َوِوْزُر َمْف َعِمَل ِبَيا ِمْف َبْعِدِه ََّل َيْنُقُص ِمْف َأْوَزاِرِى

 ] مسمـ، الترمذؼ، النسائي، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

اتيـ، اآلف دخمنا في الموضوع، الشيء الجديد يقاس بالشرع، فإف وافق الشرع، وافق مصالح المسمميف، لبى حاج
خفف عنيـ، فيذا شيء طيب، ولمف فعمو األجر و الثواب، و كل مف قمده لو مثل أجره إلى يـو القيامة، و مف 
سف سنة سيئة أؼ مف أجل أف يتذكر ىذا الحفل البييج استقدـ مصور فيديو لمعرس، فصور ىؤالء النساء 

مع زوجتو، قاؿ: مف ىذه ؟ قالت: ىذه امرأة  الكاسيات العاريات، وىذا الشريط طبع منو نسخًا كثيرة، وجمس الزوج
فبلف، مف ىذه ؟ ىل ىناؾ شيء أشد حرمة مف ىذا العمل ؟ فمف مستمزمات الحفل التصوير، نساء المسمميف 
يفضحف في البيوت، أؼ إنساف صور ىذا الفيمـ، أو أخذ منو نسخة بإمكانو أف يرػ كل النساء بأبيى زينة، و 

 ه البدعة.ىذه بدعة، ولكف ما أسوأ ىذ

إذًا نحف مقياسنا الشرع، أؼ شيء جديد نقيسو بالشرع، فإف وافقو نقوؿ لصاحبو: لؾ األجر والثواب، ولمف فعمو 
مف بعدؾ األجر والثواب، وكمو في صحيفتؾ، و مف سف سنة سيئة فعميو وزرىا، ووزر مف عمل بيا إلى يـو 

 القيامة، ىذه البدعة المغوية.

الموقوفة، يوجد جياز كيذا الشريط، يمكف أف تسجل عميو قرآنًا كريمًا، ودرسًا في  بقي صنف ثالث، ىو البدعة
الفقو أو التفسير أو الحديث، ومديحًا لرسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ، ويمكف أف تسجل عميو غناء حرمو هللا و 

 رسولو: 

 نؾ ؟ َاؿ: الرصاص المذاب(())مف استم َ إلى صوت َينة صب في أذنيو يـو القيامة اآلنؾ، َيل و ما اآل

والغناء ينبت النفاؽ، وصوت المرأة عورة، ولو سبحت هللا عز وجل، ولو أذنت صوتيا عورة، فكيف بيا إذا غنت، 
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إذًا ىناؾ بعض األجيزة موقوفة عمى نوع استعماليا، فإذا استعممتيا في الخير أضيفت إلى البدعة الحسنة، فإف لـ 
ع البدعة السيئة، كل ىذا الحديث وىذا الكبلـ وىذه األنواع ليست داخمة في ىذا تستعمميا إال في الشر ضمت م

الحديث، ما الذؼ دخل في ىذا الحديث ؟ بدعة حسنة، بدعة سيئة، شيء جديد، شيء لـ يكف عمى عيد النبي 
في االزدحاـ ، اآلف تشيع الجنازة بالسيارة يبدو أنو مستحيل في ظروؼ المدينة الصعبة، و صمى هللا عميو و سمـ

الشديد، وفي ىذا الوضع الذؼ لـ يكف مف قبل أف تشيع الجنائز مشيًا عمى األقداـ، لكف ال يخالف نصًا دينيًا، وال 
 يؤذؼ أحدًا أف يشيع ىذا الميت بالسيارة، لكف لما قاؿ النبي عميو الصبلة و السبلـ: 

 َيْدِي َىْدُي ُمَحمهٍد َوَشرُّ اْْلُُموِر ُمْحَدَِاُتَيا (())ِإفه َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ َوَأْحَسَف الْ 

النبي عميو الصبلة و السبلـ قصد البدعة الشرعية، أؼ أف يضاؼ عمى الشريعة ما ليس منيا، أف يضاؼ شيء 
 جديد في العقائد، أف يضاؼ شيء جديد في العبادات، لماذا ؟ لسبب ألنؾ إذا أضفت إلى ىذا الديف شيًئا لـ يكف

 مف قبل فكأف في الديف نقصًا، كأف ىذا الديف ناقص، كأف هللا عز وجل حينما قاؿ:

ـَ ِدينًا﴾ ْساَل ـُ اإلِْ ـْ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك  ﴿اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك

 [3] سورة المائدة: اآلية 

نساف، خالق البشر، رب األكواف، أنزؿ ىذا القرآف عمى النبي كأف ىذه اآلية غير صحيحة، هللا عز وجل خالق اإل
العدناف، ويكوف فيو نقٌص، وتأتي أنت أييا المسمـ لتضيف عميو شيئًا، مف قاؿ لؾ ذلؾ ؟ ىل يستطيع إنساف 

 كائنًا مف كاف بعد النبي عميو الصبلة والسبلـ أف يضيف شيئًا ؟

ـْ َوأَ  ـْ ِديَنُك ـْ ِنْعَمِتي﴾﴿اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك  ْتَمْمُت َعَمْيُك

 [3] سورة المائدة: اآلية 

ىل ىناؾ فرؽ بيف الكماؿ والتماـ ؟ نعـ فرؽ كبير، الكماؿ نوعي، والتماـ عددؼ، تمؾ عشرة، يقوؿ لؾ بالتماـ 
فربنا عز  والكماؿ، أؼ عشرة، وىذه الميرات جديدة كما تسممتيا منؾ بالتماـ والكماؿ، فالتماـ لمعدد، والكماؿ لمنوع،

 وجل يقوؿ:
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ـَ ِدينًا﴾ ْساَل ـُ اإلِْ ـْ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك  ﴿اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك

 [3] سورة المائدة: اآلية 

، يجب إذًا قبل أف تقبل ىذه القصة، قبل أف تقبل ىذا التوجيو، قبل أف تقبل ىذه القاعدة، قبل أف تقبل ىذا السموؾ
ال مرفوضة،  أف تقيسو بكتاب هللا وبسنة النبي عميو الصبلة والسبلـ، فإف وافقت كتاب هللا أو سنة رسولو قبمتيا، وا 

أف يضيف عمى  صمى هللا عميو و سمـو ليكف قائميا كائف مف كاف، ال يستطيع رجل كائنًا مف كاف بعد النبي 
 الديف شيئًا:

ـْ ِدينَ  ـَ ِدينًا﴾﴿اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك ْساَل ـُ اإلِْ ـْ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك  ُك

 [3] سورة المائدة: اآلية 

إذًا سياؽ الحديث، موضوع الحديث يتعمق بالشرع، فأصدؽ الحديث كتاب هللا، و أفضل اليدؼ ىدؼ دمحم، اآلف: 
ة ؛ أف االختبلط ييذب المشاعر، ال، ىذه فكرة محدثة، وألنيا محدثة ))َوَشرُّ اأْلُُموِر ُمْحَدَثاُتَيا((، جاءتنا فكرة جديد

فيي بدعة، وألنيا بدعة ضبللة، و ألنيا ضبللة فيي في النار، مف روجيا، و مف َقِبل بيا، و مف صدقيا، و مف 
بحانو فعميا، مثبًل جاءتنا بدعة مثبًل يجب أف نعطي المرأة كالرجل، ألنيا نصف المجتمع، ىذه بدعة، ربنا س

 وتعالى يقوؿ:

ََِيْيِف﴾ ُِْل َحظِّ اْْلُْن  ﴿ِلمذهَكِر ِم

 [11] سورة النساء: اآلية 

نقوؿ نحف: يجب أف تعطى المرأة حريتيا بأف تسافر مف دوف إذف زوجيا خبلفًا لنصوص الشرع مثبًل ؟ ىذا 
افة ليذا النظاـ المعجز موضوع طويل، أؼ فكرة، أؼ توجيو، أؼ مبدأ، أية قاعدة، أؼ تعديل، أؼ تبديل، أؼ إض

ىذا شيء مستحدث، وماداـ مستحدثًا فيو بدعة، و ماداـ بدعة في الديف فيو ضبللة، وماداـ ضبللة فيو في 
النار، قواًل واحدًا، ألنو يا أخي ىذا الماؿ ال يجوز أف يجمد ىكذا، فإذا أقرضتو، وأخذت عميو ربحًا رمزيًا لئبل يفقد 

 ء جديد، هللا عز وجل قاؿ:مف قيمتو، ىذه بدعة، ىذا شي
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ََاِت﴾ َد َبا َوُيْرِبي الصه ُ الرِّ  ﴿َيْمَحُق َّللاه

 [276] سورة البقرة: اآلية 

ـْ َتْفَعُموا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَف َّللاهِ َوَرُسوِلِو﴾  ﴿َفِإْف َل

 [279] سورة البقرة: اآلية 

ضخـ نقدؼ مستمر، أنا إذا أخذت فائدة أحافع أخي الماؿ تقل قيمتو، ىناؾ تبدالت في أسعار العمبلت، ىناؾ ت
 عمى مالي، 

 ))َوَشرُّ اْْلُُموِر ُمْحَدَِاُتَيا َوُكلُّ ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة َوُكلُّ َضاَلَلٍة ِفي النهاِر((

األحواؿ الشخصية، في إذًا في الشريعة، في الصموات، في الصياـ، في الحج، في الزكاة، في األحكاـ الشخصية، 
 الزواج، في الطبلؽ، في البيوع، في المضاربات، في القرض قرض مع فائدة، 

 ))َوُكلُّ ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة َوُكلُّ َضاَلَلٍة ِفي النهاِر((

مرفوض، فَعْف  أؼ شيء يضاؼ عمى الديف، إف في العقائد، أو في المعامبلت، أو في العبادات، ىذا شيء
 ( : ـَ  َعاِئَشَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنَيا َقاَلْت َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

))  )َمْف َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َىَذا َما َلْيَس ِفيِو َفُيَو َردٌّ

 ] البخارؼ، مسمـ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [

لى مقياس، ألف ىناؾ مقوالت في الديف ال تعد و ال تحصى، كل أناس يزعموف أنت يا أخي الكريـ بحاجة ماسة إ
أنيـ عمى الحق، وىؤالء أضافوا ىذا الرقص باسـ الحضرات، وىؤالء أضافوا ىذه النياحة عمى األموات، و ىؤالء 

ضيف عمى الديف أضافوا ذكرػ معينة، و ىؤالء أضافوا احتفاالت ما أنزؿ هللا بيا مف سمطاف، إذا قبمنا كل شيء أ
 ، ، البد مف موقف صاـر  ضاع الديف، و انتيى الديف، البد مف موقف حاـز
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 ))َوَشرُّ اْْلُُموِر ُمْحَدَِاُتَيا َوُكلُّ ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة َوُكلُّ َضاَلَلٍة ِفي النهاِر((

ويوجد بالغرفة ألف قطعة لونيا صفراء، مئة منيا ذىب مف  النقطة الدقيقة أنا قمت مرة: مثبًل إذا دخمت إلى غرفة،
عيار أربعة وعشريف، مئة أخرػ مف عيار أحد وعشريف، مئة ثالثة مف عيار ثمانية عشر، مئة رابعة عيار ستة 
عشر، ومئة خامسة أحد عشر، و مئة سادسة نحاس مطمي بذىب، و مئة سابعة نحاس مممع، و مئة ثامنة 

مئة تاسعة تنؾ، و مئة عاشرة حديد فيو صدأ مثبًل، و لؾ أف تبقى في ىذه الغرفة ساعة نحاس ببل تمميع، و 
واحدة، و لؾ أف تأخذ مف ىذه القطع مئة قطعة، فإذا أمكنؾ أف تأخذ جميع القطع ذوات العيار أربع و عشريف 

ث، آالؼ التوجييات، ذىبًا تكوف أنت أذكى إنساف، ىذا المثل تقريبي، وأنت أماـ آالؼ القصص، آالؼ األحادي
آالؼ القواعد، آالؼ الخرافات، آالؼ الكرامات، آالؼ الشطحات، أنت أماـ ركاـ عمره ألف وخمسمئة عاـ، أال 
يجب عميؾ أف تبحث عف مقياس تأخذ مف الديف أصولو، مف الديف حقائقو، مف الديف ثوابتو، مف الديف ما ىو 

الصبلة و السبلـ، ما أنا عميو وأصحابي، ىذا أخطر عمل صحيح، مف الديف الذؼ كاف عمى عيد النبي عميو 
تفعمو في حياتؾ، الديف واسع جدًا، فرؽ ضمت، و أضمت، و أناس شطوا، و شطحوا، و أناس بالغوا، و أناس 
مسخوا، و أناس طمسوا، و أناس أبرزوا، أؼ شيء ليس لو نياية، أنت ينبغي عميؾ أف تأخذ مف الديف أصولو، 

نابيع، إلى كتاب هللا و سنة رسولو، عميؾ كمسمـ أال تقبل شيئًا إال بالدليل، وأال تقوؿ شيئًا إال أف تعود إلى الي
بالدليل، ال يستطيع إنساف عمى وجو األرض أف يأخذ شيئًا مف دوف دليل، و ال أف يروج شيئًا مف دوف دليل، 

، ألف كبلمو ىو الدليل، وألف هللا أمرؾ اإلنساف الوحيد الذؼ بإمكانو أف يعطيؾ شيئًا مف دوف دليل ىو رسوؿ هللا
 أف تتابعو، أمرؾ أف تطيعو، أمرؾ أف تأخذ منو:

ـْ َعْنُو َفاْنَتُيوا﴾ ُسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك ـُ الره  ﴿َوَما َآَتاُك

 [7] سورة الحشر: اآلية 

صبلة و السبلـ: ))لو وزف إيماف النبي وحده، لذلؾ أعمى إنساف في اإلسبلـ بعد النبي كما قاؿ عميو النبي عميو ال
يُق قاؿ: )أييا الناس إنما أنا متبع، و لست  الخمق بإيماف أبي بكر لرحج((، وفي أوؿ خطبة خطبيا الصدِّ

 بمبتدع(.
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 ال يقدر رضي هللا عنو، سيدنا الصديق، تسابقت أنا و أبو بكر فكنا كياتيف، ما ساءني قط.

كبوة، إال أخي أبا بكر، واساني بمالو، وزوجني ابنتو، وما ساءني قط،  ما دعوت أحدًا إلى اإلسبلـ إال كانت لو
فاعرفوا لو ذلؾ، و سدوا عمي كل خوخة إال خوخة أبي بكر، و مع ذلؾ ماذا قاؿ ؟ قاؿ: )إنما أنا متبع، و لست 

 بمبتدع (.

مجرد أف يضيف معنى إذًا ال يستطيع أحد بعد النبي عميو الصبلة و السبلـ أف يضيف عمى ىذا الديف شيئًا، ل
شيئًا معنى ذلؾ أف النبي أقل ورعًا  صمى هللا عميو و سمـىذا أف الديف ناقص، لمجرد أف تضيف عمى سنة النبي 

صمى هللا عميو و تتيـ النبي  صمى هللا عميو و سمـمنؾ، أنت أكثر منو ورعًا، لمجرد أف تفعل شيئًا ما فعمو النبي 
ذلؾ شيء خطير جدًا أف يضاؼ عمى عقائد المسمميف عقائد لـ تكف مف قبل، بأنو قصر في تبميغ الدعوة، ل سمـ

أو عمى عباداتيـ، أو عمى أحكاميـ الشرعية، إال أنو في المعامبلت فقط أحيانًا األحكاـ تدور مع مصالح 
بًل نظرًا المسمميف، والفقياء مسموح ليـ أف يستنبطوا أحكامًا جديدة مف كميات قديمة توافق مصالح المسمميف، مث

لضيق ذات اليد، وألزمة الزواج مثبًل ُسمح لمزوج أف يجعل بعضًا مف مير الفتاة معجبًل، وبعضو اآلخر مقدمًا، 
ىذا شيء يسمى في الفقو المصالح المرسمة، فالفقياء لظروؼ طارئة، ظروؼ جديدة، ألزمات معينة ليـ أف 

سموح بو فقط، أما حينما يأتي الحجاج إلى بيت هللا الحراـ، يستنبطوا أحكامًا تفصيمية جزئية ألحكاـ كمية، ىذا الم
ويذبحوف ىذا اليدؼ، ويذبحوف ىذا الخروؼ، ويمقونو في الطريق، بعد أياـ عدة يصبح جيفة ليا رائحة تسد 
األنوؼ، يصبح جبل عرفات ومنى بعد شير مف الحج لو رائحة ال تواجو، اآلف أحدثوا مسمخًا آليًا، وكل حاج 

يذبح اليدؼ يأتي إلى ىذا المسمخ بالخروؼ فيذبح، و يبرد، و يوضع في قماش أبيض، و يرسل إلى يريد أف 
فقراء المسمميف في شتى بقاع األرض، الفقياء استنبطوا بأف ىدؼ الشريعة مقاصدىا معروفة لمصمحة المسمميف، 

 .وليس في صالح المسمميف أف يذبح مميوف خروؼ، ويمقى في األرض في جو حار جداً 

 ممكف ىذا أف يكوف، وشيء طيب جدًا، فمذلؾ المقصود في قوؿ النبي عميو الصبلة و السبلـ:

 ))َوَشرُّ اْْلُُموِر ُمْحَدَِاُتَيا (( 
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أؼ إذا أحدث في العقيدة شيًئا لـ يكف مف قبل، أو أحدث في العبادات شيًئا لـ يكف مف قبل، ىذا كمو مرفوض 
 و السبلـ.كميًا مف قبل النبي عميو الصبلة 

 ))َوَشرُّ اْْلُُموِر ُمْحَدَِاُتَيا َوُكلُّ ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة َوُكلُّ َضاَلَلٍة ِفي النهاِر((

أؼ الذؼ ابتدعيا، والذؼ قمده، والذؼ روج ليا، كل مف لو صمة بيذه البدعة فمصير ىذه البدعة وأصحابيا إلى 
 النار.

بالضبط بيف البدعة المغوية التي ىي مطمق الشيء الجديد، ىذا الشيء الجديد في حياتنا، في  إذًا يجب أف نفرؽ 
أدواتنا، في بيوتنا، في مساجدنا، في متاجرنا، في بيعنا، في شرائنا، أؼ النقل كاف عمى الجماؿ، وأصبح عمى 

إلى بيت هللا الحراـ مشيًا عمى  الشاحنات ال مانع، كاف النقل في البحر، وأصبح في الجو، ال مانع، كاف السفر
األقداـ، أو عمى محامل، أو عمى جماؿ، ثـ أصبح بالسيارات، و القطار، ثـ بالبواخر، ثـ بالطائرات، ال مانع، 
القصد االنتقاؿ، فالبدعة المغوية القضية فييا محمولة، أية بدعة جديدة، أؼ شيء جديد يقاس بالشرع ال عبلقة لو 

نساء، والنساء ىناؾ أحكاـ كثيرة في صوميـ، و في ابتعادىف عف الرجاؿ، فأؼ صرعة بالمحرمات، متعمق بال
جديدة، احتفاؿ معيف، عرس مختمط بالفندؽ، ىذه بدعة سيئة مرفوضة كميًا، ثوب جديد ترتديو المرأة يبرز مفاتنيا، 

بل مانع فيو، هللا عز وجل ىذه بدعة فاسدة، كل بدعة ضبللة، وكل ضبللة في النار، أما الشيء الجديد الموافق ف
 جعل اإلنساف خميفتو في األرض، قاؿ تعالى:

ي َجاِعٌل ِفي اْْلَْرِض َخِميَفًة﴾  ﴿ِإنِّ

 [30] سورة البقرة: اآلية 

 و قاؿ تعالى:

ـْ ِفيَيا﴾  ﴿َواْسَتْعَمَرُك

 [61] سورة ىود: اآلية 
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مر طويل فبل مانع، طرقات عّبدناىا، أؼ جعمكـ تعمروف ىذه األرض، إذا صار البناء مريًحا، مف إسمنت لو ع
عممنا لحياتنا ترتيبات، كمو مقبوؿ، ماداـ وفق الشرع، ماداـ مع مصالح المسمميف، ماداـ لقضاء حاجاتيـ مف دوف 
أف يكوف ىناؾ مخالفة ألوامر الديف، ىذه البدعة المغوية، بدعة حسنة، و بدعة سيئة، و بدعة موقوفة عمى نوع 

بدعة التي وردت في ىذا الحديث إنما تعني البدعة في العقائد، أؼ العمر بحسب اعتناء استعماليا، و لكف ال
 اإلنساف بصحتو، ىذه بدعة في العقيدة، لقوؿ هللا عز وجل:

ـْ ََّل َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َوََّل َيْسَتْقِدُموَف﴾  ﴿َفِإَذا َجاَء َأَجُمُي

 [34] سورة األعراؼ: اآلية 

مر اإلنساف، إذًا أية فكرة، أية عقيدة، أؼ مبدأ، أؼ طرح بالتعبير الحديث، أؼ نظرية تروج ليس ممكنًا أف يؤخر ع
 إف كانت مخالفة ألوامر الديف فيي بدعة.

في العبادات خمس صموات، األذاف معروؼ، الصموات معروفة، الجمعة مثبًل بعض البمداف الجمعة حّولوىا إلى 
أخي ىنا وضع آخر، األحد عطمة، األحد نصمي الجمعة، ىذا ال يصح،  يـو األحد، ىذا ال يصح، مخالفة لمديف،

 ألف ىذه عبادة:

ـِ اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر َّللاهِ﴾ اَلِة ِمْف َيْو  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِلمصه

 [9] سورة الجمعة: اآلية 

سبلمية، يأتي الشيخ يعقد القراف لمزوج، و الزوجة، الزوجة بأبيى في بعض الببلد األجنبية أصبح ىناؾ مراكز إ
زينة، والشيخ يعقد القراف، ىذه األصوؿ ؟ ال، ىذه بدعة، ال يحق ليذا الشيخ الذؼ يعقد العقد أف يرػ المرأة بيذه 

 الزينة، ىذا ال يجوز، ىذا موضوع ميـ جدًا.

 عود عمى بدء: 

 مؾ، خذ عف الذيف استقاموا، و َّل تأخذ عف الذيف مالوا(())ابف عمر، دينؾ، دينؾ، إنو لحمؾ ود
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ا جدًا إلكترونيِّا تضع فيو العممة، فإذا كانت مزورة يقوؿ لؾ: فييا  أؼ إياؾ أف تعطل عقمؾ، أعطيناؾ جياًزا حساسِّ
لوف معيف، ىذه العمبلت المعجونة بمواد معدنية توضع عمى أجيزة حساسة لممعادف فيظير عمى الشاشة لوف 
زىر مثبًل، إذاً  ىذه العممة صحيحة، إذا كاف الموف أبيض يكوف الورؽ عادًيا، فيذه العممة مزورة، أنت معؾ 
جياز، أعطيناؾ جياًزا تكشف بو كل أنواع العمبلت المزورة أو غير المزورة، فأنت لـ تيتـ بالجياز، قبضت 

بويمؾ، الحق عميؾ، ألنو يوجد معؾ قبضة كبيرة، ثمف البيت، ولـ تفحص العممة، ثـ تندب حظؾ، وتصرخ 
جياز، هللا أعطاؾ عقبًل فبل تعطل عقمؾ، ال تقبل شيئًا مف دوف دليل، ال تتكمـ بشيء مف دوف دليل، ال تقبل 
ىكذا، ىكذا ال يوجد، ىكذا قاؿ فبلف، مف فبلف ؟ أقوؿ لؾ ىذه الكممة، و أنا و هللا أقوليا مف أعماؽ نفسي: أنت 

يس لؾ إال أف تبحث عف معنى ىذه اآلية، ال يوجد عندؾ خيارات، اآلية معقولٌة ؟ غير أماـ القرآف الكريـ ل
معقولة، أنت مخطئ، ىذا كبلـ هللا قطعي الثبوت، كبلـ رب العالميف صحيح مئة بالمئة، حق مئة بالمئة، صواب 

، نشاط واحد، أف تبحث مئة بالمئة، ال يوجد بو خطأ، وال تناقض إطبلقًا، فأنت آمف بالقرآف عندؾ حركة واحدة
عف معنى اآلية فقط، ال تممؾ شيئًا آخر أبدًا، لكف مع الحديث عندؾ نشاطاف، ما ىما ؟ أف تتأكد مف صحة 

َبْيِر صمى هللا عميو و سمـالحديث، فمعمو موضوع، لعمو ضعيف، لعمو حديث ما قالو النبي  ِ ْبِف الزُّ ، َعْف َعْبِد َّللاَّ
َبْيرِ  ُث ُفبَلٌف َوُفبَلٌف قَ َقاَؿ ُقْمُت ِلمزُّ ـَ َكَما ُيَحدِّ ُث َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ ـْ : ِإنِّي اَل َأْسَمُعَؾ ُتَحدِّ اَؿ َأَما ِإنِّي َل

 ُأَفاِرْقُو َوَلِكْف َسِمْعُتُو َيُقوُؿ: 

 ))َمْف َكَذَب َعَميه َفْمَيَتَبوهْأ َمْقَعَدُه ِمْف النهاِر((

 البخارؼ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [] 

قبضوا عمى وضاع لؤلحاديث، قاؿ: وهللا وضعت فيكـ أربعيف ألف حديث، حرمت فييا الحبلؿ، وحممت الحراـ، 
فأنت أماـ قوؿ عميو الصبلة و السبلـ ؟ قف ما ىذا الحديث ؟ بأؼ كتاب ؟ أيف وجدتو ؟ بالبخارؼ عمى العيف 

ترمذؼ، ابف ماجو، في كتاب كذا، ىذا كتاب فيو موضوعات كثيرة جدًا، ىذا الكتاب فيو والرأس، بمسمـ، بال
أحاديث ضعيفة جدًا، فأنت مع الحديث عندؾ نشاطاف، أوؿ نشاط، أو أوؿ حركة أف تتأكد مف صحة الحديث، 

ص وضاع حتى ال تذىب نفسؾ، قد يكوف الحديث موضوعًا، وأنت تعمل بو ليبًل و نيارًا مف دوف جدوػ، شخ
أحاديث دجاؿ، فكمما سئل ىذا الحديث قالو النبي يقوؿ: اليـو مساء أراه في منامي، فيو يراجع كتبًا يقوؿ لو: 
سألتو ؟ فقاؿ لي: ىذا الحديث ما قمتو، ثاني يـو أعطوه حديًثا موضوًعا، فتح فوجده موضوًعا، قاؿ: و هللا رأيت 
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، ما  النبي فقاؿ لي: لـ أقل ىذا الكبلـ، فيوجد شخص أذكى منو أعطاه حديًثا ضعيف، قاؿ لو: اسأؿ لنا إياه اليـو
وضع ىذا الحديث ؟ قاؿ لو: رأيت النبي عميو الصبلة والسبلـ، وقاؿ لي: ىذا حديث ضعيف، فالنبي ال يوجد 
 عنده ضعيف، عنده، إما قالو، أو لـ يقمو، كشف كذبو، فأنت مع الحديث عندؾ نشاطاف، أواًل: ىل قالو النبي ؟
إذا لـ يقمو أرح نفسؾ، وال تعمل شيئًا، قالو انتيى، ماذا أراد منو ؟ ىذه الثانية، مع نص قرآني ليس لؾ إال أف 
تبحث عف معنى اآلية، ألف القرآف قطعي الثبوت، مع نص لمنبي عميو الصبلة و السبلـ لؾ أف تعمل شيئيف، أف 

راده النبي، بالمناسبة يجب أف تفيـ اآلية ال كما تتأكد مف صحة ىذا الحديث، بعدىا تبحث عف المعنى الذؼ أ
تريد بل كما يريد هللا عز وجل، و يجب أف تفيـ الحديث ال عمى ىواؾ، بل كما أراد النبي عميو الصبلة و 

 السبلـ.
اآلف دخمنا مع الناس، قاؿ فبلف، قاؿ عبلف، قاؿ العالـ الفبلني، العالـ الكبير، قطب األقطاب، وحيد عصره، 

زمانو، أؼ ميما يكف المقب كبيرًا، و لو كاف لقبو خمسة أسطر، وحيد عصره، و فريد زمانو، قطب األقطاب، فريد 
ميـ كاف كبلمو فأنت اآلف أمامؾ ثبلث ميمات، أوؿ ميمة أف تتأكد مف صحة ىذا الكبلـ إليو، لعمو لـ يقمو، 

: في كتاب الفتوحات المكية لمشيخ محي لعمو أضيف عميو، لعمو أفترؼ عميو، ىكذا قاؿ اإلماـ الشعراني، قاؿ
الديف أموًرا كثيرة خبلؼ الشرع، فمما ذىبت إلى مكة المكرمة، والتقيت بالعالـ الفبلني قاؿ: دخل إلى غرفتو، وجاء 
بكتاب الفتوحات بخط يد الشيخ محي الديف في قونية في تركيا، فإذا في ىذا الكتاب ليس فيو شيء مما في 

نى ذلؾ قد يرد كبلمًا لعالـ لـ يقمو، اإلماـ أحمد بف حنبل دسوا تحت وسادتو قبل أف يموت نسختي في الشاـ، مع
عقائد زائغة، اإلماـ الفيروزبادؼ دسوا عميو كتابًا في تكفير أبي حنيفة، اإلماـ الغزالي دسوا في إحيائو ما لـ يقمو، 

احرقوه، إذًا يمكف إذا قيل لؾ ىكذا: قاؿ الشيخ محي  اإلماـ الشعراني نفسو نسبوا إليو كتابًا ما ألفو إطبلقًا، فقاؿ:
الديف، ىكذا قاؿ اإلماـ الغزالي، ىكذا قاؿ اإلماـ الشافعي، قد يكوف ىذا القوؿ ليس لمشافعي، ليس لمغزالي، 
ممكف، إذًا أوؿ عمل التحقق مف صحة ىذا الكبلـ إليو، ثانيًا أف تفيمو كما أراده، قاؿ اإلماـ الغزالي ليس في 

مكاف أبدع مما كاف، أساؤوا فيمو، ىو قاؿ: ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني، المرحمة الثانية يجب أف تفيـ اإل
ماذا أراد صاحب ىذا النص، المرحمة الثالثة ىذه النتيجة لعل ىذا النص لئلماـ الغزالي، ولعل المعنى الدقيق ليذا 

، ما جاءنا عف صاحب ىذه القبة الخضراء فعمى العيف و النص ىكذا، ولكنو مخالف لكتاب هللا، كما قاؿ العمماء
 الرأس، و ما جاءنا عف غيره فيـ رجاؿ، ونحف رجاؿ.
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كل إنساف يؤخذ منو و يرد عميو إال صاحب ىذه القبة الخضراء، ىذا منيج بحث إسبلمي، مع القرآف فيمو، مع 
تريد الديف الحقيقي، تريد الديف كما أراد  الحديث صحتو و فيمو، مع كبلـ الناس صحتو، و فيمو، و تقييمو، أنت

هللا عز وجل، تريد الينابيع، األصوؿ، تريد كما كاف عميو الصبلة و السبلـ و أصحابو، يوجد ضبلالت، يوجد 
 خزعببلت، يوجد إضافات، يوجد شطحات، يوجد مبالغات.

يأكل في رمضاف، و يدعي أنو  و هللا حدثني أخ أثق بكبلمو، قاؿ لي: في قطر عربي التقيت عرضًا مع إنساف
رفع عنو التكميف، قاؿ لي: رث الييئة، قذر، بعد خمس سنوات توفي أصبح مدفونًا بمقاـ، نحف ال نتحّمل أولياء 
، نريد أتباعًا لمنبي عميو الصبلة و السبلـ، فأنت دائمًا مع الشرع، كف مع الشرع حيثما دار، ال  زيادة عمى المزـو

يادات، ال تقبل إضافات، ال تقبل خرافات، خزعببلت، ال تقبل مبالغات، ال تقبل طقوًسا، تقبل شطحات، ال تقبل ز 
 ال تقبل شيًئا جديًدا، ىذه الفقرة بالحديث خطيرة جدًا: 

 ())َوَشرُّ اْْلُُموِر ُمْحَدَِاُتَيا َوُكلُّ ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة َوُكلُّ َضاَلَلٍة ِفي النهار(

كممة أخيرة يا إخواف: دائمًا اجعل المقياس ىو رسوؿ هللا، إذا كاف النبي عميو الصبلة والسبلـ سيد الخمق، حبيب  
الحق، سيد ولد آدـ، سيد األنبياء و المرسميف , مع ذلؾ: قل ال أعمـ الغيب، فأؼ إنساف ميما كبر حجمؾ، قاؿ 

ل ال أعمـ الغيب، شيء ثاف النبي عميو الصبلة والسبلـ لؾ: أنا أعرؼ ما تكممت بو معؾ، قل لو: أنت كاذب، ق
 ال يممؾ لنفسو نفعًا وال ضرًا، وال لغيره.

 شيء ثالث:

ـٍ﴾ ـٍ َعِظي ي َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْو  ﴿َُْل ِإنِّ

 [13] سورة الزمر: اآلية 

ي ؟ كبلـ باطل، لذلؾ فبلف ولي، أؼ ىذا حجـ النبي ، ىل يجرؤ إنساف يعد النبي أف يدعي فوؽ ما بحجـ النب
مستقيـ عمى أمر هللا فقط، أؼ عنده عمـ، وعنده حاؿ، لكف أكثر ال يوجد، أؼ ينيض بؾ إلى هللا حالو، تجمس 
معو يؤنسؾ، قمبو موصوؿ با، يؤنسؾ، شيخ آخر متعمـ، أؼ يعرؼ بعضًا مف كبلـ هللا، شيء مف السنة فقط، 

واألولياء، ال يوجد أكثر، أما أنت ىكذا وىكذا، أنا أعمـ ما سيحدث معؾ، وأنت ىذا حجـ كل العمماء و الدعاة 
بفضل شفاعتي لؾ ستصبح ىكذا، ىذا كمو كبلـ، و هللا سمعت بعض الشطحات لـ أقبميا، مثل: فؤلف يسقط 
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اإلنساف  اإلنساف السماء مف عيف هللا أىوف مف أف يسقط مف عيف شيخو، ال، و هللا، هللُا أعظـ شيء، ألف يسقط
مف السماء إلى األرض فتتحطـ أضبلعو أىوف مف أف يسقط مف عيف هللا، ىذا الكبلـ فقط، ال أقبل غيره، فقط 
إلى ىنا، أما أعظـ عالـ، أعظـ شيخ ال يزيد حجمو عمى أف لو حااًل و قااًل فقط، يخاؼ إف عصى هللا، إذا النبي 

الذيف آذوؾ، و أخرجوؾ، و ائتمروا عمى قتمؾ، و فعموا ما  الكريـ قيل لو: مّثل بيـ، ىؤالء كفار قريش، ىؤالء
 فعموا خبلؿ عشريف عامًا، مثل بيـ، قاؿ: 

 ))َّل أمِل بيـ فيمِل هللا بي و لو كنت نبيًا((

ىكذا النبي، ىذا ورعو، ىذا انضباطو، فنحف المقياس ىو النبي عميو الصبلة والسبلـ، المقياس أنو ال يعمـ 
لنفسو نفعًا و ال ضرًا، و أنو يخاؼ إف عصى هللا عذاب يـو عظيـ، ال يستطيع إنساف  الغيب، و أنو ال يممؾ

، يجب أف يكوف حجمو صمى هللا عميو و سمـآخر أف يعمل لنفسو حجمًا أكبر مف ىذا الحجـ، ىذا حجـ النبي 
 حالو، و ال يدلؾ أقل بكثير، لذلؾ قاؿ اإلماـ ابف عطاء هللا السكندرؼ: " ال تصاحب مف ال ينيض بؾ إلى هللا

 عمى هللا مقالو".

لو لساف ذاكر، وقمب موصوؿ با فقط، ىذا كل ما يقاؿ عف العمماء والمرشديف واألولياء والصالحيف والدعاة، 
وما إلى ذلؾ، أنا ال أقمل مف حجميـ، ولكف ىذا حجميـ الحقيقي، مف أجل أف يكوف هللا عز وجل مقصوَد 

 يقوؿ بعض العمماء: " إليي أنت مقصودؼ، و رضاؾ مطموبي ". اإلنساف، ورضاه مطموبو، وكما

 والحمد  رب العالميف 
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 أنفسيـ مف بالمؤمنيف أولى النبي( :  027 - 020) الدرس

 23-09-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ الحمد 
أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا ونفعنا بما عممتنا وزدنا عمما، وأرنا الحق حقا و ارزقنا إتباعو، وأرنا 

ستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبل و ارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف ي
 الصالحيف.

ِ َقاَؿ:   أييا اإلخوة المؤمنوف: بقي عمينا مف حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد َّللاَّ

ْت عَ  ـَ ِإَذا َخَطَب اْحَمره ُ َعَمْيِو َوَسمه ْيَناُه َوَعاَل َصْوُتُو َواْشَتده َغَضُبُو َحتهى َكَأنهُو ُمْنِذُر َجْيٍش ))َكاَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
بهابَ  اَعُة َكَياَتْيِف َوَيْقُرُف َبْيَف ِإْصَبَعْيِو السه ُِْت َأَنا َوالسه ـْ َوَيُقوُؿ ُبِع اُك ـْ َوَمسه ِة َواْلُوْسَطى َوَيُقوُؿ َأمها َبْعُد َيُقوُؿ َصبهَحُك

ـه َيُقوُؿ َأَنا َأْوَلى َر اْلَحِديِث ِكَتاُب َّللاهِ َوَخْيُر اْلُيَدى ُىَدى ُمَحمهٍد َوَشرُّ اْْلُُموِر ُمْحَدَِاُتَيا َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة َفِإفه َخيْ  ُِ
((ِبُكلِّ ُمْؤِمٍف ِمْف َنْفِسِو َمْف َتَرَؾ َماًَّل َفِِلَْىِمِو َوَمْف َتَرَؾ َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفإِ   َليه َوَعَميه

 ] مسمـ، النسائي، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

و أنا ولي المؤمنيف، قبل شرح ىذه الفقرة األخيرة مف حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أريد أف أقدـ بيف يدؼ ىذا الشرح مقدمة 
يئة، اإلنساف لو بيئة يعيش فييا، يمكف أف تمقي ضوءًا عمى معنى ىذا الحديث، ىذه المقدمة متعمقة بما يسمى بالب

نضرب ىذا المثل، إف صح أف اإلنساف وعاء فالبيئة تمقي في ىذا الوعاء ما فييا، و إف صّح أف اإلنساف يتحرؾ، 
و يتصرؼ، و يتكمـ فمف يتكمـ، ولف يتصرؼ، ولف يتحدث إال بما فيو، إذًا البيئة أمر خطير، أؼ مثبًل لو أف 

 ماذا في القرآف ؟ فيو آداب، ألـ تقل السيدة عائشة حينما سئمت عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  أحدكـ قرأ القرآف

 ))كاف خمقو القرآف((

آداب غض البصر، آداب إلقاء السبلـ، آداب رد السبلـ، آداب االستئذاف، آداب الحديث، طمب العمـ، قيمة 
ذا قرأت الحديث النبوؼ الشريف  العمـ، إذا قرأت القرآف كأنؾ وعاء، وقد صب في ىذا الوعاء مكاـر األخبلؽ، وا 

 ماذا فيو ؟ 
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 ))أدبني ربي فأحسف تأديبي((

كل ما قالو النبي ملسو هيلع هللا ىلص حق مف هللا تعالى، إذا صاحبت مؤمنًا المؤمف بيئة، أؼ ىذا الذؼ يمقى فيؾ، مف معمومات، 
أنت وعاء بالضبط، أنت وعاء، فإذا وضعت نفسؾ في  مف أفكار، مف قيـ، مف قصص، مف تجارب، مف خبرات،

بيئة طيبة ألقي في ىذا الوعاء الكماؿ، فإذا أردت أف تتحرؾ، أف تقوؿ، أف تفعل، أف تعامل، أف تعطي، أف 
تأخذ، لف يصدر منؾ إال الكماؿ، أؼ ىذا الوعاء لو مؤلناه عسبًل، وليذا الوعاء صنبور، و فتحنا ىذا الصنبور 

الذؼ ممئ فيو، لو ألقينا في ىذا الوعاء دبسًا، وفتحنا الصنبور لف نرػ إال الدبس، لو ألقينا في ىذا سيخرج العسل 
الوعاء في ىذا الوعاء شرابًا، لو ألقينا ماء، ماء آسنًا، لف نجد إال الماء اآلسف، ماء مالحًا لف نجد إال الماء 

العمـ، إذا الزمت أىل اإليماف، إذا قرأت القرآف، المالح، فأنت وعاء فانظر كيف تممئ نفسؾ ؟ إذا الزمت أىل 
قرأت سنة النبي العدناف، إذا قرأت عف أبطاؿ التاريخ، قرأت عف أصحاب رسوؿ هللا، ىذه البطوالت، وىذه 
، الشجاعة، العفة، األمانة، الصدؽ، ىذا كمو  األفكار، وىذه القيـ، وىذه األنماط الكاممة في التعامل، الوفاء، الكـر

 ي وعائؾ، فإذا تحدثت فكبلمؾ لطيف، لف تتكمـ بكممة بذيئة ألنؾ أدبت بالقرآف.يصب ف

 ربنا عممؾ قاؿ لؾ:

ـْ َحاِفُظوَف ) ـْ ِلُفُروِجِي ـْ َغْيُر َمُموِميَف )29﴿َوالهِذيَف ُى ـْ َفِإنهُي ـْ َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُي ( َفَمِف 30( ِإَّله َعَمى َأْزَواِجِي
 َذِلَؾ﴾ اْبَتَغى َوَراءَ 

 ] سورة المؤمنوف[

كبلـ لطيف، الديف كمو حياء، أؼ أتمنى عميكـ أف تختاروا البيئة التي تعيشونيا، أؼ إذا صاحبت إنسانًا قميل 
 الديف، قميل األخبلؽ، سيطرح أفكارًا وآراء ومواقف مضحكة، وتعميقات الذعة، ومزاًحا غير جيد، ىذا بيئتؾ.

ب إلى صديق إلى مجمس عمـ، إلى زميل، إلى صاحب، إلى جار، كمما انتقيت إذًا البيئة وسعت معناىا مف كتا
ىؤالء بذكاء وبطيب صببت في وعائؾ الكماؿ، فمو أف إنسانًا قرأ قصصًا رخيصة أو تابع مسمسبلت رخيصة ماذا 

، االستغبلؿ، سيجد السقوط، الدناءة، ىذه خبرات، ال تبلعب عمى سيجد ؟ سيجد الخيانة الزوجية، االنحراؼ، المـؤ
الناس، المواقف التي تعبر عف أنانية صاحبيا، فإذا اخترت بيئة طيبة بدءًا مف كتاب تقرؤه، إلى صديق تصحبو، 
إلى مجمس عمـ تحضره، ىذه البيئة الطيبة ما ىي إال صنبور فيو ماء طيب، أو ماء معسل، أو ماء معطر صّب 

ذا الماء كاف شيئًا طيبًا، ومذاقًا رائعًا، وريحًا طيبًا أيضًا، إذًا في ىذا الوعاء، فإذا فتح الصنبور اآلخر الذؼ يفرغ ى
يجب أف تكوف ولي المؤمنيف، يجب أف تكوف معيـ، الحع نفسؾ لو وجدت فجأة مع أصدقاء قدامى مف أصدقاء 
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مف الجاىمية، الحع أنؾ تحس أنؾ في واد، وىـ في واد، تحس بالفرؽ واضًحا تمامًا، مف مواقفيـ، مف مزاحيـ، 
تعميقاتيـ، مف حبيـ لذاتيـ، مف أنانيتيـ، ىكذا كنت منيـ، كنت منيـ، وأنت ال تدرؼ، واآلف أنت بعيد عنيـ، 
وأنت ال تدرؼ، ىذا أثر الجميس الصالح، ىذا أثر البيئة الطيبة، مع أف اإلنساف مف المفروض أف يممؾ ميزانًا 

 حيانًا، ربنا عز وجل قاؿ:دقيقًا دقيقًا يزف بو كل شيء، و لكف قد يضعف الميزاف أ

﴾ ـْ ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ  ﴿َواْصِبْر َنْفَسَؾ َم ََ الهِذيَف َيْدُعوَف َربهُي

 [28] سورة الكيف: اآلية 

كف معيـ، جالسيـ، ال تختر صديقًا في نزىة إال مؤمنًا، ال تختر شريكًا في التجارة إال مؤمنًا، ال يأكل طعامؾ إال 
 مؤمنًا: تقي، ال تصاحب إال

 ﴿ِإنهَما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة﴾

 [10] سورة الحجرات: اآلية 

َِيَف﴾ اِد  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َوُكوُنوا َم ََ الصه

 [119] سورة التوبة: اآلية 

 ىكذا، لذلؾ:

ـْ﴾ ـْ َفِإنهُو ِمْنُي ـْ ِمْنُك  ﴿َوَمْف َيَتَولهُي

 [51آلية ] سورة المائدة: ا

  ِفي َشْيٍء﴾﴿ََّل َيتهِخِذ اْلُمْؤِمُنوَف اْلَكاِفِريَف َأْوِلَياَء ِمْف ُدوِف اْلُمْؤِمِنيَف َوَمْف َيْفَعْل َذِلَؾ َفَمْيَس ِمَف َّللاهِ 

 [28] سورة آؿ عمراف: اآلية 

خير مف الجميس  أؼ يمكف أف يكوف محور ىذا الدرس البيئة الصالحة، قاؿ عميو الصبلة و السبلـ: ))الوحدة
السوء لكف الجميس الصالح خير مف الوحدة((، فقد تقوؿ: أنا متضايق، أنا متألـ، أشعر بضيق، أشعر بممل بسأـ 
بضجر، حياة تافية، ال معنى ليا، مستقبل مظمـ، ضباب، العالـ مقبل عمى مجاعات، عمى كوارث، عمى نقص 
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قد تكوف ىذه البيئة فاسدة في عقيدتيا، فالكافر متشائـ سوداوؼ في المواد الغذائية، ىذه مف آثار البيئة الفاسدة، 
 المزاج، يزيف األمور بالمادة فقط، فإذا قّمت المادة ضاؽ بيا ذرعًا، ضاؽ بقمتيا ذرعًا.

: آيات كثيرة ذكرتيا لكـ تباعًا، أحاديث كثيرة ذكرتيا لكـ تباعًا، مفادىا أف يجب أف تختار  فيا أييا اإلخوة األكاـر
ئة الصالحة، اإلنساف دعو يقرأ قصة ساقطة يعيش أجواءىا، يعيش مشاعر، أحاسيس أبطاليا، يعيش رغبات البي

أبطاليا، يتمنى أف يكوف أحدىـ، في سقوطو وانحرافو وممذاتو، اقرأ قصة عف أصحاب رسوؿ هللا، كنت في الوحل 
ت في القمامة فإذا أنت بيف األزىار، فإذا أنت في السماء، كنت في الطيف فإذا أنت في أعالي الجباؿ، كنت أن

ىكذا، لذلؾ العبرة قد يقوؿ أحدكـ: أنا في الدرس أحس براحة كبيرة، ىذا كبلـ طيب، ىذا بيت هللا، أنت في بيتو، 
إذًا أنت في ضيافتو، إذًا أنت خاضع لتجمياتو، كل ىذا الكبلـ صحيح، و لكف البطولة في أثناء األسبوع يـو 

واألربعاء والخميس، وأنت في محمؾ التجارؼ، وأنت في وظيفتؾ، أنت مع أصدقائؾ، أنت في االثنيف والثبلثاء 
مكتبؾ، بيف زبائنؾ، وأنت مسافر، أف تكوف مع هللا عز وجل، لف تكوف مع هللا عز وجل إال إذا دققت في ىذا 

 الموضوع، أف تختار البيئة الطيبة، البيئة الصالحة.

اء األجبلء، ومف جالس جانس، إذا جمست مع أناس طيبيف تجانسيـ، إذا الصاحب ساحب كما قاؿ بعض العمم
جمست مع العمماء تحبيـ، تحب أف تكوف عالمًا مثميـ، إذا جمست مع الكرماء تحب أف تكوف كريمًا مثميـ، شيء 

، تغذية طيبة، دقيق جدًا، انظر ما الذؼ يدخل إلى ىذا الوعاء ؟ نسمييا بالمغة الدارجة التغذية، يوجد تغذية أحياناً 
إذا قرأ اإلنساف عف أصحاب النبي التغذية جيدة جدًا، إذا قرأ عف بطوالتيـ، عف وفائيـ بعيدىـ، إذا قرأ عف النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص كل حركاتو، كل سكناتو، كل مواقفو في منتيى الكماؿ، صحابي جميل نزع مف ردائو ريشة طائر فرفع النبي 

و قاؿ: الميـ اجزه عني كل خير، عِمـ نفسؾ الوفاء، عمـ نفسؾ تتحسس بالكماؿ، تتحسس  الكريـ يديو إلى السماء
 بالمعروؼ، يكوف رد فعمؾ رائعًا رد فعل الشاكر، الممتف.

: أصحابؾ، السيرات، األدوار، الرحبلت، النزىات، الوالئـ، ىؤالء مف ؟ مف جنسؾ، مف  فيا أييا اإلخوة األكاـر
، أطيار، صادقوف، شرفاء، أعفة، أـ أنيـ مف الدرجة الثانية ؟ يوجد مزح رخيص، طينتؾ، مف جبمتؾ، مؤمنوف 

 يوجد استراؽ نظرات إلى المحرمات، يوجد ذمـ غير منضبطة، تساىبلت، ىكذا.
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البيئة أصحاب النبي عمييـ رضواف هللا عاشوا في أطير بيئة فكانوا أبطااًل، المسجد بيئة، مجالس العمـ بيئة، 
ة، مطالعاتؾ بيئة، قراءاتؾ بيئة، مف تصاحب في نزىاتؾ بيئة، بالضبط أنت وعاء، كل شيء تقرؤه المؤمنوف بيئ

صنبور عمى ىذا الوعاء، كل شيء تسمعو صنبور عمى ىذا الوعاء، مجمس العمـ الذؼ تحضره صنبور عمى ىذا 
لممؤمنيف، قد يمتمئ حبًا ألصحاب الوعاء، الوعاء يمتمئ، قد يمتمئ حبًا ، قد يمتمئ حبًا لمخير، قد يمتمئ حبًا 

النبي، قد يمتمئ حبًا لمحق، نزيو إلى أقصى حدود، إلى أقصى درجة، ال تخشى في الحق لومة الئـ، تقوؿ الحق 
ولو كاف مرًا، و لو كاف عمى نفسؾ، ىكذا إذا صاحبت األتقياء، فمذلؾ الصاحب ميـ جدًا، الشخص بأثناء 

تعد معيـ، يأتي إلى يـو الدرس فإذا ىو غريب عف ىذا المجمس، أما إذا الجمعة ال يصاحب أناسًا بعيديف يب
صاحب أىل الحق، أىل اإليماف، أىل التقى، أىل الورع، أىل اإلحساف، أحيانًا تجمس مع شخص محسف تتمنى 
ف العمل الطيب، أؼ يجيد في خدمة الخمق، في إكراميـ، في مد يد المعونة إلييـ، باإلحساف إلييـ، فمف أجل أ

 تكوف مع المؤمنيف يجب أف تجالسيـ.

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 ))َأَنا َأْوَلى ِبُكلِّ ُمْؤِمٍف ِمْف َنْفِسِو ((

 قاؿ ربنا عز وجل: 

 ﴿ِإفه الهِذيَف ُيِحبُّوَف َأْف َتِشي ََ اْلَفاِحَشُة ِفي الهِذيَف َآَمُنوا﴾

 [19] سورة النور: اآلية 

جل في كتابو الكريـ، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص في أحاديثو الشريفة أعطاؾ صفات المؤمف، وفي الوقت  الحقيقة أف هللا عز و
نفسو أعطاؾ مقياسًا، فيل تحب أف تشيع الفاحشة في المؤمنيف ؟ المحبة فقط تسبب اليبلؾ، أؼ إذا فعمت ىذا 

 ه اآلية الثانية:كنت في خندؽ آخر غير خندؽ المؤمنيف، ىل تركف إلى الذيف ظمموا ؟ ىذ

 ﴿َوََّل َتْرَكُنوا﴾

 [113] سورة ىود: اآلية 
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أنت لـ تعاونيـ، لـ تؤازرىـ عمى ظمميـ، لـ توافقيـ، لكنؾ تركف إلييـ، ترتاح ليـ، تقيـ معيـ عبلقات طيبة، 
 :عبلقات وشيجة، عبلقات حميمة، إذًا أنت منيـ مقياس ثاف، والمقياس الثالث مر بنا في درس الجمعة حينما

اُر اآْلَِخَرُة َنْجَعُمَيا ِلمهِذيَف ََّل ُيِريُدوَف ُعُمّوًا ِفي اْْلَْرِض َوََّل َفَسادًا﴾  ﴿ِتْمَؾ الده

 [83] سورة القصص: اآلية 

جزاء اآلخرة ال لمذؼ يعمو في األرض أو ُيفسد، ىي جزاء مف ال يريد العمو وال الفساد، ونفي اإلرادة أبمغ مف نفي 
اء وعميو صنبور، انظر ىذا الصنبور ماذا يمقي في ىذا الوعاء ؟ فإذا تكممت، أو تحركت، أو الحدث، إذًا أنت وع

تصرفت، أو تعاممت، أو تنزىت، أو جالست، أو دعوت، أو دعيت، تصرفاتؾ، مواقفؾ، عبلقاتؾ، صبلتؾ، كميا 
ًا، أو ماء آسنًا، أو ماء مالحًا، متأثرة بيذا الوعاء الذؼ امتؤل إما ماء طيبًا طاىرًا، أو ماء معسبًل، أو ماء معطر 

 ىكذا.

ىذا الذؼ يطمبو العمماء مف تبلميذىـ، ما يسمى الحمية االجتماعية، أنت بحاجة إلى حمية عمى أقل تقدير في 
مرحمة البدايات، في البدايات أنت بحاجة إلى حمية، أؼ ىذه النزىة قد ال تناسبؾ، ىذه السيرة قد ال تجدؼ، ىذا 

فع، ىذا المكاف في ىذا الطريق ىذه الدكاف في ىذه الطريق ال تتناسب مع إيمانؾ، ىذه العبلقة، المقاء قد ال ين
ىذا المقصف يتناقض مع ىويتؾ أنت مؤمف، وىذا فيو منكرات لذلؾ أىـ شيء البيئة، و هللا سبحانو وتعالى كما 

 قمت قبل قميل قاؿ:

﴾﴿َواْصِبْر َنْفَسَؾ َم ََ الهِذيَف َيْدُعوَف َربهيُ   ـْ ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ

 [28] سورة الكيف: اآلية 

 صاحب أىل الفجور تشتِو الفجور، صاحب أىل الصدؽ تشتِو الصدؽ، صاحب أىل الخير تشتِو الخير، أؼ:
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ـْ ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَف َوْجَيُو﴾  ﴿َواْصِبْر َنْفَسَؾ َم ََ الهِذيَف َيْدُعوَف َربهُي

 [28الكيف: اآلية ] سورة 

ـْ﴾ ُ َعَمْيِي ََْومًا َغِضَب َّللاه  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ََّل َتَتَولهْوا 

 [13] سورة الممتحنة: اآلية 

 ال تركف إلييـ:

ـُ النهاُر﴾ ُك  ﴿َوََّل َتْرَكُنوا ِإَلى الهِذيَف َظَمُموا َفَتَمسه

 [113] سورة ىود: اآلية 

لسوء، ولكف الجميس الصالح خير مف الوحدة، وتذكر أنؾ آلة كيربائية فييا بطارية، ىذه الوحدة خير مف الجميس ا
البطارية تحتاج إلى شحف دورؼ، مجالس العمـ ما ىي إال نوع مف أنواع ىذا الشحف، تجد حينما ينتيي ىذا 

خبلص يمتمئ اإلنساف إيمانًا، يمتمئ نوايا طيبة، يم تمئ اندفاعًا إلى المجمس، أو أؼ مجمس آخر فيو صدؽ وا 
الحق و أىمو، فإذا مضى يـو أو يوماف ضعفت ىمتو، فترت عبادتو، قمت أعمالو الطيبة، يأتي الوقت اآلخر ليعاد 

 شحف ىذه البطارية، إذًا يتجدد إيمانو، و النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

 ))جددوا إيمانكـ ((

 إذًا يقوؿ عميو الصبلة و السبلـ: 

 ُكلِّ ُمْؤِمٍف ِمْف َنْفِسِو(())َأَنا َأْوَلى بِ 

 أؼ يجب أف توقف يقينًا قطعيًا أف أرحـ الخمق بالخمق ىو النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

ـْ ِباْلُمْؤِمِنيَف َرُءوٌؼ َرِحيـٌ  ـْ َحِريٌص َعَمْيُك ـْ َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّ ـْ َرُسوٌؿ ِمْف َأْنُفِسُك  ﴾﴿َلَقْد َجاَءُك

 [128ية ] سورة التوبة: اآل
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ويجب أف تعمـ عمـ اليقيف أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال ينطق إال بالحق، محب لؾ، أولى بؾ مف نفسؾ، ال ينطق إال بالحق، 
ىنا تظير بطولة سيدنا سعد ثبلثة أنا فييف رجل، و فيما سوػ ذلؾ فأنا واحد مف الناس، ما سمعت حديثًا مف 

 عممت أنو حق مف هللا تعالى،  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال

((، ىنا النبي مف ىو ؟ في أية صفة يتك مـ ؟ النبي ))َمْف َتَرَؾ َماًَّل َفِِلَْىِمِو َوَمْف َتَرَؾ َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفِإَليه َوَعَميه
  َفِِلَْىِمِو َوَمْف َتَرَؾ َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفِإَليه َوَعَميه ((ملسو هيلع هللا ىلص َاؿ: ))...َأَنا َأْوَلى ِبُكلِّ ُمْؤِمٍف ِمْف َنْفِسِو َمْف َتَرَؾ َماًَّل 

 و أنا ولي المؤمنيف، النبي ملسو هيلع هللا ىلص حينما يتكمـ لو صفة، سأقربيا لكـ، لما ربنا عز وجل قاؿ:

ـْ ِبَيا﴾ ـْ َوُتَزكِّيِي ُرُى ًََة ُتَطيِّ ـْ َصَد  ﴿ُخْذ ِمْف َأْمَواِلِي

 [103: اآلية ] سورة التوبة

يخاطب النبي عمى أنو نبي أـ عمى أنو الولي ؟ عمى أنو الولي، األمير، أؼ الزكاة يجب أف تؤخذ ال أف تعطى، 
لـ يقل لممؤمنيف ادفعوا الزكاة، ال، قاؿ لو خذ مف أمواليـ، إذًا أؼ إنساف تولى األمر مف بعد النبي مكمف أف يأخذ 

 : الزكاة، ىنا حينما يقوؿ النبي الكريـ

 ))َأَنا َأْوَلى ِبُكلِّ ُمْؤِمٍف ِمْف َنْفِسِو َمْف َتَرَؾ َماًَّل َفِِلَْىِمِو َوَمْف َتَرَؾ َدْيًنا َأْو َضَياًعا((

 ما ىو الضياع ؟ سأوضحو لكـ، الضياع المرأة التي جادلت النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

ََْوَؿ الهِتي ُتَجاِدُلَؾ ِفي َزْوجِ   ُ  َيا﴾﴿ََْد َسِم ََ َّللاه

 [1] سورة المجادلة: اآلية 

ماذا قالت لو ؟ قالت: يا رسوؿ هللا إف فبلنًا زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أىل و ماؿ وجماؿ، فمما كبرت سني، 
وتفرؽ أىمي، وذىب مالي، ونثر بطني ػ أحضرت لو خمسة أوالد ػ وزوػ جمالي، قاؿ: أنت عمّي كظير أمي، 

ف ضممتيـ إلّي جاعوا، كأنيا تبيف ىذه المرأة دور ولي منو أوالد ػ دققوا فيما قا لت ػ إف تركتيـ إليو ضاعوا، وا 
الرجل ودور المرأة، المرأة بالمناسبة كالرجل تمامًا، مساواة مطمقة مف حيث شيئاف، مف حيث التشريف والتكميف، 
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 كرامتيا مف كرامتو:

 ﴿َمْف َعِمَل َصاِلحًا ِمْف َذَكٍر َأْو ُأْنَِى﴾

 [97حل: اآلية ] سورة الن

 شأنيا مف شأنو:

ـْ ِمْف َذَكٍر َأْو ُأْنَِى﴾ ي ََّل ُأِضي َُ َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُك ـْ َأنِّ ـْ َربُُّي  ﴿َفاْسَتَجاَب َلُي

 [195] سورة آؿ عمراف: اآلية 

 َتاِت﴾﴿ِإفه اْلُمْسِمِميَف َواْلُمْسِمَماِت َواْلُمْؤِمِنيَف َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقاِنِتيَف َواْلَقانِ 

 [35] سورة األحزاب: اآلية 

إذًا في القرآف آيات تشير إلى أف المرأة كالرجل مف حيث التشريف، ومف حيث التكميف، كمف الرجل باإلسبلـ، 
وكمفت باإلسبلـ، كمف بأركاف اإلسبلـ، وكمفت بأركاف اإلسبلـ، كمف بأركاف اإليماف، وكمفت بأركاف اإليماف، إذًا 

دورىا شيء، ودوره شيء آخر، إف تركتيـ إليو ضاعوا، إذًا مف المربية ؟ المرأة، و إف ضممتيـ المرأة كالرجل، أما 
إلي جاعوا ؟ مف الذؼ يكسب الرزؽ ؟ الرجل، تقسيـ رائع أنت أييا الزوج لكسب الرزؽ، وىي لتربية األوالد، وأنعـ 

 ة.بيذه مف ميمة، لذلؾ أيما امرأة قعدت عمى بيت أوالدىا فيي معي في الجن

 إذًا: 

 ))َوَمْف َتَرَؾ َدْيًنا َأْو َضَياًعا((

ما معنى الضياع ؟ أؼ أيتاـ، مف ترؾ دينًا أو أيتامًا فإلي وعمي، ىذا اسمو في الببلغة لف ونشر، دينًا عمي، 
ضياعًا إلي، أؼ الديف عمي أف أقضيو، والضياع إلي حفظو ورعايتو، إذًا عمى أولي األمر أف يتحمموا أعباء 

يف، بيذه الطريقة يغنى ىذا الفرد، ترؾ مااًل لو، ترؾ دينًا عمى أولي األمر، ما معنى ذلؾ ؟ أحدث نظرية المؤمن
االقتصاد أف اإلنساف إذا اغتنى اغتنت معو الدولة، الضرائب تؤخذ ممف ؟ مف المواطنيف، فكمما اغتنى المواطف 

 اغتنت معو الدولة، إذًا في إغناء المواطف مصمحة عامة، 
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(())مَ   ْف َتَرَؾ َماًَّل َفِِلَْىِمِو َوَمْف َتَرَؾ َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفِإَليه َوَعَميه

وأنا ولي المؤمنيف، الحع إذا اغتنى اإلنساف وجد شيء مف التكافل االجتماعي، ونحف ال ندرؼ، رجل ميسور 
بوصفو اإلماـ، بالفقو يوجد عندنا حاؿ يساعد كل أفراد أسرتو، إذًا النبي عميو الصبلة و السبلـ في ىذا الحديث 

مصطمح اإلمامة الكبرػ، النبي ملسو هيلع هللا ىلص في ىذا الحديث ىو اإلماـ، ومف ميمات اإلماـ أف يتحمل أعباء المواطنيف، 
أمواليـ ليـ، وأوالدىـ، وديونيـ عمى اإلماـ، بيذا يغتني الفرد، فإذا اغتنى الفرد تغتني معو األمة، واغتنت معو 

كومة، و أنا ولي المؤمنيف، أؼ إنساف لو مرجع، أنت مؤمف لؾ مرجع، لؾ مستشار، لؾ إنساف لو باع طويل الح
في اإليماف، لؾ إنساف يقدـ لؾ الخبرات مجانًا، لؾ إنساف يحب لؾ ما يحب لنفسو، مف عبلمة المؤمف أنو يحب 

، مستحيل مف مؤمف صادؽ يتمنى ألخيو ألخيو ما يحبو لنفسو، والحديث لو تتمة، وأف يكره لو ما يكره لنفسو
مشكمة، يتمنى ألخيو فضيحة، يتمنى ألخيو أزمة، مستحيل، إذا عز أخوؾ فيف أنت، َعْف النُّْعَماِف ْبِف َبِشيٍر َقاَؿ: 

 : ـَ  َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َوَتَراُحِميِ  ِى ـْ َمَُِل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َساِئُر اْلَجَسِد ))َمَُِل اْلُمْؤِمِنيَف ِفي َتَوادِّ ـْ َوَتَعاُطِفِي
َيِر َواْلُحمهى ((  ِبالسه

 ] البخارؼ، مسمـ، أحمد [

: هللا عز وجل ال يحبنا إال إذا رآنا كما يريد، اآلف نموذج مف أصحاب رسوؿ هللا عميي ـ إذًا يا أييا اإلخوة األكاـر
 رضواف هللا.

ىذا عمير بف سعد في درس مف دروس األحد في أياـ رمضاف تحدثنا عف قصتو، و كيف أف لو عمًا كاف 
مؤمنًا، ثـ نافق، و كيف قاؿ ىذا العـ أؼ زوج أمو: إف كاف دمحم عمى حق فنحف شر مف الحمر، وكيف أف ىذا 

تيمو زوج أمو بالتكذيب، فدعا هللا أف ينجيو مف ىذا التكذيب حتى الغبلـ الصغير ذىب إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأخبره، فا
نزؿ الوحي يؤكد طيره وصدقو، اآلف عمير بف سعد لو موقف آخر حينما كبر، ىذا الموقف ىو أف أىل حمص 
كانوا شديدؼ التذمر مف والتيـ، كثيرؼ الشكوػ منيـ فما جاءىـ مف واؿ إال وجدوا فيو عيوبًا، و أحصوا لو 

، و رفعوا أمره إلى خميفة المسمميف، و تمنوا عميو أف يبدليـ بو مف ىو خير منو، فعـز الفاروؽ رضواف هللا ذنوبو
عميو أف يبعث إلييـ بواؿ ال يجدوف فيو مطعنًا، وال يروف في سيرتو مغمزًا، فنثر كنانتو )الكنانة جعبة السياـ (، 

ف سعد، و عمى الرغـ مف أف عمير كاف إذ ذاؾ يضرب في وعجـ عيدانيا عودًا عودًا، فمـ يجد خيرًا مف عمير ب
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أرض الجزيرة في ببلد الشاـ عمى رأس جيش في سبيل هللا، عمى الرغـ مف كل ذلؾ فقد دعاه أمير المؤمنيف، و 
عيد إليو بوالية حمص، و أمره بالتوجو إلييا فأذعف عمير لؤلمر عمى كره منو، ألنو كاف ال يؤثر شيئًا عمى 

سبيل هللا، بمغ عمير حمص فدعا الناس إلى صبلة جامعة، و لما قضيت الصبلة خطب الناس فحمد الجياد في 
هللا، و أثنى عميو، و صمى عمى نبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وقاؿ: أييا الناس: اآلف عمير بف سعد ىذا الطفل الصغير في عيد 

ف منيع، و باب وثيق، وحصف اإلسبلـ العدؿ، عمر صار رجبًل، واله حمص، قاؿ: أييا الناس إف اإلسبلـ حص
وبابو الحق، فإذا دؾ الحصف، وحطـ الباب استبيح حمى المسمميف، و إف اإلسبلـ ما يزاؿ منيعًا ما اشتد 

 السمطاف، وليست شدة السمطاف ضربًا بالسوط، وال قتبًل بالسيف، و لكف قضاء بالعدؿ و أخذًا بالحق.

ا عمر رضي هللا عنو قاؿ: يا أمير المؤمنيف إف أناسًا قد اغتصبوا مااًل ليس ليـ تذكروف مرة أف واليًا سأؿ سيدن
لست أقدر عمى استخراجو منيـ إال أف أمسيـ بالعذاب، فإف أذنت لي فعمت، أجابو عمر إجابة تكتب بماء 

ىل أنا لؾ الذىب، ألنيا فييا أصواًل صحيحة إلدارة شؤوف الناس، قاؿ: يا ىذا أتستأذنني في تعذيب بشر، و 
حصف مف عذاب هللا؟ وىل رضائي عنؾ ينجيؾ مف سخط هللا ؟ إذًا ماذا أفعل اغتصبوا مااًل ليس ليـ ؟ قاؿ: أقـ 
عمييـ البينة، ىل معؾ دليل ؟ معؾ مستمسؾ ؟ معؾ حجة ؟ معؾ مأخذًا ؟ أقـ عمييـ البينة فإف قامت فخذىـ 

ف لـ يقروا فدعوىـ لحمف بالبينة و إال فادعيـ إلى اإلقرار، االعتراؼ سيد األ دلة فإف أقروا فخذىـ بإقرارىـ، وا 
اليميف، فإف حمفوا فأطمق سراحيـ، وايـ هللا، ألف يمقوا هللا بخيانتيـ أىوف مف أف ألقى هللا بدمائيـ، فقاؿ عمير بف 
ًً بالسيف، و لكف قضاء بالعدؿ، وأخ ذًا سعد يخاطب أىل حمص: ليست شدة السمطاف ضربًا بالسوط، وال قتبَل
بالحق، ثـ انصرؼ إلى عممو لينفذ ما اختطو ليـ مف دستور في خطبتو القصيرة، قضى عمير بف سعد حواًل 
كامبًل في حمص لـ يكتب خبللو إلى عمر كتابًا، ولـ يبعث إلى بيت الماؿ شيئًا، فأخذت الشكوؾ تساور عمر إذ 

حد إال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:قاؿ لكاتبو اكتب إلى عمير ابف كاف شديد الخشية عمى والتو مف فتنة اإلمارة، فما معصـو عنده أ
سعد، و قل لو:إذا جاءؾ كتاب أمير المؤمنيف فدع حمص وأقبل عميو، و احمل معؾ ما جبيت مف فيء 
المسمميف، تمقى عمير بف سعد كتاب عمر بف الخطاب فأخذ جراب زاده، وحمل عمى عاتقو قصعتو ووعاء 

حربتو، و خّمف حمص و إمارتيا وراءه، و انطمق يحث الخطى مشيًا عمى قدميو مف وضوئو، و أمسؾ بيده 
حمص إلى المدينة، فما كاد يبمغ عمير المدينة حتى كاف قد شحب لونو، وىزؿ جسمو، و طاؿ شعره، و ظيرت 

 عميو وعثاء السفر.
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ا بؾ يا عمير ؟ فقاؿ: ما دخل عمير عمى أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب فدىش الفاروؽ مف حالتو، وقاؿ: م
بي مف شيء، فأنا صحيح معافى بحمد هللا، أحمل معي الدنيا كميا، وأجرىا مف قرنييا، فقاؿ لو: وما معؾ مف 
الدنيا ؟ قاؿ: معي جرابي ػ أؼ كيس ػ قد وضعت فيو زادؼ، و معي قصعتي آكل فييا، وأغسل عمييا رأسي، 

لدنيا كميا تبع لمتاعي ىذا، وفضمة ال حاجة لي، وال ألحد غيرؼ وثيابي، و معي قربة لوضوئي وشرابي، ثـ إف ا
فييا حاجة، فقاؿ عمر: وىل جئت ماشيًا ؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: أما أعطيت مف اإلمارة دابة تركبيا ؟ قاؿ: ىـ لـ 
يعطوني، وأنا لـ أطمب منيـ، قاؿ: وأيف ما أتيت بو لبيت الماؿ ؟ قاؿ: لـ آت بشيء، قاؿ: ولـ ؟ قاؿ: لما 
وصمت إلى حمص جمعت صمحاء أىميا، ووليتيـ جمع فيئيـ، فكانوا كمما جمعوا شيئًا منو استشرتيـ في أمره، 
ووضعتو في مواضعو، وأنفقتو عمى المستحقيف، فقاؿ عمر لكاتبو: جدد عيدًا لعمير عمى والية حمص، فقاؿ 

استأذنو بالذىاب إلى قرية في عمير: ىييات، فإف ذلؾ شيء ال أريده، ولف أعمل لؾ، وال ألحد بعدؾ، ثـ 
ضواحي المدينة يقيـ فييا مع أىمو فأذف لو، لـ يمض عمى ذىاب عمير إلى قريتو وقت طويل حتى أراد عمر أف 
يختبر صاحبو، وأف يستوثق مف أمره، فقاؿ ألحد مف ثقاتو يدعى الحارث:انطمق يا حارث إلى عمير بف سعد، و 

ار نعمة فالمعنى واضح، فعد كما أتيت، و إف وجدت حالو شديدة فأعطو انزؿ بو كأنؾ ضيف، فإف رأيت عميو آث
 ىذه الدنانير، وناولو صرة فييا مئة دينار. 

انطمق الحارث حتى بمغ قرية عمير بف سعد فسأؿ عنو فدؿ عميو، فمما لقيو قاؿ: السبلـ عميؾ ورحمة هللا، قاؿ: 
: مف المدينة، قاؿ: كيف تركت فييا المسمميف ؟ قاؿ: وعميؾ السبلـ ورحمة هللا وبركاتو، مف أيف قدمت ؟ قاؿ

بخير، قاؿ: و كيف أمير المؤمنيف ؟ قاؿ: صحيح صالح، قاؿ: أليس يقيـ الحدود ؟ قاؿ: بمى، و لقد ضرب ابنًا 
لو لفاحشة أتاىا، فمات مف الضرب، أقاـ الحد عمى ابنو سيدنا عمر مرة، قاؿ: الميـ أعف عمر، فإني ال أعممو إال 

الحب لؾ يا هللا، رغـ أنو مزعوج، قاؿ: الميـ أعف عمر، فإني أراه شديد الحب لؾ، أقاـ الحارث في ضيافة  شديد
عمير بف سعد ثبلث لياؿ، فكاف يخرج لو في كل ليمة قرصًا مف شعير، فمما كاف اليـو الثالث قيل لمحارث لقد 

يؤثرونؾ بو، رغيف واحد تأكمو عنيـ، وقد أضر  أجيشت عميرًا و أىمو ػ أتعبتيـ ػ فميس ليـ إال ىذا القرص الذؼ
بيـ الجوع والجيد فإف رأيت فتحوؿ عنيـ، عند ذلؾ أخرج الحارث الدنانير، ودفعيا إلى عمير، فقاؿ عمير: ما 
ىذه، قاؿ الحارث: بعث بيا إليؾ أمير المؤمنيف، قاؿ: ردىا إليو، وأقرغ عميو السبلـ، وقل:لو ال حاجة لعمير 

رأتو، وكانت تسمع ما يدور بيف زوجيا وضيفو، سيدنا رسوؿ هللا وزع مرة شاة فبقي منيا القميل بيا، فصاحت ام
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 فقالت لو:لـ يبق منيا شيء، لـ يبق إال كتفيا، فقاؿ عميو الصبلة و السبلـ: بل بقيت كميا إال كتفيا.

ال وضعتيا في مواضع يا، فالمحتاجوف ىنا كثر، فمما قالت لو امرأتو:خذىا يا عمير، فإف احتجت إلييا أنفقتيا، وا 
سمع الحارث قوليا ألقى الدنانير بيف يدؼ عمير، وانصرؼ، فأخذىا عمير وجعميا في صرر صغيرة، ولـ يبت 

 ليمتو تمؾ إال بعد أف وزعيا بيف ذوؼ الحاجات، وخّص منيـ أبناء الشيداء.

شديدة يا أمير المؤمنيف، قاؿ: أدفعت إليو  عاد الحارث إلى المدينة فقاؿ لو عمر: ما رأيت يا حارث ؟ قاؿ: حاالً 
الدنانير، قاؿ: نعـ، قاؿ: وما صنع بيا ؟ فقاؿ: ال أدرؼ، وما أظنو يبقي لنفسو منيا درىمًا واحدًا، كتب الفاروؽ 
إلى عمير: إذا جاءؾ كتابي ىذا فأقبل عمينو، توجو عمير إلى المدينة، ودخل عمى أمير المؤمنيف فحياه عمر، 

أدنى مجمسو، ثـ قاؿ لو: ما صنعت بالدنانير يا عمير ؟ قاؿ: وما عميؾ منيا يا عمر بعد أف خرجت ورحب بو، و 
لي عنيا ؟ قاؿ: عزمت عميؾ أف تخبرني بما صنعت بيا، قاؿ: ادخرتيا لنفسي ألنتفع بيا في يـو ال ينفع فيو 

وف عمى أنفسيـ و لو كاف بيـ ماؿ وال بنوف، أؼ دفعتيا، فدمعت عينا عمر، وقاؿ: أشيد أنؾ مف الذيف يؤثر 
خصاصة، ثـ أمر لو بوسق مف طعاـ وثوبيف، فقاؿ: أما الطعاـ فبل حاجة لنا بو يا أمير المؤمنيف، فقد تركت 
لى أف نأكميا يكوف هللا عز وجل قد جاءنا بالرزؽ، و أما الثوباف فأخذىما ألـ  عند أىمي صاعيف مف شعير، وا 

كادت تعرػ، لـ يمض وقت طويل عمى ذلؾ المقاء بيف الفاروؽ و صاحبو فبلف، أؼ لزوجتو فقد بمي ثوبيا، و 
حتى أذف هللا لعمير بف سعد بأف يمحق بنبيو، وقرة عينو دمحم بف عبد هللا بعد أف طالت أشواقو إليو، فمضى عمير 
نوره  في طريق اآلخرة، وادع النفس، واثق الخطى، ال يثقل كاىمو شيء مف أحماؿ الدنيا، مضى ليس معو إال

وىداه وورعو وتقاه، فمما بمغ الفاروؽ نعيو، وشح الحزف وجيو، واعتصر األسى قمبو، وقاؿ: وددت أف لي رجااًل 
 مثل عمير بف سعد أستعيف بيـ في أعماؿ المسمميف.

اإلنساف السعيد الذؼ يوفق في اختيار معاونيو، إذا وفقت في اختيار شريكة حياتؾ فأنت مف اسعد الناس، وفقت 
اختيار شريكؾ أنت مف أسعد الناس، البطولة أف تحسف االختيار، والموفق ىو الذؼ يختار ىؤالء األشخاص في 

 النزيييف األتقياء الورعيف، قاؿ: وددت أف لي رجااًل مثل عمير بف سعد أستعيف بيـ في أعماؿ المسمميف.
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ابو ابتسـ حتى رئيت نواجذه، قاؿ:عمماء حكماء كادوا ىكذا كاف الصحابة، لما صمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص آخر صبلة بأصح
 مف فقييـ أف يكونوا أنبياء.

شيادة المرأة أوالدىا، شيادة األب أوالده، شيادة المعمـ تبلميذه، شيادة المرشد طبلبو، كمما كاف رواد المسجد 
ت أخطاء انحرافات القضية نظيفيف أتقياء متواضعيف أخبلقييف أعفة ثبر ىذه شيادة أف ىذا المجمس حق، إذا وجد

 تدعو لمشؾ، فمذلؾ كمما ارتفع مستوػ اإلخوة األكاـر أحبنا هللا عز وجل.

البطولة ال أف نسمع أف نكوف في مستوػ الدعوة، أف نكوف في مستوػ ىذا الديف الحنيف، في مستوػ ىذا الخمق 
 الكريـ.

 والحمد  رب العالميف 
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 ىدالز ( :  027 - 020) الدرس

 30-09-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
ا ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وازدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا إتباعو، وأرنا أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا م

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ ويتبعوف أحسنو، وأدخمنا في رحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

 أييا اإلخوة المؤمنوف:

لسبلـ، ودروسنا كميا حديٌث عف عممو، وعف شمائمو، وعف في ىذه الميمة ذكرػ ميبلد النبي عميو الصبلة وا
أخبلقو، فحينما نعطي شيئًا مف حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فنحف ننسجـ مع ىذه الميمة المباركة التي ولد فييا النبي عميو 

 الصبلة والسبلـ.

إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: يا رسوؿ هللا فقد روػ ابف ماجو عف سيل ابف سعد الساعدؼ رضي هللا عنو، قاؿ: جاء رجل 
 دلني عمى عمٍل إذا عممتو أحبني هللا وأحبني الناس، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا عز وجل وازىد فيما في أيدي الناس يحبؾ الناس((

 ]أخرجو الحاكـ عف سيل بف سعد[

قبل أف يتعمق في أبعادىا يتوىـ أنو حرماف، يعني الذؼ يزىد إنساف غير طموح، الحقيقة كممة زىد يعني اإلنساف 
الزاىد إنساف قنوع باليسير، بيتو خشف، طعامو خشف، لباسو خشف حياتو محدودة، كممة زىد ال توحي لئلنساف 

ذا تأممتـ وجدتـ أف أشد الناس طموحًا ىو ذا تعمقتـ، وا  الزاىد، لماذا؟ ألف  بشيء فيو بريق، مع أنكـ إذا دققتـ، وا 
 الزاىد يزىد في حياٍة محدودة، ربنا عز وجل قاؿ: 
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ـْ َيْنَفُد َوَما ِعْنَد َّللاهِ َباٍؽ ﴾  ﴿ َما ِعْنَدُك

 [ 96] سورة النحل اآلية:

يعني إذا اإلنساف طمع في اآلخرة، وزىد في الدنيا، أنا أقوؿ لكـ: ىو مف أشد الناس طموحًا، مف أشدىـ تعمقًا 
مف أشدىـ اتساعًا في األفق، مف أشدىـ رغبًة في المزيد، مف أكثرىـ سعيًا وراء صالحو البعيد ال القريب،  بالخير،

فبل يحممنكـ ما يفيمو الناس، أو ما يفيمو عامة الناس مف كممة الزىد، مف أنيا تعني الحرماف، وتعني الخشونة، 
الناس طموحًا ىـ الزىاد، يعني زىد في الشيء وتعني ضيق األفق، وتيني القناعة بالشيء اليسير، ال، أشد 

 التافو، والشيء الفاني وطمع في الباقي.

لو فرضنا إنساف يعني بالغ في رفاىيتو في الدنيا عمى حساب عممو الصالح، كمما جمعو في الدنيا، ووظفو 
وليس معو ليذه الحياة الطويمة لرفاىيتو، تأتي ساعٌة واحدة يغادر الدنيا كميا، يقدـ عمى حياٍة أبدية طويمٍة طويمة، 

 نقٌد صالٌح ليا، وأما الحياة القصيرة فقد استيمكيا استيبلكًا رخيصًا.

لذلؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ يعني ىذا الرجل سيل ابف سعٍد الساعدؼ قاؿ: يا رسوؿ هللا، دلني عمى عمٍل إذا 
 عممتو أحبني هللا، وأحبني الناس، فقاؿ: 

 يحبؾ هللا ((  )) ازىد في الدنيا

 جواب الطمب، الفعل المضعف إذا جاء مبنيًا عمى السكوف يبنى عمى الفتح في محل جـز دائمًا:

 )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا ((

الحقيقة الزىد في الدنيا عقل، الزىد في الدنيا رؤية صحيحة، الزىد في الدنيا معرفة ما عند هللا، مف عرؼ ما عند 
دنيا، مف عرؼ هللا زىد فيما سواه مف رأػ الحياة األبدية صغرت في عينو الحياة الفانية، مف هللا زىد فيما في ال

 رأػ الخير العميـ في الدار اآلخرة رأػ المتعة الرخيصة اآلنيَّة في الدنيا:

 )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا (( 
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ستحيل، طيب كيف يأمرنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص أف نزىد أنا أقوؿ لكـ كبلـ إف شاء هللا يعني أعني ما أقوؿ الزىد في الدنيا م
في الدنيا وىذا شيٌء مستحيل؟ يعني انظروا الطفل الصغير إذا تعمق في شيء تشبث بو، أمسكو في كل قوتو، ال 
ا ال يمكف أف يفمت يده إال إذا أعطيتو شيئًا أثمف منو تركو، وىذه النفس البشرية، إف لـ ترػ شيئًا أثمف مف الدني
 تدع الدنيا، وهللا كمما زاد بو العمر زاد تعمقو بيا، واشتد حرصو عمييا، إلى أف يرػ أف ما عند هللا أفضل: 

 ﴿ َوَلَسْوَؼ ُيْعِطيَؾ َربَُّؾ َفَتْرَضى ﴾

 ] سورة الضحى [

 إلى أف يوقف: 

 ﴿ َوَلْْلَِخَرُة َخْيٌر َلَؾ ِمَف اْْلُوَلى ﴾

 ] سورة الضحى [

 مف أثر آخرتو عمى دنياه ربحيما معًا، إلى أف يوقف أف ما عند هللا  إلى أف يتأكد أنو

 ﴿ َخْيٌر َوَأْبَقى ﴾

 ] سورة األعمى [

 والدنيا أقل وأشقى، إذًا إذا قاؿ لؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ فيما يرويو عف ربو: 

 )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا ((

، اعرفني، اعرؼ ما ع ندؼ مف إكراـ، تيقف باآلخرة عندئٍذ تدع الدنيا ببل جيد، ببل يعني يا عبدؼ تعرؼ عميَّ
 مشادة، ببل مكابرة، ببل تعب، ببل أخذ و رد:

 )) وازىد فيما في أيدي الناس يحبؾ الناس(( 
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يعني اآلف عبلقاتؾ مع الناس متى تنجح؟ إذا زىدت في ما في أيدييـ، ما دمت طامعًا فيما عندىـ فيـ يتوجسوف 
لؾ ألف حساب، يتجافوف عنؾ، أما إذا أردت أف يحبؾ الناس، وأف يكثروا مف اتصاليـ بؾ فازىد منؾ، يحسبوف 

 فيما في أيدييـ، كبلـ النبي عميو الصبلة والسبلـ، كبلـٌ جامٌع مانع، كبلـٌ بميغ، كبلـٌ فيو كما قاؿ عف نفسو:

 )) أوتيت جوام َ الكمـ ((

 ]أخرجو أبو يعمى عف عمر بف الخطاب[

 

 في الدنيا يحبؾ هللا عز وجل وازىد فيما في أيدي الناس يحبؾ الناس(( )) ازىد

مرة ُسئل الحسف البصرؼ، وأنا اخترت لكـ ىذا التابعي الجميل، اخترتو لكـ في ىذا الدرس ليكوف ىذا التابعي 
عف الُمثل الجميل، يعني سيرتو تطبيٌق عممٌي ليذا الحديث، الحقيقة قمت مرة في خطبة، أف اإلنساف إذا تحدث 

العميا يتيمو الناس بأنو خيالي حالـ، يتكمـ عف أشياء غير واقعية، أما إذا تحدث عف الدنيا فيي كالوحوؿ تمامًا، 
أال ينبغي أف تكوف ىناؾ ُمثٌل واقعية، أو واقٌع مثالي، أال ينبغي أف نشد الواقع إلى المثل، وأف نجر المثل إلى 

بلـ قاببًل لمتطبيق، ما قيمة ىذا الديف إذا بقي بيف دفتي الكتب؟ ما قيمة ىذا الواقع، أال ينبغي أف يكوف ىذا اإلس
الديف إذا بقي حبرًا عمى ورؽ؟ قيمة ىذا الديف إذا أصبح متداواًل، إذا أصبح متداواًل، إذا أصبح حياًة نعيشيا، واقعًا 

 نممسو، تجربًة طيبًة نعيشيا، إذًا: 

 وازىد فيما في أيدي الناس يحبؾ الناس(( )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا عز وجل 

حديٌث عمى نفس الشاكمة، أو عمى الشاكمة نفسيا، عف سعد ابف أبي وقاٍص رضي هللا عنو قاؿ: جاء رجٌل إلى 
النبي عميو الصبلة والسبلـ فقاؿ: يا رسوؿ هللا أوصيني، يعني أنا أخاؼ أو أخوؼ ما أخاؼ أف تفيموا ىذا 

في الدنيا، والتعمق في اآلخرة أو في الزىد فيما أيدؼ الناس، أف يفيـ ىذا التوجيو النبوؼ التوجو النبوؼ في الزىد 
عمى غير ما أر النبي، يعني النبي عميو الصبلة والسبلـ أرادؾ أف تكوف مؤمنًا متفوقًا، ألف التفوؽ في الدنيا سر 

يركـ مف ترؾ دنياه آلخرتو وال مف ترؾ النجاح فييا، وسر نيل اآلخرة منيا، يعني الدنيا مطية اآلخرة، ليس بخ
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 آخرتو لدنياه، إال أف يتزود منيما معًا، فإف األولى مطيٌة لمثانية، فالحديث الثاني يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ياؾ وما  ياؾ والطم َ فإنو الفقر الحاضر وصل صالتؾ وأنت مودع وا  )) عميؾ باإلياس مما في أيدي الناس وا 
 تعتذر منو ((

 الحاكـ عف سعد بف أبي وقاص،[ ]أخرجو

كثير مف السيل جدًا أف نقرأ ىذيف الحديثيف، وىذاف الحديثاف واضحاف وضوح الشمس، بل إنيما ال يحتاجاف إلى 
تفسير، الكبلـ الواضح ال يحتاج إلى تفسير، ولكف نريد أف نعمق فيمنا ليما، كما قمت قبل قميل: لف تدع الدنيا، 

عنيا، لف تجعميا وراء ظيرؾ، لف تجعميا ىامش حياتؾ، إال إذا رأيت ما ىو أثمف لف تفرط بيا، لف تستغني 
منيا، لف تدع ىذه األكمة إال ألكمٍة أطيب، لف تدع ىذا البيت إال لبيٍت أكبر، لف تدع ىذه المركبة إال لمركبٍة 

وجل، إذا عرفت اآلخرة  أفخـ، ىذه طبيعة النفس، فأنت متى تزىد في الدنيا؟ إذا عرفت طرفًا مف جبلؿ هللا عز
إذا عرفت إكراـ هللا عز وجل، إذا عرفت ما ينتظرؾ في الجنة، إذا عرفت أف ىذه الدنيا محدودة وأف اآلخرة غير 

 محدودة.

يعني كمكـ يعمـ أف اإلنساف في بطف أمو يعيش في رحـ حجمو ال يزيد عف سبع مئة وخمسيف سنتي متر مكعب 
صبح مف أولي الحوؿ والطود أو مف أولي الماؿ، مف أصحاب الماؿ، يقوؿ لؾ: بالضبط، إذا خرج إلى الدنيا، وأ

سافرت لكندا، ثمانية عشر ساعة طيراف ىذه الطائرة كـ قطعت إلى كندا؟ عشريف ألف كيمو متر بثماني عشر 
ر إلى ساعة طيراف، معنى ىذا أف الجنيف كاف في الرحـ في حجـ ال يزيد عف سمة تقريبًا أو أقل، فإذا بو يطي

لى غربيا، والذيف وصموا إلى القمر، كـ قطعوا؟ إذا كاف ذىب إلى كندا ثمانية عشر  أقاصي الدنيا، إلى شرقيا وا 
ساعة طيراف، الذيف وصموا إلى القمر قطعوا ما يزيد عف ثبلث مئة وستيف ألف كيمو متر، وركبوا مركبًة سرعتيا 

الصغير وبيف ىذه المسافات الشاسعة التي قطعيا رواد  أربعيف ألف كيمو متر بالساعة، طيب وازف بيف الرحـ
الفضاء، أو قطعيا أصحاب الماؿ والسمطاف في رحبلتيـ الطويمة حوؿ العالـ، ماذا قاؿ النبي عميو الصبلة 

 والسبلـ؟ قاؿ:

 )) المؤمف يخرج مف ضيق الدنيا إلى سعة اآلخرة((
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عرفت ما عند هللا عرفت الجنة، ال نغص، ال تعب، ال  كما يخرج الجنيف مف ضيق الرحـ إلى سعة الدنيا، فإذا
ىـ، ال َحزف، ال منافسة، ال مرض، ال ِكَبر، ال قمق، ال يوجد ولد مزعج لوالده، ال يوجد زوجة مزعجة، ال يوجد 

 مقمقات، ال يوجد شيء يقيرؾ: 

ـْ َما َيَشاُءوَف ِفيَيا َوَلَدْيَنا َمِزيٌد ﴾  ﴿ َلُي

 ] سورة ؽ [

وكـ بشكل واقعي، أف أقوؿ لؾ: دع الدنيا كبلـ لست واقعي، تزداد عمييا تشبثًا، إال انظر الطفل، إذًا أنا أدع
ممسؾ بالمعبة، أياـ الطفل الصغير تحاوؿ أف تفتح أصابعو ال تقدر، يقوؿ لؾ: عصبو قوؼ، أياـ الطفل الصغير 

عة الناس، فأنت لف تدع الدنيا إال إلى ما يكوف ممسؾ بمعبة بكمتا يديو، إذا رأػ شيئًا أثمف منيا تركيا، ىكذا طبي
ىو خيٌر منيا، الدنيا معروفة بطعاميا وشرابيا، ونسائيا، ونزىاتيا، وبيوتيا، ومركباتيا، وما فييا مف وجاىٍة، ومف 

 ممذاٍت، ومتٍع وما إلى ذلؾ.

ه التجربة بالتعبير أنا أقوؿ لئلخوة الكراـ، ذقت ىذه وذقت ىذه، ذؽ مرًة طعـ القرب مف هللا عز وجل، خض ىذ
الجديد، خض ىذه التجربة، اقتحـ ىذا المجاؿ، ذؽ طعـ اإلقباؿ، يعني اجعل حياتؾ منوعة، فإذا عرفت ما عند 

 المؤمنيف مف سعادة عذرتيـ، كما قاؿ اإلماـ البورصيرؼ:

 فال تـر بالمعاصي كسر شيوتيا إف الطعاـ يقوي شيوة النيػػػػـ
 معذرًة ُكف الُمالـ فمو أنصفت لـ تممِف يا َّلئمي في اليوى الػػعذريِّ 

 * * * 
 لو ذَت ما ذاؽ المؤمف ما لمتو عمى انصرافو إلى هللا والدار اآلخرة.

إذًا حقيقة الزىد أف ترػ ما عند هللا، حقيقة الزىد أف تذوؽ طعـ القرب، حقيقة الزىد أف تشعر بسكينة اإليماف، 
يممؤه لو قرأت كتب الثقميف لو حصمت أعمى الشيادات في فراغ، كما قاؿ أحد العمماء: بالنفس يوجد فراغ ال 

أصبحت أديب كبير، شاعر كبير، صحفي كبير مثبًل، تحمل أعمى شيادة في العالـ، في فراغ ال يممؤه إال 
اإليماف، في وحشة، لو عشت بيف ألف إنساف، وحولؾ المئات يأتمروف بأمرؾ، ىناؾ وحشة، يعني دائمًا أنت في 

 إذا آمنت با عز وجل، اإليماف با يذىب عنؾ الوحشة، أنت في ضيق ال يفرجو إال معرفة هللا، وحشة، إال
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 ىذه الفطرة، إذًا:

 )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا عز وجل وازىد فيما في أيدي الناس يحبؾ الناس(( 

 ويا رسوؿ هللا أوصني، قاؿ:

ياؾ والطم َ  فإنو الفقر الحاضر((  )) عميؾ باإلياس مما في أيدي الناس وا 

طبعًا أنت مف خوؼ الفقر في فقٍر، ومف خوؼ المرض في مرٍض، وتوقع المصيبة مصيبٍة أكبر منيا، الحالة 
النفسية ميمة جدًا، أياـ اإلنساف يكوف محاط بكل وسائل التعظيـ، بكل وسائل الرفاه، بكل وسائل البذخ، لكف مف 

ل يحتقر ذاتو، االزدواجية، المواقف غير الواضحة، المترددة، المواقف الداخل شقي، مف الداخل منيار، مف الداخ
التي ليا سمعة طيبة أماـ الناس، والمواقف المخزية فيما بينؾ وبيف نفسؾ، ىذا يسبب انييار لمنفس، وأحيانًا ترػ 

 إنسانًا يعيش حياًة خشنًة جدًا، ومع ذلؾ يشعر باحتراـ لمذاتو، صادؽ مع ربو، واضح نقي.

كٍل عندنا إف شاء هللا بعد قميل تطبيٌق عممي ليذيف الحديثيف الشريفيف، أنا دائمًا أحب، األحاديث واآليات  عمى
تصف نماذج مف المؤمنيف، ولكف إف لـ تروا في حياتكـ، أو في تاريخنا، إف لـ نَر نماذج حقيقية واقعية منتزعة 

 مف يدعميا بالتطبيق:مف التاريخ، ىذه المعمومات تغدو أقل قيمًة مما لو جاء 

 )) عميؾ باإلياس مما في أيدي الناس ((

يعني شرؼ المؤمف قيامو بالميل، وعزه استغناءه عف الناس، والقوؿ المعروؼ عندكـ: احتج إلى الرجل تكف 
 أسيره، واستغني عنو تكف نظيره، وأحسف إليو تكف أميره.

 )) ومف جمس إلى غنٍي فتضعض َ لو ذىب ِمِا دينو ((

 واحدًا، وابتغوا الحوائج بعزة األنفس، فإف األمور تجرؼ بالمقادير: قوالً 

ياؾ والطم َ فإنو الفقر الحاضر((   )) وا 
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الفقر يعني حالة، نأتي ببعض األمثمة، لو في واحد في بجيبو ليرة واحدة، لكف لو أب لو طمب منو المبلييف 
نساف آخر في بجيبو مئة ليرة، لكف ال يممؾ إال ىذه المئة ليرة إطبلقًا، أييما يشعر بالفقر صاحب  ألعطاه إياىا، وا 

الميرة، أـ صاحب المئة ليرة؟ صاحب المئة ليرة ىو الفقير، أما صاحب الميرة صحيح في جيبو ليرة واحدة، ولكف 
ى أبوه لو طمب منو المبلييف لنقدىا إياه، إذًا الغنى شعور داخمي، الغنى ليس موضوع عدد مقدار المبمغ، ال، الغن
شعور أنؾ أنت عبد ، وربؾ ىو الغني، وىو يحبؾ وأنت في طاعتو، نعطي مفيومات دقيقة، مفيـو الزىد، كبلـ 
الزىد كبلـ مف دوف أف ترػ ما عند هللا كبلـ فارغ، إذا قمت لؾ ازىد، يعني انظر ما عند هللا انظر إلى الدار 

مف عرؼ اآلخرة زىد في الدنيا، مف ذاؽ طعـ القرب زىد  اآلخرة، عندئٍذ تدع الدنيا، مف عرؼ هللا زىد فيما سواه،
 بالطعـو األخرػ كميا.

المفيـو الثاني: الفقر شعور نفسي يعني أحيانًا تكوف أنت في مركز المدينة وليس معؾ ماؿ إطبلقًا يعني لسبب 
أركب بيف في  أو آلخر، ونفسؾ عزيزة، يعف يكبر عميؾ تقف أماـ صديق تقوؿ لو: وهللا أريد منؾ خمس ليرات

التكسي أو السرفيس، كبرت نفسؾ، تحس بالحرماف، بيتؾ بطرؼ المدينة، ويحتاج أف تسير إليو ساعة أو أكثر 
مثبًل، في حاالت نادرة يكوف إنساف أعطاؾ دفعة كبيرة، لكف نسيتيا، لـ تبرمجيا في ذىنؾ، بجيبؾ محفوظة، 

ؿ، ونفسؾ عزيزة، ولـ تسأؿ مف أحد وفي ماؿ بجيبؾ، تخرج طوؿ الطريق مشيًا، وتشعر بالحرماف، وليس معؾ ما
إذًا الفقر شعور داخمي، وليس شعور خارجي، شعور نفسي، أنت معؾ ألف أعطوؾ، أعطوؾ األلف، لـ تدخميـ 

 في برنامجؾ الذىني، متوىـ ليس معؾ ماؿ.

ىو غافل عنو، وىو ولو فرضنا إنساف مثل أوضح مف ىذا، ارتدػ معطف، أو ثيابو فييا مبمغ مف الماؿ، لكف 
يعمـ ليس معو مبمغ مف الماؿ، يشعر بالحرماف والمبمغ بجيبو نعود لممثل، معؾ ليرة، ولؾ أب يعطيؾ ما شئت، 

 معؾ ألف ليرة، وال تممؾ غيرىا، أييما يحس بالفقر، صاحب األلف ليرة، ألنو ال يممؾ غيرىا.

، أما المؤمف الفقير يشعر أف هللا عز وجل ال ينساه، فاإلنساف الغني البعيد عف هللا عز وجل يعني دائمًا في قمق
ىو في عيف هللا، في رعايتو، لو رب ال ينساه، ىو سعى بكل طاقتو، لذلؾ معنى الزىد، الزىد نتيجة حتمية لرؤية 
 ، ما عند هللا عز وجل، والفقر شعور، قد تجد أغنى األغنياء يشعر بأنو فقير، وقد تجد فقيرًا فعبًل يشعر بأنو غني
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 )) الغنى غنى النفس (( 

 ]أخرجو ابف حباف عف أبو ىريرة[

 ىكذا قاؿ النبي:

 )) الغنى غنى النفس (( 

 والغنى والفقر بعد العرض عمى هللا، إذًا: 

ياؾ والطم َ فإنو الفقر الحاضر((   )) وا 

ػ، طيب كـ ىو يعني واحد عاش حياة، إحدػ زوجاتو طالبت بميراثيا منو سبع مئة مميوف، إحدػ زوجاتو بدعو 
يممؾ مف الماؿ؟ ماؿ لـ يكف غنيًا، جمع لغيره، أما الذؼ يغتني بمعرفة هللا عز وجل يغتني بالعمـ، يغتني بأنو 
 عمى منيج هللا، يغتني بمرضاة هللا، يغتني بأف هللا يحبو، يغتني بأف لو في اآلخرة نصيب، ىذا ىو الغنى:

ياؾ وما تعتذر منو  ((  )) وصل صالتؾ وأنت مودع وا 

إذا اإلنساف صمى، انظر إذا واحد ال سمح هللا وال قدر شعر بمرض، لكف مرض خطير يقربو مف الدار اآلخرة، 
كيف يصمي؟ يتقف صبلتو، يغمض عينيو، يشعر أف لو بقي صموات لعل هللا يرحمو، النبي الكريـ عممنا أف 

 نصمي صبلة مودع:

ياؾ وما تعتذر منو ((   )) وصل صالتؾ وأنت مودع وا 

يعني مف ىذيف الحديثيف يجب أف يتضح لدينا مفيوماف، مفيـو الزىد، يجب أف تعمـ أييا األخ الكريـ أف الزاىد 
ىكذا، ىو أشد الناس طموحًا، الزاىد ىو أوسع الناس ُأفقًا الزاىد ىو أكثر الناس تعمقًا بمصمحتو اآلجمة ال 

لرؤية ما عند هللا عز وجل، رؤية عظمة هللا عز وجل، رؤية  العاجمة، والزىد كبلـٌ بكبلـ إف لـ يكف نتيجًة طبيعيةً 
فضل هللا عز وجل رؤية إكراـ هللا عز وجل، رؤية ما ينتظر المؤمف مف ثواٍب كبير، رؤية ردية اآلخرة ومحدودية 

 الدنيا، ىذا ىو الزىد، والفقر شعور داخمي.
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  أوثق منؾ بما في يديؾ.لذلؾ قالوا: إذا أردت أف تكوف أغنى الناس فكف بما في يدؼ هللا

واآلف ننتقل إلى التابعي الجميل الحسف البصرؼ، الحسف البصرؼ أقاـ بالبصرة ىو الحسف ابف يسار، لكنو أقاـ 
بالبصرة، فُعرؼ بيذه المدينة التي أقاـ فييا، فسمي الحسف البصرؼ، البصرة يـو كاف فييا الحسف البصرؼ كانت 

لة اإلسبلـ، يعني السكنى بالمدف الكبيرة في تموث، في ضجيج لكف في ميزة كبيرة قمعًة مف أكبر قبلع العمـ في دو 
جدًا في حمقات عمـ، واإلنساف يحيا بالعمـ، يجوز في بيت بريف، في ضاحية جميمة، يكوف ىذا البيت أىدأ وأريح 

معًة مف أكبر قبلع العمـ وأجمل، ولكف في فقر عممي، لذلؾ العمـ في المدف الكبيرة دائمًا، فكانت البصرة وقتيا ق
في دولة اإلسبلـ، وكاف مسجدىا العظيـ يموج بمف ارتحل إلييا مف كبار الصحابة، وجمة التابعيف، وكانت حمقات 
العمـ عمى اختبلؼ ألوانيا تعمر باحات المسجد ومصبله، وقد لـز الحسف البصرؼ المسجد، وانقطع إلى حمقة عبد 

 ، وأخذ عنو التفسير، والحديث، والقراءة، النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ:هللا ابف عباس حبر أمة محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص

 )) الميـ عممو التأويل ((

 ]أخرجو الحاكـ عف عبد هللا بف عباس[

 كما أخذ عنو وعف غيره الفقو، والمغة، واألدب، وغيرىا وغيرىا، حتى غدا عالمًا جامعًا، فقييًا، ثقًة.

تمؤل وعائؾ قبل أف تفيض عمى الناس، في الحقيقة ثانية، أفَّ لؾ أف توجو الناس؟ أفَّ لؾ أف أنت البد مف أف 
تعمميـ؟ أفَّ لؾ أف تفقييـ إف لـ تكف فقييًا، فاقد الشيء ال يعطيو أنت وعاء، لف يفيض ىذا الوعاء إال إذا امتؤل، 

بجيل، لذلؾ طريق الدعوة إلى هللا يحتاج إلى إذا امتؤل يفيض، لـ يمتؤل ال يفيض، إذا بقي الوعاء فارغًا تتكمـ 
 طمب العمـ أواًل.

فيذا الحسف البصرؼ لـز حمقة عبد هللا ابف عباس، حبر ىذه األمة، والذؼ دعا لو النبي عميو الصبلة والسبلـ 
الغزير، بتعمـ التأويل، حتى غدا الحسف البصرؼ عالمًا، جامعًا، فقييًا، ثقًة فأقبل الناس عميو ينيموف مف عممو 

والتفوا حولو التفوا إلى مواعظو التي تستميف القموب القاسية، وتستدر الدموع العاصية، ويعوفَّ حكمتو التي تخمب 
األلباب، ويتأسوف بسيرتو التي كانت مف أطيب السير، لقد انتشر أمر الحسف البصرؼ في الببلد، وفشا ذكره بيف 

و، وتسقطوا أخباره، حدث خالد ابف صفواف قاؿ: لقيت مسممة ابف عبد العباد حتى أف الخمفاء واألمراء تساءلوا عن
الممؾ في الحيرة، فقاؿ لي: أخبرني يا خالد عف حسف البصرة؟ فإني أظف أنؾ تعرؼ مف أمره ما ال يعرؼ سواؾ 

 في مجمسو، وأعمـ أىل البصرة بو، فقاؿ: ىات ما عندؾ قمت: أنو امرٌؤ سريرتو كعبلنيتو.
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ا في المؤمف أف سره كعبلنيتو ازدواجية ال يوجد عنده، موقف معمف، موقف مبطف، أعماؿ يفعميا يا هللا! أروع م
في خموتو، أفعاؿ يفعميا أماـ الناس، فبلٌة في المسجد وفراٌت في البيت، مواقف يبدو فييا ورعًا أماـ الناس، وفيما 

حياة، ىذا ىو النفاؽ، ىذا الذؼ يفتت إيماف بينو وبيف نفسو ليس فيو جنس الورع، ىذه االزدواجية أخطر ما في ال
 المؤمف.

أوؿ صفة أنو امرٌؤ سريرتو كعبلنيتو، وقولو كفعمو، ال يوجد عنده كبلـ لبلستيبلؾ بمواقف خاصة فيو، الذؼ 
قضى عمى الدعوة اإلسبلمية، ىذه االزدواجية، ىذه االزدواجية شككت الناس بمصداقية الداعيف إلى هللا، ىذه 

 ىذه المساكب بيف التطبيق وبيف القوؿ، بيف السريرة والعبلنية، بيف القوؿ والفعل: المصداقية،

ـَ َتُقوُلوَف َما ََّل َتْفَعُموَف * َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد َّللاهِ َأْف َتُقوُلوا َما ََّل   َتْفَعُموَف ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ِل

 ] سورة الصف [

ذا نيى عف منكٍر كاف أترؾ الناس لو ولقد رأيتو مستغنيًا عف الناس زاىدًا إذا أمر بمعروٍؼ كاف أعمل  الناس بو، وا 
فيما في أيدييـ، ورأيت الناس محتاجيف إليو، طالبيف ما عنده، فقاؿ مسممة: حسبؾ حسبؾ يا خالد، كيف يضل 

 قوـٌ فييـ مثل ىذا؟.

مقاـ العظيـ؟ مقاـ العمماء يفوؽ مقاـ أؼ جية أذكر أنو مرة سئل الحسف البصرؼ قاؿ: يا إماـ كيف نمت ىذا ال
أخرػ، يفوؽ مقاـ األمراء أحيانًا، قالوا: يا إماـ كيف نمت ىذا المقاـ؟ قاؿ: باستغنائي عف دنيا الناس، وحاجتيـ 
إلى عممي، أنا مستغني عف دنياىـ وىـ محتاجوف إلى عممي، أما إذا كاف بالعكس، ىـ زاىدوف في عمـ العالـ، 

لدنياىـ، انتيى العالـ، بالوحل أصبح، إذا احتاج إلى دنيا الناس، وزىدوا في عممو أصبح في الوحل،  وىو محتاجٌ 
 يجب أف يحتاج الناس إلى عممو، وأف يزىد في دنياىـ، ىذا الموقف الكريـ.

 لما ولي الحجاج ابف يوسف الثقفي العراؽ، وطغى في واليتو وتجبر، والحجاج تعمموف مف الحجاج قاؿ: إني
ني أرػ العمائـ بيف الدماء، في الدماء، وهللا لو  ني لصاحبيا وا  ألرػ رؤوسًا قد أينعت، استوت وحاف قطافيا، وا 
خطب شييرة جدًا، مف أقسى الوالة، يعني قتل اإلنساف أىوف عميو مف قتل ذبابة، لما ولي الحجاج أمر العراؽ، 

يف تصدوا لو، وتكمموا أمامو بكممة الحق، ىذا شيء وطغى وتجبر، وكاف الحسف البصرؼ أحد الرجاؿ القبلئل الذ
كبير جدًا، فمرة وقف خطيبًا في الناس وبيف ليـ األخطاء التي يفعميا الحجاج، والتي تخالف سنة رسوؿ هللا 
ماذا  ملسو هيلع هللا ىلص، في أثناء حديثو أشفق عميو الناس، حتى ماؿ عميو أحد السامعيف فقاؿ لو: حسبؾ يا أبا سعيد، حسبؾ،
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 قاؿ أبو سعيد الحسف البصرؼ؟ قاؿ: لقد أخذ هللا الميثاؽ عمى أىل العمـ:

ُننهُو ِلمنهاِس َوََّل َتْكُتُموَنُو ﴾  ﴿ َلُتَبيِّ

 [ 187] سورة آؿ عمراف اآلية: 

يد في اليـو التالي دخل الحجاج إلى مجمسو، وىو يتميز مف الغيع، وقاؿ لجبلسو تبًا لكـ وسحقًا، يقـو عبٌد مف عب
البصرة، ويقوؿ فينا ما شاء أف يقوؿ، ثـ ال يجد فيكـ مف يرده أو ينكر عميو! وهللا ألسقينكـ مف دمو يا معشر 
الجبناء، ثـ أمر بالسيف، والنطع، النطع يعني بالمغة الدارجة مشمع، إذا كانوا قطعوا رأس اإلنساف حتى الدـ ال 

يقطع رأسو، فالدـ ينزؿ عمى ىذا الخواف، ىذا النطع اسمو، يموث الُفرش الوثيرة، ىذا مشمع كبير يقف عميو مف 
ثـ أمر بالسيف والنطع فأحضر، ودعا بالجبلد، فمثل واقفًا بيف يديو، ثـ وجو إلى الحسف بعض ُشرطو، ىاتوه، 
وأمرىـ أف يأتوه بو، وما ىو إال قميٌل حتى جاء الحسف، فشخصت نحوه األبصار فوجفت عميو القموب، قمما رأػ 

ف السيف، والنطع، والجبلد، حرؾ شفتيو، لكف لـ يفيـ عميو أحد مما قاؿ، ثـ أقبل عمى الحجاج، وعميو الحس
جبلؿ المؤمف، وعزة المسمـ، ووقار الداعية إلى هللا، فمما رآه الحجاج عمى حالو ىذه، ىابو أشد الييبة، وقاؿ لو: 

: ىا ىنا والناس مشدوىوف، ينظروف إليو في ىا ىنا يا أبا سعيد، اجمس ىا ىنا، ثـ ما زاؿ يوسع لو، ويقوؿ
دىشة، واستغراٍب حتى أجمسو عمى فراشو، مكانو جمس، ولما أحذ الحسف مجمسو، التفت إليو الحجاج، وجعل 
ـٍ واسع، قاؿ لو  يسألو عف بعض أمور الديف، والحسف يجيبو عف كل مسألٍة بجناٍف ثابٍت، وبياٍف ساحٍر، وعم

يا أبا سعيد، ثـ دعا بغاليٍة مف أفخر أنواع الطيب، وطيب لو بيا لحيتو، وودعو، ولما الحجاج: أنت سيد العمماء 
خرج الحسف مف عنده، تبعو حاجب الحجاج ىذا الحاجب سيجف، وجد السيف، والنطع، والجبلد، كل جاىز لمقتل 

دعاؾ ليقتمؾ، لكف فمما دخل ماذا حدث لمحجاج؟ تبعو، قاؿ: يا أبا سعيد لقد دعاؾ الحجاج لغير ما فعل بؾ، 
ني رأيتؾ عندما أقبمت، ورأيت السيف والنطع قد حركت شفتيؾ، فماذا قمت؟ ماذا حصل؟  فعل معؾ أف أكرمؾ، وا 
فقاؿ الحسف: لقد قمت: يا ولي نعمتي، يعني يا ربي، ومبلذؼ عند كربتي اجعل نقمتو بردًا وسبلمًا عمي، كما 

 دعاء األمر بيد هللا عز وجل، الدعاء سبلح المؤمف:جعمت النار بردًا وسبلما عمى إبراىيـ، ىذا ال
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 ﴿ َفِإنهَؾ ِبَأْعُيِنَنا ﴾

 [ 48] سورة الطور اآلية: 

 هللا عز وجل ال يتخمى عف المؤمف، ال يسممو لخصمو، يدافع عنو، أنت وليو.

أعيف ذوؼ  ولقد كثرت مواقف الحسف البصرؼ ىذه مع الوالة واألمراء، فكاف يخرج مف كٍل منيا عظيمًا في
 السمطاف، عزيزًا با، محفوظًا بحفظو.

لو موقف ثاني جميل، لما انتقل الخميفة الزاىد عمر ابف عبد العزيز إلى جوار ربو، وآلت الخبلفة عمى يزيد ابف 
عبد الممؾ، ولّى عمى العراؽ عمر ابف ىبيرة الفزارؼ، ثـ زاده بسطًة في السمطاف، فأضاؼ إليو خراساف، وسار 

في الناس سيرًة غير سيرة سمفو العظيـ، فكاف يرسل إلى عمر ابف ىبيرة بالكتاب كل الكتاب، ويأمره بإنفاذ ما يزيد 
فييا، ولو كاف مجافيًا لمحق أحيانًا، يعني في توجييات غير صحيحة وغير شرعية، وال ترضي هللا عز وجل، 

تاب مف يزيد، افعل كذا، اقتل كذا، توجييات غير فدعا عمر ابف ىبيرة، وىذا الوالي عمى العراؽ وخراساف، يأتيو ك
معقولة فييا ظمـ، فييا مخالفة لمشرع، ماذا يفعل؟ بساعة مف ساعات ضيقو دعا الحسف البصرؼ، وعامر ابف 
شرحبيل، وقاؿ ليما قاؿ: إف أمير المؤمنيف يزيد ابف عبد الممؾ قد استخمفو هللا عمى عباده، وأوجب طاعتو عمى 

ني ما تروف مف أمر العراؽ، ثـ زادني فوالني فارس،وىو يرسل إليَّ أحيانًا كتبًا يأمرني فييا بإنفاذ الناس، وقد وال
نفاذ أوامره مخرجًا لي في الديف عندكـ فتوة يعني،  ما ال أطمئف إلى عدالتو، فيل تجداف لي في متابعتي إياه، وا 

نا عبد مأمور أنا آثـ؟ ال أنا ليس لي عبلقة، ىكذا أنا آثـ عند ربي؟ أنا عبد مأمور يا أخي، ىكذا يقوؿ المثل، أ
تقوؿ األوامر، الشعبي يقولوا: أجاب جوابًا فيو مبلطفًة لمخميفة، ومسايرًة لموالي، كبلـ ليس فيو مواقف حازمة، 
والحسف صامت، والتفت عمر ابف ىبيرة إلى الحسف وقاؿ: ما تقوؿ أنت يا أبا سعيد؟ يعني أجبني، أنا آثـ، عميَّ 

نب؟ فقاؿ: يا ابف ىبيرة، اسمعوا ماذا قاؿ الحسف لعمر ابف أبي ىبيرة، يا ابف ىبيرة: خف هللا في يزيد، وال تخف ذ
يزيد في هللا، وأعمـ أف هللا جل وعز يمنعؾ مف يزيد، ولكف يزيد ال يمنعؾ مف هللا، يا ابف ىبيرة: إنو يوشؾ أف 

، فيزيمؾ عف سريرؾ ىذا، وينقمؾ مف سعة قصرؾ إلى ضيق ينزؿ بؾ ممٌؾ غميٌع، شديٌد، ال يعصي هللا ما أمره
نما تجد عممؾ الذؼ خالفت فيو رب يزيد، كبلـ دقيق جدًا، يا ابف ىبيرة: إنؾ إف  قبرؾ، حيث ال تجد ىناؾ يزيد، وا 
ف تؾ مع يزيد في معصية هللا  تؾ مع هللا تعالى وفي طاعتو، يكفؾ بائقة يزيد ابف عبد الممؾ في الدنيا واآلخرة، وا 
تعالى، فإف هللا يكمؾ إلى يزيد، واعمـ يا ابف ىبيرة أنو ال طاعة لمخموٍؽ كائنًا مف كاف في معصية الخالق عز 
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كرامو،  وجل، فبكى عمر ابف ىبيرة، حتى بممت دموعو لحيتو، وماؿ عف الشعبي إلى الحسف، وبالغ في إعظامو وا 
لناس، وجعموا يسألونيما عف خبرىما مع أمير العراقيف، فمما خرجا مف عنده توجيا إلى المسجد، فاجتمع عمييما ا

ـٍ فميفعل، ىو  فالتفت الشعبي فقاؿ: أييا الناس مف استطاع منكـ أف يؤثر هللا عز وجل عمى خمقو في كل مقا
الذؼ نفسي بيده، ما قاؿ الحسف لعمر ابف ىبيرة قواًل أجيمو، ولكنني أردت فيما قمتو وجو ابف ىبيرة وأراد الحسف 

نساف يريد هللا عز وجل، أياـ تتكمـ كبلمًا تبتغي بو وجو هللا، وأحيانًا في ما قالو وجو هللا، أياـ تحكي تريد عبد هللا، وا 
تتكمـ كبلمًا تبتغي بو وجو عبد هللا، قاؿ: فأقصاني هللا مف ابف ىبيرة، وأدناه منو، وحببو إليو، ليذا قاؿ النبي عميو 

 الصبلة والسبلـ: 

ًا، وَّل تقرب أجاًل (( )) كممة الحق   َّل تقط َ رَز

عاش الحسف البصرؼ ثمانيف عامًا، مؤل الدنيا خبلليا عممًا، وحكمًة، وفقيًا، وكاف مف أجل ما ورثو لؤلجياؿ 
 رقائقو التي ظمت عمى األياـ ربيعًا لمقموب، لو كممات رائعة.

واآلخرة كمثل المشرؽ والمغرب، متى ازددت  واحد سألو عف الدنيا واآلخرة، اسمعوا ماذا قاؿ، قاؿ: إف مثل الدنيا
مف أحدىما قربًا، ازددت مف اآلخر بعدًا، الدنيا بالشرؽ واآلخرة بالغرب، مشيت نحو الشرؽ، بعدت عف الغرب، 

 ماذا قاؿ النبي؟ 

 )) مف أحب دنياه أضر بآخرتو ومف أحب آخرتو أضر بدنياه ((

 حباف، والحاكـ عف أبو موسى األشعرؼ[ ]أخرجو الطبراني، والبزار، واإلماـ أحمد، وابف

فالدنيا واآلخرة كالشرؽ والغرب، كمما اقتربت مف أحدىما أزدت بعدًا عف اآلخر فقاؿ لو ىذا السائل: صف لي 
ىذه الدار، يعني الدنيا، فقاؿ: ماذا أصف لؾ مف داٍر أوليا عناء وآخرىا فناء، حبلليا حساب، وحراميا عقاب، 

ومف افتقر فييا حزف وصٌف بميغ، أوليا عناء، آخرىا فناء، حبلليا حساب، حراميا عقاب،  مف استغنى فييا ُفتف،
مف استغنى فييا ُفتف مف افتقر فييا حزف، الغني مفتوف، والفقير حزيف، وأوليا عناء، وآخرىا فناء، وحبلليا 

 حساب وحراميا عقاب، ىذه الدنيا.
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، وثمفَّ دنيانا، أخمقنا أخبلقنا وجددنا فرشنا وثيابنا، يتكأ أحدنا عمى ويحنا ماذا فعمنا بأنفسنا؟ لقد أىزلنا ديننا
شمالو، ويأكل مف ماؿ غيره، طعامو غصٌب، وخدمتو سخرٌة بالقير يعني، يدعو بحمٌو بعد حامض، وبحاٍر بعد 
حاٍر  بارد، وبرطٍب بعد يابس، ألواف النعيـ ساعة عصير، ساعة فواكو، ساعة حمويات، ساعة حمٍو بعد حامض،

بعد بارد، رطٍب بعد يابس، طعامو غصٌب، خدمتو سخرٌة، حتى إذا أخذتو القبضة تجشأ مف البشـ مف التخمة، ثـ 
قاؿ: يا غبلـ ىاِت ىاضومًا، نريد شيئًا كازوز يعني، ىات ىاضومًا ييضـ الطعاـ، قاؿ يا ُأحيمق، وهللا لف 

ع؟ أيف مسكينؾ الذؼ ينظر إليؾ؟ أيف ما وصاؾ بو هللا تيضـ إال دينؾ، أيف جارؾ المحتاج؟ أيف يتيـ قومؾ الجائ
عز وجل؟ ليتؾ تعمـ أنؾ عدد، أنت عدد، وأنو كمما غابت عنؾ شمس يوـٍ نقص شيٍء مف عددؾ، ومضى 

 بعضؾ معو، أنت عدد، كمما غربت شمس يوـٍ نقص منؾ شيء.

شاع فييـ نعيو، ارتجت البصرة لموتو توفي ىذا التابعي الجميل يـو الجمعة، ولبى نداء ربو، فمما أصبح الناس و 
رجًا، فُغسل وكفف وصميَّ عميو بعد الجمعة، في الجامع الذؼ قضى في رحابو جّل حياتو، عالمًا ومعممًا، وداعيًا 
، ألوؿ مرة في تاريخ بناء ىذا  إلى هللا، ثـ تبع الناس جميعًا جنازتو، قاؿ العمماء: فمـ تقـ صبلة العصر ذلؾ اليـو

ـُ أف الصبلة عطمت في المسجد لـ  تقـ فيو الصبلة، ألنو لـ يكف فيو واحٌد إال وتبع الجنازة، لـ يبق أحد، وال ُيعم
، يـو انتقاؿ الحسف البصرؼ إلى جوار ربو، ىذه بطولة، قالوا في ذلؾ: ، إال في ذلؾ اليـو  جامع البصرة منذ ابتنيَّ

 ﴿ َفْمَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَف ﴾

 [ ] سورة المطففيف

ِِْل َىَذا َفْمَيْعَمِل اْلَعاِمُموَف ﴾  ﴿ ِلِم

 ] سورة الصافات [

إنساف دخل وخرج، دخل لمدنيا فقير، وسيخرج منيا فقيرًا، لكف إنساف دخل لمدنيا وعرؼ هللا، فترؾ آثار طيبة، 
آثار في  ترؾ آثار، ترؾ عمـ، ترؾ مؤمنيف طيبيف، ترؾ أناس ميتديف إلى هللا عز وجل، ترؾ أعماؿ خيرة، ترؾ

القموب، ىذا ىو العمـ، لذلؾ أعمى عطاء تنالو مف هللا أف تكوف عالمًا، والعطاء الذؼ ال قيمة لو أف تكوف صاحب 
أمواٍؿ طائمة، ألنيا إذا استخدمتيا في طاعة هللا فيذا شيٌء عظيـ، أما إذا اكتفيت بجمع الماؿ مف دوف أف تنفقو 
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نتيي مع الدنيا، يعني أنا أردت مف ىذه القصة أف تكوف تجسيدًا ليذا في طاعة هللا عز وجل، فيذا شيٌء فاني، ي
 الحديث الشريف:

 )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا عز وجل وازىد فيما في أيدي الناس يحبؾ الناس((.

ىذا ممخص الحديث، والحسف البصرؼ رضي هللا عنو، مرة قيل لو: يا إماـ إف السماء ال تمطر، جاءه رجل قاؿ 
سماء ال تمطر، قاؿ: استغفر هللا، جاءه شخص قاؿ لو: إف زوجتي ال تنجب، فقاؿ: استغفر هللا، جاءه لو: ال

شخٌص ثالث، شكا لو، قاؿ لو: استغفر هللا ففي واحد استغرب، قاؿ لو: أوكمما جاءؾ إنساف تقوؿ لو: استغفر 
 هللا، قاؿ لو: ألـ تسمع قولو تعالى: 

ـْ ِبَأْمَواٍؿ َوَبِنيَف َوَيْجَعْل َلكُ ﴿ َفُقْمُت اْسَتْغِفُروا َربهكُ  ـْ ِمْدَرارًا * َوُيْمِدْدُك َماَء َعَمْيُك ارًا * ُيْرِسِل السه ـْ َجنهاٍت ـْ ِإنهُو َكاَف َغفه
ـْ َأْنَيارًا ﴾  َوَيْجَعْل َلُك

 ] سورة نوح [

ة، وال واحد غرؽ في النير، نسمع كنا كل صيفية خمسة ستة غرقوا في نير بردػ باليامة، لـ يغرؽ أحد ىذه السن
 ألنو ال يوجد ماء يغرؽ فييا:

ـْ ِبَأمْ  ـْ ِمْدَرارًا * َوُيْمِدْدُك َماَء َعَمْيُك ارًا * ُيْرِسِل السه ـْ ِإنهُو َكاَف َغفه ـْ َجنهاٍت ﴿ َفُقْمُت اْسَتْغِفُروا َربهُك َواٍؿ َوَبِنيَف َوَيْجَعْل َلُك
ـْ َأْنَيارًا * مَ  ـْ َأْطَوارًا ﴾َوَيْجَعْل َلُك ِ َوََارًا * َوََْد َخَمَقُك ـْ ََّل َتْرُجوَف َّللِه  ا َلُك

 ] سورة نوح [

يعني أنا ألخص لكـ الموضوع كمو بكممتيف، ىاف هللا عمى الناؼ فيانوا عمى هللا يعني معصيتو كطاعتو، وأمره 
األنيار جافة، الينابيع جافة،  كنييو، يقوؿ لؾ: ال تدقق، اتركيا لربؾ، ال أحد يطبق أحد أمر هللا عز وجل،

األشجار ميددة باليباس، يعني أقوؿ لكـ مرة ثانية: كبلـ دقيق، تقنيف العبد تقنيف عجٍز، لكف تقنيف الرب تقنيف 
تأديب، ليس عجز، يعني بنفس الوقت تجد فيضانات بمحبلت ثانية، فيضانات، وسيوؿ، وكوارث مف جراء كثرة 

 وضوع تأديب ليس موضوع عجز، والدليل:المياه معناىا موضوع مدروس، م
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ْف ِمْف َشْيٍء ِإَّله ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُو ﴾  ﴿ َواِ 

 [ 21] سورة الحجر اآلية: 

 نرجو هللا سبحانو وتعالى أف يميمنا رشدنا. 

وأكرمنا  بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الميـ أعطنا وال تحرمنا،
وال ُتينا، وأثرنا وال تؤثر عمينا، وأرضنا وأرضى عنا، أغننا بالعمـ، وزينا بالحمـ، وأكرمنا بالتقوػ، وجممنا بالعافية، 
وطير قموبنا مف النفاؽ وأعمالنا مف الرياء، وألسنتنا مف الكذب، وأعيننا مف الخيانة، فإنؾ تعمـ خائنة األعيف وما 

معنا ىذا جمعًا مباركًا مرحومًا، واجعل تفرقنا مف بعده تفرقًا معصومًا وال تجعل فينا تخفي الصدور، الميـ اجعل ج
 وال منا وال معنا شقيًا وال محرومًا، وصمى هللا عمى سيدنا دمحم النبيِّ األميِّ وعمى آلو وصحبو وسمـ.

 والحمد  رب العالميف 
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 ـاستق ِـ با آمنت َل( :  027 - 022) الدرس

 07-10-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

: في كتاب رياض الصالحيف عقد اإلماـ النووؼ رحمو هللا  تعالى في الباب الثامف باب أييا اإلخوة األكاـر
ِ الثََّقِفيِّ َقاَؿ: ُقْمُت  االستقامة، عقد فصبًل ضمنو بعض األحاديث في مقدمة ىذه األحاديث، َعْف ُسْفَياَف ْبِف َعْبِد َّللاَّ

ـِ َقْواًل اَل َأْسَأُؿ َعْنُو َأَحًدا َبْعَدَؾ، َقاَؿ:  ْسبَل ِ ُقْل ِلي ِفي اإْلِ  َيا َرُسوَؿ َّللاَّ

 َُ(()) ـْ  ْل آَمْنُت ِباَّللهِ َفاْسَتِق

 ] مسمـ، أحمد [

 نصيحة جامعة مانعة، حقيقة أساسية، اإلسبلـ كمو ضغطو النبي ملسو هيلع هللا ىلص في كممتيف، اإلسبلـ كمو: 

)) ـْ َُْل آَمْنُت ِباَّللهِ َفاْسَتِق (( 

ْف فسدت فسد السموؾ ف اختمت اختل السموؾ، أؼ اإلسبلـ عقيدة وسموؾ، إف صحت العقيدة صح السموؾ، وا  ، وا 
 البد مف أف تظير عمى سموكؾ انحرافًا، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ:  -ودققوا في كممة البد  -عقيدة مغموطة تعتقدىا ال بد 

)) ـْ َُْل آَمْنُت ِباَّللهِ َفاْسَتِق (( 

ت في أقاصي الصيف، وفي تخوـ السؤاؿ: ما السر الذؼ جعل اإلسبلـ ينتشر في اآلفاؽ، وراية المسمميف رفرف
أوربة إلى فينا، إلى مشارؼ باريس، إلى شماؿ إفريقيا، ما ىذا السبب، لماذا انتشر اإلسبلـ، لماذا أصبح رعاة 
الغنـ قادًة لؤلمـ، رعاة الغنـ أصبحوا قادة لؤلمـ ؟ ألنيـ فيموا اإلسبلـ كممتيف ال كممة واحدة، فيموا اإلسبلـ إيماًنا 
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 واستقامة، 

(()) ـْ  َُْل آَمْنُت ِباَّللهِ َفاْسَتِق

لذلؾ ال أستطيع أف أرػ شيئًا أدعى إلى انتشار اإلسبلـ وتركيز دعائمو وترسيخ مفاىيمو وتعزيز قيمو وتمكينو في 
النفوس كأف نرػ مثبًل أعمى، دعنا مف أف تقوؿ: قاؿ زيد، أو قاؿ عبيد، موقف صادؽ أفضل مف ألف محاضرة 

رع أفضل مف ألف محاضرة في الورع، ما الذؼ جعل األجداد األسبلؼ رحميـ هللا في الصدؽ، موقف فيو و 
 تعالى يتفوقوف ؟ ألنيـ طبقوا ىذا الحديث، اإلسبلـ قوؿ وعمل، عقيدة وسموؾ، إيماف واستقامة.

ـِ َقْواًل اَل َأْسَأُؿ َعْنُو َأَحًدا َبْعَدَؾ، َقاَؿ: ْسبَل ِ ُقْل ِلي ِفي اإْلِ   َيا َرُسوَؿ َّللاَّ

)) ـْ َُْل آَمْنُت ِباَّللهِ َفاْسَتِق (( 

مثل دقيق، ميزاف، إذا شبينا  -كما قمت لكـ مف قبل  -ىل آمنت با اإليماف الذؼ أراده هللا ؟ نحف دائمًا عندنا 
الشيوات التي أودعيا هللا في اإلنساف بوزف خمسة كيمو وضعت في كفة، اآلف القناعات، اإليماف، التصورات، 

الثوابت التي تمتمكيا لف تقف في وجو ىذه الشيوات إال إذا كانت بوزنيا وزيادة، أما اعتقاد بسيط،  اليقينيات،
إدراؾ ضبابي، سماع كممة مف دوف تحقق، ىذا ال يستطيع أف يقف في وجو الشيوات، إذًا أنت بحاجة إلى 

صباح وحتى المساء يرػ مرضى، قناعات، فالطبيب مثبًل لماذا ترونو يبالغ في تنظيف الخضراوات ؟ ألنو مف ال
ىذا معو زحار، ىذا معو كوليرا، كل ىذه األمراض بسبب التموث، أو بسبب العدوػ، أو بسبب الفاكية غير 
المغسولة، أو الخضراوات غير المغسولة، تشكمت عند ىذا الطبيب قناعات ثابتة حممتو عمى أف يبالغ في تنظيف 

 إذا كانت عنده قناعات كافية، أعطيؾ مقياسًا دقيقًا، إذا تحركت فالقناعة الخضار والفواكو، اإلنساف ال يتحرؾ إال
ذا تطببت عند طبيب، ووصف لؾ وصفة وأنت  كافية، فإذا قمت: أنا اقتنعت، ولـ تتحرؾ فالقناعة غير كافية، وا 

نت عمق أعطيتو أجرتو، وبالغت في الثناء عميو، وأشدت بعممو، وأثنيت عمى حكمتو، وامتدحت شيادتو، وبي
عممو، لمجرد أنؾ لـ تشتر ىذه الوصفة فأنت مكذب لعممو، كل ىذا الكبلـ فارغ، فعدـ شرائؾ الوصفة أقوػ دليل 
عمى عدـ إيمانؾ بعمـ ىذا الطبيب، أما لو أردت أف تثني عميو، وأف تمؤل الوقت ثناًء عميو، فيذا كبلـ فارغ، لذلؾ 

 نحف مشكمتنا مشكمة عمل.
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  قاؿ: النبي ملسو هيلع هللا ىلص

)) ـْ َُْل آَمْنُت ِباَّللهِ َفاْسَتِق (( 

الحقيقة الحديث خطير وموجز، لكنني أردت أف أجسد ىذا الحديث بقصة لفقيٍو جميل اسمو عمى كل فـ، ىو عمـ 
مف أعبلـ الفقو، الفقياء كميـ عالة عميو، إنو اإلماـ أبو حنيفة النعماف، اآلف تروف معي مف خبلؿ قصتو أف أبا 

النعماف ما رفعو هللا عز وجل ألنو كاف ذكيًا، وألنو كاف حافظًا، وألنو كاف مستنبطًا، بل ألنو كاف ورعًا،  حنيفة
 وألنو كاف مطبقًا لما يعمـ، وألنو كاف قدوًة، وألنو كاف مثبًل.

لو كاف ىذا أبو حنيفة النعماف رحمو هللا تعالى مف أعبلـ الفقياء، فمو وقفنا وقفًة قصيرة عند اإلطار الخارجي 
الفقيو الكبير حسف الوجو، وسيـ الطمعة، عذب المنطق، حمو الحديث، ليس بالطويل البائف، وال بالقصير التي 

 تنبو عنو العيوف، وىو إلى ذلؾ لباس أنيق الثياب.

 مف قاؿ لؾ: إف المسمـ مظيره غير مقبوؿ، زاىد ؟ مف قاؿ لؾ ىذا الكبلـ ؟ أنت عمى ثغرة مف ثغر اإلسبلـ، فبل
يؤتيف مف قبمؾ، أنت سفير ىذا الديف، كيف يرتدؼ السفير ثيابو إذا كاف مدعوِّا إلى حفل في أعمى درجة ؟ ألنو 

 يمثل أمًة، يمثل دولة، يمثل شعبًا، والمسمـ سفير دينو، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))أنت عمى ِغرة مف ِغر اإلسالـ فال يؤتيف مف َبمؾ ((

يياجـ اإلسبلـ مف خبللؾ، إياؾ أف تكذب، إياؾ أف تخوف العيد، إياؾ أف تيمل عممؾ، إياؾ أف تسمح لمعدو أف 
إياؾ أف تخمف وعدؾ، إياؾ أف تبدو بمظير غير مقبوؿ، فكاف ىذا الفقيو العظيـ ذا لباس أنيق، بيي الطمعة، 

، َعْف َقْيِس ْبِف ِبْشٍر كثير التعطر، إذا طمع عمى الناس عرفوه مف طيبو قبل أف يروه، كاف مطبقًا لسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ْرَداِء َقاَؿ:   التَّْغِمِبيِّ َقاَؿ َأْخَبَرِني َأِبي َوَكاَف َجِميًسا أِلَِبي الدَّ

ـْ َشاَمٌة ِفي النهاِس َفِإفه َّللاهَ ََّل ُيحِ  ـْ َحتهى َتُكوُنوا َكَأنهُك ـْ َوَأْصِمُحوا ِلَباَسُك َش  بُّ ))َفَأْصِمُحوا ِرَحاَلُك اْلُفْحَش َوََّل التهَفحُّ
اَمِة ِفي النهاِس(( ََاَؿ َحتهى َتُكوُنوا َكالشه ـٍ  ـٍ َعْف ِىَشا ََاَؿ َأُبو ُنَعْي  ََاَؿ َأُبو َداُود َوَكَذِلَؾ 

 ] أبو داود، احمد [
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 وكاف عميو الصبلة والسبلـ يعرؼ بريح المسؾ.

أروع ما فييا مف طيوب، دعاه المنصور ذات مرة إلى  ىذا اإلماـ العظيـ أوؿ مف فتق أكماـ الفقو، واستخرج
ا، لـ يكف كريمًا، وربما كانت ىذه الصفة  زيارتو، المنصور مف أقوػ خمفاء بني العباس، وكاف مف أكثرىـ شحِّ
كرامو والترحيب  مدحًا ال ذمًا، ضف بأمواؿ األمة عف أف ينفقيا ىكذا وىكذا، فمما صار عنده بالغ في إعظامو وا 

دنى مجمسو منو، وجعل يسائمو عف كثير مف شؤوف الديف والدنيا، فمما أراد االنصراؼ دفع إليو بكيس فيو بو، وأ
ثبلثوف ألف درىـ، عمى ما كاف معروفًا مف إمساؾ المنصور، مع أنو كاف ممسكًا، كممة ممسؾ لطيفة، فقاؿ أبو 

ني ألخشى عميو السرقة، حنيفة: يا أمير المؤمنيف، إنني غريب في بغداد، وليس ليذا الماؿ م وضع عندؼ، وا 
 فاحفظو لي عندؾ في بيت الماؿ، حتى إذا احتجتو طمبتو منؾ.

كبلـ منطقي لطيف، ما عندؼ مكاف، وأخشى أف يسرؽ، فدعو عندؾ، أحيانا يطيع اإلنساف هللا عز وجل بمطف، 
نساف يطيع هللا عز وجل بموقف عنيف، موقف فيو فظاظة، أبو حنيفة النعماف كا ف حكيمًا، فيذا الماؿ ما قِبمو، وا 

ولكف ما رده بعنف، وال بفظاظة، أخاؼ عميو السرقة فاحفظو لي عندؾ في بيت الماؿ، حتى إذا احتجتو طمبتو 
منؾ، فأجابو المنصور عمى رغبتو، غير أف الحياة لـ تطل بعدئذ بأبي حنيفة، فمما وافاه األجل وجد في بيتو 

ا المبمغ، فمما سمع المنصور بذلؾ قاؿ: يرحـ هللا أبا حنيفة فقد خدعنا، وأبى ودائع لمناس تزيد عمى أضعاؼ ىذ
 أف يأخذ منا شيئًا.

ىذه القصة ليا معنى، أنت إذا تعففت عف ماؿ، أو أردت أف تقيـ الحق، أو أردت أف تأمر بالمعروؼ، أو أردت 
؟ ىل ينبغي أف تكوف معنفًا ؟ ال،  أف تنيى عف المنكر، ىل ينبغي أف تكوف قاسيًا ؟ ىل ينبغي أف تكوف فظاً 

المسمـ رقيق لطيف، ظمو خفيف فبل داعي، ىذا الماؿ ال أقبمو، ىذا ماؿ حراـ، لست حكيمًا، يمكف أف ترفض ىذا 
 الماؿ مف دوف أف تكوف عنيفًا، ومف دوف أف تكوف قاسيًا، ومف دوف أف تكوف فظًا.

ـَ الغمظة يا أخي ؟ لقد أرسل هللا مف قاؿ إنساف ألحد الخمفاء: إنني سأعظؾ بغمظة إنساف ف قاؿ لو ىذا الخميفة: ول
 ىو خير منؾ إلى مف ىو شر مني، أرسل موسى إلى فرعوف، فقاؿ لو:
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ُر َأْو َيْخَشى﴾ نًا َلَعمهُو َيَتَذكه ََْوًَّل َليِّ  ﴿َفُقوََّل َلُو 

 [44] سورة طو: اآلية 

 ىل ىناؾ رجل أقسى مف فرعوف ؟ وىو الذؼ قاؿ:

ـُ اْْلَْعَمى﴾﴿َأَنا   َربُُّك

 [24] سورة النازعات: اآلية 

 ومع ذلؾ:

ََْوًَّل َليِّنًا﴾   ﴿َفُقوََّل َلُو 

 [44] سورة طو: اآلية 

دع العنف، دع القسوة، كف لطيفًا، كف خفيف الظل، كف ذكيًا في رفضؾ، فيذا موقف ينـّ عمى ذكاء عاؿ، قاؿ: 
منا شيئًا، لماذا فعل ىذا أبو حنيفة ؟ ألنو كاف يوقف أنو ما أكل يرحـ هللا أبا حنيفة، فقد خدعنا، وأبى أف يأخذ 
 امرؤ أزكى وال أعز مف لقمة يناليا مف كسب يده.

لذلؾ أبو حنيفة النعماف الفقيو األوؿ الذؼ يعد كل الفقياء عالة عميو، أبو حنيفة النعماف الذؼ فتق أكماـ الفقو، 
إال هللا، كاف مع ذلؾ كاف لو عمل، كاف تاجرًا، لذلؾ خصص شطرًا مف والذؼ ترؾ لنا تراثًا بالفقو ال يعمـ قيمتو 

وقتو لمتجارة، فقد جعل يتجر بالخز وأثوابو، وكانت تجارتو ذاىبًة آيبًة بيف مدف العراؽ، وكاف لو متجر معروؼ 
جدوف فيو يقصده الناس، فيجدوف فيو الصدؽ في المعاممة، واألمانة في األخذ والعطاء، وال ريب أنيـ كانوا ي

الذوؽ الرفيع أيضًا، فإذا كنت مؤمنًا فبل تعتقد أنو يجب أف يكوف ذوقؾ متخمفًا، ومظيرؾ غير مقبوؿ، ودكانؾ 
فوضوية، أنا زاىد، مف قاؿ لؾ ذلؾ ؟ كف منظمًا، ترػ غير المؤمف منظًما، المؤمف يضع في جيبو، أيدىا أيد، 

ضباط، انضباط في الحسابات، تنظيـ في المحل، نظافة في اتركيا لسيدؾ، ليس ىذا ىو اإليماف، اإليماف ىو ان
 المظير.

يجد الناس في محمو الذوؽ الرفيع أيضًا، وكانت تجارتو  -ىذه دعائية  -فكاف أبو حنيفة النعماف، رضي هللا عنو 
ناس تدر عميو خيرًا وفيرًا، فكاف يأخذ الماؿ مف حمو، ويضعو في محمو، اسمع ىذه الكممة ما ألطفيا، ىذا ج
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نفاقيا، الماؿ  ناقص، فكاف يأخذ الماؿ مف حمو، ويضعو في محمو، تسعة أشطار المعصية في كسب الماؿ وا 
نفاؽ الماؿ، لذلؾ أبو حنيفة النعماف كاف  تسعة أقساـ، تسعة أشطار، تسعة أعشار المعصية مف كسب الماؿ، وا 

 يأخذ الماؿ مف حمو، ويضعو في محمو.

أحصى أرباحو مف تجارتو، واستبقى منيا ما يكفيو لنفقتو، والباقي يشترؼ حوائج  عرؼ أنو كمما حاؿ عميو الحوؿ
القراء، والمحدثيف، والفقياء، وطبلب العمـ، وأقواتيـ، وكسوتيـ، ىذا تاريخ أبي حنيفة النعماف، يستبقي مف أرباحو 

و إلى هللا، فإذا وفرنا لو حاجتو، مصروفو السنوؼ، والباقي حسب قناعتو أف ىذا الذؼ يطمب العمـ ىذا سوؼ يدع
 حاجتو فقد فعمنا شيئًا عظيمًا.

فإذا دفع أموالو ليؤالء طبلب العمـ، لمقراء، لممحدثيف، لمفقياء، لطمبة العمـ، كاف يقوؿ: ىذه أرباح بضائعكـ، 
نبغي أف أجراىا هللا لكـ عمى يدؼ، انظر إلى التواضع، ىذا قوؿ أبي حنيفة النعماف، فإذا أردت أف تعطي مااًل أي

تجرح ىذا اإلنساف ؟ خذ ىذه مف زكاة مالي، أىكذا المسمـ ؟ لي فضل عميؾ، أذىبت فضمؾ كمو، إذا أعطى 
طبلب العمـ، قراء القرآف، المحدثيف، الفقياء، ما كاف يعطي سيدنا أبو حنيفة ما عميو مف زكاة فقط، ألف النبي 

 مف أيف استنبط النبي ىذا القوؿ ؟ ىذا حكـ في قولو تعالى: ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: ))في الماؿ حق سوػ الزكاة((،

ََِبَل اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِرِب َوَلِكفه اْلِبره َمْف َآَمَف ِباَّللهِ َواْليَ  ـْ  ـِ اآْلَِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب ﴿َلْيَس اْلِبره َأْف ُتَولُّوا ُوُجوَىُك ْو
ََاـَ َوالنهِبيِّيَف َوَآَتى اْلَما ََاِب َوَأ اِئِميَف َوِفي الرِّ ِبيِل َوالسه اَلَة  َؿ َعَمى ُحبِِّو َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَف َواْبَف السه الصه

 َوَآَتى الزهَكاَة﴾

 [177] سورة البقرة: اآلية 

ف يقوؿ ليـ أيضًا: وهللا ما معنى إنفاؽ الماؿ األوؿ غير إنفاؽ الثاني، إذًا في الماؿ حق سوػ الزكاة، وكا
نما ىو فضل هللا عمي فيكـ، فما في رزؽ هللا حوؿ ألحد غير هللا، ىذه قاعدة أساسية،  أعطيتكـ مف مالي شيئًا، وا 
اإلنساف يرزقو هللا ال بذكائو، وال بخبرتو، وال بسعيو، وال بعممو، ولكف بتوفيق هللا، لذلؾ ىذه اآلية الكريمة التي 

 سير عمى أنيا مف اآليات الجامعة المانعة:أجمع عمماء التف
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 ﴿َوَما َتْوِفيِقي ِإَّله ِباَّللهِ﴾

 [88] سورة ىود: اآلية 

أؼ لف يتحقق عمل عمى وجو األرض إال بتوفيق هللا، فمف ابتغى أمرًا بمعصية كاف أبعد مما رجا، وأقرب مما 
 اتقى.

وب خز، قاؿ لو أبا حنيفة: ما لونو ؟ قاؿ: كذا وكذا، جاءه يومًا رجل قاؿ لو: يا أبا حنيفة، إنني بحاجة إلى ث
قاؿ: اصبر حتى يقع لي فآخذه لؾ، فما إف دارت الجمعة حتى وقع لو الثوب المطموب، فمر بو صاحبو، فقاؿ لو 
أبو حنيفة: قد وقعت لي حاجتؾ، وأخرج إليو الثوب، فأعجبو، وقاؿ: كـ أدفع لغبلمؾ ثمنو ؟ قاؿ: درىمًا، قاؿ 

ستغراب: درىمًا واحدًا ! قاؿ: نعـ، قاؿ: ما كنت أظف أنؾ تيزأ بي يا أبا حنيفة، قاؿ: وهللا ما ىزئت بؾ، الرجل با
نما اشتريت ىذا الثوب وآخر معو بعشريف دينارًا ذىبيًا ودرىًما مف فضة، وقد بعت أحد الثوبيف بعشريف دينارًا  وا 

 يس.ذىبًا، وبقي عمي ىذا بدرىـ واحد، وما كنت ألربح عمى جم

إذا كاف مف كرامة المؤمف أف تراعيو، أنا ال أريدؾ أال تربح عميو، فإذا زارؾ أخوؾ في القرابة، في أخوة با اربح، 
وال تستغل أنو جاءؾ إلى ىذا المكاف، ومنحؾ ثقتو المطمقة، ولـ يسأؿ عف السعر، ولـ يدقق، ولـ يحقق، ولـ 

بؾ رفعت لو السعر حتى بعتو ىذه البضاعة بأغمى مف يفتش، فأنت حينما شعرت أف ىذا اإلنساف لف يحاس
ثمنيا، ليس ىذا مف المروءة أبدًا، ىذا الذؼ جاء مستسممًا، واثقًا، مانحًا إياؾ ثقتو، ينبغي أال ترفع عميو السعر، 

 وىذه نقطة ميمة جدًا.

ـَ َيُقوُؿ: الحقيقة َعْف ُسْفَياَف ْبِف َأِسيٍد اْلَحْضَرِميِّ َقاَؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ    َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ٌؽ َوَأْنَت َلُو ِبِو َكاِذٌب(( َث َأَخاَؾ َحِديًِا ُىَو َلَؾ ِبِو ُمَصدِّ  ))َكُبَرْت ِخَياَنًة َأْف ُتَحدِّ

 ] أبو داود [

قطعة مف ىذه أحيانا يأتيؾ إنساف ليشترؼ حاجة، وىو خبير، كل شيء تقولو لو ال يقبمو، يقوؿ لؾ: أعطني ىذه ال
الماركة، ميما تكممت فكبلمؾ غير مقبوؿ عنده، ىذا الشخص خبير، أحيانًا يأتيؾ شخص جاىل بالبضاعة، 
يقوؿ لؾ: أنا ال أعرؼ، رجاًء انصحني، يأتي البائع المسمـ الذؼ أذف الظير فأسرع إلى الجامع ىذه فرصة، عنده 

ه القطعة، ىذه الماركة، ىل تظف أف ىذه قضية سيمة شيء كاسد، وشيء رائج، الكاسد ينصح بو، ىذا الموف، ىذ
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 عند هللا عز وجل ؟ ماذا فعمنا يا أخي ؟ بعنا واشترينا، هللا قاؿ: 

َبا ﴾ ـَ الرِّ  ﴿َوَأَحله هللُا اْلَبْي ََ َوَحره

 ىل تدرؼ أف ىذا الذؼ قاؿ لؾ: أنا ال أعرؼ، فانصحني.

َث َأَخاَؾ حَ  ٌؽ َوَأْنَت َلُو ِبِو َكاِذٌب(()) َكُبَرْت ِخَياَنًة َأْف ُتَحدِّ  ِديًِا ُىَو َلَؾ ِبِو ُمَصدِّ

وهللِا الديف بالمعاممة، الديف بالمحاككة قاؿ عمر بف الخطاب رضي هللا عنو لرجل: ىل جاورتو ؟ قاؿ: ال، ىل 
 سافرت معو ؟ قاؿ: ال، ىل حاككتو بالدرىـ والدينار ؟ قاؿ: ال، قاؿ: أنت ال تعرفو.

رأة عجوز تطمب ثوب خز، ىذا أبو حنيفة النعماف، الذيف يقولوف عنو: لو أراد أف يقنعؾ أف ذات يـو جاءتو ام
ىذا التراب ذىب ألقنعؾ بيذا، معو حجة قوية، جاءتو امرأة عجوز تطمب ثوب خّز، فأخرج ليا الثوب المطموب، 

نيا األمانة يا أبا حنيفة، فبعني الثوب بما قاـ عميؾ  فقالت لو: إنني امرأة عجوز، وال عمـ لي باألثماف، وا 
برأسمالو، وأضف إليو ربحًا قميبًل، فإنني ضعيفة، فقاؿ ليا: إني اشتريت ثوبيف اثنيف في صفقة واحدة، ثـ إني 

 بعت أحدىما برأس الماؿ إال أربعة دراىـ، فخذيو بيا، وال أريد منؾ ربحًا.

نة دخمت عمى بائع أقمشة واشترت قطعة، قالت كنا مرة في الحج قبل عاميف أو ثبلثة، سمعت أف امرأة في المدي
لو: راعنا، قاؿ لو: تكرميف، قالت لو: ألجل رسوؿ هللا راعنا، لف القطعة بورؽ جيد، وقدميا ليا ىدية لما رجتو 

 برسوؿ هللا، وىو عند رسوؿ هللا.

 : ـَ  َعْف َجاِبٍر َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََْتَضى (())غَ  ـْ َكاَف َسْياًل ِإَذا َباَع َسْياًل ِإَذا اْشَتَرى َسْياًل ِإَذا ا ََْبَمُك ُ ِلَرُجٍل َكاَف   َفَر َّللاه

 ] البخارؼ، ابف ماجو، الترمذؼ [

التاجر رحيـ، أحيانا امرأة ضعيفة عاجزة، أحيانا شخص يقوؿ لؾ: أريد بربع ليرة شاؼ، ىناؾ شخص ال يتحمل، 
لو، فيقوؿ: ما عندنا، قصة قديمة منذ عشريف سنة، قاؿ عامل لبائع: أعطني بفرنؾ جبنة، أعطاه  ويعّدىا إىانة

 قطعة، قاؿ لو: ضع لي مف ىذه.
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ىناؾ إنساف يكوف جبار الخواطر، الحقيقة يمكف أف يكوف بيعؾ وشراؤؾ طريًقا إلى هللا، رحمتؾ، لطفؾ، 
 تواضعؾ، حسف تخمصؾ، عدـ قسوتؾ.

رثًة عمى أحد جمسائو، فمما انصرؼ الناس، ما قاؿ لو أماـ الناس، ىناؾ نصيحة، وىناؾ  رأػ ذات يـو ثياباً 
فضيحة، النصيحة دائمًا بينؾ وبيف فبلف، والفضيحة عمى مؤل، أنا أنصحو، ال، ىذه ليست نصيحة، ىذه 

 فضيحة، ىذا تشيير، إذا كنت صادقًا في نصيحتؾ فينبغي أف تنصحو عمى انفراد.

اس قاؿ لو: ارفع ىذا المصمى، وخذ ما تحتو، فرفع الرجل المصمى، فإذا تحتو ألف درىـ، قاؿ لو فمما انصرؼ الن
أبو حنيفة النعماف: خذىا، وأصمح بيا شأنؾ، البس، فقاؿ الرجل: إنني موسر، أنا غني، وقد أنعـ هللا عمي، وال 

آثار نعمتو ؟ أما بمغؾ أف رسوؿ هللا صمى حاجة لي، فقاؿ لو أبو حنيفة النعماف: إذا كاف هللا قد أنعـ عميؾ فأيف 
 هللا عميو وسمـ يقوؿ: 

 ))إف هللا يحب أف يرى أِر نعمتو عمى عبده((

دائمًا يشكو، والواقع ليس كذلؾ، لكف الشكوػ صارت طبع ىذا اإلنساف، يقوؿ: مف تمارض مرض، مف ادعى 
عبًل، إذا كاف الواحد صحيح الجسـ فبل المرض ادعاء، المرض كفر بنعمة الصحة، جزاء ىذا الكفر أنو يمرض ف

نة خسرت  يتمارض، إذا كاف هللا عز وجل ميسًرا لو التجارة قفبل يقل: السوؽ مسمومة، ال بيع وال شراء، ىذه السَّ
خمسمئة ألف، ىل عممت ما قصد كبلمو ؟ نقص ربحو خمسمئة ألف، فاعتبرىا خسارة، وىي نقص مف ربحو 

ؾ زوجة، وأوالد، آكل، شارب، نائـ، مطمئف، آمف، ما عميؾ طمب، ما عميؾ ديف، فقط، الحمد ، لؾ بيت، وعند
عندؾ قوت يومؾ، ىناؾ شخص يقوؿ: الحمد ، هللا تفضل عمي، هللا أنعـ عمينا بالصحة واإليماف، وراحة الباؿ، 

وتربح، وتأكل وتشرب، ىذه نعـ كبرػ، لما ربنا يراؾ واقعًيا شاكًرا لمنعـ عارفا لمجميل يزيدؾ، باستمرار تعمل 
 : صمى هللا عميو و سمـوتذىب إلى النزىات، وأمورؾ منتظمة، قاؿ 

 ))إف هللا يحب أف يرى أِر نعمتو عمى عبده((

فاإلنساف ال يكف كثير الشكوػ، ويعاب أف تشكو الرحيـ إلى الذؼ ال يرحـ، وىذا الذؼ شكا حالو إلى غني ذىب 
 المعطي، هللا ىو المتفضل.ثمثا دينو، هللا ىو الرزاؽ، هللا ىو 
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 بمغ مف جود أبي حنيفة وبره بالناس أنو إذا أنفق عمى عيالو نفقًة تصدؽ بمثميا عمى غيرىـ مف المحتاجيف، 

 ))ليس منا مف وس َ هللا عميو ِـ َتر عمى عيالو ((

طيع أف آكميا، أعطوىا كمما أنفق نفقًة عمى عيالو أنفق مثميا عمى المحتاجيف، أما عامة الناس فيذه األكمة ال أست
لفبلنة، الشيء الذؼ عافتو نفسو ينفقو، وهللا سمعت عف أسرة كاف عندىا وليمة بالمستوػ الرفيع، وعندىـ خادمة 

 في البيت، ألزمتيا سيدة المنزؿ أف تأكل مف طعاـ قديـ، وأشيى أنواع الطعاـ أماميا، هللا عز وجل كبير.

أف رجبًل وزوجتو كانا في البيت، طرؽ الباب سائل، فكاف يأكل ىذا الرجل  يقولوف قصة رمزية، ولكنيا بميغة جدًا،
مع امرأتو دجاجًا، فقالت لو: سائل في الباب، فيمت أف تعطيو شيئًا مف الطعاـ، فنيرىا، وقاؿ: اطرديو، ثـ 

يف طرؽ ساءت العبلقة بيف ىذيف الزوجيف، وانتيت بطبلؽ الزوجة، جاء رجل آخر فتزوج ىذه المرأة، وبعد سن
الباب، وكانا يأكبلف دجاجًا، فمما ذىبت لتفتح الباب عادت مضطربة، قاؿ: مالؾ ؟ قالت: سائل في الباب، قاؿ: 
 ومف ىو ؟ اضطربت، قاؿ: مف ىو ؟ قالت: إنو زوجي األوؿ، فقاؿ ليا: أتعمميف مف أنا ؟ أنا السائل األوؿ.

انع، صرت عنده صانًعا، أحيانا أخ يأكل أمواؿ إخوتو هللا عز وجل قادر أف يقمب العممية قمبًا، كاف عندؾ ص 
كميـ ظممًا، يأخذ البناية واألرض، و إخوتو قّصر، اعمموا لي وكالة، عمموا لو وكالة، تدور األياـ فيصبح ىذا 

 المغتصب صانعًا عند إخوتو.

ألياـ، وزرؽ هللا ىذه امرأة قالت لضرتيا: ولد في بطني، وعمى يدؼ ولد، وعمى األرض ولد، وأنت عقيـ، دارت ا
العقيـ خمسة أوالد ذكور، وىؤالء األوالد الثبلثة ماتوا جميعًا، دع في ذىنؾ أف هللا عز وجل يقمب الوضع رأسًا 
عمى عقب، أقوؿ لكـ ىذه الكممة: هللا عز وجل يغفر ذنوبا كثيرة جدًا، لكنو يبدو أف ذنبيف خطيريف يأخذ 

والكبر، فإذا كاف عندؾ إنساف ضعيف في محمؾ التجارؼ فإياؾ أف  صاحبيما أخذ عزيز مقتدر، إنيما الظمـ
تستعمي عميو، إياؾ أف تستضعفو، إياؾ أف تستييف بو، إياؾ أف تظممو، ألف هللا كبير، والقصص في ىذا 
الموضوع ال تعد وال تحصى، بل إف القصص ىي العبر، والسعيد مف اتعع بغيره، والحقيقة أف اإلنساف إذا نجح 

تو، إف كانت العممية أو التجارية، أو أؼ نجاح، مع ىذا النجاح خطر كبير، ىو الكبر، مع ىذا النجاح في حيا
 خطر كبير، ىو الظمـ.
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أبو حنيفة النعماف رضي هللا عنو قطع عيدًا عمى نفسو أال يحمف با في أثناء كبلمو إال تصدؽ بدرىـ فضة، 
 عز وجل شيء منيي عنو، قاؿ تعالى:اليميف صادقة صحيحة، ولكف كثرة الحمف با 

ـْ﴾  ﴿َواْحَفُظوا َأْيَماَنُك

 [89] سورة المائدة: اآلية 

 أخذ عمى نفسو ىذا العيد.

الحع نفسؾ، عندؾ مخالفات، تقع فييا كثيرًا ؟ عّيف لكل مخالفة صدقة، كمما وقعت في ىذه المخالفة ادفع ىذه 
غالًيا عميؾ، وأمره غاٍؿ عميؾ إذا وقعَت في مخالفة مستمرة، الصدقة، إلى أف تقمع عنيا، إذا كاف هللا عز وجل 

ونفسؾ متساىمة عّود نفسؾ كل مخالفة صدقة بحسب دخمؾ، إذا اغتبت إنسانًا ادفع صدقة، ضاعت عميؾ صبلة 
ادفع صدقة، ىكذا عممنا أبو حنيفة رضي هللا عنو، أنو قطع عمى نفسو عيدًا أال يحمف با في أثناء كبلمو إال 

دؽ بدرىـ فضة، ثـ تدرج في األمر فجعل عمى نفسو عيدًا إف حمف با ليتصدقف بدينار مف ذىب، لكف تص
دققوا، أبو حنيفة بأيمانو كاف صادقًا، فكيف إذا حمف اإلنساف يمينًا كاذبًة ليبيع سمعًة، اآلف جاء مف الجامع، 

ؾ ؟ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى با، وبرسولو، ليست رابحة، بعناؾ ىذه دوف رأسماليا، أيف صبلت
 : ـَ  َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْمَعِة َمْمَحَقٌة ِلْمَكْسِب َوََاَؿ اْبُف َجْعَفٍر اْلَبَرَكَة((.  ))اْلَيِميُف اْلَكاِذَبُة َمْنَفَقٌة ِلمسِّ

 ] البخارؼ، مسمـ، النسائي، أبو داود، أحمد [

د الرحمف شريكًا ألبي حنيفة في بعض تجاراتو، فكاف أبو حنيفة يجيز لو أمتعة الخز، ويبعث كاف حفص بف عب
بيا معو إلى بعض مدف العراؽ، فجيز لو ذات مرة متاعًا كثيرة، وأعممو أف في ثوب كذا وكذا عيوبًا، وقاؿ لو: إف 

ف يعمـ المشتريف بما في األثواب ىممت ببيعيا فبيف لممشترؼ ما فييا مف عيب، فباع حفص المتاع كمو، ونسي أ
 مف عيوب.
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قاؿ لي تاجر أقمشة: جاءت بيعة إلى بمد بعيد، ما كاف عندؼ مف فضل زبالة البضاعة كميا وضعتيا في ىذا 
الطرد، وأرسمتيا، قاؿ لي: تخمصنا منيا، مف ىذا العمل هللا عز وجل جعمنا وراء األمـ، ألنو ليس ىناؾ استقامة، 

 كر لمشارؼ ىذه العيوب.ألف شريكو لـ يذ

فباع حفص المتاع كمو، ونسي أف يعمـ المشتريف بما في األثواب مف عيوب، ولقد أجيد نفسو في تذكر الرجاؿ 
الذيف باعيـ الثياب المعيبة، فمـ يفمح، نسي، فمما عمـ أبو حنيفة، ولـ يتمكف مف معرفة الذيف وقع عمييـ الغبف لـ 

 تصدؽ بأثماف المتاع كميا.يستقر قراره، ولـ تطب نفسو حتى 

ىذا الحل، وقعت في مشكمة، بعت بيعة غمط، ما عرفت صاحبيا، ادفع ثمنيا صدقة تسجل لو عند هللا صدقًة، 
فقبل أف يعرؼ رجٌل هللا عز وجل كانت عميو دفعة، ذىب إلى صاحبيا فوجد المحل مغمقا، ما الحل ؟ ادفع ىذا 

 دقة لو ىذا الحل.المبمغ صدقة  عز وجل تسجل عند هللا ص

عبد هللا بف المبارؾ يقوؿ لسفياف الثورؼ: يا أبا عبد هللا ما أبعد أبا حنيفة عف الغيبة، فإني ما سمعتو يذكر عدوًا 
 لو بسوء قط، فقاؿ لو سفياف: إف أبا حنيفة أعقل مف أف يسمط عمى حسناتو ما يذىبيا.

، وعامبًل قيل لو: إف الناس يتحدثوف عنؾ، فإنني لذلؾ سمعت أف رجبًل مف أىل العمـ، وكاف صالحًا ومخمصاً 
 أشفق عميؾ، فقاؿ لو: ىل سمعتني قمت عنيـ شيئًا ؟ قاؿ: ال، عمييـ فأشفق.

إف أبا حنيفة أعقل مف أف يسمط عمى حسناتو ما يذىبيا، ىذا قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ 
ـَ َقاَؿ: َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ    َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ َلُو َوََّل َمَتاَع َفَقاَؿ ِإفه اْلُمْفِمَس ِمْف  ََاُلوا اْلُمْفِمُس ِفيَنا َمْف ََّل ِدْرَى ُأمهِتي َيْأِتي َيْوـَ اْلِقَياَمِة ))َأَتْدُروَف َما اْلُمْفِمُس 
ـَ َىَذا َوََ  ََْد َشَت ـٍ َوَزَكاٍة َوَيْأِتي  ـَ َىَذا َوَضَرَب َىَذا َفُيْعَطى َىَذا ِمْف ِبَصاَلٍة َوِصَيا َذَؼ َىَذا َوَأَكَل َماَؿ َىَذا َوَسَفَؾ َد

ـْ فَ  ََْبَل َأْف ُيْقَضى َما َعَمْيِو ُأِخَذ ِمْف َخَطاَياُى ـه ُطِرَح َحَسَناِتِو َوَىَذا ِمْف َحَسَناِتِو َفِإْف َفِنَيْت َحَسَناُتُو  ُطِرَحْت َعَمْيِو ُِ
 ((ِفي النهارِ 

 ] مسمـ، الترمذؼ، أحمد [
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كاف أبو حنيفة ودوًدا ووفًيا، فإذا مر بو الرجل مف الناس قعد في مجمسو عف غير قصد، وال مجالسة، فإذا قاـ 
ف كانت لو حاجة قضاىا حتى يجره إلى مواصمتو  ف كاف بو مرض عاده، وا  سأؿ عنو، فإف كاف بو فاقة وصمو، وا 

 جرًا.

ف كاف لو حاجة اسمعوا، ىذا اإلنساف الذؼ  ف كاف مريضًا عاده، وا  التقى مع أبي حنيفة، إف كاف فقيرًا وصمو، وا 
قضاىا لو، إلى أف تعمق ىذا اإلنساف بأبي حنيفة، مف السيل أف يتعمق بؾ اإلنساف لكبلمؾ، وصف كبلمؾ، 
عمى  عمى المنطق الرائع، عمى الطبلقة، ىذه شكميات، يتعمق الناس بؾ عمى إحسانؾ، عمى خدمتؾ ليـ،

تواضعؾ، إذا أردت أف تأخذ بيد هللا عز وجل فإياؾ أف تظف أف كبلمؾ وحده يأخذ بيدىـ، أو أف منطقؾ وحده، 
 أو أف ذكاءؾ وحده، ىذا كمو لؾ، ىـ ماذا أصابيـ منؾ ؟ إذا أصابيـ شيء مف إحسانؾ يحبونؾ.

 ، وبغض مف أساء إلييا.يا داود ذكر عبادؼ بإنعامي إلييـ، فإف النفوس جبمت عمى حب مف أحسف إلييا

 وفوؽ كل ذلؾ كاف أبو حنيفة رحمو هللا تعالى صواـ نيار، قواـ ليل، خدينًا لمقرآف، مستغفرًا باألسحار.

اسمعوا ىذه النقطة الدقيقة جدًا، مف أسباب توغمو في العبادة واندفاعو فييا أنو أقبل ذات يـو عمى جماعة مف 
لذؼ ترونو ال يناـ الميل، فما إف المست كمماتيـ ىذه مسمعو حتى قاؿ: الناس فسمعيـ يقولوف: إف ىذا الرجل ا

 إني عند الناس عمى خبلؼ ما أنا عميو عند هللا، وهللا ال يتحدث الناس عني منذ الساعة بما ال أفعل.

زؽ أحيانًا تكوف لؾ مكانة عند الناس، فبلف ورع جدًا، فبلف قواـ ليمو، إذا لـ تكف كذلؾ فاإلنساف يشعر بتم
واختبلؿ، فيو يبدو أنو مّر عمى جماعة قالوا: ىذا الذؼ ال يناـ الميل، ىذا القواـ، ىذا العابد، وىو ليس كذلؾ، 

 شعر بحرج كبير، قاؿ: يا نفس إني عند الناس عمى خبلؼ ما أنا عميو عند هللا، ليذا قاؿ هللا عز وجل.

ـَ َتُقوُلوَف َما ََّل   (﴾3( َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد َّللاهِ َأْف َتُقوُلوا َما ََّل َتْفَعُموَف )2 َتْفَعُموَف )﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ِل

 ] سورة الصف [
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لف أتوسد فراشًا بعد اليـو حتى ألقى هللا، إال أنا لي مبلحظة، أنو ما ناـ إطبلقًا، ىذا كبلـ غير واقعي، هللا عز 
 ـ الميل قاؿ تعالى:وجل لما أمر النبي عميو الصبلة والسبلـ بقيا

ُل ) ِمياًل )0﴿َيا َأيَُّيا اْلُمزهمِّ ـِ المهْيَل ِإَّله ََ َُ ِمياًل )2(   ( َأْو ِزْد َعَمْيِو﴾3( ِنْصَفُو َأِو اْنُقْص ِمْنُو ََ

 ] سورة المزمل [

، ىذه مبالغة، يقـو الميل، أما أف يقـو كل الميل  ىذا لمنبي عميو الصبلة والسبلـ، اإلنساف لو جسـ، لو حاجة لمنـو
 فغير معقوؿ.

النقطة الثانية: لما سيدنا عمر جاءه مف أذربيجاف، وكره ىذا الرسوؿ أف يطرؽ باب عمر ليبًل، توجو إلى المسجد، 
المسجد في الميل ليس فيو مصباح، ىكذا يبدو، فداس عمى قدـ رجل، فإذا ىو سيدنا عمر، كاف يصمي، قاؿ: 

قاؿ: أنا عمر، قاؿ: يا أمير المؤمنيف أال تناـ الميل ؟ قاؿ: إف نمت الميل كمو  يرحمؾ هللا مف أنت ؟ الدنيا ليل،
ف نمت نيارؼ أضعت رعيتي.  أضعت نفسي أماـ ربي، وا 

إف  عمبًل في الميل ال يقبمو في النيار، ولو عمل في النيار ال يقبمو في الميل، كاف إذا أرخى الظبلـ سدولو 
المضاجع، الناس نياـ، إذا آوت األطيار إلى أوكارىا، وخبل كل حبيب عمى الكوف، وأسممت الجنوب عمى 

بحبيبو، وأغمقت المموؾ أبوابيا، ماذا يفعل أبو حنيفة ؟ قاـ فمبس أحسف ثيابو، وسرح لحيتو، وتطيب، وتزيف، ثـ 
لضراعة، فمربما قرأ يقف في محرابو، ويقطع بعض الميل قانتًا أو منحنيًا بصمبو عمى أجزاء القرآف، أو رافعًا يديو با

 القرآف، ربما قاـ الميل، لقد روؼ أنو قاـ الميل كمو، وىو يردد قولو تعالى عز وجل:

﴾ اَعُة َأْدَىى َوَأَمرُّ ـْ َوالسه اَعُة َمْوِعُدُى  ﴿َبِل السه

 [46] سورة القمر: اآلية 

في أخراؾ، فإذا لـ تخفو في الدنيا الذؼ يخاؼ في حياتو الدنيا يطمئنو هللا، إذا خفت هللا في دنياؾ طمأنؾ هللا 
 أخافؾ في اآلخرة.
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كاف مف أدعيتو رضي هللا عنو: يا مف يجزؼ بمثقاؿ ذرة خير خيرًا، و يا مف يجزؼ بمثقاؿ ذرة شر شرًا، أجر 
 عبدؾ النعماف مف النار، و باعد بينو و بيف ما يقربو منيا، و أدخمو في واسع رحمتؾ يا أرحـ الراحميف.

لنعماف ىذا االسـ الكبير كاف عابدًا، كاف ورعًا، كاف مستقيمًا، كاف محسنًا، و ىذا معنى قوؿ النبي أبو حنيفة ا
ـِ َقْواًل اَل َأْسَأُؿ َعْنُو أَ  ْسبَل ِ ُقْل ِلي ِفي اإْلِ َحًدا َبْعَدَؾ، عميو الصبلة والسبلـ حينما سألو رجل: َقاَؿ: ُقْمُت َيا َرُسوَؿ َّللاَّ

 َقاَؿ: 

َُْل آَمنْ  (()) ـْ  ُت ِباَّللهِ َفاْسَتِق

ِ ُقْل ِلي ِفي  ىذه القصة كميا، وليا تتمة إف شاء هللا تعالى نأخذىا في الدرس القادـ، َقاَؿ: ُقْمُت َيا َرُسوَؿ َّللاَّ
ـِ َقْواًل اَل َأْسَأُؿ َعْنُو َأَحًدا َبْعَدَؾ، َقاَؿ:  ْسبَل  اإْلِ

)) ـْ َُْل آَمْنُت ِباَّللهِ َفاْسَتِق (( 

كرر إف كل فيـ صحيح ينعكس سموكًا صحيحًا، كل خطأ في الفيـ أو خطأ في العقيدة أو خطأ في أعيد و أ
التصور أو اعتقاد فاسد البد مف أف يبنى عميو سموؾ فاسد، وانحراؼ واضح، و الحقيقة ىذه القصص أعمق عمييا 

البرىاف عمييا، أعرض عميكـ  ع آمااًل كثيرة، لماذا ؟ ألنني أعرض عميكـ حقائق اإلسبلـ مطبقة، القصة حقيقة م
نماذج إنسانية حية وقعت فعبًل، نحف ال يرفعنا عند هللا ال حضورنا ليذه المجالس فقط، و ال قراءتنا، و ال ازدياد 
ثقافتنا، و لكف يرفعنا عند هللا عز وجل أف نكوف في مستوػ ما نكوف، و أف نكوف عامميف بما نعمـ، مف عمل بما 

 ما لـ يعمـ. عمـ أورثو هللا عمـ

 والحمد  رب العالميف 
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 شئت ما فاصن َ تستحِ  لـ إذا( :  027 - 023) الدرس

 14-10-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

دؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصا
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، ونفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
ادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عب

 الصالحيف.
أييا اإلخوة المؤمنوف: موضوع الحديث الشريف اليـو ىو الباب الثالث والسبعوف مف كتاب رياض الصالحيف 

 لئلماـ النووؼ رحمو هللا وعنوانو: باب حسف الخمق.

أحيانا النبي عميو الصبلة والسبلـ يعرؼ الديف تعريفًا جامعًا مانعًا، الديف حسف الخمق، فمف غفل عف حسف 
 الخمق، وصمى، وصاـ، وحج، وزكى، لـ يحقق اليدؼ مف ىذا الديف.

كنت في لقاء سابق ذكرت تسعة أحاديث صحيحة مؤداىا جميعًا حسف الخمق، فَعف َجاِبِر ْبِف َسُمَرَة َقاَؿ: ُكْنُت ِفي 
ـَ َقاَؿ َوَأِبي َسُمَرُة َجالِ  : َمْجِمٍس ِفيِو النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ ـَ  ٌس َأَماِمي َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ُخُمًقا(( فه َأْحَسَف النهاِس ِإْساَلًما َأْحَسُنُي  )) َواِ 

 ] أحمد [

 النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما قاؿ: 

 ))بنّي اإلسالـ عمى خمس(( 

والزكاة والشيادة، ىذه دعائـ اإلسبلـ، وليست ىي اإلسبلـ، فيما يبدو مف ىذا الحديث أف الصبلة والصياـ والحج 
 فمف فعميا، ولـ يكف ذا خمق حسف فميس مسممًا، 
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َامة الصالة، إيتاء الزكاة، وصـو  ))بنّي اإلسالـ عمى خمس: شيادة أف َّل إلو إَّل هللا وأف دمحمًا رسوؿ هللا، وا 
 رمضاف وحج البيت مف استطاع إليو سبيال((

عمى ىذه الخمس، فاإلسبلـ بنى، إنو بناء األخبلؽ، إنو بناٌء أساسو الخمق القويـ، لذلؾ َعف َجاِبِر  اإلسبلـ بنيّ 
ـَ َقاَؿ َوَأِبي َسُمَرُة َجاِلٌس أَ  ى َماِمي َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّ ْبِف َسُمَرَة َقاَؿ: ُكْنُت ِفي َمْجِمٍس ِفيِو النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 : ـَ  َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ُخُمًقا(( فه َأْحَسَف النهاِس ِإْساَلًما َأْحَسُنُي  ))َواِ 

 ] أحمد [

ىذا الحديث متفق عميو، وكمكـ يعمـ أف تخريج الحديث بقوؿ العمماء: متفٌق عميو، أؼ اتفق عميو اإلماـ البخارؼ 
 واإلماـ مسمـ، وىذا مف أرفع أنواع الحديث.

: الحديث الث ـَ  اني: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ُخُمًقا((  ))َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنيَف ِإيَماًنا َأْحَسُنُي

 ] الترمذؼ، أحمد، الدارمي [

إف أكمل المؤمنيف أعمى مراتب اإلسبلـ أف تكوف ذا خمق حسف، وأعمى مراتب اإليماف أف تكوف ذا خمق حسف، 
 إيمانا أحسنيـ خمقًا، طبعًا اإلسبلـ ىو االنصياع  عز وجل، حينما قاؿ هللا عز وجل: 

ْنَس ِإَّله ِلَيْعُبُدوِف﴾  ﴿َوَما َخَمْقُت اْلِجفه َواإلِْ

 [56] سورة الذاريات: اآلية 

ة ىي الطاعة مع المحبة، لكف الطاعة العبادة ليا مرحمة معرفية، وليا مرحمة سموكية، وليا مرحمة جمالية، العباد
مع المحبة لف تكوف إال بناء عمى معرفة يقينية، وىذه العبادة، الطاعة مع المحبة ال بد أف تفضي إلى سعادة 
أبدية، إذا اإليماف كما قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ اإلسبلـ أعمى درجاتو حسف الخمق، يعني السموؾ، يعني 

العواـ ماذا يقولوف: الديف المعاممة، مف شاء صاـ، ومف شاء صمى، ولكنيا االستقامة، طريقة التعامل، لذلؾ 
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فاإلنساف حيف يبتعد عف جوىر الديف، ويظف أف شكميات الديف ىي الديف قد ضل سواء السبيل، فمثبًل نحف 
، أما إذا عرفتيا أنيا أحيانًا نعرؼ الطائرة بأنيا تطير، ىذا تعريف جامع مانع، لو ألغي الطيراف أللغيت ىويتيا

شيء واسع، البيت واسع، إذا عرفتيا أنيا شيء غاٍؿ الثمف، البارجة غالية الثمف، إذا عرفتيا أنيا فخمٌة في داخميا 
القصر، فخـٌ في داخمو، أما إذا عرفتيا تعريفًا جامعًا مانعا فقمت: الطيارة تطير، ىذه صفة جامعة مانعة، لو ألغي 

ـَ طرؼ التعريف أللغي طر  فو األوؿ، إًذا: َعف َجاِبِر ْبِف َسُمَرَة َقاَؿ ُكْنُت ِفي َمْجِمٍس ِفيِو النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 : ـَ  َقاَؿ َوَأِبي َسُمَرُة َجاِلٌس َأَماِمي َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

فه َأْحَسَف النهاِس ِإْساَلمً  ـْ ُخُمًقا(())َواِ   ا َأْحَسُنُي

 ] أحمد [

اإلسبلـ طاعة، االنصياع  عز وجل، الخضوع ألمر هللا، اإلنساف إذا أبت نفسو أف تخضع  في أوامره، أو 
ِ ْبِف َمْسُعوٍد َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ   أف تخضع لمرسوؿ عميو السبلـ في سنتو فيو متكبر، وفي الحديث َعْف َعْبِد َّللاَّ

ـَ قاؿ:   َعَمْيِو َوَسمَّ

 ))اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحقِّ َوَغْمُط النهاِس((

 ] مسمـ، الترمذؼ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [

 رد الحق، ال يكوف المسمـ مسممًا إال إذا خضع  عز وجل، استسمـ ألمره.

ُ َوَرُسولُ  ﴾﴿َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍف َوََّل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َََضى َّللاه ـْ ـُ اْلِخَيَرُة ِمْف َأْمِرِى  ُو َأْمرًا َأْف َيُكوَف َلُي

 [36] سورة األحزاب: اآلية 

يعني هللا عز وجل قاؿ ىذا حراـ، أمر بيذا، نيى عف ىذا، ىذه القضية ليست خاضعة لمبحث، أحيانًا في 
والمؤمف الصادؽ إذا االجتماعات، في المداوالت، في المفاوضات يقولوف: ىذا الموضوع غير خاضٌع لمبحث، 

عرؼ عظمة هللا عز وجل، وعرؼ أف ىذا القرآف كبلمو، وأف ىذا القرآف ال يأتيو الباطل مف بيف يديو وال مف 
خمفو، وأنو قطع الثبوت، وأنو حٌق مئة بالمئة، إذا عرؼ ذلؾ مستحيل أف يعطي القرآف حكمًا في موضوع، ثـ 

 يجعل المؤمف ىذا الموضوع خاضعًا لمبحث.
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﴾﴿َومَ  ـْ ـُ اْلِخَيَرُة ِمْف َأْمِرِى ُ َوَرُسوُلُو َأْمرًا َأْف َيُكوَف َلُي  ا َكاَف ِلُمْؤِمٍف َوََّل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َََضى َّللاه

 [36] سورة األحزاب: اآلية 

 قاؿ هللا عز وجل: ىذا حراـ.

مما ضعفت معرفتو يعني حراـ، أمرؾ هللا أف تغض بصرؾ، إذاً  غض البصر حق، أما المشكمة أف اإلنساف ك
با عز وجل ضعف اىتمامو با عز وجل، كمما ضعفت المعرفة با ضعف االىتماـ بأمر هللا، وكمما نمت 
معرفتؾ با عز وجل نمت اىتمامؾ بأمره، فأنت إذا رأيت أنؾ لست ميتمًا بأمر هللا ال تعبأ بو، لست معنيًا في 

تطبيق أمره فاتيـ إيمانؾ، إيمانؾ لو حجـ، إذا كاف إيمانؾ بحجـ يقّل  تطبيقو ليس عندؾ ىذا االىتماـ الكبير إلى
عف أف يحممؾ عمى التطبيق فيذا اإليماف غير كاؼ، الحد الكاؼ الحد المجدؼ أف يحممؾ إيمانؾ عمى طاعة هللا 
ة عز وجل، فأنت معؾ مقياس، أحيانًا اإلنساف يكوف بحاجة إلى ميزاف ضغط، كمما شعر بأعراض غير طبيعي
يحتاج إلى الذىاب إلى الطبيب ليقيس لو ضغطو، أحيانًا اإلنساف يشترؼ ميزاف ضغط، ويرتاح، عنده ميزاف 
ضغط في البيت، كمما شعر بوضع غير طبيعي بقيس ضغطو، النبي الكريـ أحيانًا أعطاؾ موازيف، ماداـ ليس 

ماداـ إيمانؾ ال يحممؾ عمى طاعة هللا  في السموؾ خمٌق قويـ معناه أف في اإلسبلـ ضعًفا، وفي اإليماف ضعًفا،
عز وجل فإيمانؾ إذا غير كاؼ، ىذا المقياس، ماداـ غض البصر غير واقع، إذا إيمانؾ بيذا الكتاب غير كاؼ، 
ماذا قاؿ سيدنا سعد ؟: ثبلثٌة أنا فييف رجل، وفيما ذلؾ أنا واحٌد مف الناس، ما سمعت حديثًا مف رسوؿ هللا عميو 

أنو حق مف هللا، فإذا شعرت أف ىذا الكبلـ كبلـ النبي، والنبي عميو الصبلة والسبلـ ال ينطق  السبلـ إال عممت
عف اليوػ، إف ىو إال وحٌي يوحى، ىذه إًذا تعميمات الصانع، فكمما عرفت عظمة الصانع تمقيت تعميماتو 

 :  بالتعظيـ، واالىتماـ واالندفاع إلى التطبيق، إذا الحديثاف اليـو

 سمميف الناس أسالما أحسنيـ خمقًا، وأكمميـ إيمانا، أحسنيـ خمقًا(())أحسف الم

 الحديث الثالث: 

 ))إف مف أحب عباد هللا إلى هللا أحسنيـ خمقًا((
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اإلسبلـ درجات، ال يحسف إسبلـ اإلنساف إال إذا كاف ذا خمق حسف، وال يكمل إيماف المؤمف إال إذا كاف ذا خمق 
 عز وجل إال إذا كنت ذا خمق حسف، أكاد أقوؿ: الديف كمو حسف الخمق، خمق حسف، وال تكوف مقربًا إلى هللا

نما تعرفو مف تعاممو معؾ، مف  المؤمف صارخ ظاىر بّيف، إنؾ ال تعرؼ المؤمف مف صبلتو أو مف صيامو، وا 
 تواضعو، مف أمانتو، مف عفتو، مف صدقو، مف رأفتو، مف رحمتو، مف إنصافو، مف وفائو، مف شجاعتو.

، الكـر تكميف، تتكـر إلى أف يصبح الكـر عندؾ ىنا ؾ توجييات جديدة، إنما الحمـ بالتحمـ، إنما الكـر بالتكـر
طبعًا، وتتحمـ أؼ تصنع الحمـ، وتتحمـ، إلى أف يصبح الحمـ عندؾ طبعًا، فأنت مكمف، وىناؾ أشياء تستفزؾ، 

، وال  يقعد، ويفعل، وال يفعل، لكف المؤمف ينضبط، وأشياء تثيرؾ، غير المؤمف يستجيب ليوػ نفسو، فيفور، ويقـو
 لذلؾ هللا عز وجل قاؿ:

ُ ُيِحبُّ  رهاِء َواْلَكاِظِميَف اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَف َعِف النهاِس َوَّللاه رهاِء َوالضه  اْلُمْحِسِنيَف﴾﴿الهِذيَف ُيْنِفُقوَف ِفي السه

 [134] سورة آؿ عمراف: اآلية 

توػ العفو عف الناس، مستوػ اإلحساف، اآلف إذا أردنا أف نكوف أقرب إلى هللا أحب في مستوػ كظـ الغيع، مس
 عباد إلى هللا يجب أف نكوف مف ذوؼ األخبلؽ الحسنة، والنبي عميو الصبلة والسبلـ وصفو هللا عز وجل:

ـٍ﴾ نهَؾ َلَعمى ُخُمٍق َعِظي  ﴿َواِ 

 [4] سورة القمـ: اآلية 

نؾ ذو خمق عظيـ ـْ يقل: وا  ـَ ل ، قاؿ: إنؾ لعمى، عمى تفيد االستعبلء والتمكف، يعني أحيانًا اإلنساف يستفزه ل
شيٌء، ينشأ صراٌع في نفسو، أيفعل ىذا أـ ال يفعل ؟ ىذه المشادة، ىذا الصراع قد ينتيي إلى أف ينفجر، وقد 

 ينتيي إلى أف يكظـ غيظو، ىذا حاؿ المؤمنيف، أما حاؿ النبي فمتمكف مف خمقو الكريـ.

ـٍ﴾﴿َوا ِ   نهَؾ َلَعمى ُخُمٍق َعِظي

 [4] سورة القمـ: اآلية 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

365 

ميما كاف في الشيء استفزاز كبير، ميما كاف ىناؾ وضع حرج جدًا، إنو ينتصر عمى نفسو، وال ينساؽ مع ىوػ 
 نفسو.

ـَ َقاَؿ:  ِ ْبُف َعْمٍرو ِإفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َقاَؿ َعْبُد َّللاَّ

ًَا (() ـْ َأْخاَل ـْ ِإَليه َأْحَسَنُك  )ِإفه ِمْف َأَحبُِّك

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، أحمد [

ف مف أَرب المؤمنيف مجمسًا مف رسوؿ هللا يـو القيامة، أحسنيـ خمقًا((  ))وا 

وف أحدنا إذا جمس مع مؤمف أعمى منو مرتبة يشعر أف ىذه الجمسة فييا مكسب كبير، فكيف إذا سمح لو أف يك
قريبًا مف رسوؿ هللا، يعني ىذا اإلنساف كمما اقترب مف هللا عز وجل، كمما أصبح مصدر سعادة، فيـو القيامة 
أقرب المؤمنيف مف رسوؿ هللا مجمسًا أحسنيـ خمقًا، تركيٌز مف النبي عميو الصبلة والسبلـ عمى حسف الخمق 

 منقطع النظير.

 مانًا أحسنيـ خمقًا.أحسف الناس إسبلما أحسنيـ خمقًا، أكمميـ إي

مف أحب عباد هللا إلى هللا أحسنيـ خمقًا، مف أقرب المؤمنيف مجمسًا مف رسوؿ هللا عميو السبلـ يـو القيامة 
 أحسنيـ خمقًا.

أنت أقرب الناس إلى النبي، وأحب العباد إلى هللا، وأكمل الناس إسبلمًا، وأكمميـ إيمانًا، إذاً  أنت ذا خمق حسف، 
ل أف توقع عقابؾ بزيد أو عبيد فكر، ىل ىذا العمل يرضي هللا عز وجل، عود نفسؾ ىذه وأنت مكمف فقب

المعادلة، كمما أردت أف تقدـ عمى شيء ماذا يرضي هللا ؟ أيرضيو أف أفعل ىذا ؟ أيرضيو أف أقسو ؟ أيرضيو أف 
أف نفسو تحت قدمو أقطع ؟ أيرضيو أف أضرب ؟ أيرضيو أف آخذ ؟ ماذا يرضي هللا عز وجل ؟ عبلمة المؤمف 

يدوسيا ولكف رضا هللا عز وجل فوؽ كل شيء، ليذا النبي الكريـ في الطائف قاؿ: إف لـ يكف بؾ غضٌب عمّي 
فبل أبالي، ولؾ العتبى حتى ترضى، لكف عافيتؾ أوسع لي، الحقيقة أف الذؼ ذاؽ مباىج الدنيا كميا، وذاؽ طعـ 

مف شيء أحب ألي مف أف أكوف قريبًا مف هللا عز وجل، وثمف القرب مف هللا عز وجل، يقوؿ لؾ وىو صادؽ: ما 
 القرب مف هللا عز وجل العمل الصالح، والدليل:
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 ﴿َفَمْف َكاَف َيْرُجوا ِلَقاَء َربِِّو َفْمَيْعَمْل َعَماًل َصاِلحًا﴾

 [110] سورة الكيف: اآلية 

يرة، مع زوجتؾ، مع أوالدؾ، مع مف ىـ أتحب أف تكوف قريبًا مف هللا عز وجل، في بيتؾ توجد أعماؿ صالحة كث
دونؾ، مع مف ىـ فوقؾ، مع جيرانؾ، مع الفقراء مع المساكيف، مع إخوانؾ مع أصدقائؾ، مع زمبلئؾ، مع 
الحيوانات، مع كل المخموقات، مع النبات، ىناؾ مف يدوس نبات يسبح هللا عز وجل، ىناؾ مف يعتني بذلؾ 

 قممتو، إذا ثبتو، المؤمف مصدر عطاء. النبات، إذا سقيتو فيذا عمل طيب، إذا

يقاع الضر، وىناؾ مف سمتو العميقة  ىناؾ قاعدة: إف اإلنساف لو سمو عميقة، ىناؾ مف سمتو عميقة األخذ، وا 
دخاؿ السرور، فالمؤمف أساس حياتو العطاء، يعطي ليرضي هللا عز وجل، غير المؤمف أساس حياتو  العطاء، وا 

حوذ عمى شيء يشعر بالغبطة والسرور، وكمما أنفق مالو يرػ في ىذا اإلنفاؽ مغرمًا، األخذ، كمما أخذ شيئًا، است
لذلؾ قالوا: إذا أردت أف تعرؼ ما إذا كنت مف أىل الدنيا أـ مف أىل اآلخرة تسأؿ نفسؾ ىذا السؤاؿ: ما الذؼ 

أف يعطي، وغير يدخل عمى قمبؾ السرور ؟ أف تعطي أـ أف تأخذ ؟ المؤمف قطعًا يدخل عمى قمبو السرور 
المؤمف قطعًا يدخل عمى قمبو السرور أف يأخذ، إذف أحسف الناس إسبلمًا أحسنيـ خمقًا، أكمل الناس إيمانًا 
  َقاَؿ: أحسنيـ خمقًا، إف مف أحب عباد هللا إلى الناس أحسنيـ خمقًا، َعْف َجاِبٍر َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

ًَا (())ِإفه  ـْ َأْخاَل ي َمْجِمًسا َيْوـَ اْلِقَياَمِة َأَحاِسَنُك ـْ ِمنِّ َرِبُك َْ ـْ ِإَليه َوَأ  ِمْف َأَحبُِّك

 ] الترمذؼ [

وأف خير ما أعطي اإلنساف خمق حسف، ىناؾ رجل عنده فندؽ مف ثمانيف طابقًا في دولة أجنبية، محجوز العاـ 
أت خبًرا في الجريدة عف معمل سيارات، لديو فائض نقدؼ، ليس لو كمو، كـ دخمو في اليـو ؟ واحد لديو معمل، قر 

استثمار، مميار مارؾ ألماني، وىذا مبمغ كبير جدًا، فائض مالي، فإذا ممؾ رجل ىذا المعمل يشعر بالفقر، 
 وبالحاجة، ماذا قاؿ النبي الكريـ ؟ 

 ))وأف خير ما أعطي اإلنساف خمق حسف((

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

367 

الماؿ، قد يعطى ماؿ قاروف، قد يعطى ممؾ فرعوف، قد يعطى قوة جسدية  خير ما أعطي اإلنساف، قد يعطى
كبيرة، بطل العالـ، قد يعطى شكبًل جميبًل جذابًا، قد يعطى ذكاء كأنشتايف، ذكي جدًا، ماذا قاؿ ىذا العالـ 
مة ىي الرياضي ؟ قاؿ: كل إنساف ال يرػ مف ىذا الكوف قوة ىي أقوػ ما تكوف، رحيمة ىي أرحـ ما تكوف، عمي

أعمـ ما تكوف، ىو إنساف حي، ولكنو ميت، يعني إذا ما رأيت عظمة هللا فأنت ميت، فقد تؤتى عقبًل راجحًا، وقد 
تؤتى مااًل وفيرًا، وقد تؤتى صحة وجمااًل وقوة وغنى، ماذا يقوؿ لؾ النبي الذؼ ال ينطق عف اليوػ ؟ ماذا يقوؿ 

 لؾ خبير مبعوث العناية اإلليية يقوؿ لؾ: 

 ف خير ما أعطي اإلنساف خمق حسف(())وأ

عطاؤؾ مف أؼ نوع ؟ مف أنواع عطاء قاروف، أـ مف أنواع عطاء فرعوف، أـ مف أنواع عطاء األنبياء والمرسميف، 
 ىذا الحديث الخامس. 

 السادس: 

 ))وأف المؤمف ليدرؾ بحسف خمقو درجة الصائـ القائـ((

ـ قائـ، ىذا تعبير إسبلمي، جاءت امرأة إلى سيدنا عمر قالت أؼ العبادة صـو في النيار، وقياـ في الميل، صائ
لو: يا أمير المؤمنيف: إف زوجي صواـ قواـ، أؼ مشغوؿ، قاؿ ليا: بارؾ هللا لؾ بزوجؾ، فقاؿ سيدنا عمي وىو 
بقربو: إنيا تشكو زوجيا، فسيدنا عمر انتبو، قاؿ: يا أبا الحسف إف كنت فيمت ىذا فاحكـ بينيا وبيف زوجيا: 

وجيا غارؽ في حب هللا فنسييا، فحكـ لو أف ىذا الزوج لو أربع نسوة، فممواحدة يـو مف أربعة أياـ، فألزمو أف ز 
يتفرغ ليا يوما مف كل أربعة أياـ، حتى إف سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص جاءتو امرأة عثماف بف مظعوف، فرأتيا السيدة عائشة 

إىمااًل شديدًا، فمما عاتبتيا عمى إىماؿ نفسيا قالت: إف عثماف صواـ بوضع غير مقبوؿ إطبلقًا، ميممة نفسيا 
 قواـ، يبدو أف النبي الكريـ وجيو، ونصحو، قاؿ لو: 

ف ْلىمؾ عميؾ حقًا، فأعط كل ذي  ))يا عِماف أليس لؾ بي أسوة حسنة أَـو وأناـ....إف لجسدؾ عميؾ حقًا، وا 
 حق حقو((
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ماف بتوجيو النبي الكريـ التفت إلى زوجتو، قالت السيدة عائشة في اليـو كبلـ لطيف ودقيق، فيبدو أف سيدنا عث
التالي: جاءتنا امرأة عثماف بف مظعوف عطرة نضرة، فمما سألتيا قالت ليا: أصابنا ما أصاب الناس، صارت في 

ذا كاف بيت المسمـ اىتماـ زوجيا، فمف العبادة أيضًا أف ييتـ اإلنساف بأىمو، ومف العبادة تيتـ الزوجة بزوجيا، وا  
فيو سعادة يفرح هللا عز وجل بيذا البيت، فالبيت المشحوف بالخبلفات والمنغصات والتباغض ىذا ليس بيتًا 

 يرضي هللا عز وجل،

ًة َورَ  ـْ َمَوده ـْ َأْزَواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَنُك ـْ ِمْف َأْنُفِسُك  ْحَمًة﴾﴿َوِمْف َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُك

: اآلية   [21] سورة الرـو

النبي الكريـ عمى عظـ شأنو تسابق مع السيدة عائشة، قاؿ: فسبقتو، ألنيا كانت صغيرة جدًا بل، إف بعض 
العمماء قاؿ: لقد مكنيا مف أف تسبقو جبرًا لخاطرىا، قاؿ: فمما ركبني المحـ، أؼ زاد وزنيا قالت: سبقني، فقاؿ: يا 

في تعادؿ، في بيتو كاف ىكذا، تقوؿ لو دائمًا كيف حبؾ لي ؟ يقوؿ ليا: كعقدة الحبل، عائشة ىذه بتمؾ، صرنا 
أؼ متينة، تقوؿ لو مف حيف آلخر: كيف العقدة ؟ يقوؿ: عمى حاليا، متينة، وتزداد متانة، ألـ تشغمو الدعوة، 

بًل، وجارًا كامبًل، وصديقًا وفيًا، ومقامو عند هللا عز وجل وىمـو األمة بأكمميا عف أف يكوف زوجًا كامبًل، وأبًا كام
إذًا فؤلّف المؤمف ليدرؾ بحسف خمقو درجة الصائـ القائـ، األخبلؽ الفاضمة تزيد عمى العبادات، الصموات الخمس، 
والضحى، واألوابيف، وقياـ الميل وكبلمو فع، ولئيـ ويؤذؼ الناس بمسانو، ال ! عباداتو تامة، وأخبلقو شرسة، إف 

يا تكثر مف صبلتيا، وصدقتيا، وصياميا، غير أنيا تؤذؼ الجيراف بمسانيا، قاؿ: ))ىي في فبلنة تذكر أن
ف العبد  النار((، وهللا ألف أمشي مع أٍخ مؤمف في حاجتو، خير لي مف صياـ شيٍر واعتكافو في مسجدؼ ىذا، وا 

الخمق حبيب الخمق، ماذا ليبمغ بحسف خمقو عظيـ درجات اآلخرة، ربنا عز وجل لما وصف سيدنا رسوؿ هللا، سيد 
نؾ  قاؿ عنو هللا ؟ إنؾ ذو ماؿ عظيـ ؟ إنؾ ذو شأف خطير؟ إنؾ ذو ذكاء كبير ؟ إنؾ ذو مكانة رفيعة ؟ ال وا 
ف العبد ليبمغ بحسف خمقو عظيـ درجات اآلخرة، والخمق الحسف يذيب الخطاية كما يذيب  لعمى خمٍق عظيـ ؟ وا 

كما يفسد الخل العسل، ىذه كميا أحاديث صحيحة، أنا جمعتيا في قوؿ الماء الجميد، والخمق السوء يفسد العمل 
 مستمر، أعيد عمى أسماعكـ ىذه األحاديث:
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ـَ َقاَؿ َوَأِبي َسُمَرةُ  وُؿ َجاِلٌس َأَماِمي َفَقاَؿ َرسُ  َعف َجاِبِر ْبِف َسُمَرَة َقاَؿ ُكْنُت ِفي َمْجِمٍس ِفيِو النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 : ـَ  َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ُخُمًقا(( فه َأْحَسَف النهاِس ِإْساَلًما َأْحَسُنُي  )) َواِ 

 ] أحمد [

 : ـَ  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ   ُخُمًقا(())َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنيَف ِإيَماًنا َأْحَسُنُي

 ] الترمذؼ، أحمد، الدارمي [

 ))إف مف أحب عباد هللا إلى هللا أحسنيـ خمقًا((

 ))إف مف أَرب المؤمنيف مجمسا مف رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ يـو القيامة أحسنيـ خمقًا((

 َعْف ُأَساَمَة ْبِف َشِريٍؾ َقاَؿ: 

ََاَؿ ُخُمٌق ))َشِيْدُت اْْلَْعَراَب َيْسَأُلوَف النهِبيه َص  ََاُلوا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َما َخْيُر َما ُأْعِطَي اْلَعْبُد  ...... ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه مهى َّللاه
 َحَسٌف((

 ] الترمذؼ، ابف ماجو، أبو داود، أحمد [

ـَ َقاَؿ:  ْرَداِء َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َأِبي الدَّ

َقُل ِفي اْلِميَزاِف ِمْف ُحْسِف اْلُخُمِق(())َما ِمْف َشيْ  ِْ  ٍء َأ

 ] أبو داود، الترمذؼ، أحمد [
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ـَ َيُقوُؿ:   َعْف َعاِئَشَة َرِحَمَيا َّللاَُّ َقاَلْت َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ائِ  ـِ(())ِإفه اْلُمْؤِمَف َلُيْدِرُؾ ِبُحْسِف ُخُمِقِو َدَرَجَة الصه  ـِ اْلَقاِئ

 ] أبو داود، أحمد [

إف العبد ليبمغ بحسف خمقو عظيـ درجات اآلخرة، والخمق الحسف يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجميد، والخمق 
السوء يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل، أال تروف معي أف الديف كمو خمٌق حسف، ال يحسف إسبلمؾ، وال يكمل 

هللا محبوبًا، وال عند النبي مقربًا، وال في الحياة مفمحًا، وال في اآلخرة ناجيًا، إال إذا كنت ذا  إيمانؾ، وال تكوف عند
 خمق حسف.

 : ـَ  لذلؾ في نقطة دقيقة جدًا، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َمْف َتْرَضْوفَ   ِديَنُو َوُخُمَقُو َفَزوُِّجوُه ِإَّله َتْفَعُموا َتُكْف ِفْتَنٌة ِفي اْْلَْرِض َوَفَساٌد َعِريٌض(( ))ِإَذا َخَطَب ِإَلْيُك

 ] الترمذؼ، ابف ماجو [

، ولو أعماؿ طيبة، ولو إنفاقو، لكف لو طبع سيء، طبع قاس، إًذا النبي عميو الصبلة  قد اإلنساف يصمي، ويصـو
لمزواج مف ابنتو أف ترضى خمقو ودينو، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ والسبلـ اشترط عمى مف يكوف أىبًل 

 : ـَ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َمْف َتْرَضْوَف ِديَنُو َوُخُمَقُو َفَزوُِّجوُه ِإَّله َتْفَعُموا َتُكْف ِفْتَنٌة ِفي اْْلَْرِض َوفَ   ِريٌض((َساٌد عَ ))ِإَذا َخَطَب ِإَلْيُك

 ] الترمذؼ، ابف ماجو [

الحديث الذؼ أنيي بو فقرة األحاديث في ىذه الجمسة ورد في صحيح مسمـ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ 
ـَ َقاَؿ:   َعَمْيِو َوَسمَّ
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ََاُلوا اْلُمْفِمُس ِفيَنا َمْف ََّل ِدْرىَ  ـَ َلُو َوََّل َمَتاَع َفَقاَؿ ِإفه اْلُمْفِمَس ِمْف ُأمهِتي َيْأِتي َيْوـَ اْلِقَياَمِة ))َأَتْدُروَف َما اْلُمْفِمُس 
ـَ َىَذا َوَضَرَب ىَ  ـَ َىَذا َوَََذَؼ َىَذا َوَأَكَل َماَؿ َىَذا َوَسَفَؾ َد ََْد َشَت ـٍ َوَزَكاٍة َوَيْأِتي  َذا َفُيْعَطى َىَذا ِمْف ِبَصاَلٍة َوِصَيا

ـْ َفُطِرَحْت َعَمْيوِ َحَسَناِتِو َوىَ  ََْبَل َأْف ُيْقَضى َما َعَمْيِو ُأِخَذ ِمْف َخَطاَياُى ـه ُطِرَح َذا ِمْف َحَسَناِتِو َفِإْف َفِنَيْت َحَسَناُتُو  ُِ 
 ِفي النهاِر((

 ] مسمـ، الترمذؼ، أحمد [ 

فقط؟ وصمتـ فقط ؟  ىل يعنيكـ بعض ىذه األحاديث إلى الخمق الحسف ؟ ىل تظنوف أنكـ متدينوف إذا صميتـ
واتبعتـ العبادات فقط ؟ ولـ تكونوا في ىذه األخبلؽ الرضية، ىل أخبلقؾ صارخٌة تمامًا ؟ ىل يعرفؾ الناس 

 مؤمف مف أخبلقؾ ؟ باستقامتؾ مف ورعؾ مف زىدؾ ؟ مف شجاعتؾ مف وفائؾ مف إنفاقؾ مف لطفؾ ؟

  عنو، فالنعماف مف التابعيف.واآلف إلى متابعة الحديث عف سيدنا أبي حنيفة النعماف رضي هللا

قاؿ: دخل أبو حنيفة النعماف عمى اإلماـ مالؾ وعنده بعٌض مف أصحابو، فمما خرج مف عنده التفت مالؾ إلى 
جمسائو، وقاؿ: أتدروف مف ىذا ؟ فقالوا: ال، فقاؿ: ىذا النعماف بف ثابت، ىذا الذؼ لو قاؿ عف ىذه السارية: إنيا 

و خرجت كذلؾ، لو قاؿ: ىذه السارية مف ذىب ألعطاؾ الدليل، وكانت كذلؾ، فأراد ذىٌب الحتج لما قاؿ، ول
 اإلماـ مالؾ أف يعبر عف قوة حجة أبي حنيفة، وهللا عز وجل يقوؿ: 

ََْوِمِو﴾ ـَ َعَمى  ُتَنا َآَتْيَناَىا ِإْبَراِىي  ﴿َوِتْمَؾ ُحجه

 [83] سورة النعاـ: اآلية 

عبلمة إيمانو أنؾ تممؾ حجًة قوية، ما اتخذ هللا وليًا جاىبًل، لو اتخذه ولكل مؤمف مف ىذه اآلية نصيب، فمف 
لعممو، لذلؾ لما رأػ النبي الكريـ شخصًا يصمي في المسجد في النيار قاؿ بعد أف أنيى صبلتو: مف يطعمؾ ؟ 

بيد سيدنا قاؿ: أخي، قاؿ: أخوؾ أعبد منؾ، ألنو يطعمؾ، ألنو يعمل، ولما أمسؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ 
عبد هللا بف مسعود رآىا خشنة مف العمل، فقاؿ: إف ىذه اليد يحبيا هللا ورسولو، أما لما شكا شريٌؾ شريكو قاؿ لو: 
إف شريكي ال يعمل، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: لعمؾ ترزؽ بو، لماذا قاؿ لمعابد: أخوؾ أعبد منؾ، وقاؿ لمشريؾ 

لعمـ يطمبو لغيره، أما الذؼ يتعبد يتعبد لذاتو، فإذا عممت عمبًل عاد المقصر: لعمؾ ترزؽ بو، ألف الذؼ يطمب ا
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نفعو عمى اآلخريف عندئذ يحبؾ هللا عز وجل، ما اتخذ هللا وليًا جاىبًل لو اتخذه لعممو، ومف عبلمة المؤمف أنو 
 يأتي بحجة قوية، كممة ما بعرؼ، وهللا شيء محير، عندؼ شكوؾ.

ـْ َيْرَتاُبوا﴿﴾ِإنهَما اْلُمْؤِمُنوَف اله  ـه َل  ِذيَف َآَمُنوا ِباَّللهِ َوَرُسوِلِو ُِ

 [15]سورة الحجرات: اآلية 

ما تفعل، ىل مف عمل أخطر في حياتؾ مف أف تعرؼ هللا عز وجل معرفًة يقينية، ىل مف عمل أخطر في 
 حياتؾ مف أف تعرؼ أمر هللا عز وجل ونييو، وسنة نبيو فكممة ال أعرؼ.

عمى كل مسمـ، فريضة مع فريضة في الشرع: الشيء الذؼ يتوقف عميو نجاتؾ، و إال تيمؾ طمب العمـ فريضة 
إذا، وهللا أخي نحف عمى حسب فراغ الوقت نأتي إلى الدرس، وهللا اآلف يوجد عندنا موسـ، يعني القضية أخطر 

جيميا أودت السيارة  مف ذلؾ، أخطر بكثير يجب أف تطمب العمـ، و إال مف يقود سيارة في مجموعة معمومات إذا
في حياتو، ال يعرؼ بنية المحرؾ، وال مف أؼ شيء تصنع المكابح، ىذا شيء فوؽ طاعتو، ىذا شيء يعرفو 
أصحاب المعامل، أما أؼ إنساف يجمس خمف مقود السيارة في مجموعة معمومات ضرورية جدًا ال بد مف أف 

بالضرورة، فأنت ال خيار لؾ، لذلؾ أجمع العمماء  يعرفيا، ىذا ما عبر عنو عمماء العقيدة: ما يجب أف يعرؼ
عمى أف طمب العمـ فرٌض عيف، و ليس فرض كفاية، فرض عيف عمى كل مسمـ، ىذا التعميق عمى أف أبي حنيفة 

 قاؿ عنو اإلماـ مالؾ: لو قاؿ عف ىذه السارية إنيا ذىب الحتج لما قاؿ، ولخرجت كذلؾ.

وجل كاف ذا قدر في عيوف الناس، وصاحب كممة مسموعة بيف الناس، إف رجبًل مف أىل الكوفة أضمو هللا عز 
كاف ىذا الرجل يزعـ لمناس فيما يزعـ ليـ أف عثماف بف عفاف كاف ييوديًا في أصمو، شبية خطيرة جدًا، كبلـ ال 

 يرضي هللا، قاؿ النبي الكريـ: 

 ))إذا ذكر أصحابي فأمسكوا((

، وأنو ظل عمى ييوديتو بع د اإلسبلـ أيضًا، ىكذا يزعـ ىذا اإلنساف، فمما سمع أبو الحنيفة أصحابي كالنجـو
مقالتو ىذه مضى إليو، أحيانا مف أنجح الطرؽ في المناقشة أف تضع خصمؾ في وضع مشابو لؾ، فمما سمع 
ؿ: أبو حنيفة مقالتو ىذه مضى إليو، وقاؿ: قد جئتؾ خاطبًا ابنتؾ فبلنة ألحد أصحابي، فقاؿ: أىبًل بؾ ومرحبًا، قا
إف مثمؾ ال ترد لو حاجة يا أبا حنيفة، ولكف مف الخاطب ؟ قاؿ رجٌل موسـو بيف قومو بالشرؼ والغنى، سخي 
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اليد، مبسوط الكف، حافٌع لكتاب هللا عز وجل، يقـو الميل كمو، كثير البكاء مف خوؼ هللا تعالى، فقاؿ: بٍج بٍخ، 
طب يجعمو كفئًا لبنت أمير المؤمنيف، صفة واحدة حسبؾ يا أبا حنيفة، إف بعض ما ذكرتو مف صفات ىذا الخا

تكفي، قاؿ أبو حنيفة: غير أف فيو خصمًة ال بد مف أف تقف عمييا، وقاؿ ما ىي ؟ قاؿ: إنو ييودؼ، فانتفض 
الرجل، وقاؿ: ييودؼ، أتريد أف أزوج ابنتي لييودؼ يا أبا حنيفة ؟ وهللا ال أزوجو منو، ولو جمع خصاؿ األوليف 

قاؿ أبو حنيفة: تأبى أف تزوج ابنتؾ لييودؼ، وتنكر ذلؾ أشد اإلنكار، ثـ تزعـ لمناس أف رسوؿ هللا واآلخريف، ف
 ملسو هيلع هللا ىلص زوج ابنتيو كمتييما مف ييودؼ، فعمت الرجل رعدٌت، وقاؿ: أستغفر هللا مف قوؿ السوء، وأتوب إلى هللا تعالى.

الموقف نفسو، ماذا يقوؿ ؟ أحد الخوارج وىو الضحاؾ الشارؼ،  أحيانًا ناقش اإلنساف بالطريقة نفسيا، تضعو في
، وقاؿ: تب يا أبي حنيفة، قاؿ مـّ أتوب ؟ قاؿ: مف قولؾ بجواز التحكيـ الذؼ جرػ  جاء إلى أبي حنيفة ذات يـو
نيفة: بيف معاوية وعمي، فقاؿ لو أبو حنيفة: أال تقبل أف تناظرني في ىذا األمر، فقاؿ الخارجي: بمى، قاؿ أبو ح

فإف اختمفنا في شيء مما تناظر فمف يحكـ بيننا، قاؿ الخارجي حكـ مف تشاء، فالتفت أبو حنيفة إلى رجل مف 
أصحاب الخارجي كاف معو، وقاؿ: أنت أحكـ بيننا فيما نختمف فيو، ثـ قاؿ لمخارجي: أنا رضيت بصاحبؾ، فيل 

تحكيـ فيما يحدث بيني وبينؾ، وتنكره عمى اثنيف رضيت أنت بو ؟ فقاؿ: نعـ، فقاؿ أبو حنيفة: ويحؾ أتجّوز ال
 مف صحابة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فبيت الخارجي، ولـ يممؾ جوابًا.

جيـ بف صفواف رأس الفرقة الجيمية الضالة المتبعة، وزارع الشر في أرض اإلسبلـ جاء مرة أبا حنيفة النعماف، 
ء ىيئتيا لؾ، قاؿ أبو حنيفة الكبلـ معؾ عار، والخوض في ما تذىب وقاؿ: يا أبا حنيفة لقد جئتؾ ألكممؾ بأشيا

إليو نار تمع، فقاؿ جيـٌ: كيف حكمت عمي بما حكمت، وأنت لـ تمق بي مف قبل، ولـ تسمع كبلمي ؟ قاؿ أبو 
حنيفة: لقد بمغني عنؾ أقاويل ال تصدر عف رجل مف أىل القبمة، فقاؿ جيـٌ: أتحكـ عمّي بالغيب ؟ قاؿ أبو 

يفة: لقد شير ذلؾ عنؾ واستفاض، وعرفتو العامة والخاصة، فجاز لي أف أثبتو عميؾ بما توافر عنؾ، فقاؿ حن
جيـٌ: أنا ال أريد أف أسألؾ إال عف اإليماف، فقاؿ أبو حنيفة: أو ال تعرؼ اإليماف إلى ىذه الساعة حتى تسألني 

فة: الشؾ في اإليماف كفٌر، فقاؿ جيـٌ: ال يحل لؾ عنو، فقاؿ جيـٌ: بمى، ولكنني شككت في نوٍع منو، قاؿ أبو حني
أف تصفني بالكفر إال إذا سمعت مني ما يكفر، فقاؿ أبو حنيفة: سل عما بدا لؾ، فقاؿ جيـٌ: أخبرني عف رجٍل 
عرؼ هللا بقمبو، وعمـ أنو واحٌد ال شريؾ لو، ال ند، وعرفو بصفاتو، وأنو ليس كمثمو شيء، ثـ مات، ولـ يعمف 

مسانو أفيموت مؤمنًا أـ كافرًا ؟ فقاؿ أبو حنيفة: يموت كافرًا، ويكوف مف أىل النار إذا لـ يصرح بمسانو اإلسبلـ ب
عما عرفو بجنانو، ما لـ يمنعو مف التصريح بمساف مانع، فقاؿ جيـٌ: كيف ال يكوف مؤمنًا، وقد عرؼ هللا حق 
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ف كنت ال تؤمف بالقرآف، وال تراه معرفٍة، قاؿ أبو حنيفة:إف كنت تؤمف بالقرآف، وتجعمو حجًة لؾ  كممتؾ بو، وا 
حجًة كممتؾ بما يخالف اإلسبلـ،قاؿ جيـٌ: بل أؤمف بالقرآف، وأجعمو حجة، فقاؿ أبو حنيفة: إف هللا تبارؾ وتعالى 
جعل اإليماف بجارحتيف اثنتيف: بالقمب والمساف ال بواحدٍة منيما، وكتاب هللا وحديث رسوؿ هللا طافحاف بتقرير 

 قاؿ تعالى: ذلؾ،

ْم َِ﴾ ـْ َتِفيُض ِمَف الده ُسوِؿ َتَرى َأْعُيَنُي َذا َسِمُعوا َما ُأْنِزَؿ ِإَلى الره  ﴿َواِ 

 [83] سورة المائدة: اآلية 

 مما عرفوا مف الحق المعرفة الداخمية، 

ْم َِ  ـْ َتِفيُض ِمَف الده ُسوِؿ َتَرى َأْعُيَنُي َذا َسِمُعوا َما ُأْنِزَؿ ِإَلى الره ِممها َعَرُفوا ِمَف اْلَحقِّ َيُقوُلوَف َربهَنا َآَمنها َفاْكُتْبَنا ﴿َواِ 
اِىِديَف ) الِ 83َم ََ الشه ـِ الصه ِحيَف ( َوَما َلَنا ََّل ُنْؤِمُف ِباَّللهِ َوَما َجاَءَنا ِمَف اْلَحقِّ َوَنْطَم َُ َأْف ُيْدِخَمَنا َربَُّنا َم ََ اْلَقْو

ُ ِبمَ 84) ـُ َّللاه َِاَبُي ََاُلوا َجنهاٍت َتْجِري ِمْف َتْحِتَيا اْْلَْنَياُر َخاِلِديَف ِفيَيا َوَذِلَؾ َجَزاُء اْلُمْحِسِنيَف )( َفَأ  (﴾85ا 

 ]المائدة[

 لقد عرفوا الحق بجنانيـ، ونطقوا بمسانيـ فأدخميـ هللا بما قالوا جنات تجرؼ مف تحتيا األنيار، وقاؿ تعالى:

ْسَحاَؽ َوَيْعُقوَب َواْْلَْسَباِط َوَما ُأوِتَي مُ ﴿َُوُلوا َآَمنها ِباَّللهِ َومَ  ْسَماِعيَل َواِ  ـَ َواِ  وَسى ا ُأْنِزَؿ ِإَلْيَنا َوَما ُأْنِزَؿ ِإَلى ِإْبَراِىي
﴾ ـْ  َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي النهِبيُّوَف ِمْف َربِِّي

 [136] سورة البقرة: اآلية 

 قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: فأمرىـ بالقوؿ، ولـ يكتف منيـ بالمعرفة والعمـ، و 

 ))َولوا َّل إلو إَّل هللا تفمحوا((

نما ضـ إلييا القوؿ، وقاؿ عميو الصبلة والسبلـ:   فمـ يجعل الفبلح بالمعرفة وحدىا، وا 

 ))يخرج مف النار مف َاؿ َّل إلو إَّل هللا((
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ال حاجة إليو، ويكتفى بالمعرفة  فمف لـ يقل لـ يخرج مف النار، مف عرؼ، مف قاؿ ال إلو إال هللا، ولو كاف القوؿ
مف دونو لكاف إبميس مؤمًنا، ألنو عارٌؼ بربو، قاؿ: ربي بعزتؾ، فيو يعمـ أنو ىو الذؼ خمقو، وىو الذؼ يميتو، 

 وىو الذؼ يبعثو، وىو الذؼ أغواه، قاؿ تعالى:

 ﴿َخَمْقَتِني ِمْف َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْف ِطيٍف﴾

 [12] سورة األعراؼ: اآلية 

 كاف ما تزعمو صحيحًا لكاف كثيٌر مف الكفار مؤمنيف، بمعرفتيـ لربيـ مع إنكارىـ لو بمسانو، قاؿ تعالى:ولو 

ـْ﴾  ﴿َوَجَحُدوا ِبَيا َواْسَتْيَقَنْتَيا َأْنُفُسُي

 [14] سورة النمل: 

نما عدىـ كافريف بجحود ألسنتيـ، ومضى أبو حنيفة يتدفق عمى ىذ ا النسق تارًة فمـ يجعميـ مؤمنيف باستيقانيـ، وا 
 بالقرآف، وتارًة بالحديث، حتى بدا االنييار والخذالف عمى وجو جيـ، 

ََْوِمِو﴾ ـَ َعَمى  ُتَنا َآَتْيَناَىا ِإْبَراِىي  ﴿َوِتْمَؾ ُحجه

 [83]األنعاـ: مف اآلية 

 ما اتخذ هللا وليًا جاىبل، لو اتخذه لعممو.

د الخالق، فقاؿ أبو حنيفة: ما تقولوف في سفينة مشحونة مرة التقى أبو حنيفة النعماف مع ممحديف، أنكروا وجو 
باألثقاؿ، ممموءة باألمتعة واألحماؿ، قد أحاطت بيا في لجة البحر أمواج متبلطمة، وعصفت بيا ريٌح عاتية، 
غير أنيا ظمت تجرؼ ىادئة في طريقيا المرسومة، وتمضي مطمئنة إلى غايتيا المعمومة، مف غير اضطراب وال 

نحراؼ وال زلل، وليس عمى ظيرىا مبلح يحكـ سيرىا، أو موجة تنظـ خطوىا، أفيصح ىذا في الفكر، خمل وال ا
قالوا: ال، إف ىذا شيء ال يقبمو العقل، وال يجيزه الوىـ أييا الشيخ، قاؿ: يا سبحاف هللا، تنكروف أف تجرؼ سفينة 

ياـ ىذا الكوف ببحاره الزاخرة وأفبلكو في البحر جريًا محكما مف غير أف يكوف ليا رباف يتعيدىا، وتقروف ق
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 الساىرة، وطيره السارح مف غير صاف يحكـ صنعتو، ومدبر يحسف تدبيره، تبًا لكـ، ولما تأفكوف.
لما أتاه اليقيف جاء في وصيتو أنو عـز عمى أىمو أف يدفنوه في أرض طيبة، ويجنبوه كل مكاف فيو شبية غصبًا،  

ى أف يقف في ظل ىذا البيت، ال ينتفع بيذا الرىف الذؼ بيف يديو، كاف ورعًا إلى مرة كاف بيٌت في يده رىينة، فأب
 أقصى الحدود، كمكـ يعمـ أف ركعتيف مف ورع خيٌر مف ألف ركعٍة مف مخمد.

 والحمد  رب العالميف 
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السالكيف مدارج مف المولد عف( :  027 - 024) الدرس

21-10-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -تفرقة أحاديث م -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

: ما زلنا في شير مولد النبي عميو الصبلة والسبلـ، فقد اخترت لكـ موضوعًا مستوحًى م ف أييا اإلخوة األكاـر
ميبلد النبي عميو الصبلة والسبلـ، ألـ يجب النبي ملسو هيلع هللا ىلص السيدة عائشة حينما سألتو: يا رسوؿ هللا ما ىذا األدب ؟ 

 فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))أدبني ربي فأحسف تأديبي((

نقتفي أثره، أف نتأدب بآدابو واالحتفاؿ بعيد المولد أساسو أف نتبع النبي عميو الصبلة والسبلـ، أف نتبع سنتو، أف 
ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ بعض العمماء: ربنا عز وجل حينما قاؿ:

ـْ َنارًا َوَُوُدَىا النهاُس َواْلِحَجاَرُة﴾ ـْ َوَأْىِميُك َُوا َأْنُفَسُك ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا 

 [6] سورة التحريـ: 

كيف يقي الرجل أىمو النار ؟ىذه اآلية الكريمة بماذا فسرىا المفسروف ؟ 

ـْ َنارًا َوَُوُدَىا النهاُس َواْلِحَجاَرُة﴾ ـْ َوَأْىِميُك َُوا َأْنُفَسُك ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا 

 [6] سورة التحريـ: 
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يب قاؿ ابف عباس رضي هللا عنو: " أؼ أدبوىـ وعمموىـ "، عمموىـ عقائد التوحيد، وأدبوىـ بآداب اإلسبلـ، التأد
 سموكي، والتعميـ نظرؼ، عممو، وأدبو، بيف لو، وراقبو، وجيو، وتابعو، إذًا معنى قولو تعالى:

ـْ َنارًا َوَُوُدَىا النهاُس َواْلِحَجاَرُة﴾ ـْ َوَأْىِميُك َُوا َأْنُفَسُك  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا 

 [6] سورة التحريـ: 

وعمموىـ "، حتى إف عمـ األدب يقاؿ فيو: فبلف مختص باألدب، قاؿ ابف عباس رضي هللا عنو: " أؼ أدبوىـ 
األدب العربي، األدب فرع صغير جدًا مف فروع األدب العاـ، يعني إصبلح المساف، تيذيب القمـ، القدرة عمى 
ملسو هيلع هللا ىلص، التعبير تعبيرًا مؤثرًا صادقًا، العمماء األجبلء قالوا: اآلداب ثبلثة، أدب مع هللا عز وجل، وأدب مع رسولو 

 وأدب مع خمقو، ثبلثة أبواب كبيرة مف اآلداب.

بالمناسبة درس الجمعة تفسير، ودرس األحد سنة، يغمب عمى التفسير اإلجبلؿ، ويغمب عمى السنة الجماؿ، فأنت 
و إلى مقاـ بيف الجبلؿ والجماؿ، لو أف اإلنساف توجو إلى بيت هللا الحراـ بماذا يشعر ؟ يشعر بالجبلؿ، فإذا توج

 النبي عميو الصبلة والسبلـ بماذا يشعر ؟

 أنت مع أكمل الخمق، أنت مع صفوة الصفوة، أنت مع نخبة النخبة، أنت مع الذؼ قاؿ عنو حساف بف ثابت:

 و أكمل منؾ لـ تمد النساء              و أجمل منؾ لـ تر َط عيني 
 ما تشػاءكأنؾ َد خمقت ك           خمقت مبّرًأ مف كل عػػيب 

 إذًا اآلداب ثبلثة، أدب مع هللا، وأدب مع رسوؿ هللا، وأدب مع خمقو.

األدب مع هللا، أَما قاؿ النبي الكريـ: ))أدبني ربي فأحسف تأديبي(( ؟ االحتفاؿ بعيد المولد لو شكميات ولو حقيقة، 
وؿ، وأف توزع الحموػ بحسب شكمياتو أف تأتي فرقة منشديف، وتمؤل الجو بأناشيدىا، ومدائحيا، شيء طيب ومقب

المستوػ، لكف حقيقة االحتفاؿ بعيد المولد أف نتعمـ عف ىذه الشخصية العظيمة التي جعميا هللا لنا قدوة، جعميا 
لنا أسوة، فاألدب مع هللا ثبلثة أنواع، صيانة معاممتو عف أف يشوبيا بنقيصة، يعني في تعاممؾ مع هللا، في 

ي زكاتؾ، في دعائؾ، في ابتيالؾ، في تيجدؾ، في استغفارؾ، في حمدؾ، صمواتؾ، في صيامؾ، في حجؾ، ف
 العبلقة المباشرة مع هللا يجب أاّل يشوبيا شائبة، ىذا بند مف بنود األدب مع هللا، ىذا مف ناحية السموؾ.
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 أما القمب فمف آداب القمب مع هللا أال يمتفت إلى غيره، لذلؾ لما ربنا عز وجل قاؿ:

ـْ َخاِشُعوَف )0اْلُمْؤِمُنوَف ) ﴿ََْد َأْفَمحَ  ـْ ِفي َصاَلِتِي ـْ َعِف المهْغِو ُمْعِرُضوَف﴾2( الهِذيَف ُى  ( َوالهِذيَف ُى

 [3-1] سورة المؤمنوف: 

قاؿ أكبر المفسريف: المغو ما سوػ هللا، لذلؾ المؤمف يـو القيامة ال يندـ إال عمى ساعة مرت لـ يذكر هللا فييا، 
 في أداء عباداتؾ كما أراد هللا عز وجل، واألدب مع هللا في أال يمتفت قمبؾ إلى سواه، لذلؾ هللا إذًا األدب مع هللا

يغار، يغار عمى المؤمف أف يمتفت إلى سواه، فحينما يمتفت القمب إلى سوػ هللا عز وجل يأتي التأديب، يقولوف: 
ت لغير هللا، أو سيا، أو ليا ما ىو التأديب ؟ إف هللا يحب أف يسمع صوت عبده الميفاف، إذا غفل العبد، أو التف

 لفت نظر، لماذا نسيتني ؟

 أما تستحي منا ويكفيؾ ما جرى      يا عبدي أيا عبدنا ما َرأت كتابنا 
 أمػا أف تقم َ عف الذنب راجعاً       أما تختشي مف عتبنا يـو جمعنا 

إذًا مف أدبؾ مع هللا عز وجل أف تعبده كما  كمما ارتقى اإلنساف يممؾ حساسية، وكمما ىبط مستوػ يتبمد حسو،
خبلص  أراد، ومف أدبؾ مع هللا عز وجل أال يمتفت قمبؾ إلى سواه، لذلؾ العمماء يقولوف: إخبلص العمل، وا 

خبلص النية، النية فييا إخبلص، والوجية فييا إخبلص، والعمل فيو إخبلص.  الجية، وا 

ما يمقتو هللا عز وجل، ترغب، تعـز عمى عمل ال يرضي هللا، تنوؼ، اآلف األدب الثالث صيانة إرادتؾ أف تتعمق ب
حساف  حساف بالعزيمة، وا  اإلرادة، وكما تكممنا البارحة في درس الجمعة قبل يوميف ىناؾ إحساف بالقصد، وا 
حساف بالوقت، يعني أف يبقى قصدؾ مطابقًا لما يريد هللا عز وجل، أال تقصد إلى  حساف بالعمل، وا  بالحاؿ، وا 

 بشيء ال يريده.

اآلف كبار العمماء ماذا قالوا مع األدب مع هللا ؟ قاؿ يحيى بف معاذ: مف تأدب بأدب هللا صار مف أىل محبتو، 
 أتحب أف يحبؾ هللا ؟ تأدب باألدب مع هللا.

منا  وقاؿ ابف المبارؾ، وكاف مف كبار العمماء قاؿ لتمميذ يبدو أنو تجاوز حده قاؿ: يا بني نحف إلى أدبؾ أحوج
إلى عممؾ، كف أديبًا، لذلؾ المقولة الشييرة: االمتثاؿ خير مف األدب، وفي رأؼ األدب خير مف االمتثاؿ، القضية 

ما أف ترػ العكس.   بحسب الوضع، إما أف ترػ أف األدب أفضل مف أف تطيع، وا 
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تكوف أديبًا مع ىذا  لو أف إنسانًا أحب أف يكرمؾ، وأنت أصررت، يا أخي امتثل، وأحيانًا ترػ المناسب أف
 اإلنساف.

الحسف البصرؼ سئل عف أنفع األدب فقاؿ، التفقو في الديف، والزىد في الدنيا، والمعرفة بما  عميؾ، أرقى أنواع 
الدب التفقو في الديف، أف األصل ىو العمـ، العمـ ىو الحارس، العمـ ىو الموجو، العمـ ىو الضابط، العمـ ىو 

 المنور، قاؿ تعالى:

َ َواْبَتُغوا ِإَلْيِو اْلَوِسيَمَة﴾﴿  َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاه

 [35] سورة المائدة: 

ذا أردت اآلخرة  الوسيمة العمـ والعمل، وال يصح العمل إال إذا صح العمـ، لذلؾ إذا أردت الدنيا فعميؾ بالعمـ، وا 
ذا أردتيما معًا فعميؾ بالعمـ،   العمـ ىو األصل، ألنو أصل صبلح العمل.فعميؾ بالعمـ، وا 

التفقو في الديف: إذا أراد هللا بعبد خيرًا فقيو في الديف، وأرقى عمل تفعمو أف تتفقو في الديف، أف تعرؼ حقيقة 
 الديف، سر التشريع، التفقو في الديف، والزىد في الدنيا، والمعرفة لما  عميؾ.

ياؾ نستعيف، أحد العمماء سيل التسترؼ قيل لو: ما ا ألدب قاؿ: قـو استعانوا با عمى مراد هللا، إياؾ نعبد، وا 
 وصبروا  عمى آداب هللا، استعنت با عمى طاعتو، واستعنت بقوتو عمى أف تكوف أديبًا بحقو.

أبو حفص أحد العمماء قاؿ لو الجنيد: لقد أدبت أصحابؾ أدب السبلطيف، فقاؿ الجنيد: فقاؿ أبو حفص: حسف 
دب بالظاىر عنواف حسف األدب بالباطف، فاألدب مع هللا حسف الصحبة معو بإيقاع الحركات الظاىرة األ

 والباطنة.

المؤمف إذا اتبعت حياتو، وهللا مشيو، جمستو، نظراتو، اتكاؤه، تناوؿ طعامو، ضحكو، ابتسامو، حديثو، كل 
ة، فمف تماـ مقاـ العبودية أف تكوف أديبًا مع عبلقاتو مصبوغة بصبغة األدب مع هللا عز وجل، ىذا مقاـ العبودي

هللا عز وجل، لذلؾ النبي ما رئي مادًا رجميو قط، وىو النبي الكريـ، وىو سيد الخمق، وحبيب الحق، ما رئي مادًا 
رجميو قط، إال إذا كاف اإلنساف معذوًرا فيذه ليس ليا عبلقة، إذا كاف مريًضا، معو التياب مفاصل، تكمس 

ىذا موضوع آخر، أما اإلنساف الصحيح، ليس بو شيء فالنبي عميو الصبلة والسبلـ ما رئي مادًا بالمفاصل، 
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 رجمو بيف أصحابو.

 قاؿ: مف قير نفسو باألدب فيو يعبد هللا بإخبلص. 

اإلنساف أحيانا يأخذ حريتو، الحرية الزائدة مع التفمت مف آداب اإلسبلـ أحد عبلمات قمة الورع، وأحد عبلمات 
 اؽ، قاؿ: مف قير نفسو باألدب فيو يعبد هللا بإخبلص. النف

وقاؿ عبد هللا بف المبارؾ: قد أكثر الناس القوؿ في األدب، ونحف نقوؿ: إنو معرفة النفس ورعونتيا، وتجنب تمؾ 
 الرعونات. 

ىذه رعونة،  أحيانا إنساف يفتخر زيادة بحالو، ىذه رعونة مف رعونات الجاىمية، وقد يتوعد خصمو توعًدا شديًدا،
أحيانًا يبالغ بإمكاناتو، ىذه رعونة، أحيانًا يحتقر اآلخريف، ىذه رعونة، ىذه مف رعونات الجاىمية، فكمما ارتقى 

 اإلنساف ارتقت مشاعره، وارتقت مطالبو وارتقت مسالكو.

عز قاؿ أبو عثماف: إف صحت المحبة، وتأكدت فعمى المحب مبلزمة األدب، يعني عبلمة صدؽ محبتؾ  
وجل أف تكوف أديبًا معو، فسر الديف األدب مع هللا، في الصبلة، ىذا الذؼ يحرؾ حركات وسكنات، ويصمح 
ىيئتو، ويحؾ رأسو دائمًا، ويتمفت، وينظر إلى السقف أحيانًا، وعيونو زائغة في الصبلة، لو خشع قمب ىذا 

ممات قاسية، وكممات فييا تطاوؿ عمى لخشعت جواره، اإلنساف كبلمو يعبر عف معرفتو با عز وجل، ىناؾ ك
 هللا عز وجل، وكممات فييا تجاوز لمعبودية، وكممات فييا غمط لحق الناس.

 نأخذ أمثمة، ىؤالء األنبياء الكراـ صموات هللا عمييـ مثل عميا، مثبًل سيدنا يوسف ماذا قاؿ:

ْجِف﴾  ﴿َوََْد َأْحَسَف ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَف السِّ

 [100 ] سورة يوسف:

يخاطب إخوتو، ماذا فعل بو إخوتو ؟ وضعوه في الجب، أييما أخطر الجب أـ السجف ؟ الجب، ألف السجف 
طعامؾ مضموف، وشرابؾ مضموف، ونومؾ مضموف، أما الجب ففيو خطر الموت، لـ يقل: وقد أحسف بي إذا 

صتيـ، بعمميـ، بجريمتيـ، قاؿ أخرجني مف الجب لئبل يحرجيـ، لئبل يخجميـ، لئبل يزعجيـ، لئبل يذكرىـ بنقي
 تعالى:
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ْجِف﴾  ﴿َوََْد َأْحَسَف ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَف السِّ

 [100] سورة يوسف: 

ىذا األدب، لما أحد سئل سيدنا العباس: أيكما أكبر أنت أـ رسوؿ هللا ؟ قاؿ: ىو أكبر مني، وأنا ولدت قبمو، ما 
لدت قبمو، اإلنساف كمما ارتقى يقوؿ لؾ: مؤشر اقتصادؼ، سعر ىذا األدب ؟ ىو أكبر مني قدرًا، وعممًا، وأنا و 

 العممة مثبًل، أيضًا األدب مؤشر المعرفة، كمما نمت معرفتؾ ارتقى مستوػ أدبؾ مع هللا عز وجل.

 سيدنا المسيح عميو وعمى نبينا أفضل الصبلة والسبلـ ماذا قاؿ ؟ 

ـَ أَ  ُ َيا ِعيَسى اْبَف َمْرَي ْذ ََاَؿ َّللاه ََاَؿ ُسْبَحاَنَؾ َما َيُكوُف ِلي ﴿َواِ  َي ِإَلَيْيِف ِمْف ُدوِف َّللاهِ  َأْنَت َُْمَت ِلمنهاِس اتهِخُذوِني َوُأمِّ
َُوَؿ َما َلْيَس ِلي ِبَحقٍّ ِإْف ُكْنُت َُْمُتُو َفَقْد َعِمْمَتُو﴾  َأْف َأ

 [116] سورة المائدة: 

ت قمتو فقد عممتو، ماذا قولؾ لو أنو قاؿ: لـ أقل ىذا يا كممة: ما قمت أنا ؟ ىذا الشيء فييا سوء أدب، إف كن
رب، أنا ما قمت ليـ ىذا، فييا رعونة، إف كنت قمتو فقد عممتو، لـ يقل لـ أقمو، وفرؽ كبير بيف الجوابيف، بيف أف 

 يقوؿ ىذا النبي العظيـ: لـ أقل ىذا، وبيف أف يقوؿ: إف كنت قمتو فقد عممتو.

ـُ َما ِفي َنْفِس  ـُ َما ِفي َنْفِسَؾ﴾﴿َتْعَم  ي َوََّل َأْعَم

 [116] سورة المائدة: 

 أثنى عمى ربو، ووصفو بتفرد العمـ، أنت تعمـ ما في نفسي، لكنني ال أعمـ ما في نفسؾ، قاؿ تعالى:

ـُ اْلُغُيوِب ) ـْ ِإَّله َما َأَمْرَتِني ِبِو َأِف اْعُبُدوا َّللاهَ 006﴿ِإنهَؾ َأْنَت َعاله ـْ َشِييدًا َما  ( َما َُْمُت َلُي ـْ َوُكْنُت َعَمْيِي َربِّي َوَربهُك
ـْ َوَأْنَت َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َشِييٌد﴾ َِيَب َعَمْيِي ـْ َفَممها َتَوفهْيَتِني ُكْنَت َأْنَت الره  ُدْمُت ِفيِي

 [117-116] سورة المائدة: 
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القرآف تشعر أف ىذا النبي الكريـ يقطر أدبًا مع  وهللا الذؼ ال إلو إال ىو إذا قرأت ىذا الحوار الذؼ حدثنا هللا في
هللا عز وجل، لو في وقت تقف عند كممة، كممة تعمـ ما في نفسي، وال أعمـ ما في نفسؾ، أنا يا رب مكشوؼ، 

 لكنؾ أنت وحدؾ عبلـ الغيوب، أنت تعمـ، وأنا ال أعمـ، إف كنت قمتو فقد عممتو.

نا مأمور، أنا عممي محدود، ما دمت حيًا قمت ليـ ىذا، فمما توفيتني كنت ما قمت ليـ إال ما أمرتني بو، أنا عبد أ
أنت الرقيب عمييـ، إنؾ عمى كل شيء شييد، يا ربي ىؤالء أشركوا بؾ، عذبيـ، أدخميـ النار، قاؿ: ال، أنت 

ف تغفر ليـ  فإنؾ أنت السيد، أنت المالؾ، أنت الرب، أنت اإللو، إف تعذبيـ فإنيـ عبادؾ ىذا ليس مف حقي، وا 
العزيز الحكيـ، إذا كاف سيدنا المسيح قد رأػ قومو، وقد جعموه إليًا مف بعده، قاؿ: يا رب إف تعذبيـ فإنيـ 
عبادؾ، أنت تحكـ عمى الناس سمفًا، فبلف كافر فبلف إلى النار، ليس ىذا مف شأف اإلنساف، ىذا مف شأف هللا 

 ًا فا ييديو.عز وجل، إذا رأيت إنسانًا عاٍصًيا، إنسانًا منحرف

مرة قاؿ لي شخص: أنا أغض بصرؼ، وال أتأثر بالنساء إطبلقًا، يعني يعتز باستقامتو، شيء تافو، ال قيمة لو، 
 قمت لو: وهللا سيدنا يوسف أنت أعمـ منو ؟ ماذا قاؿ سيدنا يوسف: 

َّله تَ  ْجُف َأَحبُّ ِإَليه ِممها َيْدُعوَنِني ِإَلْيِو َواِ  ي َكْيَدُىفه َأْصُب ِإَلْيِيفه َوَأُكْف ِمَف اْلَجاِىِميَف﴾﴿ََاَؿ َربِّ السِّ  ْصِرْؼ َعنِّ

 [33] سورة يوسف: اآلية 

ىل مف المعقوؿ أف تكوف أنت أعمى مف سيدنا يوسف ىذا النبي العظيـ ؟ ىذه الكممة فييا رعونة، أنا ال أتأثر، 
نا عز وجل يحب أف يؤدبؾ يضعف مقاومتؾ، إياؾ استقامتي تامة، مضبوطة، إرادتي قوية، ىذا كبلـ فارغ، لما رب

ياؾ نستعيف، يجب أف تستعيف عمى طاعة هللا با، ىذه اآلية التي تقرأىا كل يـو سبع عشرة مرة، إياؾ  نعبد، وا 
ياؾ نستعيف، يعني ال حوؿ وال قوة إال با، ال حوؿ عف معصية هللا إال با، وال قوة عمى طاعتو إال بو،  نعبد وا 

 كاف نبي عظيـ يقوؿ: إذا

ي َكْيَدُىفه َأْصُب ِإَلْيِيفه َوَأُكْف ِمَف اْلَجاِىِميَف﴾ َّله َتْصِرْؼ َعنِّ  ﴿َواِ 

 [33] سورة يوسف: اآلية 
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تقوؿ أنت: أنا ال أتأثر، ال، قل: يا رب احفظني، يا رب أعني عمى طاعتؾ، أعني عمى غض البصر، أعني أف 
 اؿ: أكوف كما تريد، سيدنا إبراىيـ ق

ـَ﴾ ـُ َربِّ اْجَعْل َىَذا اْلَبَمَد َآِمنًا َواْجُنْبِني َوَبِنيه َأْف َنْعُبَد اْْلَْصَنا ََاَؿ ِإْبَراِىي ْذ   ﴿َواِ 

 [35] سورة إبراىيـ: اآلية 

 نبي عظيـ، أبو األنبياء، مف أولي العـز يدعو ربو أف يجنبو أف يعبد األصناـ، ما قولكـ ؟ 

 غاضًبا مف إنساف بحق، فإذا استعطفتو، فيذا مف سوء األدب، ىو أرحـ منؾ، أب أحيانًا يكوف اإلنساف مثبلً 
يحب أف يؤدب ابنو، وأنت ليس لؾ عبلقة، ارحمو، ال تضربو، ىذا سوء أدب، فإف قاؿ: إف تعذبيـ فإنيـ عبادؾ، 

ف تغفر ليـ فأنت الغفور الرحيـ، ال، قاؿ: فإنؾ أنت العزيز الرحيـ، يعني أنت الحكيـ إ ف عذبتيـ، فيذه ىي وا 
ف رحمتيـ فيذه ىي الحكمة.  الحكمة، وا 

ف تغفر ليـ فإنؾ أنت  أحيانا اإلنساف يدعو، وفي دعائو تطاوؿ عمى هللا، لو قاؿ لو: إف تعذبيـ فإنيـ عبادؾ، وا 
ف تغفر ليـ فإنؾ أنت العزيز الرحيـ، يعني إف غفرت  الغفور الرحيـ، بحسب الظاىر أقرب مناسبة وأكثر، قاؿ: وا 
ف عذبتيـ فيذه ىي الحكمة المطمقة، وأنا يا رب ىذا ليس مف شأني، فبلف كافر  ليـ فيذه ىي الحكمة المطمقة، وا 

 ؟ هللا أعمـ، ىذا ليس مف شأنؾ، ىذا مف شأف هللا، نحف نحكـ بالظاىر، وهللا يتولى السرائر.

األدب أف تحكـ عمى الناس بالظاىر، قاؿ: يا رسوؿ هللا قاليا تقية، قاؿ: يا أسامة أشققت عمى صدره، مف تماـ 
، يشيد أنو ال إلو إال هللا، انتيى األمر، إنساف رأيتو يعمف الشيادة، ويصمي، ويصـو انتيت ميمتؾ،  يصمي، يصـو

 ليس مف شأنؾ أف تكفره. 

 سيدنا إبراىيـ كيف أدبو مع هللا ؟

َذا َمِرْضُت﴾79ِني َوَيْسِقيِف )( َوالهِذي ُىَو ُيْطِعمُ 78﴿الهِذي َخَمَقِني َفُيَو َيْيِديِف )  ( َواِ 

 ] سورة الشعراء [
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ذا أمرضني فيو يشفيف.  ىي حسب السياؽ: وا 

َذا َمِرْضُت َفُيَو َيْشِفيِف﴾  ﴿َواِ 

 [80] سورة الشعراء: اآلية 

نسب المرض إليو، والحقيقة ىكذا، أنت مخموؽ كامل، أؼ خمل في التعامل مع األشياء، وفي الطعاـ، والشراب 
ا خالفت السنة فيناؾ أعراض المخالفة، فإذا كاف ثمة آلة في أعمى درجات الصيانة واإلتقاف، إذا حصل فييا إذ

خمل مف سوء استعماليا، ال مف صانعيا، صانعيا مبرأ، أما أنت فأسأت استعماليا، يقوؿ لؾ: تطبيق وكالة معيا 
سأت استعماليا، شغمتيا عمى خبلؼ تعميمات تعميمات، مع دقة، تعمل بانتظاـ، ببل كمل، وال ممل، لكف أنت أ

 الصانع، يحصل فييا خمل.

 كبلـ سيدنا إبراىيـ فيو أدب، سيدنا الخضر قاؿ:

 ﴿َفَأَرْدُت َأْف َأِعيَبَيا﴾

 [79] سورة الكيف: 

 نسب اإلرادة إلى ذاتو، و قاؿ:

ُىَما﴾  ﴿َفَأَراَد َربَُّؾ َأْف َيْبُمَغا َأُشده

 [82] سورة الكيف: 

 ضًا عممنا األدب، قاؿ تعالى:ربنا أي

ََِديرٌ  ْف َيْمَسْسَؾ ِبَخْيٍر َفُيَو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء  ُ ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُو ِإَّله ُىَو َواِ  ْف َيْمَسْسَؾ َّللاه  ﴾﴿َواِ 

 [17] سورة األنعاـ: 

المحبة، والرعاية،  الضر: إف يمسسؾ، أما الخير إف يردؾ، وفرؽ كبير بينيما، األصل في عبلقة األب مع ابنو
والعطف، واإلكراـ، ىذا األصل، لكف أحيانًا االبف ينحرؼ، وانحرافو يستوجب العقاب، األصل ىو اإلكراـ، العقاب 
شيء طارغ استثنائي، شيء غير مقصود، غير مرغوب فيو، غير مراد، أما اإلكراـ فيو األصل، كممة مس، قاؿ 
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 تعالى: 

ُ ِبضُ  ْف َيْمَسْسَؾ َّللاه ﴾﴿َواِ   رٍّ

 [17] سورة األنعاـ: 

إذا أراد اإلنساف أف يمس مدفأة يمسيا بكل جسمو ؟ يعانقيا بطرؼ إصبعو، وأيضًا يعطييا ريًقا حتى إذا أراد أف 
 يممس مكواة يضع كل كفو، طرؼ إصبعو، المس أقل مساحة ممكنة في أقل زمف ممكف، وىكذا هللا عز وجل:

﴾ ُ ِبُضرٍّ ْف َيْمَسْسَؾ َّللاه  ﴿َواِ 

 [17سورة األنعاـ:  ]

يقوؿ لؾ: كريزة رمل، كريزة يعني موجة دقيقتيف أو ثبلث يصيح، ويستريح، إذا كانت مستمرة ساعتيف ينتيي 
 اإلنساف، فربنا إذا عذب اإلنساف تكوف النوبات خفيفة، يقوؿ لؾ: ال تحتمل، ربنا قاؿ:

ُ ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُو ِإَّله  ْف َيْمَسْسَؾ َّللاه ََِديٌر﴾﴿َواِ  ْف َيْمَسْسَؾ ِبَخْيٍر َفُيَو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء   ُىَو َواِ 

 [17] سورة األنعاـ: 

 المس شيء، واإلرادة شيء آخر.

ـْ َمِمٌؾ يَ  ِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَف َيْعَمُموَف ِفي اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْف َأِعيَبَيا َوَكاَف َوَراَءُى  ِفيَنٍة َغْصبًا﴾ْأُخُذ ُكله سَ ﴿َأمها السه

 [79] سورة الكيف: 

 الجف ماذا قالوا ؟ 

ـْ َرَشدًا﴾ ـْ َربُُّي ـْ َأَراَد ِبِي  ﴿َوَأنها ََّل َنْدِري َأَشرٌّ ُأِريَد ِبَمْف ِفي اْْلَْرِض َأ

 [10] سورة الجف: 
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 الشر، ما قالوا: أراد هللا بيـ شرا، ىذا مستحيل، قاؿ تعالى:

ـَ َربُّؾَ  ﴾ ﴿ ِإَّله َمْف َرِح ـْ  َوِلَذِلَؾ َخَمَقُي

 [119] سورة ىود: 

ربنا عز وجل خمق الخمق ليرحميـ، ليسعدىـ، عرض عمييـ األمانة، الذيف قصروا في حمميا دفعوا الثمف، ىذا 
 ليس مرادًا، ليس مقصودًا، سيدنا موسى كاف جائعًا جدًا، ما قاؿ، ربي أطعمني، قاؿ تعالى:

ـه َتَولهى إِ  ي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليه ِمْف َخْيٍر َفِقيٌر﴾﴿َفَسَقى َلُيَما ُِ لِّ َفَقاَؿ َربِّ ِإنِّ  َلى الظِّ

 [24] سورة القصص: 

 أيضًا في منتيى األدب، سيدنا آدـ ما قاؿ: ربي قدرت عمي المعصية، وقضيتيا عمي، قاؿ تعالى:

ـْ َتْغِفْر َلَنا َوَترْ  ْف َل  َحْمَنا َلَنُكوَنفه ِمَف اْلَخاِسِريَف﴾﴿ََاََّل َربهَنا َظَمْمَنا َأْنُفَسَنا َواِ 

 [23] سورة األعراؼ: 

أنت لو تتبعت أقواؿ األنبياء مع هللا عز وجل لرأيت أقواليـ في منتيى األدب، في منتيى المعرفة، سيدنا أيوب 
 ماذا قاؿ ؟ قاؿ تعالى:

ـُ الرهاِحِميَف﴾ ﴿ََاَؿ َربِّ اْغِفْر ِلي َوِْلَِخي َوَأْدِخْمَنا ِفي َرْحَمِتَؾ َوَأْنتَ   َأْرَح

 [151] سورة األعراؼ: اآلية 

 سيدنا إبراىيـ قاؿ لو جبريل: ألؾ عند هللا حاجة ؟ قاؿ: عممو بحالي يغني عف سؤالي، انظر عمى ىذا األدب.

 سيدنا يوسف أيضًا، قاؿ تعالى:

ـْ ِمَف اْلَبْدوِ  ْجِف َوَجاَء ِبُك ْيَطاُف َبْيِني َوَبْيَف ِإْخَوِتي﴾ ﴿َأْحَسَف ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَف السِّ  ِمْف َبْعِد َأْف َنَزَغ الشه

 [100] سورة يوسف: اآلية 
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ما قاؿ: مف بعد أف فعل بي إخوتي ما فعموا، جعل فعميـ تابعًا لمشيطاف، النبي عميو الصبلة والسبلـ أمر رجبًل 
ف كاف خاليًا ال يراه أحد، ىذا مف تماـ األدب م ع هللا عز وجل، قاؿ بعضيـ: الزموا األدب أف يستر عورتو، وا 

 ظاىرًا وباطنًا، فما أساء أحد األدب في الظاىر إال عوقب ظاىرًا، وما أساء أحد األدب باطنًا إال عوقب باطنًا.

عندنا نقطة ميمة جدًا قاليا ابف المبارؾ، قاؿ: مف تياوف باألدب عوقب بحرماف السنف، عندؾ آداب، سنف، 
داب، األدب أف تدخل إلى المسجد بالرجل اليمنى، أف تأكل باليمنى، أال تأكل متكئًا، أف فرائض، مستوػ اآل

 تشرب جالسًا، أف تسمي، أف تحمد، عندؾ آداب الطعاـ، آداب الطريق، آداب التعمـ، العمـ لو آداب كثيرة جدًا.

عوقب بحرماف السنف، ومف  عندؾ اآلداب، ثـ السنف، ثـ الفرائض، ماذا قاؿ ابف المبارؾ ؟ مف تياوف باألدب
تياوف بالسنف عوقب بحرماف، الفرائض، ومف تياوف بالفرائض عوقب بحرماف المعرفة، آداب، سنف، فرائض، 
معرفة، قصرت في اآلداب حرمت السنف، قصرت في السنف حرمت الفرائض، قصرت في الفرائض حرمت 

وايتو في اآلداب فقط: ))ما استرذؿ هللا عبدًا المعرفة، لذلؾ ورد في بعض األحاديث، والحديث الضعيف يجوز ر 
إال حضر عميو العمـ واألدب((، اإلنساف إذا كاف صغيرًا في عيف هللا عز وجل، إذا سقط مف عيف هللا حظر عميو 
العمـ واألدب يعطيو الماؿ الوفير، الصحة الطيبة، الذكاء، الجماؿ، حياتو غنية بالمباىج والمتع بالشيوات، لكنو 

مف األدب والعمـ واألدب والعمـ الذؼ ىو عطاء األنبياء، إذًا مف تياوف باألدب عوقب بحرماف السنف، مف محرـو 
 تياوف بالسنف عوقب بحرماف الفرائض، ومف تياوف بالفرائض عوقب بحرماف المعرفة.

معروؼ، إذا كاف مع اإلنساف وقت يبحث عف آداب الطريق، غض البصر، طرح السبلـ، رد السبلـ، األمر بال
النيي عف المنكر، إذا كاف لئلنساف محل عمى الطريق، ىذه ليا آداب، آداب طمب العمـ، آداب المجالسة، آداب 
الزيارة، آداب عيادة المريض، آداب المشي في الجنازة، كنا بجنازة منذ أسبوع الممقف يمقف، والشيخ يدعو، والميت 

نساف يتحدث عف البيع والشراء، وعقود ، وشراء، وأسعار، وارتفاع، وتوكيل محاميف، وهللا وقف موقفًا في قبره، وا 
ما مف واحد إال اشمأز منو، واحتقره، ىذا مكاف عقود، ومحاميف، وبيع، والميت يدفف، ىناؾ آداب التشييع، فإذا 
قد تعرؼ اإلنساف إلى اآلداب، وانتقل منيا إلى السنف، أو بالعكس، المعرفة، الفرائض، السنف، اآلداب يكوف 

 وصل إلى درجة ترضي هللا عز وجل.
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األدب في العمل عبلمة قبوؿ العمل، أحيانا يكوف العمل طيًبا، لكف ليس فيو أدب، أنا فعمت كذا، قاؿ بعض 
الحكماء: رقصت الفضيمة تييًا بنفسيا فانكشفت عورتيا، حتى إذا حدثت الناس بأعمالؾ الطيبة فيذا الحديث 

 ز وجل، كأنؾ تستعمي عميو، فمذلؾ األدب في العمل عبلمة قبوؿ العمل.نفسو فيو سوء أدب مع هللا ع

إف شاء هللا في درس قادـ نتحدث عف آداب النبي عميو الصبلة والسبلـ العربي، طبعًا تحدثنا عف آداب األنبياء 
جدًا، وىذا  في القرآف، والنبي لو آداب كثيرة، بقي األدب مع رسوؿ هللا، واآلداب مع الخمق، اآلداب بحث لطيف

 يقودنا إلى طاعة هللا عز وجل واإلقباؿ عميو. 

واآلف إلى قصة مف قصص التابعيف رحميـ هللا تعالى، نحف في الدرس الماضي كاف الحديث عف اإلماـ أبي 
 حنيفة رحمو هللا تعالى، واليـو الحديث عف سالـ بف عبد هللا بف عمر.

رة مثوػ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ودار ىجرتو، وفي أجوائيا العبقة بطيوب ولد سالـ بف عبد هللا في رحاب المدينة المنو 
النبوة المتألقة درج وشب، وفي كنف أبيو العابد الزىاد الصواـ القواـ تربى، وبأخبلقو العمرية تخمق، لقد رأػ فيو 

القرآف فوؽ ما كاف يراه في  أبوه مف مخايل التقى، وعبلئـ اليدػ، وأبصر في سموكو مف شمائل اإلسبلـ، وأخبلؽ
إخوتو، فأحبو حبًا ممؾ عميو شغاؼ قمبو، وخالط منو حبات فوائده، حتى المو البلئموف، وأقبل عميو يبث ما وعاه 
صدره مف حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ويفقيو في ديف هللا، ويمميو مف كتاب هللا، ثـ دفع بو إلى الحـر الشريف، وكاف 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص مازاؿ معمورًا بطائفة كبيرة مف جمة الصحابة، فحيثما ألـ الفتى بركف مف أركاف الحـر ألفى  مسجد رسوؿ
أمامو نجمًا متألقًا، وعبقًا مف طيوب الرسالة الغراء، أتيح ليذا الفتى أف يأخذ عف طائفة مف جمة الصحابة، وعمى 

و رافع، وأبو لبابة، وزيد بف الخطاب، باإلضافة إلى والده عبد هللا بف رأسيـ أبو أيوب األنصارؼ، وأبو ىريرة، وأب
 عمر، فما لبث أف غدا عممًا مف أعبلـ المسمميف.

العمـ بالتعمـ، يجب أف تجمس عمى ركبتيؾ، أف تفيـ كبلـ هللا، أف تفيـ سنة النبي عميو الصبلة والسبلـ، أف تدفع 
ساف تعمـ ببل تعمـ، تعمـ مف عند نفسو، العمـ لو مكاف، وىو المسجد، الثمف، أال إف سمعة هللا غالية، ما مف إن

 والعمـ لو رجاؿ، لو كتاب، البد مف أف تأخذ بالوسائل كي تصل عمى األىداؼ.

عبد الرحمف بف الضحاؾ والي المدينة في خبلفة يزيد بف عبد الممؾ، وكانت فاطمة بنت الحسيف رضي هللا عنو، 
والدىا، فتقدـ إلييا ابف الضحاؾ، وخطبيا لنفسو، فقالت: وهللا ما أبغي الزواج، ولقد قد ترممت، وانقطعت إلى أ

 قعدت عمى بني، ووقفت نفسي عمييـ.
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ىناؾ حاالت تكوف المرأة شابة في مقتبل الحياة، ويموت زوجيا، وليا منو أوالد، تقف نفسيا عمى أوالدىا، النبي 
 عميو الصبلة والسبلـ قاؿ مرة:

سؾ بحمق الجنة أنا فإذا امرأة تنازعني تريد أف تدخل الجنة َبمي َمت مف ىذه يا جبريل ؟ َاؿ ))أوؿ مف يم
 ىي امرأة مات زوجيا وترؾ ليا أوَّلدًا فأبت الزواج مف أجميـ(( 

ىذه امرأة تريد أف تدخل الجنة قبل النبي عميو الصبلة والسبلـ، ليس ألنيا تعرؼ أنو ىو النبي، ولكف ىي مشغولة 
يا بدخوؿ الجنة، أراد النبي عميو الصبلة والسبلـ بيذا الحديث أف يبيف عظـ المرأة التي تقف نفسيا عمى برغبت

 أوالدىا، فجعل يمح عمييا، وىي تحتاؿ في االعتذار إليو مف غير مخاشنة، خوفًا مف شره.

حتى في األمر  أحيانًا اإلنساف يخاشف الناس، الخشونة غير مطموبة، حتى في الوعع، حتى في اإلرشاد،
بالمعروؼ والنيي عف المنكر، مف أمر بالمعروؼ فميكف أمره بالمعروؼ، ىناؾ وسائل لطيفة جدًا، وذكية جدًا، 

 ومؤدبة جدًا في النصح، وىناؾ وسائل فظة، ومواقف عنيفة، وكبلـ قاس، ماذا قاؿ هللا عز وجل ؟

وا ِمفْ  ـْ ِفي اْْلَْمِر﴾ ﴿َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ ـْ َوَشاِوْرُى ـْ َواْسَتْغِفْر َلُي  َحْوِلَؾ َفاْعُف َعْنُي

 [159] سورة آؿ عمراف: اآلية 

عمموا، وال تعنفوا، فإف المعمـ خير مف المعنف، فاإلنساف مع مف دونو، مع أوالده، مع أقاربو، مع موظفيف عنده، 
 دائمًا يكوف رحيما.

، وأحدث جمبة وضجيًجا، شوش عمى الحاضريف، ىذا عمل فيو إساءة، لكف دخل رجل إلى المسجد، وقد ركض
ما الذؼ حممو عمى ىذه اإلساءة ؟ حرصو عمى الصبلة خمف النبي عميو الصبلة والسبلـ، في الوقت المناسب 

 النبي ما نسي ىذا الحرص منو، قاؿ لو:

 ))زادؾ هللا حرصًا وَّل تعد((

تو أواًل، عندؾ موظفوف، أنت صاحب محل، عندؾ عماؿ، أنت صاحب تريد أف تنتقد إنسانًا ابحث عف ميزا
معمل، أنت رئيس دائرة، مدير مستشفى، أنت إنساف داعية، عندؾ ناس تابعوف لؾ، ىذا اإلنساف ليس معصوًما، 
يخطئ، ويصيب، أخطأ أليس لو حسنة ؟ ىذا أحد مموؾ األندلس كاف يسير في حديقة ابف عباد، رأػ صفحة 

 ىبت عمييا نسمات عميمة، فجعمتيا كالزرد، كالسمسمة فقاؿ:ماء مستوية 
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 نِر الجو عمى الماء زرد

 وأراد أف يتابع الشعر فما تمكف، وثمة جارية وراءه قالت: 

ًً لو جمد  يالو درعًا منيعًا

أعجب بيذه الجارية، فتزوجيا، وأصبحت زوجتو، ىو ممؾ أكبر دولة في األندلس، عاشت ىذه الجارية بعد أف 
حت ممكة أو زوجة األمير حياة بمنتيى الرفاه، والبحبوحة، مرًة اشتاقت إلى حياة الفقر، اشتيت أف تدوس في أصب

الطيف، فجاءىا بمسؾ، وكافور، وخمط المسؾ، والكافور بماء الورد، وقاؿ ليا: ىذا ىو الطيف، فدوسي فيو، ثـ 
سجف، وذاؽ حياة البؤس والمرارة، ولما خرج جاء ابف تاشفيف، وقضى عمى مموؾ الطوائف جميعًا، ووضعيـ في ال

 مف السجف، كانت تقوؿ لو ىذه الجارية، أو ىذه الزوجة: لـ أر منؾ خيرًا قط، فكاف يقوؿ ليا: وال يـو الطيف.
 ىكذا النبي الكريـ قاؿ: 

 ))إف أحسنت إلى إحداىف الدىر كمو ِـ رأت منؾ شيئًا َالت: لـ أر منؾ خيرًا َط((

و أال ينسى الفضل، ال ينسى المواقف الطيبة، فاإلنساف إذا أمر بالمعروؼ فبل يكف قاسيًا، ال اإلنساف مف كمال
يكف فظًا، يسمؾ طريق الحمـ، ألنؾ أنت إلى أف تمتمؾ القموب أحوج منؾ إلى أف تمتمؾ األجساـ، لؾ قالب 

ا، والناس دونؾ، أنت تريد أف وقالب، الَقمب لو شكل، ولو حقيقة، أنت تريد الحقيقة، القمب مثبًل إذا كنت قويً 
يمدحوؾ في وجيؾ أـ في غيبتؾ ؟ إذا كانوا يحبونؾ يمدحونؾ في غيبتؾ، أما إذا كانوا يخافونؾ فيمدحونؾ في 

 حضورؾ، والمديح في حضور الرجل ال قيمة لو، المقياس أف تمدح في غيبتؾ.

ف تراجع زوجيا، أف تقبمو زوجًا ليا، بعد أف فمما وجدىا تتأبى، النبي عميو الصبلة والسبلـ لما طمب مف امرأة أ
رفضتو، قالت لو: أفتأمرني ؟ قاؿ: ال إنما أنا شفيع، قضايا الزواج قضايا خاصة جدًا، اإلنساف ال حق لو أف 
 يضع مكانتو كميا، ومركزه لمضغط عمى إنساف كي يأخذ فبلنة، أو أف تأخذ فبلنة فبلًنا، ىذه قضية خاصة جدًا.

إف لـ ترضي بي زوجًا آلخذف أكبر بنيؾ، وألجمدنو بتيمة شرب الخمر، فاستشارت سالـ بف عبد  قاؿ ليا: وهللا
هللا في أمرىا، فأشار عمييا أف تكتب عمى الخميفة كتابًا تشكو فيو الوالي، وتذكر قرابتيا مف رسوؿ هللا صمى هللا 

لرسوؿ يمضي بالكتاب حتى جاء أمر عميو وسمـ، فكتبت الكتاب، وأنفذتو مع رسوؿ ليا إلى دمشق، وما كاد ا
الخميفة إلى ابف ىرمز عاممة عمى ديواف الماؿ في المدينة بأف يقدـ عميو ليرفع إليو حسابو، فقاـ ابف ىرمز يودع 
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أصحاب الحقوؽ عميو، فاستأذف عمى فاطمة بنت الحسيف، وقاؿ: إني ماض إلى دمشق، فيل لؾ مف حاجة ؟ 
ما ألقى مف ابف الضحاؾ، وما يتعرض بي إليو، وأنو ال يرعى حرمة لعمماء قالت: نعـ تخبر أمير المؤمنيف ب

المدينة، وخاصة سالـ بف عبد هللا، فبلـ نفسو عمى زيارتيا، إذ ما كاف يريد أف يحمل شكواىا مف ابف الضحاؾ 
فمما  إلى الخميفة، وصل ابف ىرمز إلى دمشق في نفس اليـو الذؼ وصل فيو الرسوؿ الذؼ يحمل كتاب فاطمة،

دخل عمى الخميفة استخبره عف أحواؿ المدينة، وسألو عف سالـ بف عبد هللا وصحبو مف الفقياء، فقاؿ لو: ىل 
ىناؾ أمر ذو شأف جدير بأف يعمـ، أو خبر ذو خطر حرؼ بأف يذكر، فمـ يذكر لو شيئًا مف قصة فاطمة بنت 

فيما ىو جالس عنده يرفع لو حسابو إذ دخل الحسيف، ولـ يشر بشيء مف موقف الوالي مف سالـ بف عبد هللا، و 
الحاجب، وقاؿ: أصمح هللا األمير، إف في الباب رسوؿ فاطمة بنت الحسيف، فتغير وجو ابف ىرمز، وقاؿ: أطاؿ 
هللا بقاء األمير، إف فاطمة بنت الحسيف حممتني رسالة إليؾ، وأخبره الخبر، فما إف سمع مقالتو حتى نزؿ عف 

لؾ، ألـ أسألؾ عف شؤوف المدينة، وأخبارىا ؟ أيكوف لديؾ مثل ىذا الخبر، وتكتمو عني ؟ سريره، وقاؿ: ال أـ 
فاعتذر لو بالنسياف، ثـ أذف لمرسوؿ، فأدخل عميو، فأخذ الكتاب منو، وفضو، وجعل يقرأه، والشرر يتطاير مف 

ى آؿ رسوؿ هللا، ولـ عينيو، وأخذ يضرب األرض بخيزراف كاف في يده، وىو يقوؿ: لقد اجترأ ابف الضحاؾ عم
يصغ لنصح سالـ بف عبد هللا فييـ، ىل مف رجل يسمعني صوتو، وىو يعذب في المدينة، وأنا عمى فراشي في 
دمشق، فقيل لو: نعـ يا أمير المؤمنيف ليس لممدينة إال عبد هللا بف بشر النضرؼ، فولو إياىا، وىو مقيـ اآلف في 

 الطائف، قاؿ: نعـ، وهللا نعـ، إنو ليا.

ثـ دعا بقرطاس، وكتب بيديو مف أمير المؤمنيف يزيد بف عبد الممؾ إلى عبد الواحد بف بشر النضرؼ، السبلـ 
عميؾ، أما بعد، فإني قد وليتؾ المدينة، فإذا جاءؾ كتابي ىذا فتوجو إلييا، واعزؿ عنيا ابف الضحاؾ، وافرض 

 عميو غرامة مقدارىا كذا وكذا.

عالمًا فقييًا في المدينة لو شأنو، فحينما تجاوز الوالي قدره، ولـ يرع لو نصحًا، ولـ ىذا التابعي الجميل الذؼ كاف 
يقـ لو قيمًة استحق ىذا الوالي مف الخميفة أف يعاقب بيذا العقاب، أخذ صاحب البريد الكتاب، ومضى يحث 

اؾ، ولـ يسمـ عميو، الخطى نحو الطائف عف طريق المدينة، فمما بمغ المدينة لـ يدخل عمى والييا ابف الضح
فأوجس الوالي خيفة في نفسو، وأرسل إليو، ودعاه إلى بيتو، وسألو عف سبب قدومو، فمـ يبح لو بشيء، فرفع 
طرؼ فراشو، وقاؿ انظر، فإذا كيس قد ممئ بالدنانير، فقاؿ: ىذه ألف دينار، ولؾ عمي عيد هللا وميثاقو إف أنت 

إليؾ، وألكتمف ذلؾ، فأخبره، فدفع إليو الماؿ، وقاؿ: تريث ىنا ثبلث أخبرتني عف وجيتؾ، وما في يدؾ ألدفعنيا 
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لياؿ حتى أصل إلى دمشق، ثـ امِض إلى ما أمرت بو، ـز ابف الضحاؾ ركائبو، وغادر المدينة لتوه، ومضى 
 نحو دمشق، فمما بمغيا دخل عمى أخ الخميفة مسممة، وكاف سيدًا أريحيًا صاحب نجدة، فمما صار بيف يديو قاؿ
لو: أنا في جوارؾ أييا األمير، قاؿ أبشر بخير، ما شأنؾ ؟ قاؿ: إف أمير المؤمنيف ناقـ عمي لينة بدرت مني، 
فغدا مسممة عمى يزيد، وقاؿ لو: إف لي لدػ أمير المؤمنيف حاجة، فقاؿ يزيد: كل حاجة لؾ مقضية ما لـ تكف 

ف أجمو، فقاؿ: وهللا ال أعفيو أبدًا، قاؿ: ما ذنبو ؟ في ابف الضحاؾ، إال ىذه الحاجة، فقاؿ: وهللا ما جئتؾ إال م
قاؿ: لقد تعرض لفاطمة بنت الحسيف، وىددىا، وتوعدىا، وأرىقيا، ولـ يصغ لسالـ بف عبد هللا في أمرىا، فيب 
شعراء المدينة جميعًا، ييجونو، وطفق صمحاؤىا، وعمماؤىا يعيبونو، فقاؿ مسممة: أنت وشأنؾ معو يا أمير 

فقاؿ يزيد: آمره أف يعود إلى المدينة لينفذ والييا الجديد أمرؼ فيو، ويجعمو عبرة لغيره مف الوالة، فرح المؤمنيف، 
 أىل المدينة أعظـ الفرح بوالييـ الجديد، وسرىـ حزمو في تنفيذ أمر الخميفة البف الضحاؾ.

ذا فسد العمماء واألمراء فاألمة كميا تفسد، مرا كز القوػ في األمة العمماء واألمراء، الناس بعممائيـ، وأمرائيـ، وا 
 لذلؾ إذا أىيف العمماء فاألمر يبدو غير صحيح.

وازدادوا تعمقًا حينما وجدوه يذىب مذاىب الخير، وال يقطع أمرًا مف أمورىـ إال إذا استشار القاسـ بف دمحم بف أبي 
 بكر، وسالـ بف عبد هللا بف عمر.

طبعًا  -ًا، قاؿ ليذا المستشار: كف معي دائمًا، فإذا رأيتني ضممت سيدنا عمر بف عبد العزيز وضع لو مستشار 
 فأمسكني مف تبلبيبي، وىزني ىزًا شديدًا، وقل لي: اتِق هللا يا عمر فإنؾ ستموت. -جعمو عالمًا جميبًل 

 اإلنساف دائمًا يستشير، يقولوف: مف استشار الرجاؿ استعار عقوليـ، وقاؿ بعضيـ: تممكيا، عقل راحج كبير
تشتريو، وتمتمكو، إذا استشرتو فيذه نصيحة لوجو هللا في أمور الدنيا، في أمور الشراء، في أمور الزواج، في 

 أمور متعمقة بالشرع، اسأؿ مف كاف بيذا األمر خبير، قاؿ تعالى:

ـْ ََّل َتْعَمُموَف﴾ ْكِر ِإْف ُكْنُت  ﴿َفاْسَأُلوا َأْىَل الذِّ

 [43] سورة النحل: 
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 رة، هللا عز وجل قاؿ:واالستشارة مفخ

ـْ ِفي اْْلَْمِر﴾  ﴿َوَشاِوْرُى

 [159] سورة آؿ عمراف: 

لـَ خاطب النبي عميو الصبلة والسبلـ، وىو سيد ولد آدـ الذؼ يوحى إليو، المعصـو ؟ ومع ذلؾ أمره أف يشاور، 
ذا أشار عميو أولو العمـ والفضل فعمي و أف ينصاع إلييـ، فيذه القصة مغزاىا أف اإلنساف عميو أف يستشير، وا 

ألنيـ يأتونو بالدليل عف هللا عز وجل، إنساف وقع في معصية كبيرة، ىذه المخالفة دمرتو، ألنو ضف بوقتو أف 
 يبذلو في سؤاؿ أىل العمـ، أو سؤاؿ أولي الخبرة.

ذا استشرت، وجاءتؾ الفتوػ أو  القصة معزاىا أنؾ عميؾ أف تسأؿ، وعميؾ أف تستشر، وعميؾ أف تشاور، وا 
 اإلشارة أو التوجيو مع الدليل القرآني أو النبوؼ فعندئذ عميؾ أف تنصاع ألف ىذا حكـ الشرع.

 إف شاء هللا تعالى نتابع ىذه السير سير التابعيف في دروس قادمة.

 والحمد  رب العالميف 
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 … يعبدوه أف هللا عمى العباد حق( :  027 - 025) الدرس

 09-12-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -اديث متفرقة أح -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحمد  رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف.

 أييا اإلخوة المؤمنوف: َعْف ُمَعاِذ ْبِف َجَبٍل َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ: 

ْحِل َفَقاَؿ َيا ُمَعاذُ ))َبْيَنا َأنَ  ـَ َلْيَس َبْيِني َوَبْيَنُو ِإَّله َأِخَرُة الره ُ َعَمْيِو َوَسمه  ْبَف َجَبٍل َُْمُت َلبهْيَؾ ا َرِديُف النهِبيِّ َصمهى َّللاه
ََاَؿ َيا ُمَعاُذ َُْمُت َلبهْيَؾ َرُسوَؿ َّللاهِ  ـه  ـه َساَر َساَعًة ُِ ََاَؿ َيا ُمَعاُذ َرُسوَؿ َّللاهِ َوَسْعَدْيَؾ ُِ ـه  ـه َساَر َساَعًة ُِ  َوَسْعَدْيَؾ ُِ

ُ َوَرُسوُلوُ  ََاَؿ َىْل َتْدِري َما َحقُّ َّللاهِ َعَمى ِعَباِدِه َُْمُت َّللاه ََاَؿ َحقُّ َّللاهِ َعَمى  َُْمُت َلبهْيَؾ َرُسوَؿ َّللاهِ َوَسْعَدْيَؾ  ـُ  َأْعَم
ََاَؿ َيا ُمَعاُذ ْبَف َجَبٍل َُْمُت َلبهْيَؾ َرُسوَؿ َّللاهِ َوَسْعَدْيؾَ  ِعَباِدِه َأْف َيْعُبُدوُه َوََّل  ـه  ـه َساَر َساَعًة ُِ َفَقاَؿ  ُيْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا ُِ

ََاَؿ َحقُّ اْلِعَبادِ  ـُ  ُ َوَرُسوُلُو َأْعَم ـْ (( َىْل َتْدِري َما َحقُّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاهِ ِإَذا َفَعُموُه َُْمُت َّللاه َبُي  َعَمى َّللاهِ َأْف ََّل ُيَعذِّ

 ] متفق عميو [

 َعْف ُمَعاِذ ْبِف َجَبٍل َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ:

)) ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه  ))َبْيَنا َأَنا َرِديُف النهِبيِّ َصمهى َّللاه

خمفو عمى الدابة، ىذا مف تواضعو، وىذا يعني النبي ملسو هيلع هللا ىلص مف تواضعو الجـ أنو كاف يدعو بعض أصحابو ليركب 
 مف تكريمو.

ْحِل (( ـَ َلْيَس َبْيِني َوَبْيَنُو ِإَّله َأِخَرُة الره ُ َعَمْيِو َوَسمه  ))َبْيَنا َأَنا َرِديُف النهِبيِّ َصمهى َّللاه

 الرحل الذؼ يوضع عمى الدابة، آخرة الرحل طرؼ الرحل اآلخر.

ْحِل َفَقاَؿ َيا ُمَعاُذ ْبَف َجَبٍل (())َبْيِني َوَبْيَنُو ِإَّله   َأِخَرُة الره

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

396 

 اإلنساف إذا نودؼ باسمو ىذا مف باب التحبب، يا معاذ، مرًة قاؿ عميو الصبلة السبلـ: 

 ))وهللا يا معاذ إني ْلحبؾ((

ََاَؿ َيا ُمَعاُذ ْبَف َجَبٍل َُْمُت َلبهْيَؾ َرُسوَؿ َّللاهِ َوَسْعَدْيَؾ(()) ًَ 

سعادًا بعد إسعاد، يعني أنا ألبيؾ، وأسعى أف أسعدؾ يا رسوؿ هللامعنى لبيؾ:    إجابة بعد إجابة، وا 

 ))َُْمُت َلبهْيَؾ َرُسوَؿ َّللاهِ َوَسْعَدْيَؾ ((

 يعني أنا في خدمتؾ، أنا مستجيب لندائؾ، وأنا في خدمتؾ، ما تكمـ النبي شيئًا، 

ََاَؿ َيا ُمَعاُذ ْبَف َجَبٍل َُْمُت َلبهْيؾَ )) ـه َساَر َساَعًة (( ًَ  َرُسوَؿ َّللاهِ َوَسْعَدْيَؾ ُِ

 معنى ساعة: أؼ مرحمة مف الزمف.

ََاَؿ َيا ُمَعاُذ َُْمُت َلبهْيَؾ َرُسوَؿ َّللاهِ َوَسْعَدْيَؾ (( ـه  ُِ(( 

  النبي ملسو هيلع هللا ىلص.أنا ال أعتقد عمى وجو األرض أف أناًسا يحبوف رجبًل عمى اإلطبلؽ كما أحب أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ََاَؿ َيا ُمَعاُذ َُْمُت َلبهْيَؾ َرُسوَؿ َّللاهِ َوَسْعَدْيَؾ (( ـه  ـه َساَر َساَعًة ُِ ُِ(( 

السؤاؿ اآلف: لماذا ناداه باسمو، وسكت ؟ ناداه باسمو، وسكت، ناداه باسمو، وسكت، قاؿ بعض عمماء الحديث: 
ت أف تمقي عمى إنساف أمرًا خطيرًا، أمرًا ذا باؿ، تحب أف تمفت نظره، تدعوه ىذا مف قبيل التشويق، يعني إذا أرد

 مرًة أولى، وثانية، وثالثة.

 ))َُْمُت َلبهْيَؾ َرُسوَؿ َّللاهِ َوَسْعَدْيَؾ َفَقاَؿ َىْل َتْدِري َما َحقُّ هللا عمىْ ِعَباِده((
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 أيضًا كاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص معممًا، قاؿ: 

 بعِت معممًا، إنما بعِت ْلتمـ مكاـر اْلخالؽ(( ))إنما

 مف أساليبو التربوية أنو كاف إذا أراد أف يمقي موعظًة أو حقيقة ساقيا عمى شكل سؤاؿ وجواب.

 ))َيا ُمَعاُذ َُْمُت َلبهْيَؾ َرُسوَؿ َّللاهِ َوَسْعَدْيَؾ َفَقاَؿ َىْل َتْدِري َما َحقُّ هللا عمىْ ِعَباِده((

ولـ نكف شيًئا يذكر، الذؼ أمدنا بالوجود، أمدنا بحاجاتنا، أمدنا باإلرشاد، أنعـ عمينا نعمًا ظاىرة  الذؼ خمقنا،
وباطنة، خمقنا مف عدـ، خمقنا ليسعدنا، خمقنا لجنة عرضيا السماوات واألرض، أليس لو حق عمينا ؟ قاؿ سيدنا 

وؿ عنو، وضاحؾ ملء فيو وال يدرؼ عمر: ) عجبت لثبلث ؛ عجبت لمؤمل والموت يطمبو، وغافل وليس بمغف
 أساخط عنو هللا أـ راض(.

قبل أف تضحؾ، قبل أف تتمطى في البيت، قبل أف تمزح، قبل أف تسخر مف بعض الناس، قبل أف تعطي حظوظ 
نفسؾ، قبل أف تستعمي عمى خمق هللا، ىل أديت حق هللا عميؾ ؟ ىل عرفت الذؼ خمقؾ ؟ ىل عرفت لماذا خمقؾ 

 كنت ؟ ىل عرفت أيف المصير ؟ ؟ ىل عرفت أيف

 ))َيا ُمَعاُذ َُْمُت َلبهْيَؾ َرُسوَؿ َّللاهِ َوَسْعَدْيَؾ َفَقاَؿ َىْل َتْدِري َما َحقُّ هللا عمىْ ِعَباِده((

 كاف سيدنا معاذ في أعمى درجات األدب.

ََاَؿ َحقُّ َّللاهِ َعَمى ِعَباِدِه(( ـُ  ُ َوَرُسوُلُو َأْعَم  ))َُْمُت َّللاه

 توقع كممة واحدة، حق هللا عمى عباده أف يفعموا كذا، أف يعبدوه، ألف هللا عز وجل يقوؿ:مف ي

ْنَس ِإَّله ِلَيْعُبُدوِف﴾  ﴿َوَما َخَمْقُت اْلِجفه َواإلِْ

 [56] سورة الذاريات: 
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، أف تحبو، أنت خمقت لتعبد هللا، العبادة أف تخضع لو، أف تأتمر بأمره، أف تنتيي عما عنو نيى، أف تطبق شرعو
أف تقدـ بعض ما عندؾ ابتغاء مرضاتو، أف يكوف هللا ورسولو أحب إليؾ مما سواىما، أف تعبده، لذلؾ لما ربنا 

 عز وجل قاؿ:

ـْ ِفي اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخَمَف اله  اِلَحاِت َلَيْسَتْخِمَفنهُي ـْ َوَعِمُموا الصه ُ الهِذيَف َآَمُنوا ِمْنُك ﴾ِذيَف ﴿َوَعَد َّللاه ـْ ََْبِمِي  ِمْف 

 [55] سورة النور: 

 وعد هللا حق:

 ﴿َوَمْف َأْصَدُؽ ِمَف َّللاهِ َحِديًِا﴾

 [87] سورة النساء: 

 ﴿َوَمْف َأْوَفى ِبَعْيِدِه ِمَف َّللاهِ﴾

 [111] سورة التوبة: 

 ىذا كبلـ خالق الكوف.

اِلَحاتِ  ـْ َوَعِمُموا الصه ُ الهِذيَف َآَمُنوا ِمْنُك ﴾ ﴿َوَعَد َّللاه ـْ ََْبِمِي ـْ ِفي اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخَمَف الهِذيَف ِمْف   َلَيْسَتْخِمَفنهُي

 [55] سورة النور: 

كانوا رعاة الغنـ، فمما عبدوا هللا عز  صمى هللا عميو و سمـيعني أف يجعميـ خمفاء في األرض، ىؤالء قـو النبي 
 وجل صاروا رعاة األمـ، وسادة األمـ.

ـْ ِفي﴾﴿َلَيْسَتْخِمَفنه   ُي

 [55] سورة النور: 
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 ىذا الذؼ عميو، يا عبادؼ، ىذا وعد، قطعي مني، أما الذؼ عميكـ:

 ﴿َيْعُبُدوَنِني﴾

 [55] سورة النور: 

ىذا حق هللا عمى عباده، أف تعبده، أف توقع حياتؾ وفق مراده، أف توقع حركتؾ وسكونؾ عطاءؾ ومنعؾ غضبؾ 
 ف حياتؾ وفق مرضاتو، ورضاؾ صمتؾ وقطيعتؾ، أف توقع كل شؤو 

ََاَؿ َحقُّ  )) َيا ُمَعاُذ َُْمُت َلبهْيَؾ َرُسوَؿ َّللاهِ َوَسْعَدْيَؾ َفَقاَؿ َىْل َتْدِري َما َحقُّ هللا عمىْ ِعَباِده َُْمُت َّللاهُ  ـُ  َوَرُسوُلُو َأْعَم
 َّللاهِ َعَمى ِعَباِدِه َأْف َيْعُبُدوُه((

يقينيًا كامبًل، إذا آمنت بو خالقًا، وآمنت بو مربيًا، وآمنت بو مسيرًا، إذا عرفت  لذلؾ إذا آمنت با إيمانًا قطعياً 
رسولو،  صمى هللا عميو و سمـأسماءه الحسنى، وصفاتو الفضمى، وأيقنت أف ىذا القرآف كبلمو، وأف ىذا النبي 

ق أمره ونييو، فإذا فنشاطؾ كمو ينحصر في شيء واحد ؛ أف تبحث عف أمره ونييو، وأف تعبده مف خبلؿ تطبي
 طبقت أمره ونييو تعبدًا ألقى هللا في قمبؾ النور لترػ سر أمره ونييو.

 أريد أف يكوف ىذا الحديث، وىو قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

و هللا عمـ ما لـ يعمل((  ))مف عمل بما عمـ أوِر

أف يقع زواجؾ وفق ما أراد هللا، إف في يوجد عمـ كسبي، وعمـ إشراقي، العمـ الكسبي أف تبحث عف أمره ونييو، 
ف في معاممة الزوجة، إف في تربية األوالد، أف تقع تجارتؾ وفق ما أراد هللا في البيع والشراء،  اختيار الزوجة، وا 
في التعامل مع الناس، أف تقع حاالت مرحؾ فيما يرضي هللا، ميمتؾ األولى أف تبحث عف أمر هللا، فإذا ثبت 

صحيح عف رسوؿ هللا، وما ينطق عف اليوػ بادرَت إلى تطبيقو، ىذا جوىر العبادة، مادمت قد  لؾ أف ىذا حديث
 آمنت با، وبكتابو، وبرسولو إذًا فميمتؾ األولى أف تعبده، أؼ أف تبحث عف أمره، وأف تطبق أمره.

ََاَؿ َحقُّ َّللاهِ َعَمى ِعَباِدِه َأْف َيْعُبُدوُه َوََّل ُيْشِرُكوا ِبِو شَ   ْيًئا(())
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لمجرد أف تعبده، وأف تعبد معو جيًة أخرػ، أؼ أف تطيع جيًة أخرػ، أو أف ترضي جيًة أخرػ، أو أف ترجو 
جيًة أخرػ، أو أف تخاؼ مف جية أخرػ، أو أف تعمق األمل عمى جية، أخرػ فقد أشركت، بو مبالغًة في 

شيء، كل شيء ممكف اسمو شيء، ىذه الذرة التوحيد أف تعبده، وأال تشرؾ بو شيئًا، وأقل شيء في المغة اسمو 
التي إذا كنست أرض الغرفة في أياـ الشتاء، والشمس في داخل الغرفة ترػ ذرات ليس ليا وزف إطبلقًا، تجوؿ في 

 أجواء الغرفة، ىذه اسميا شيء.

 ))َوََّل ُيْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا ((

 لذلؾ قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

 بيب النممة السوداء عمى الصخرة الصماء في الميمة الظمماء(())الشرؾ أخفى مف د

وأدناه أف تحب عمى معصية، وأف تبغض عمى جور، أف تحب عمى جور، وأف تبغض عمى عدؿ، نصحؾ إنساف 
فغضبت، أشركت نفسؾ مع هللا عز وجل، إنساف قدـ لؾ خدمة، رضيت منو، وىو عمى معصية، ىذا أحد أنواع 

 الشرؾ الخفي. 

ََاَؿ َيا ُمَعاُذ ْبَف َجَبٍل َُْمُت َلبهْيَؾ َرُسوَؿ َّللاهِ َوَسْعَدْيَؾ َفَقاَؿ َىْل َتْدِري َما )) ُِ  ـه  َحقُّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاهِ ـه َساَر َساَعًة ُِ
 ِإَذا َفَعُموُه((

ذت أمره، صميت حق هللا عميؾ أف تعبده، آمنت بو، آمنت برسولو، آمنت بكتابو، تقصيت أمره، طبق أمره، نف
الخمس، حججت البيت، صمت رمضاف، دفعت الزكاة، غضضت بصرؾ، تحريت دخمؾ، أوقعت معاممتؾ ألىمؾ 

 وفق شرع هللا، اعبده في كل ما تعمـ، اآلف كما يقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ ينشأ لؾ حق عند هللا.

(())َفَقاَؿ َىْل َتْدِري َما َحقُّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاهِ إِ  ـْ َبُي ََاَؿ َحقُّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاهِ َأْف ََّل ُيَعذِّ ـُ  ُ َوَرُسوُلُو َأْعَم  َذا َفَعُموُه َُْمُت َّللاه

بالمناسبة، صبلة االستسقاء أقيمت في كل مساجد دمشق تقريبًا، والمطر لـ ينزؿ، ىناؾ مشكمة، إذا كاف الرجل 
نب ىذه السيارة المعطمة، ورفع يديو، وصرخ، ونادػ، واستجار، راكًبا سيارة، وتوقفت بو فجأًة، لو وقف إلى جا

واستغاث، ورفع صوتو، ورفع يديو، ولوح، السيارة واقفة، الموقف العممي أف تبحث عف سبب الخمل، وأف تصمح 
 ىذا الخمل، لذلؾ ورد في صبلة االستسقاء أنو ال تشرع صبلة االستسقاء إال إذا خرج العباد مف مظالميـ، وخرجوا
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 مف معاصييـ، وتابوا إلى ربيـ، وأدوا الحقوؽ التي عمييـ، وصاموا ثبلثة أياـ متتالية، ألف ىذه قواعد.

)) ـْ َبُي  ))َحقُّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاهِ َأْف ََّل ُيَعذِّ

نقص الماء يعذبيـ، نقص المواد يعذبيـ، شدة الحر تعذبيـ، شدة القر تعذبيـ، نقص المواد التي بيف أيدييـ 
 بيـ، األزمات الطاحنة تعذبيـ، قاؿ تعالى:يعذ

ُ َشاِكرًا َعِميمًا﴾ ـْ َوَكاَف َّللاه ـْ َوَآَمْنُت ـْ ِإْف َشَكْرُت ُ ِبَعَذاِبُك  ﴿َما َيْفَعُل َّللاه

 [147] سورة النساء: 

ده، الحديث كمو طويل، رواه البخارؼ ومسمـ واإلماـ أحمد، الحديث كمو فيو محوراف أساسياف، حق هللا عمى عبا
 أف يعبدوه، وحقيـ عمى هللا أاّل يعذبيـ، لذلؾ كأف النبي عميو الصبلة والسبلـ انطمق مف قوؿ هللا عز وجل:

ُ َشاِكرًا َعِميمًا﴾ ـْ َوَكاَف َّللاه ـْ َوَآَمْنُت ـْ ِإْف َشَكْرُت ُ ِبَعَذاِبُك  ﴿َما َيْفَعُل َّللاه

 [147] سورة النساء: 

يف فيجب أف تعرفو مف خبلؿ الكوف، وألف الكوف سخره هللا لؾ تسخير إكراـ ألف الكوف سخره هللا لؾ تسخير تعر 
ذا سخره لؾ تكريمًا فشكرتو، فقد حققت المراد الذؼ خمقت مف  فيجب أف تشكره، فإذا سخره لؾ تعريفًا فعرفتو، وا 

هللا سبحانو وتعالى أجمو، لذلؾ إذا كنت عبدًا  فمقاـ العبودية الطاعة، مقاـ العبودية الطاعة مع الحب، ألف 
سخر لؾ الكوف كمو، أواًل سخره كي تحبو، إذاً  البد مف طاعة مع الحب، الطاعة مع الحب ال يمكف إال أف تبنيا 

 عمى معرفة هللا عز وجل، والطاعة مع الحب ال بد مف أف تفضيا إلى سعادة أبدية.

نية تمييدية، والثالثة نتيجة حتمية، إذا فعمت يمكف أف ألخص لؾ الديف كمو في ثبلث كممات: األولى مركزية، والثا
الوسطى فالنتيجة حتمية، ولـ تفعل الوسطى إال إذا سمكت في المقدمة التمييدية، أنت مخموؽ كي تطيعو، وتحبو، 
لكف لف تطيعو ولف تحبو إال إذا عرفتو، إف أطعتو وأحببتو سعدت بقربو في الدنيا واآلخرة، ىذا ىو الديف كمو، إذًا 

لى طاعتو، والتقرب إليو، عنده نشاط فكرؼ دائمًا، ونشاط  نشاط المؤمف منصرؼ إلى شيئيف، إلى معرفة هللا، وا 
سموكي، إذا جاء إلى مجمس عمـ فيذا نشاط عممي تعّرفي، إذا قرأ القرآف، إذا قرأ السنة، إذا قرأ كتاب السيرة، إذا 

، إذا نيى عف المنكر، انصاع ألمر بالمعروؼ، جمس في مجمس عمـ، إذا استمع إلى خطبة، إذا أمر بالمعروؼ
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 لنيي عف منكر، ىذا نشاط عممي مركزه الفكر.

اآلف نشاط سموكي، مرت امرأة سافرة فغض بصره عنيا، عرض عميو دخل فيو شبية فأعرض عنو، في قبضو، 
ذا وفي دفعو، في أقوالو، وأفعالو، في خواطره، في نطقو، في كبلمو، إذًا لف تسعد إال بحالتي ف، إذا عرفتو، وا 

 عبدتو، و اقرأ القرآف كمو فمف تجد في القرآف إال ىذيف الشيئيف: 

ـْ ِمْف ِإَلٍو َغْيُرُه﴾  ﴿اْعُبُدوا َّللاهَ َما َلُك

 [32] سورة المؤمنوف: 

ر لذلؾ قيل: نياية العمـ التوحيد، موضوع التوحيد كفكرة سيل جدًا، أما كممارسة فأف تعيش التوحيد، إذا جاءؾ أم
يزعجؾ أاّل ترػ إال هللا، أف ترػ يد هللا الخفية، أف ترػ يد هللا فوؽ يد ىذا الذؼ ساؽ الشر إليؾ، ىذا ىو التوحيد، 

 وما تعممت العبيد أفضل مف التوحيد، تعرفو، وتعبده، قاؿ تعالى:

ـْ ِإَلٌو َوا ـْ ُيوَحى ِإَليه َأنهَما ِإَلُيُك ُمُك  ِحٌد﴾﴿َُْل ِإنهَما َأَنا َبَشٌر ِمِْ

 [110] سورة الكيف: 

 القرآف كمو سيمخص بكممتيف:

ـْ ِإَلٌو َواِحٌد َفَمْف َكاَف َيْرُجوا ِلَقاَء َربِّوِ  ـْ ُيوَحى ِإَليه َأنهَما ِإَلُيُك ُمُك  َفْمَيْعَمْل َعَماًل َصاِلحًا َوََّل ُيْشِرْؾ ﴿َُْل ِإنهَما َأَنا َبَشٌر ِمِْ
 ِبِعَباَدِة َربِِّو َأَحدًا﴾

 [110رة الكيف: ] سو 

ليطعو طاعًة تامة، وليعمل الصالحات تقربًا إليو، إذا أراد أف يمقاه، ولف يمقاه إال إذا عرفو، إنما إليكـ إلو واحد، 
ىذا ممخص الممخص، ىذا سر الديف، الديف كمو كامف في ىذه الكممات الثبلث، تعرفو، تعبده، تسعد بو في الدنيا 

لى األبد.  وا 

لنبي عميو الصبلة والسبلـ: ))ال بورؾ لي في صباح يـو لـ أزدد فيو مف هللا عممًا، و ال بورؾ إذًا مف ىنا قاؿ ا
 لي في صباح يـو لـ أزدد فيو مف هللا قربًا((.
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إذًا أؼ يـو يمضي لـ تزدد فيو عممًا، ولـ تزدد فيو قربًا فيو مضيعة مف حياتؾ، وىو خسارة كبيرة، ألنؾ في 
مف استيمكت يومًا في غير ما خمقت لو، ىذه الخسارة، إذًا أف تأتي إلى المسجد األساس بضعة أياـ، أنت ز 

لتستمع إلى تفسير كتاب هللا، لتستمع إلى حديث رسوؿ هللا عميو الصبلة والسبلـ، لتستمع إلى سيرة النبي عميو 
لبيت، في تعاممؾ مع الصبلة والسبلـ، لتتعرؼ إلى الطريق إلى هللا عز وجل، ىذا نشاط عممي، اآلف ذىبت إلى ا

أىل البيت، مع أوالدؾ، مع زوجتؾ، في كسب الماؿ، في إنفاؽ الماؿ، في مرحؾ، في وقت فراغؾ، في وقت 
عممؾ، كيف آكل أسمي ماذا أفعل قبل أف آكل ؟ الوضوء قبمو، والوضوء بعده، كيف أشرب ؟ جالسًا عمى ثبلث 

ف أدعو ؟ كيف أصمي ؟ كيف أعامل أقربائي ؟ كيف مراحل، كيف أناـ ؟ عمى شقي األيمف، كيف أستيقع ؟ كي
 أعامل زبائني ؟ ىمؾ الوحيد في حياتؾ اليومية تطبيق ما تعممتو في المسجد.

مرة ثانية أقوؿ لكـ بتواضع: الفرؽ بيف أف تعرؼ السنة وأف تطبقيا فرؽ كبير جدًا، كالفرؽ بيف أف تقوؿ: خمسمئة 
وؿ: خمسمئة مميوف، أما أف تممؾ ىذا المبمغ فشيء ميـ جدًا بنظر مميوف وأف تممؾ ىذا المبمغ، أؼ إنساف يق

بعض الناس، كذلؾ السنة أف تقرأىا شيء، وأف تتذوقيا شيء، وأف تتأثر بيا شيء، وأف تمقييا عمى الناس شيء، 
يومًا وأف تفعميا شيء آخر، لف تسعد بيا إال إذا طبقتيا، فالذؼ يحب أاّل يضيع حياتو سدًػ، الذؼ يحب أف يرقى 

، مف لـ يكف في زيادة فيو في نقصاف، الذؼ يحب أف يقطف ثمار الديف، أف يراىا ممموسة بيف يديو،  بعد يـو
الذؼ يحب أف يقوؿ: أنا أسعد الناس بيذا الديف، ما مف أحد أسعد مني، الذؼ يحب أف يعرؼ طعـ القرب، طعـ 

كميا، بل يمتفت لؤلفعاؿ، ثمة نشاطاف، نشاط عممي، الحب، طعـ الثقة با، طعـ رضواف هللا، فبل يمتف لؤلقواؿ 
ونشاط تطبيقي، نشاط في معرفة الخالق وأمره ونييو وسنة نبيو، ونشاط في تطبيق ىذا األمر والنيي، ىذا 

 ممخص الممخص، والنبي عميو الصبلة والسبلـ مما قالو عف نفسو: 

 ))أوتيت جوام َ الكمـ، واختصر لي الكالـ اختصارًا((

 الكمـ في ىاتيف الكممتيف: جوامع 

 ))حقو عميؾ((

ََاَؿ َحقُّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاهِ َأفْ  ـُ  ُ َوَرُسوُلُو َأْعَم (())َحقُّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاهِ ِإَذا َفَعُموُه َُْمُت َّللاه ـْ َبُي   ََّل ُيَعذِّ
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جز، أما هللا عز وجل فيقنف تقنيف فإذا عذبؾ فعذابو عبلج، إذا قنف األمطار فتقنيف تأديب، نحف نقنف تقنيف ع
 تأديب.

، حقو عمينا أف نعبده، وحقنا عميو أال يعذبنا.  ىذا ىو حديث اليـو

إذا توقفت سيارة أحدنا ال يصيح وينادؼ، بل يفتح الغطاء، ويرػ أيف العطل، ويصمح الخمل، فتنطمق بالسيارة، 
ىناؾ موقف عممي، قف مف ربؾ موقفًا عمميًا، ىذا موقف عممي، وىناؾ موقف يسمونو استعراضًيا دعائيِّا، و 

حينما أرسل ىذه المشكمة لعمة أرادىا لحكمة أرادىا، ىناؾ خمل في حياتي، ما مف عثرة، وال اختبلج عرؽ، وال 
 خدش عود إال بما قدمت أيدكـ، وما يعفو هللا أكثر.

ـْ َويَ  ـْ ِمْف ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُك  ْعُفو َعْف َكِِيٍر﴾﴿َوَما َأَصاَبُك

 [30] وسرة الشورػ: 

حقؾ عميو أال يعذبؾ، وحقو عميؾ أف تعبده، ىاف هللا عمييـ فيانوا عمى هللا، كمما قّل ماء الحياء قّل ماء السماء، 
 كمما رخص لحـ النساء غبل لحـ الضأف، ىاف أمر هللا عمييـ فيانوا عمى هللا، قاؿ تعالى:

ـْ ِبَما ﴿َوَلْو َأفه َأْىَل اْلُقرَ  َماِء َواْْلَْرِض َوَلِكْف َكذهُبوا َفَأَخْذَناُى ـْ َبَرَكاٍت ِمَف السه َكاُنوا ى َآَمُنوا َواتهَقْوا َلَفَتْحَنا َعَمْيِي
 َيْكِسُبوَف﴾

 [96] وسرة األعراؼ: 

ـْ ِمْف رَ  ْنِجيَل َوَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيِي ََاُموا التهْوَراَة َواإلِْ ـْ َأ ﴾﴿َوَلْو َأنهُي ـْ ـْ َوِمْف َتْحِت َأْرُجِمِي ـْ َْلََكُموا ِمْف َفْوَِِي  بِِّي

 [66] سورة المائدة: 

ـْ َماًء َغَدًَا ) ـْ ِفيِو﴾06﴿َوَأْف َلِو اْسَتَقاُموا َعَمى الطهِريَقِة َْلَْسَقْيَناُى  ( ِلَنْفِتَنُي

 [17-19] سورة الجف: 

لؾ ىنيئًا لمف عرؼ مفتاح الحقائق، لمف عرؼ القوانيف ىذه قواعد ثابتة، كبلـ الخالق، كبلـ خالق الكوف، لذ
الثابتة، ىذه السنف، ىذه سنف ثابتة، مثبًل لمسقوط قانوف، إذا ألقينا جسمًا مف السماء إلى األرض ييوؼ متسارعًا 
إلى أف يتحطـ عمى األرض، أما إذا نزؿ بمظمة ليا سطح مدروس، ليا سطح يتناسب مع وزنو، ينزؿ ببطء، فإذا 
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ر اإلنساف أف يمقي بنفسو مف الطائرة فقانوف السقوط إذا قبمو أو لـ يقبمو، إذا آمف بو أو لـ يؤمف بو، إذا أعجبو ُأمِ 
أـ لـ يعجبو، إذا بّجمو أو سخر منو، إذا قبمو أو رفضو، القانوف مطبق، فالذكي يتعرؼ لقانوف السقوط، ويتأدب 

ألقى اإلنساف بنفسو مف الطائرة ببل مظمة فإنو ينزؿ ميتًا، إذا معو، ليصل سالمًا، أما إذا اخترؽ ىذا القانوف، و 
ف لـ تقبميا فيي مطبقة  رفض القانوف، القانوف مطبق عميو، ربنا وضع سنًنا، إف قبمتيا فأنت ذكي موفق، وا 

 عميؾ، وأنت ال تدرؼ، يا رب كـ عصيتؾ ولـ تعاقبني ؟ قاؿ: عبدؼ كـ عاقبتؾ، ولـ تدر.

 مسممة مف موضوعات المرأة ال

إذا أحب اإلنساف أف ينقل إلى زوجتو فميس لو حق أف يتغافل عف حقوقيا عميو، ويبرز حقوقو عمييا، قد ال تقبل 
ىذه الحقوؽ، أّما إذا كاف زوًجا مثاليًا فعندئذ يطالبيا بحقوقو عمييا، أما إذا أغفل ما ليا عميو مف حق، وطالبيا 

 عميو الصبلة والسبلـ: بما لو عمييا مف حق قد تنشأ منازعة، يقوؿ 

َِيَل َلَيا اْدُخِمي اْلَجنهَة ِمْف َأيِّ  ))ِإَذا َصمهْت اْلَمْرَأُة َخْمَسَيا، َوَصاَمْت َشْيَرَىا، َوَحِفَظْت َفْرَجَيا، َوَأَطاَعْت َزْوَجَيا، 
 َأْبَواِب اْلَجنهِة ِشْئِت((

أف يعرؼ ألف قضية في البيع والشراء حتى ينجو مف وهللِا المرأة دينيا سيل، يجب عمى الرجل في البيع والشراء 
 الربا، الرجل معرض لقضايا كثيرة فييا مزالق، أما المرأة المسممة 

َِيَل َلَيا اْدُخِمي  اْلَجنهَة ِمْف َأيِّ  ))ِإَذا َصمهْت اْلَمْرَأُة َخْمَسَيا، َوَصاَمْت َشْيَرَىا، َوَحِفَظْت َفْرَجَيا، َوَأَطاَعْت َزْوَجَيا، 
 َأْبَواِب اْلَجنهِة ِشْئِت((

 ]رواه ابف حباف في صحيحو، أحمد، الطبراني [

 في ىذا الحديث ثمث ديف المرأة طاعتيا لزوجيا.

 : ـَ  َعْف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َعْوٍؼ َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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َِيَل َلَيا اْدُخِمي اْلَجنهَة ِمْف َأيِّ ))ِإَذا َصمهْت اْلَمْرَأُة َخْمَسَيا ، َوَصاَمْت َشْيَرَىا، َوَحِفَظْت َفْرَجَيا، َوَأَطاَعْت َزْوَجَيا، 
 َأْبَواِب اْلَجنهِة ِشْئِت((

 ] أحمد، الطبراني [

 في ىذا الحديث طاعتيا لزوجيا ربع دينيا، صبلتيا، وصياميا، وحفظيا نفسيا، وطاعتيا لزوجيا.

 شة رضي هللا عنيا سألت النبي عميو الصبلة والسبلـ سؤاال دقيًقا جدًا: السيدة عائ

 ))أي الناس أعظـ حقًا عمى المرأة ؟ ((

المرأة ليا أب، ليا أخ، ليا ابف، ليا ابف زوج، ليا ابف ابنة، ليا عـ، ليا خاؿ، وىكذا، مف ىؤالء الرجاؿ جميعًا: 
 بلة والسبلـ أؼ الناس أعظـ حقًا عمى المرأة ؟ قاؿ عميو الص

 ))زوجيا، َمت: فأي الناس أعظـ حًقا عمى الرجل ؟ َاؿ أمو((

ما قاؿ: زوجتو، ليس معنى ىذا أف ليس ليا حق عميو، ال، لكف الحق األوؿ عميو حق أمو، أيضًا ىذا حديث قيـ 
 جدًا يعرؼ بمراتب الحقوؽ.

ة والسبلـ فقالت: يا رسوؿ هللا أنا وافدة عف ابف عباس رضي هللا عنيا قاؿ: جاءت المرأة إلى النبي عميو الصبل
ف يقتموا كانوا أحياء عند ربيـ يرزقوف، ونحف  النساء إليؾ، ىذا الجياد كتبو هللا عمى الرجاؿ، فإف يصيبوا أجروا، وا 
معاشر النساء نقيـ عمييـ، نرعاىـ، نخدميـ، نمبي حاجاتيـ، نربي أوالدىـ، نطبخ ليـ، نكنس ليـ، وليس لنا 

ف قتموا نالوا الشيادة، فقاؿ عميو الصبلة والسمـ: شيء، األج  ر ليـ، إف انتصروا نالوا السعادة، وا 

 ))أبمغي مف لقيِت مف النساء أف حسف تبعل إحداكف زوجيا يعدؿ ذلؾ كمو ((

 ] رواه البذار [

 ىذا حديث ميـ جدًا أف طاعة الزوج واالعتراؼ بحقو يعدؿ ذلؾ وقميل منكف يفعمو.

 يق فأمر آخر.أما الواقع تطب
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ثـ جاءت النبي عميو الصبلة والسبلـ امرأة قالت: يا رسوؿ هللا إني رسوؿ النساء إليؾ، وما منيف امرأة عممت أو 
لـ تعمـ إال وىي تيوػ مخرجي إليؾ، يعني قموب النساء كميف معي، هللا رب الرجاؿ ورب النساء، وأنت رسوؿ هللا 

لى النساء، هللا رب النسا لى الرجاؿ، كتب هللا الجياد عمى إلى الرجاؿ وا  ء والرجاؿ وأنت رسوؿ هللا إلى النساء وا 
ف استشيدوا كانوا أحياء عند ربيـ يرزقوف، فما يعدؿ ذلؾ مف أعماليـ مف الطاعة ؟   الرجاؿ، فإف أصابوا أجروا، وا 

 نحف عندنا أعماؿ تعدؿ ىذه األعماؿ، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

ميل منكف مف يفعمو (())طاعة أزواجيف، والمع يف، َو  رفة بحقَو

حديث أوؿ، وحديث ثاف، وحديث ثالث، ورابع، أربعة أحاديث تبيف عظـ حق الرجل عمى المرأة، وأنا أتمنى عمى 
الزوج المؤمف أف يؤدؼ ما ليا عنده مف حقوؽ حتى يطالبيا ما لو عندىا مف حقوؽ، ليس لو الحق أف يقصر كل 

 طالبة، والدليل قاؿ تعالى:التقصير، ويطالبيا بكل الم

ُِْل الهِذي َعَمْيِيفه ِباْلَمْعُروِؼ َوِلمرَِّجاِؿ َعَمْيِيفه َدَرَجٌة﴾  ﴿َوَلُيفه ِم

 [228] سورة البقرة: 

 ىذه فقرة، النساء.

رجبًل بقيت فقرة أخيرة، ىذه الفقرة األخيرة أف إنسانًا بريطانيًا أسمـ، فمما أسمـ سمى نفسو خوجا كماؿ الديف، وأف 
بريطانيًا آخر قدـ ليذا المسمـ كتابًا حوؿ سيرة النبي عميو الصبلة والسبلـ، والذؼ يخجل أف إنسانًا بريطانيًا درس 
سيرة النبي عميو الصبلة والسبلـ بعمق، وألف كتابًا موجزًا، ولكف فيو الشيء الكثير، تمنيت أف أقرأ لكـ بعض ما 

 كتبو ىذا اإلنساف الذؼ أسمـ. 

ف النبي عميو الصبلة والسبلـ خير أسوة لمناس، ويحق لي أف أقوؿ:إنو النبي الوحيد، كل كممة ليا معنى، قاؿ: كا
الذؼ مارس بالفعل جميع المبادغ التي كاف يمقنيا لمناس، مارس بالفعل، بالمحؾ جميع المبادغ التي كاف يمقنيا 

 النبي عميو الصبلة والسبلـ.لمناس، ولـ تجد في القرآف الكريـ حكمًا أو أمرًا لـ يعمل بو 
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 تقوؿ السيدة عائشة: 

 ))كاف خمقو القرآف ((

قاؿ بعضيـ: النبي قرآف يتحرؾ، ىذا سر التأثير، وقد تقرأ لغيره كثيرًا مف الخطب والمواعع واآلراء الخيالية في 
بلـ فيو نسيج وحده في الفضائل واألخبلؽ، ولكنؾ ال تجد ألقواليـ صدػ في أفعاليـ، أما النبي عميو الصبلة والس

 ىذا المجاؿ، إذ كاف يمارس بالفعل كل ما كاف يدعو لو بالقوؿ.

الصفة الوحيدة األساسية المركزية في حياة النبي أف كل شيء دعا إليو مارسو بالفعل، فإذا أردت أف يحبؾ هللا 
ال فضحت نفسؾ.  فافعل مثمو، وا 

سمبية، فالفضائل السمبية ليست فضائل عمى اإلطبلؽ في  الفضائل السمبية أف أنصح الناس بالعفو، ىذه فضيمة
حق معمـ األخبلؽ، ألنيا ال تكمفو عناًء، وال تعود عمى الناس بفائدة، إذ الناس بحاجة إلى مف يوضح ليـ بطريقة 
عممية ما يمقى عمييـ مف الدروس الخمقية، الناس بحاجة إلى مف يوضح ليـ ال بطريقة بيانية، بطريقة فصيحة، 

ريقة بميغة، بل الناس بحاجة إلى مف يبيف ليـ بطريقة عممية ما يمقى عمييـ مف الدروس الخمقية، وقد يمقي بط
اإلنساف عمى غيره مواعع في العفو، وخطبًا بالتواضع، لكف ىذا التعميـ الشفيي ال يعد دليبًل عمى اتصافو بما 

نما الدليل ىو تخمقو فعبًل بتمقي األخبلؽ، ثـ ال يخ فى عميؾ أف اإلنساف ال يستطيع أف يعمـ غيره ما لـ يعع، وا 
 يجربو ىو بنفسو.

مثبًل إذا دعوت الناس إلى شيء، وأنت ال تطبقو، ماذا يقاؿ عنؾ ؟ ىذا الكبلـ التي تقولو ليس واقعيًا، كبلمًا 
ذا كاف ىذا الكبلـ واقعيًا  خياليًا، كبلمًا حالمًا، كبلمًا مثاليًا، كبلمًا بعيدًا عف الواقع، لو أنو واقعي لطبقتو أنت، وا 
 ينشأ سؤاؿ آخر، يقاؿ لؾ: إذا كاف الكبلـ واقعيًا لماذا أنت غير مطبق لو، بماذا تجيب ؟ 

مف أراد أف يعمـ الناس دروسًا في الصبر والحمـ وجب أف يقاسي أشد المحف كما قاسى دمحم عميو الصبلة 
 ف يكوف قدوًة كاممًة لمناس.والسبلـ، والحق مف لـ يمارس أحواؿ الحياة ال يمكف أ

النبي ذاؽ الفقر، وصبر، وذاؽ الغنى وشكر، وذاؽ الضعف القير واعتذر، وذاؽ القوة وعفا، وذاؽ موت الولد 
فصبر، وذاؽ أف يقاؿ عف زوجتو كبلـ غير طيب، واحتسب، وذاؽ فرؽ الوطف، وذاؽ الجوع، وذاؽ الخوؼ، ألف 
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المحف، ليذا كاف النبي أسوة مثبًل، أليس مف الممكف أال تنشأ بينو  ىذه الفضائل ال يمكف أف تظير إال في ىذه
وبيف السيدة عائشة مشكمة ؟ جاءه مرًة طبق طعاـ مف ضرتيا، فغضبت، وأخذتيا الغيرة، وكسرت ىذا الطبق، ما 
د النبي موقف اإلنساف الكامل إذا رأػ ىكذا تفعل زوجتو ؟ أيضربيا ؟ أيسبيا ؟ أيكيل ليا الصاع صاعيف ؟ ما زا

ـّ أشتات الطبق، وقاؿ:غضبت أمكـ.  عميو الصبلة والسبلـ عف أف ل

عممنا كيف تواجو غضب الزوجة بالحمـ واليدوء والرحمة، متألمة مضغوطة، مثبًل لو قرأت سيرة النبي، أنا ال 
عمي ثبلثوف  أبالغ كل أحواؿ البشر إلى حد ما تجدىا في سيرة النبي عميو الصبلة والسبلـ، ذاؽ الفقر، قاؿ:مضى

يومًا لقد خفت، وما خاؼ أحد مثمي، وجعت، وما جاع أحد مثمي، ومضى عمي ثبلثوف يومًا لـ يدخل جوفي إال 
ما يوارؼ إبط ببلؿ، فإذا نصح الفقراء بالصبر عمى العيف والرأس، ألنو ذاؽ الفقر، ولما كاف قويًا عممنا كيف 

أصبح غنيًا عممنا كيف نسخو، ولما تآمر المشركوف عميو نعفو، ولما قير في الطائف عممنا كيف نرجو، ولما 
 عممنا كيف يكوف حذرًا.

الذؼ أراه أف قراءة سيرة النبي عميو الصبلة والسبلـ فرض عيني لماذا ؟ ألف سيرتو ىي المنيج العممي، أقوالو 
 منيج نظرؼ، وسيرتو منيج عممي. 

عينة، ما لـ تتوافر في المرء كانت دعواه كاذبًة، أوؿ ىذه العفو مثبًل، نأخذ فضيمة واحدة، العفو يقتضي شروطًا م
الشروط أف يمقى أشد اإلساءة مف أعدائو، قد يزور اإلنساف أقرباءه، طوؿ بالؾ، أنت أكبر مف ذلؾ، قمبؾ كبير، 
ر اعف عنيـ، يا أخي ىذا الناصح إذا وقع بمأزؽ كمثل ىذا المأزؽ فرميـ فرمًا، ألعدائو كبلـ فارغ كمو، ما تكب
بعيني إال إذا فعمت ما تقوؿ، طبقت ما تقوؿ، الذؼ فعل النبي الذؼ جعل دعوتو تنتشر في اآلفاؽ إذا زار النبي 
ذا أردت راقب ىؤالء الذيف أمامو مف كل حدب  عميو الصبلة والسبلـ، اآلف تقف أماـ حجرتو الشريفة فتبكي، وا 

جاؤوا خاشعيف باكيف متأدبيف بعد ألف وصوب، مف كل ممة، مف كل نحمة، مف كل إقميـ، مف كل مكاف 
 وخمسمئة عاـ مف وفاتو ماذا فعل ؟ 

وهللا يمكف أف تختصر عظمة النبي عميو الصبلة والسبلـ بيذه الكممات، إ نو ما قاؿ كبلمًا إطبلقًا لبلستيبلؾ، ما 
بر عف حقيقتو، يعبر عف قاؿ كبلمًا ال يفعمو، ما قاؿ كبلمًا ال يطبقو، ما قاؿ كبلمًا ليعمو بو، قاؿ كبلمًا يع

تواضعو، يعبر عف عطائو، يعبر عف كرمو، أوؿ ىذه الشروط البد مف أف يمقى أشد اإلساءة مف أعدائو، بدوؼ 
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 جذبو مف ثوبو حتى أثر عمى رقبتو الشريفة، قاؿ: يا دمحم اعدؿ، قاؿ: ويحؾ مف يعدؿ عف لـ أعدؿ، وابتسـ.

يسب آلية قريش، قاؿ: وهللا ألسويف حسابي مع دمحم، ابتسـ، أخذه ىذا الذؼ دخل عميو مزمجرًا غاضبًا سمع أنو 
بالحمـ، أخذه بالمطف حتى أشرؽ عمى ىذا الرجل نور النبوة، انكب عمى يديو، قاؿ: وهللا يا دمحم سعيت إليؾ، وما 

 عمى وجو األرض أبغض إلي منؾ، وأنا ذاىب عنؾ، وما عمى وجو األرض أحب إلي منؾ.

لممعمميف، لمدعاة، لكل إنساف عنده شخص أمامو، كل مف تولى عمى شخص واحد، إما أف  ىذا الكبلـ لآلباء،
ما ضع نفسؾ في التراب، ال نرقى اآلف، ىذا سبيل الخبلص، اكتفينا، ال نرقى إال باألفعاؿ، في  تفعل ما تقوؿ، وا 

لمسنة ؟ طبقيا،  بيتؾ، في حركتؾ، في صبلتؾ، في طعامؾ، في شرابؾ، في كل مراحل حياتؾ، ىل أنت مطبق
 مف عمل بما عمـ أورثو هللا عمـ ما لـ يعمـ. 

أوؿ شرط أف يمقى أشد اإلساءة مف أعدائو، وثانييا أف تدور الدائرة عمى ىؤالء األعداء، فيقعوف في قبضتو، 
ويصبحوف تحت رحمتو، وثالثيا أف يممؾ القدرة عمى القصاص منيـ، وىذه شروط العفو، لؾ عدو لدود، كاد لؾ، 

قع في قبضتؾ، فعفوت عنو، اآلف إذا تكممت عمى العفو عمى العيف والرأس، كبلمؾ مقبوؿ، وكبلمؾ مسموع، و 
 وكبلمؾ مؤثر، وتفعل في الناس فعل السحر. 

عبد لو سيد زار بيت سيده ) شيخو (، فانتيزىا فرصة، قاؿ: يا سيدؼ اطمب مف سيدؼ أف يعتقني، طاؿ مكوثي 
، مضى شير وشيراف، وثبلثة أشير، ما استجاب، زاره مرة ثانية، قاؿ لو:يا سيدؼ لو عنده، قاؿ:أفعل إف شاء هللا

طمبت مف سيدؼ أف يعتقني مضى شير وشيراف وثبلثة، زاره مرة ثالثة، قاؿ لو:يا سيدؼ إلى متى ؟ قاؿ لو: إف 
ممة، لما لـ يقل قبل سنة شاء هللا قريبا، بعد أياـ استدعاه سيده، وأعتقو، بقي سؤاؿ في ذىنو: ما دامت القضية بك

فواجو الشيخ قاؿ لو: يا سيدؼ لـ تأخرت عمي ىكذا ؟ قاؿ لو: يا ولدؼ لقد أرىقتني، أنا وفرت مف مصروؼ 
 البيت مبمغًا أعتقت بو عبدًا، ثـ أمرت سيدؾ أف يعتقؾ، ما نصحتو قبل أف طبقت أنا ىذه النصيحة. 

ـ، كاف متواضعًا كاف مع أصحابو، أرادوا أف يعالجوا شاًة، قاؿ ىذا مركز الثقل في سيرة النبي عميو الصبلة والسبل
أحدىـ: عمي ذبحيا، قاؿ الثاني: عمي سمخيا، قاؿ الثالث: عمييا طبخيا، وقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: وعمي جمع 

ه القصة الحطب، فقالوا: نكفيؾ، قاؿ: أعمـ ذلؾ، ولكف هللا يكره أف يرػ عبده متميزًا عمى أقرانو، معنى ذلؾ ىذ
وحدىا في نزىة، برحمة، بسفرة، وبعمل، بشراكة ال ينبغي أف تتميز عمى اآلخريف إذا كنت مسمما، أما القصة 
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تقوليا بفصاحة بالغة، ويتأثر بيا الناس، وأنت متميز، لؾ ميزات، تستيمؾ وجود اآلخريف، ىذه ليست دعوة إلى 
 هللا، ىذه دعوة إلى الدنيا.

 الصبلة والسبلـ ىذه النقطة. سر نجاح دعوة النبي عميو

 والحمد  رب العالميف 
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 .....ليس ما أمرنا في أحدث مف( :  027 - 026) الدرس

 16-12-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -الحديث الشريف شرح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، الحمد  رب العالميف، والصبل
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

وف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبع
 الصالحيف.

أييا اإلخوة المؤمنوف: أحرص دائمًا أف أختار لكـ حديثًا صحيحًا يعد أصبًل مف أصوؿ الديف، ألف اإلنساف إذا 
 عرؼ حقيقة الديف وجوىره سيل عميو أف ينتقل إلى تفصيبلتو وفروعو.

و القرآف الكريـ، والنبي عميو الصبلة والسبلـ بيف ىذا كمكـ يعمـ أف اإلنساف جاءه خطاب مف هللا عز وجل إن
القرآف، لذلؾ الديف في األصل نقل، وبما أف الديف نقل أخطر ما في الديف صحة النقل، لذلؾ يجب أف يعتمد 
الداعية األحاديث الصحيحة التي صحت عف رسوؿ هللا، ألف ىذا العمـ ديف فانظروا عمف تأخذوف دينكـ، يجب 

 رسوؿ هللا، وال ينبغي أف نأخذ دينا مف حديث لـ تثبت صحتو. أف نأخذه عف

النبي عميو الصبلة والسبلـ مف أجل أف يستمر الديف كما بدأ، مف أجل أف يبقى نقيًا كما بدأ، مف أجل أف يبقى 
 صحيحًا كما بدأ أعطانا موازيف.

قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: ))إنما حديث اليـو ميزاف مف موازيف الديف، العمل، قيمتو، نّيتو، تعرفوف ىذا ل
األعماؿ بالنيات((، قيمة العمـ بنيتو، لو أف إنسانًا أعطى إنسانًا شرابًا، وىو يعمـ أف ىذا الشراب يؤذيو، أعطاه ىذا 
الشراب ذا الطعـ الطيب ليؤذؼ معدتو، وشفي بيذا الشراب فيو محاسب عند هللا عمى نيتو، ولو أف طبيبًا أعطى 

دواء، وفي نيتو أف يشفيو، فكاف ىذا الدواء مضادًا لعمتو، وقضى بيا، فالطبيب مثاب عمى نيتو الطيبة،  مريضاً 
ف كاف مؤاخًذا عمى عدـ تحققو، فحديث   وا 

 ))إنما اْلعماؿ بالنيات(( 
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 أصل مف أصوؿ الديف، وىو حديث متواتر تواتًرا لفظًيا، وىو أعمى أنواع التواتر.

عمل، قبل أف تنجز عمبل، قبل أف تمتقي مع فبلف، قبل أف تقيـ ىذا العمل افحص نيتو، إذًا قبل أف تقدـ عمى 
 ألف ىذا العمل قيمتو مف قيمة نيتو، قاؿ تعالى: 

 ﴿َوََِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُموا ِمْف َعَمٍل َفَجَعْمَناُه َىَباًء َمْنُِورًا﴾

 [23] سورة الفرقاف: 

متيا لكـ كثيرًا: "إف هللا ال يقبل مف العمل إال ما كاف خالصًا وصوابًا، خالصًا أحد األئمة الكبار لو مقولة شييرة ق
 ما ابتغي بو وجو هللا "، واآليات كثيرة: 

ـْ َجَزاًء َوََّل ُشُكورًا﴾ ـْ ِلَوْجِو َّللاهِ ََّل ُنِريُد ِمْنُك  ﴿ِإنهَما ُنْطِعُمُك

 [9] سورة اإلنساف: 

ـَ َعَمى حبِّ   ِو ِمْسِكينًا َوَيِتيمًا َوَأِسيرًا﴾﴿َوُيْطِعُموَف الطهَعا

 [8] سورة اإلنساف: 

إذًا قيمة العمل في نيتو، قد يقوؿ قائل اآلف: ىذه النية كيف أصل إلييا ؟ كيف أصل إلى أف أنوؼ نوايا عالية ؟ 
الجواب: كمف سأؿ الطبيب: يا طبيب، يا حكيـ كيف تكتب الوصفة ؟ عممني، أنا أحب أف أختصر الطريق، أنا 
ال أحب أف آخذ الشيادة الثانوية بمعدؿ عاؿ، وال أحب كمية الطب، أحب أف تعممني أنت كيف أكتب ىذه 
الوصفة، وأستريح مف ىذه الشيادة، ببل الدكتوراه، ببل دخوؿ جامعة، وسبع سنوات دواـ، وأوؿ سنة تشريح 

يف تكتب ىذه الوصفة، يقوؿ وصفي، وثاني سنة عمـ األمراض، وعمـ األدوية، تربص عممي، يا طبيب عممني ك
لؾ الطبيب: إف كتابة ىذه الوصفة ىو محصمة الطب كمو، كل ىذه السنوات، وكل ىذه الميالي الطويمة، وكل ىذه 
الخبرات، وكل ىذه التدريبات، وكل ىذه الجيود الجبارة التي بذلت حتى نمت ىذه الشيادة محصمتيا إذا فحصت 

ت أنت لعالـ الديف: بربؾ عممني كيف تكوف نيتي عالية أقوؿ لؾ: النية المريض اكتب لو ىذه الوصفة، فإذا قم
العالية محصمة الديف كمو، كمما عرفت هللا أكثر أخمصت لو أكثر، كمما عرفت ما عنده مف ثواب أخمصت عممؾ 
نًا دقيقًا  عز وجل، كمما عرفت ما عنده مف عقاب خفت أف تعصيو، إذًا النبي عميو الصبلة والسبلـ أعطانا ميزا

جدًا، أنا أدعو الناس لوليمة، تفحص نيتؾ مف أجل أف يروا بيتي، تعبت كثيرًا حتى زينتو، جعمت فيو األثاث 
الجديد، التزيينات الرائعة مف أجل أف نرييـ غرفة الطعاـ، التي كمفتني ثمانيف ألف ليرة، مف أجل أف أرييـ مقدرة 
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افحص نيتؾ قبل أف تدعو، قبل أف تمتقي، قبل أف تحتفل، قبل أف زوجتي عمى صنع الطعاـ، أىذه نية المؤمف ؟ 
تعمف فرحتؾ، قبل أف تعطي، قبل أف تمنع، قبل أف تصل، قبل أف تقطع، قبل أف تبتسـ، قبل أف تغضب، تفحص 

 نيتؾ، ىذا ميزاف، ألف هللا عز وجل يقوؿ فاعبد هللا، لكف: 

يَف﴾  ﴿ُمْخِمصًا َلُو الدِّ

 [11] سورة الزمر: 

الخارج عبادة، ومف الداخل إخبلص، الميزاف الداخل اإلخبلص، ليس ىذا موضوع الدرس، ىذا تقديـ لمدرس، مف 
ىذا الميزاف الداخل، الميزاف الداخمي ىو إخبلصؾ  عز وجل، أما حديث اليـو فيو الميزاف الخارجي، ىذا 

 الحديث. 

: َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ  ـَ   َعَمْيِو َوَسمَّ

))  ))َمْف َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َىَذا َما َلْيَس ِمْنُو َفُيَو َردٌّ

 ] متفق عميو [

 وفي رواية لمسمـ: 

 ))مف عمل عماًل ليس عميو أمرنا فيو رد((

الصبلة والسبلـ  إنما األعماؿ بالنيات ميزاف اإلخبلص، أما ىذا العمل فيذا الحديث ميزاف خارجي، إذًا النبي عميو
زودنا بميزانيف، ميزاف داخمي نقيس بو نوايانا، وميزاف خارجي نقيس بو أعمالنا، أنت بيف عمل لو داخمية نفسية، 
ولو ظاىر مادؼ، لو أف مؤسسة مياه حريصة حرصًا بالغًا عمى تزويد المواطنيف بماء نقي ماذا تفعل ؟ لعل 

ة، لعل طحالب نمت لـ ننتبو إلييا، لعل جيًة وضعت في ىذه مستودعات الماء اختمطت ببعض المياه المالح
المستودعات مواد سامة، ما الطريق إلى تزويد المواطنيف بمياه نقية دائمًا ؟ الجواب الفحص الدورؼ، كل يـو 

 تؤخذ عينة مف المياه، وتؤخذ إلى المخبر فتفحص في المخبر في موازيف.
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ًا كبيرًا، كاف طابع العمـو القديـ طابًعا وصفًيا، اآلف ىو طابع معيارؼ، اآلف واآلف أييا اإلخوة: العمـو تقدمت تقدم
في جياز يقيس الضجيج يقوؿ: صوت المكيف مثبًل سبعوف ديسبل، إقبلع الطائرة بمئة وثبلثيف، الطائرة بمئة 

، ىناؾ جياز وثبلثيف تؤذؼ السمع، ىناؾ جياز لقياس الضجيج، وجياز لقياس الرطوبة، يقوؿ: الرطوبة سبعوف 
 لقياس حموضة التربة، وجياز لمقياس الحرارة، باألصح لكل شيء ميزاف.

إذًا مف أجل ضماف أف يستمر الديف كما بدأ أف يصل إلينا كما أراده هللا عز وجل، أف يطبق الشرع الذؼ جاء بو 
لنوايا، وميزانًا خارجيًا نقيس بو النبي نفسو أعطانا النبي عميو الصبلة والسبلـ ميزانيف، ميزانًا داخميًا نقيس بو ا

 األعماؿ.

ذكرت لكـ أف القرآف الكريـ أشار إلى ىذا الميزاف، قاؿ هللا عز وجل عمى لساف سيدنا يوسف وعميو وعمى نبينا 
 أفضل الصبلة والسبلـ:

ََْوِلَيا َوََاَؿ َربِّ َأْوِزْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ اله  ـَ َضاِحكًا ِمْف  ِتي َأْنَعْمَت َعَميه َوَعَمى َواِلَديه َوَأْف َأْعَمَل َصاِلحًا ﴿َفَتَبسه
 َتْرَضاُه﴾

 [19] سورة النمل: 

كيف أف المغة ليا دور كبير في فيـ القرآف، أعمل صالحا ترضاه، ترضاه جممة فعمية إعرابيا صفة، ألف الجمل 
سة آالؼ مميوف إنساف مسمـ، ألف مميوف بعد النكرات صفات، والصفة قيد كما تعمموف سابقًا، أقوؿ مثبل: خم

 إنساف مسمـ عربي، مئة مميوف، كمما أضفت صفًة ضاقت دائرة الشموؿ، إذًا ربنا عز وجل قاؿ:

ََْوِلَيا َوََاَؿ َربِّ َأْوِزْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الهِتي َأْنَعْمَت َعَميه َوَعَمى وَ  ـَ َضاِحكًا ِمْف  َأْف َأْعَمَل َصاِلحًا اِلَديه وَ ﴿َفَتَبسه
 َتْرَضاُه﴾

 [19] سورة النمل: 

ىذا الصالح مقيد بما يرضي هللا عز وجل، أف أعمل صالحا ترضاه، فإذا قمت: سأجعل ىناؾ اليانصيب الخيرؼ 
يخصص ريعو لميتامى فاليانصيب غير مشروع، فيذا عمل صالح في ظاىره، لكنو ال يرضي هللا عز وجل، أف 

: أعمل صالحًا ترضا  ه، حديث اليـو
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))  ))َمْف َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َىَذا َما َلْيَس ِمْنُو َفُيَو َردٌّ

ال إذا كاف صوابًا، إذًا كل شيء جديد ليس عميو ىذا الديف،  إذًا العمل ال يقبل إال بشرطيف، إال إذا كاف خالصًا، وا 
قواعد الديف، عف أصوؿ الديف، عف العقيدة لـ يشرع بديف هللا، لـ يأمر بو النبي، نيى عنو النبي خرجت بو عف 

 الصحيحة، عف الشرع الحنيف، عف أمر النبي عميو الصبلة والسبلـ فيو رد مرفوض، ومنقوض في وقت واحد.

 شيء آخر يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))مف يعش منكـ بعدي فسيرى اختالفًا كِيرًا((

ء نمير سار، ىذا النير نزؿ عميو رافد، ثـ رافد، ثـ رافد، تصور نيًرا لو نبع صاؼ عذب، ماء سمسبيل فرات، ما
ثـ ماء مالح، ثـ أسيقة، ىذا النير الذؼ تراه في منبعو تشتيي أف تشرب منو في مصبو، تراه أسود الموف، إذًا نحف 

 ماذا نحتاج ؟ إلى أف نعود إلى الينابيع، إلى ينابيع ىذا الديف، ماذا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ ؟ 

:  َعفْ  ـَ  َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ َغِريًبا َوَسَيُعوُد َكَما َبَدَأ َغِريًبا َفُطوَبى ِلْمُغَرَباِء(( ْساَل  ))َبَدَأ اإلِْ

 ] مسمـ، ابف ماجو، أحمد [

 ال يصمح ىذه األمة إال بما صمح بو أوليا.

 والسبلـ توضيحًا لمحديث األوؿ: النبي عميو الصبلة 

 ))مف يعش منكـ بعدي فسيرى اختالفًا كِيرًا((

قد يصبح ذكر هللا عز وجل في أناس يرتدوف ألبسة خاصة فضفاضة، إذا داروا أصبحت كالمظمة، وليـ طرابيش 
 معينة، وىناؾ موسيقا، وىناؾ رقص، ىذه حمقة ذكر، أىكذا فعل الصحابة الكراـ ؟ 
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 ـ بعدي فسيرى اختالؼ كِيرًا(())مف يعش منك

 عف اْلِعْرَباَض ْبَف َساِرَيَة. 

ـْ ِبُسنهِتي َوُسنهِة اْلُخَمَفاِء اْلَمْيِديِّيَف  ـْ َبْعِدي َفَسَيَرى اْخِتاَلًفا َكِِيًرا َفَعَمْيُك ُكوا ِبَيا ))َمْف َيِعْش ِمْنُك الرهاِشِديَف َتَمسه
وا َعَمْيَيا ِبالنهَواِجِذ وَ  ـْ َوُمْحَدَِاِت اْْلُُموِر َفِإفه ُكله ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة َوُكله ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة((َوَعضُّ يهاُك  اِ 

 ] الدارمي، أبي داود [

 الحديث الثاني يوضح األوؿ: 

 ))مف يعش منكـ بعدي فسيرى اختالفًا كِيرًا((

 بيا مف سمطاف، انحراؼ خطير، اآلف في اإلسبلـ مقوالت ونماذج وسموؾ وقواعد وأعراؼ وطقوس ما أنزؿ هللا
زاوية منفرجة جدًا عف أصل الديف، عف خط الديف األساسي، فمذلؾ اإلنساف أماـ مقوالت، أماـ نماذج، أماـ 
أفكار، إضافات، بدع في العقائد، وفي السموؾ، وفي العبادات حمق ذكر ليا نماذج خاصة، لذلؾ أنت أماـ بحر، 

 فعل ؟ قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: أماـ ركاـ مف اإلضافات، ماذا ت

وا َعَمْيَيا ِبالنهوَ  ُكوا ِبَيا َوَعضُّ ـْ ِبُسنهِتي َوُسنهِة اْلُخَمَفاِء اْلَمْيِديِّيَف الرهاِشِديَف َتَمسه ـْ َوُمْحَدَِاِت اْْلُُموِر ))َفَعَمْيُك يهاُك اِجِذ َواِ 
 ٍة َضاَلَلٌة ((َفِإفه ُكله ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة َوُكله ِبْدعَ 

إذا رأيت اختبلفًا كثيرًا، إذا رأيت بدعًا كثيرة، إذا رأيت انحرافات كثيرة، إذا رأيت دينًا أصبح طقوسًا، إذا رأيت دينًا 
أصبح تجارة، إذا رأيت النفاؽ مستشر، إذا رأيت الفتف يقظة، إذا رأيت انحرافًا خطيرًا، ماذا تفعل ؟ دخمت إلى 

فراء المعة، قيل لؾ: مف ىذه القطع مئة قطعة مف الذىب الخالص عيار أربعة غرفة فوجدت ألف قطعة ص
وعشريف، ومف ىذه القطع عيار واحد وعشريف، مئة مف ىذه القطع ثمانية عشر، ومئة ستة عشر، ومئة أحد 
عشر، ومئة نحاس مطمي بالذىب، ومئة نحاس مممع، ومئة حديد، وعميؾ أف تأخذ مف ىذه القطع مئة قطعة، 

ؾ ساعة واحدة، فإذا وفقت إلى أف تأخذ مئة قطعة ذات العيار أربعة وعشريف فقد أخذت أثمف ما في ىذه ومع
 الغرفة، لو قيل لؾ: ىذا المقياس لمجرد أف تضع عميو القطعة يعطيؾ معيارىا، ىذا مقياس ميـ جدًا.

اـ بدع، أماـ نماذج مف نحف اآلف نبحث عف مقياس، نحف اآلف أماـ ركاـ، أماـ مقوالت، أماـ إضافات، أم
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السموؾ، أماـ شخصيات، أماـ دجل، أماـ خزعببلت، أماـ حقائق، أماـ إخبلص، أماـ نفاؽ، أماـ صدؽ، أماـ 
كذب، أماـ إضافات، أماـ مصالح، ركاـ، كل يدعي وصبًل بميمى، كل يقوؿ: أنا عمى حق، ال يوجد مقياس ؟ لو 

يا ؟ قاؿ أحدىـ: ثمانية عشر متر، قاؿ آخر: تسعة أمتار، وضعنا قطعة قماش وقمنا لمناس: كـ تقدروف طول
قاؿ: آخر سبعة أمتار، قاؿ ثامف: عشرة أمتار، واختمفوا، وتشادوا، وتماسكوا، وتضاربوا ليس ىناؾ مقياس لممتر، 

 أعطونا مترًا نظاميًا نقس بو ىذه القطعة، وانتيى األمر.

خبلص، ومصالح، وصدؽ، وكذب، إذا ىناؾ اختبلؼ كثير، وبدع، وخرافات، ودجل، وتر  ىات، وأباطيل، وا 
 وأمانة، أنت أماـ ركاـ، أيف المقياس ؟ أنت بحاجة إلى مقياس اسمعوا الحديث: 

 ))مف يعش منكـ بعدي فسيرى اختالفًا كِيرًا((

قاؿ لي صديق: طائرة حجاج متجية مف المغرب إلى مكة المكرمة متعطمة في تونس، نزؿ ركابيا في فندؽ، في 
صيف، ىؤالء الحجاج حجاج بيت هللا الحراـ المتجيوف إلى الكعبة شعروا بالحر، فنزلوا إلى البحر، وسبحوا  وقت

 نساًء ورجااًل، حجاج.

 ))مف يعش منكـ بعدي فسيرى اختالفًا كِيرًا((

الحج  حتى في الحج بعد انتياء اإلحراـ والوقوؼ بعرفة ترػ نساء مف شرؽ آسيا بأبيى زينة، ببل شيء، أيف ىذا
 ؟ شيء عجيب، 

 ))مف يعش منكـ بعدي فسيرى اختالفًا كِيرًا((

 بعضيـ يقوؿ: هللا ما حـر الخمر، لكف األفضل أف تجتنبيا، 

 ))مف يعش منكـ بعدي فسيرى اختالفًا كِيرًا((

ذا أذف الظير يصموف في  اختبلط، حفبلت مختمطة، بالمقاىي، بالمتنزىات نساء ورجاؿ، واألغاني تصدح، وا 
 مقيى نفسو، ال
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 ))مف يعش منكـ بعدي فسيرى اختالفًا كِيرًا((

في البيع في الشراء، في التعامل، في العبلقات االجتماعية، في الزواج، أسرة عريقة مف بمد محافع في العرس 
يتقدـ الخطيب ويجمس عمى كرسي فخـ أماـ نساء كاسيات عاريات بأبيى زينة، الجماعة مسمموف، وأطيار، سألنا 

 فقالوا: رجل فاضل،  عنو

 ))مف يعش منكـ بعدي فسيرى اختالفًا كِيرًا((

يا ترػ ديننا عادات تقاليد، أخي ىكذا الناس، دينؾ مف أيف تأخذه ؟ مف الناس، مف عادات الناس، مف تقاليدىـ، 
 مما ألفوه عف آبائيـ وأجدادىـ، أـ تأخذه مف الشرع، والقرآف والسنة، الحديث دقيق: 

 ـ بعدي فسيرى اختالفًا كِيرًا(())مف يعش منك

نة َسنة قحط، وكادت ىذه الغنـ تموت عطشًا وجوعًا، يتوجو  يذىب الفبلح، يكوف عنده غنـ، ىذا األعرابي والسَّ
صاحب ىذا الغنـ إلى المدينة، يبيع صوؼ الغنـ بيع سمـ، يقوؿ لؾ: ورد في الشرع بيع سمـ، صحيح، عمى 

اوؼ مثبًل خمسيف ليرة، يشترونو منو بعشر ليرات، ربا، ىذا عشرة أمثاؿ العيف والرأس، لكف كيمو الصوؼ يس
بالمئة، خمسة بالمئة فائدة، يشتروف منو كيمو الصوؼ بعشر ليرات، عمى الموسـ يعطونو مئتي ألف، يشترؼ 
، العمف لغنمو، بالموسـ باع كل صوفو بمبمغ زىيد، يمكف أف يكوف الصوؼ ثمنو مميوف ليرة، باعو بمئتي ألف

 يقوؿ: بيع سمـ، 

 ))مف يعش منكـ بعدي فسيرى اختالفًا كِيرًا((

ممكف أف تزور األمور ؟ ممكف أف تتعامل بالربا بأسموب شرعي ظاىرؼ ؟ ففي التعامل في البيع والشراء، في 
العبلقات االجتماعية، في الزواج، أنا أريد أف أقيـ في أوربة خمس سنوات، يمزمني زوجة ىناؾ، مف بعد ىذا 

 أطمقيا، 
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 ))مف يعش منكـ بعدي فسيرى اختالفًا كِيرًا((

األمثمة معروفة عندكـ، في مثل ىذه الحالة ركاـ مف التقاليد، والعادات، وتقميد األجانب مف الخرفات مف 
 الخزعببلت، مف الدجل، مف البدع، ماذا أفعل أنا ؟ 

ـْ ِبُسنه  ُكوا ِبَيا ))مف يعش منكـ بعدي فسيرى اختالؼ كِيرًا َفَعَمْيُك ِتي َوُسنهِة اْلُخَمَفاِء اْلَمْيِديِّيَف الرهاِشِديَف َتَمسه
وا َعَمْيَيا ِبالنهَواِجِذ((  َوَعضُّ

ما ىـ عميو أصحاب رسوؿ هللا، ما ىو عميو النبي عميو الصبلة والسبلـ وأصحابو، ما ورد بالسنة الصحيحة، ما 
يما فمف تضموا أبدًا، كتاب هللا وسنة رسولو، أنت معؾ مقياس بكل ورد في القرآف الكريـ، اثناف ما إف تمسكتـ ب

قضية، ما رأؼ الشرع بيذا ؟ ما حكـ الشرع في ىذا البيع، في ىذا الشراء، في ىذا المقاء، في ىذا االجتماع، في 
ـ الشرع ىذه الحفمة، في ىذه النزىة، في ىذا التصرؼ، في ىذا الموقف، في ىذا المنع، في ىذا العطاء ؟ ما حك
 بيذا ؟ ىذا الذؼ ينجينا مف عذاب النار، ىذا الذؼ ينجينا مف اليبلؾ، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

ـْ َوُمْحَدَِاِت اْْلُُموِر َفِإفه ُكله ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة َوُكله ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة(( يهاُك  )).. َواِ 

عمى األصدقاء، ويشاىد، ىذه فبلنة زوجة فبلف،  معقوؿ، عقد قراف أو عرس نسائي يصور العرس بفمـ، ويوزع
وىذه زوجة فبلف، ىذا إسبلـ، ونحف مسمموف، وعائمة محافظة، ومف بيت عريق، أؼ بيت عريق ؟ وأؼ محافظة 
؟ ىذا كبلـ فارغ، نحف نريد: عميكـ بسنتي، ىل يحق ليذا األجنبي أف يرػ ىذه المرأة بأبيى زينة ؟ فبلنة زوجة 

 فبلف: 

وا َعَمْيَيا ِبالنهَواِجذِ ))... َفعَ  ُكوا ِبَيا َوَعضُّ ـْ ِبُسنهِتي َوُسنهِة اْلُخَمَفاِء اْلَمْيِديِّيَف الرهاِشِديَف َتَمسه ـْ َوُمْحَدَِاِت  َمْيُك يهاُك َواِ 
 اْْلُُموِر َفِإفه ُكله ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة َوُكله ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة وكل ضاللة في النار((

ف البدع ليا معنياف، تحدثت عف ىذا البارحة، ولكف في اإلعادة إفادة، ليا معنى لغوؼ، ومعنى شرعي، الحقيقة أ
المعنى المغوؼ كل شيء جديد، كل شيء جديد لو ثبلث أحكاـ، إما بدعة سيئة، بمعنى أنيا مخالفة لمشرع، كأف 

لممصميف راحتيـ في المسجد، ماء  يقف ىذا اإلنساف أماـ النساء الكاسيات العاريات، وبدعة حسنة كأف تيسر
ساخف في الشتاء، كأف تزود المسجد بتكيف في الصيف، كأف تزود بجياز تكبير صوت مريح، ىذه لـ تكف عمى 
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عيد النبي عميو الصبلة والسبلـ، لكنيا شيء جديد، لكنو مفيد، وىناؾ بدعة موقوفة عمى نوع استعماؿ ذلؾ 
ف استعمل بما يبغض هللا كاف حرامًا، ىذا البدعة المغوية، ىذا الشيء، فإذا استعمل بما يرضي هللا كا ف حبلاًل، وا 

 معنى حديث 

ُِْل َأْجِر َمْف َعِمَل ِبَيا ََّل َيْنُقُص ِمْف ُأُجورِ  ـْ َشْيًئا َوَمْف َسفه ))َمْف َسفه ُسنهًة َحَسَنًة َفُعِمَل ِبَيا َكاَف َلُو َأْجُرَىا َوِم ِى
َئًة َفُعمِ  ـْ َشْيًئا((ُسنهًة َسيِّ  َل ِبَيا َكاَف َعَمْيِو ِوْزُرَىا َوِوْزُر َمْف َعِمَل ِبَيا ِمْف َبْعِدِه ََّل َيْنُقُص ِمْف َأْوَزاِرِى

 ] مسمـ، ابف ماجو، الترمذؼ، النسائي [

ف أما البدعة في الديف فحراـ قواًل واحدًا، أف تضيف في الديف ما ليس فيو، أف تقوؿ: ىذا مف الديف، وىو ليس م
 الديف، لمجرد أف تضيف عمى الديف شيئًا ليس فيو نعود إلى حديث النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

))  ))َمْف َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َىَذا َما َلْيَس ِمْنُو َفُيَو َردٌّ

خبلؽ، الديف ككل، بالمناسبة إذا قسمنا إلى أبواب ما ىي ىذه األبواب الكبيرة ؟ مف يجيبني عف ىذا السؤاؿ ؟ األ
والعبادات، والمعامبلت، والعقائد، أحكاـ الطبلؽ مف أؼ بند ؟ معامبلت، الصبر مف األخبلؽ، أحكاـ الحج 
عبادات، اإليماف بالمبلئكة عقائد الديف، الديف عقائد، وعبادات، ومعامبلت، وأخبلؽ، القرآف عبر عف ىذه 

 األربعة بكممتيف، مف يعرؼ ؟ 

اِلَحاِت﴾﴿الهِذيَف َآَمُنوا َوَعِمُمو   ا الصه

 [11] سورة البروج: 

آمف عقائد، عمل الصالحات، صمى، وصاـ، وحج، وزكى، وأوقع كل عبلقاتو وفق الشرع، ىذه المعامبلت، 
 وتخمق بأخبلؽ النبي عميو الصبلة والسبلـ.

وض في كل بدعة ضبللة، ىل عندنا بدع في العقائد ؟ ما أكثرىا، إذا قمت: اإلنساف خالق عممو ىذا شيء مرف
اإلسبلـ، ال يقع شيء إال بأمر هللا، بفعل هللا، فإذا قمت: اإلنساف خالق عممو، ىذه بدعة، القرآف مخموؽ، ىذه 

 بدعة، كبلـ هللا قديـ.
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 بدعة في العبادات ؟ اسمعوا:

 َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ: 

ـَ َيْخُطُب ِإذَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاُلوا َىَذا َأُبو ِإْسَراِئيَل َنَذَر ))َبْيَنَما النهِبيُّ َصمهى َّللاه ْمِس َفَسَأَؿ َعْنُو  ـٍ ِفي الشه ََاِئ ا ُىَو ِبَرُجٍل 
ـْ َوْلَيْسَتِظله َوْليَ  ََاَؿ ُمُروُه َفْمَيَتَكمه ـَ َوَيُصوـَ  ـه َصْوَمُو((َأْف َيُقوـَ َوََّل َيْقُعَد َوََّل َيْسَتِظله َوََّل َيَتَكمه  ْقُعْد َوْلُيِت

 ارؼ، ابف ماجو، أبو داود [] البخ

يجب أف تعبد هللا كما يريد، ال كما تريد، أف تقف في الشمس تقربًا إلى هللا عز وجل ىذه بدعة في العبادات، في 
العقائد أف تقوؿ: ليس ىناؾ جف، نفيت شيئًا جاء في القرآف الكريـ، في العقائد أف تقوؿ عف اإلنساف: إنو خالق 

ف مخموؽ، أو أف تقوؿ ما يقولو المنحرفوف في عقيدتيـ، أما في العبادات فأف تتقرب إلى فعمو، أو أف تقوؿ: القرآ
هللا بشيء ما فرضو عميؾ، أف تواصل في الصياـ، أف تصـو يـو العيد، أف تصمي واقفًا، وأنت مريض مرضًا 

طيرة، بل ورد عف بعضيـ شديدًا، ىذه بدعة في العبادة، حيثما خالفت قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ وسنتو الم
في عيد التابعيف أراد أف يطوؼ مف مكاف أبعد مما طاؼ منو النبي عميو الصبلة والسبلـ، فقيل لو: ال تفعل، 
إنؾ إف فعمت ىذا تفتف، قاؿ: كيف أفتف، وأنا أعبد هللا عز وجل ؟ فقيل لو: وىل مف فتنة أشد مف أف ترػ نفسؾ 

 سبقت رسوؿ هللا ىذه فتنة ؟.

صمى وقت الكراىة فيو بدعة، مف صاـ في األياـ التي نيى عنيا النبي عميو الصبلة والسبلـ فيو بدعة  إذًا مف
في العبادة، بدعة في المعامبلت، ربا استثمارؼ، أيضًا مف طمق امرأتو في حيض، مف طمقيا في طير مسيا فيو، 

 وضيع أىمو وأسرتو.مف طمقيا لسبب ليس لو عبلقة بو، مثبًل مف طمقيا في ساعة غضب شديد، 

حتى في الحج ىناؾ بدع، نحف في صبلتنا، وصومنا، وفي حجنا، وفي زكاتنا يجب أف نتقصى سنة النبي عميو 
الصبلة والسبلـ، في معامبلتنا بدع، في البيع بدع، في البيع تمقي الركباف، فبلح يحمل بضاعتو، يجيل سعر 

عنيا، يعني ىناؾ أشياء كثيرة في العبلقات االجتماعية،  بضاعتو، تمقيتو أنت قبل أف يعرؼ السوؽ، ىذه منيي
 في البيع، في الزواج، في الطبلؽ، في األفراح، في األحزاف، ىذه كميا بدع ما أنزؿ هللا بيا مف سمطاف.
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 َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َوَزْيِد ْبِف َخاِلٍد اْلُجَيِنيِّ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُيَما َقااَل: 

َِْض َبْيَنَنا ِبِكَتاِب ))َجاَء َأْعَرا ـَ َخْصُمُو َفَقاَؿ َصَدَؽ ا َِْض َبْيَنَنا ِبِكَتاِب َّللاهِ َفَقا َّللاهِ َفَقاَؿ  ِبيٌّ َفَقاَؿ َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ا
ْجـُ  ـِ  اْْلَْعَراِبيُّ ِإفه اْبِني َكاَف َعِسيًفا َعَمى َىَذا َفَزَنى ِباْمَرَأِتِو َفَقاُلوا ِلي َعَمى اْبِنَؾ الره َفَفَدْيُت اْبِني ِمْنُو ِبِماَئٍة ِمْف اْلَغَن

ـٍ َفَقاَؿ النهبِ  ـِ َفَقاُلوا ِإنهَما َعَمى اْبِنَؾ َجْمُد ِماَئٍة َوَتْغِريُب َعا ـه َسَأْلُت َأْىَل اْلِعْم ـَ َوَوِليَدٍة ُِ ُ َعَمْيِو َوَسمه يُّ َصمهى َّللاه
َِْضَيفه َبْيَنُكَما ِبِكَتاِب َّللاهِ  ـٍ َوَأمها َأْنَت َيا ُأنَ َْلَ ـُ َفَردٌّ َعَمْيَؾ َوَعَمى اْبِنَؾ َجْمُد ِماَئٍة َوَتْغِريُب َعا ْيُس  َأمها اْلَوِليَدُة َواْلَغَن

 ِلَرُجٍل َفاْغُد َعَمى اْمَرَأِة َىَذا َفاْرُجْمَيا َفَغَدا َعَمْيَيا ُأَنْيٌس َفَرَجَمَيا((

 ] متفق عميو [

حج اليدؼ، ادفع مكانو صدقة، أنت ابتدعت بدعة مخالفة ألصل الديف، ال أريد أف أطيل أخي أنا ال أذبح بال
عميكـ باألمثمة، أريد أف أبيف لكـ أننا في وقت كثر فيو القيل والقاؿ، كثرت فيو المقوالت، كثرت فيو النماذج 

 بلفًا كثيرًا السموكية التي ال تنطبق عمى سنة النبي عميو الصبلة والسبلـ، يجب إذا رأينا اخت

وا َعَمْيَيا ِبال ُكوا ِبَيا َوَعضُّ ـْ ِبُسنهِتي َوُسنهِة اْلُخَمَفاِء اْلَمْيِديِّيَف الرهاِشِديَف َتَمسه ـْ َوُمْحَدَِاِت ))... َفَعَمْيُك يهاُك نهَواِجِذ َواِ 
 لة في النار ((اْْلُُموِر َفِإفه ُكله ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة َوُكله ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة وكل ضال 

النبي عميو الصبلة والسبلـ فرؽ بيف رجل وامرأة تزوجيا وىي حبمى مخالفا لمسنة، لـ تطير، لـ يطير رحميا، لـ 
 يظير براءة رحميا، لـ تعتد بعد وفاة زوجيا، فزواجيا مف ىذا الرجل قبل انتياء العدة زواج باطل مردود.

 معنا اآلف معنى آخر لمحديث: 

(( ))َمْف َأْحَدثَ   ِفي َأْمِرَنا َىَذا َما َلْيَس ِمْنُو َفُيَو َردٌّ

أؼ مردود عميو، أؼ ىذا الزواج ال يقع، وىذه المعاممة فاسدة، وىذا العقد فاسد ال يقع، فيو رد، أؼ مردود 
 مرفوض، قاؿ: ردت الدعوة أؼ رفضت.
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 النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: 

 )) سووا بيف أوَّلدكـ في العطية ((

ا بشير بف سعد لما خص ولده النعماف بحديقة ولـ يسِو بيف ابنو النعماف وبيف أوالده اآلخريف وجاء النبي عميو فيذ
 الصبلة والسبلـ يستشيده عمى ىذه العطية فسألو: 

 ))ىل خصصت بقية أوَّلدؾ ما أعطيتو َّلبنؾ النعماف ؟ َاؿ: َّل، َاؿ: أشيد غيري فإني َّل أشيد عمى جور ((

بلتؾ مع أوالدؾ، مع زوجتؾ، في بيعؾ، في شرائؾ، في زواجؾ، في طبلقؾ، في سفرؾ، في حمؾ، دقق في معام
 في ترحالؾ، في احتفاالتؾ، في مناسبات الحزف والفرح، في عقيدتؾ، في صبلتؾ،

في حجؾ، في زكاتؾ، صيامؾ، يجب أف توقع أعمالؾ كميا وفق الشرع، ىذا المسمـ، والشرع مقياس، إف ىذا 
 فانظروا عمف تأخذوف دينكـ. العمـ ديف 

 اآلف ننتقل عمى القسـ المتعمق بالنساء، وىي وصايا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في المرأة المسممة.

 عف أنس بف مالؾ رضي هللا عف النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: 

َمنا  -ىذا معنى الحديث يعني مف ىي المرأة التي تستحق دخوؿ الجنة ؟  -))أَّل أخبركـ بنسائكـ بالجنة ؟ 
 بمى يا رسوؿ هللا: َاؿ: كل ودود ولود((

 يعني أجمل ما في المرأة مودتيا لزوجيا، ىذا ذوؽ النبي عميو الصبلة والسبلـ، 

 ))خير نسائكـ الولود الودود الستيرة((

ضيقو أحيانًا، دائمًا  ترفع مف اسـ زوجيا، تثني عميو، ال تذكر ثغراتو ونقاط ضعفو، ضعفو أحيانًا، فقره أحيانًا،
 تثني عميو، ىذه المرأة المسممة.
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 نعود إلى حديثنا ىذا: 

 ))َمنا بمى يا رسوؿ هللا َاؿ كل ودود ولود((

طبعًا اإلنساف مع زوجتو في أياـ الخطبة ىذه مرحمة ال يقاس عمييا أبدًا، ألف كل طرؼ يظير لمطرؼ اآلخر 
ىي تقوؿ كذلؾ عف زوجيا، البطولة أف ترػ ىذه األسرة بعد سنتيف أحسف ما عنده، يقوؿ لؾ: مَمؾ مف السماء، و 

كيف الوضع، دققوا في قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ، إذا أغضبت، اآلف صار في غضب، أما في الخطبة 
فبل غضب إطبلقًا، كل طرؼ يمتص كل شيء، القدرة عمى االمتصاص عجيبة، كل طرؼ ينسى كل غمط، ترػ 

ا، والخطيبة صبورة جدًا، تمتمس األعذار لخطيبيا ميما تكف فادحة، ويمتمس ليا األعذار، ىذا الخطيب صبورً 
ولكف بعد أف تستقر عنده، ويظير كل طرؼ عمى حقيقتو، اآلف ىناؾ مشكبلت، ليا طمبات، لو طمبات، ضائقة 

، ىنا البطولة، بعد مالية، أعماؿ معسرة، طباع معينة، مصادمة أحيانًا، مجابية، تصادـ، طباع، تنشأ مشكبلت
 أف يمضي وقت البأس بو يكشف كل طرؼ الطرؼ اآلخر.

 ))إذا أغضبت أو أسيء إلييا، أو غضب زوجيا َالت: ىذه يدي في يدؾ َّل أكتحل حتى ترضى((

الذؼ لفت نظرؼ في ىذا الحديث موقف االعتذار، أو موقف االسترضاء، يعني إذا كاف الزوج يتمتع بخمق 
تقابل ىذا الخمق بخمق مثمو، إف رأتو غاضبًا تسترضيو، ىل قصرت في حقؾ ؟ ىل أنت  االسترضاء، والزوجة

ذا ىو رآىا غاضبًة استرضاىا، إذا رأيتـ دواًء سحريًا لموفاؽ الزوجي ولمسعادة  غاضب مني يا زوجي العزيز ؟ وا 
 الكممة: الزوجة أف يتمتع كل طرؼ بيذه الصفة، أف يسترضي صاحبو، لفت في ىذا الحديث نظرؼ ىذه

 قاؿ: 

))أَّل أخبركـ بنسائكـ في الجنة ؟ َمنا: بمى يا رسوؿ هللا، َاؿ: كل ودود ولود إذا أغضبت، أو أسيء إلييا، أو 
أنا معؾ عمى الشيطاف، ولست م َ  -َالت: ىذه يدي في يدؾ  -يعني ىناؾ مشكمة وغضب  -غضب زوجيا 

 حتى ترضى((َّل أكتحل  -الشيطاف عميؾ، أنا معؾ في السراء والضراء 
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ىل أنت راض عني ؟ ىذا الموقف موقف االسترضاء، موقف سحرؼ، كيف أف وعاء الماء إذا صببتو عمى جمر 
ممتيب أطفأ الجمر، موقف االسترضاء لو تمتع بو كل طرؼ اتجاه الطرؼ اآلخر لحمت كل مشكبلت البيوت 

بيتو وجاءه طبق طعاـ نفيس مف السيدة صفية، اإلسبلمية، ألـ أخبركـ أف النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما دخل 
وأخذت الغيرة بالسيدة عائشة مأخذىا، فأمسكت ىذا الطبق ورمتو أرضًا، وكسرتو، ماذا فعل النبي عميو الصبلة 

ـّ الطبق، وقاؿ:   والسبلـ ؟ ل

 ))غضبت أمكـ غضبت أمكـ((

سفنج، اختمطوا، لـ يحدث شيء لئلسفنج،  طرؼ الثاني يمتص الغضب، كنت أضرب مثبل مضحًكا، إبريق بمور وا 
امتص إبريق بمور، أما أكمل شيء إسفنج مع إسفنج، ال يكوف شيء، كل منيما يمتص غضب اآلخر، شيء 

 لطيف جدًا في ىذا الحديث: 

 ))َالت ىذه يدي في يدؾ َّل أكتحل حتى ترضى((

ضيؾ ؟ يجب عمى ىل أنت غاضب مني يا زوجي ؟ ىل قصرت في حقؾ ؟ ما الذؼ يسعدؾ ؟ ما الذؼ ير 
الزوجة الصالحة المؤمنة أف تفعل ما يرضي زوجيا، ولو لـ تكف قانعًة بو، ويجب عمى الزوج المسمـ أف يرضي 

 زوجتو، ولو لـ يكف قانعًا بيذا اإلرضاء، ألنيا شريكة حياة، 

 ))َالت: ىذه يدي في يدؾ َّل أكتحل حتى ترضى((

ذا كاف اآل خر غاضًبا يسترضيو انتيت كل مشكمة، اآلف بربؾ لو أنؾ فإذا عود نفسو إذا غمط أف يعتذر، وا 
اعتذرت مف موقف أساء لزوجتؾ، قمت ليا: وهللا معؾ حق، أنا مقصر أال يبرد غضبيا؟ أال تستحي منؾ لو أنيا 
اعتذرت منؾ، وهللا ما كنت أقصد أف أسيء إليؾ، لكف ىذا الذؼ حدث، سامحني، كممة سامحني ثقيمة عمى 

ذار والمسامحة ىذه كممات طيبة تطفئ الغضب، تبرد الغيع، معظـ النار مف مستصغر الشرر، المساف ؟ االعت
 كـ مف بيت ىدـ بكممة، كممة تبلىا، كممة رد أقسى، رد أقسى، مشاجرة، فراؽ، ىجر، طبلؽ.
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العتذار، كممتاف أتتمنى عمى كل إنساف مسمـ أف يعتمد عمى ىاتيف الكممتيف في عبلقتو مع امرأتو االسترضاء وا
ف رأيت الطرؼ اآلخر غاضبًا فاسترضو، خالق الكوف يسترضى:   إف كنت مسيئًا فاعتذر، وا 

 ))صدَة السر تطفئ غضب الرب((

 ))باكروا بالصدَة فإف البالء َّل يتخطاىا((

 خالق الكوف يسترضى، ينبغي أف ترضى أنت.

 المشاحنة إذا دامت فّتتت العبلقة الزوجية.

 نس بف مالؾ رضي هللا عف النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ:حديث رائع جدًا: عف أ

))أَّل أخبركـ بنسائكـ في الجنة ؟ َمنا: بمى يا رسوؿ هللا، َاؿ: كل ودود ولود، إذا أغضبت، أو أسيء إلييا، أو 
 غضب زوجيا َالت: ىذه يدي في يدؾ، َّل أكتحل حتى ترضى((

 ] رواه الطبراني ورواتو محتج بيـ في الصحيح [

 معاذ بف جبل عف النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ:  عف

 ))َّل يحل َّلمرأة تؤمف با أف تأذف ْلحد في بيت زوجيا وىو كاره((

حكـ شرعي، قاؿ ليا: فبلنة ال أحب أف تدخل لبيتي، ))ال يحل المرأة تؤمف با أف تأذف ألحد في بيت زوجيا 
قصة المعروفة أف المرأة الصالحة زوجة شريح القاضي قالت لو: وىو كاره((، ال أريد فبلنة، وال بيت فبلف، وال

إنني امرأة غريبة، ال أعرؼ ما تحب، وال ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيو، وما تكره حتى أجتنبو، مف ضمف 
النقاش قالت: مف تحب مف الجيراف أف أسمح ليف بدخوؿ بيتؾ، ومف تكره ؟ قاؿ: بنو فبلف قـو صالحوف، وبنو 

ف قـو غير ذلؾ، يعني أنو بيت فيو فسق وفجور، والزيارات ليا مشكمة، البارحة سيرنا، ورقصنا، فعمنا، شاىدنا فبل
الفمـ الفبلني، أنت لؾ سياستؾ، نظامؾ، تربيتؾ العالية، تحب أف يكوف بناتؾ أطياًرا عفيفات بعيدات عف ىذه 

 لبيت إطبلقًا.األجواء المنحرفة، فأنت ليس لؾ مصمحة أف تدخل فبلنة عمى ا
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 ))َّل يحل َّلمرأة تؤمف با أف تأذف ْلحد في بيت زوجيا وىو كاره((

 ىذا حكـ شرعي، ىذا توجيو النبي عميو الصبلة والسبلـ، 

 ))وأَّل تخرج وىو كاره((

فيما حكماف، أاّل تسمح ألحد بدخوؿ بيت زوجيا، وىو يكرىو، وأال تخرج مف بيت زوجيا وىو كاره، ))وأال تطيع 
أحدًا((، لو فرضنا أف أميا قالت ليا: عامميو ىكذا، األـ ال عبلقة ليا، أقرب الناس ليا زوجيا، ال حق  فيو

 لمزوجة أف تأتمر بأمر آخر يدعو إلى إزعاج زوجيا، زوجيا أقرب الناس إلييا.

تطي َ فيو أحدًا ))َّل يحل َّلمرأة تؤمف با أف تأذف ْلحد في بيت زوجيا وىو كاره، وأَّل تخرج وىو كاره، وأَّل 
 وأَّل تعتزؿ فراشو((

 ىذا أيضًا حكـ مف أحكاـ النبي عميو الصبلة والسبلـ.

 عف ابف أبي أوفى قاؿ: 

 ))لما َدـ معاذ بف جبل مف الشاـ سجد لمنبي عميو الصالة والسالـ فقاؿ عميو الصالة والسالـ ما ىذا((

 إنساف يسجد إلنساف، ال يركع لو، ما ىذا ؟.

 قاؿ: 

ؿ هللا، َدمت الشاـ فوجدتيـ يسجدوف لبطاركتيـ وأساَفتيـ، فأردت أف أفعل مِميـ، وأنت رسوؿ هللا، ))يا رسو
 َاؿ: َّل تفعل، فإني لو أمرت أحدًا أف يسجد ْلحد ْلمرت المرأة أف تسجد لزوجيا((

والسبلـ لـ لكف إذا أمر إنساًنا لو حق كبير عمى إنساف فيو الزوج عمى زوجتو، ومع ذلؾ النبي عميو الصبلة 
يأمر، ىذا الحديث يّبف عظـ حق الزوج، ليس معنى الحديث أف تسجد المرأة لزوجيا، ال، ولكف ىذا الحديث لبياف 

 عظـ حق الزوج، وحينما قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 
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 ))أنت ومالؾ ْلبيؾ((

اع ىذا البيت، ووضع ثمنو في سأسألكـ: إذا كاف مع إنساف وكالة عامة مف ابنو، واالبف عنده بيت، واألب ب
 جيبو، وصرفو، ىكذا قاؿ رسوؿ هللا ؟ 

 ))أنت ومالؾ ْلبيؾ((

نقوؿ لو: ىذا الحديث أراد منو النبي عميو الصبلة والسبلـ بياف عظـ حق األب، أما أنت فمؤاخذ بيذا العمل، 
 وعميؾ أف تدفع ثمف البيت البنؾ، لما قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

 ر عمى جاره ففقأ عينو َّل عميو إف فعل(())مف نظ

نقوؿ لو: ىذا الحديث أيضًا طريقة ببلغية رائعة لبياف عظـ حق الجار، النبي بيف عظـ حق الزوج، وعظـ حق 
 الجار، وبيف عظـ حق األب.

 في لمحديث تتمة جيدة جدًا: 

 ))والذي نفسي بيده َّل تؤدي المرأة حق ربيا حتى تؤدي حق زوجيا ((

 الثة ولفع ابف ماجو قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: رواية ث

))فال تفعموا، فإني لو كنت آمرًا أحدًا أف يسجد لغير هللا ْلمرت المرأة أف تسجد لزوجيا، والذي نفس دمحم بيده 
 َّل تؤدي المرأة حق ربيا حتى تؤدي حق زوجيا((

مي الضحى، أؼ ضحى، وأؼ قرآف إذا كاف يقوؿ لي أحد األزواج: إف كل عمميا إساءة لي، وىي تقرأ القرآف، وتص
عمل الزوجة إساءة لزوجيا، مقصرة في حقو، تبحث عف شيء يزعجو ؟ أؼ قرآف ىذا الذؼ تقرأه، وأؼ صبلة 

 تصمييا ؟ دققوا ىذا كبلـ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

 نعو(())َّل تؤدي المرأة حق ربيا حتى تؤدي حق زوجيا، ولو سأليا نفسيا وىي عمى َتب لـ تم
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عمى قتب يعني عمى دابة، القتب ما يوضع عمى الدابة، ىذه أحاديث رسوؿ هللا، وما ينطق عف اليوػ إف ىو إال 
وحي يوحى، فالمرأة المسممة التي تريد أف تؤدؼ حق ربيا عمييا أف تؤدؼ حق زوجيا، ويا أييا األزواج اتقوا هللا 

ال فيذا الدعـ ليس لكـ.في زوجاتكـ، كونوا أزواًجا مسمميف كامميف حتى تس  تحقوا ىذا الدعـ مف رسوؿ هللا، وا 

امرأة سألت عالًما أزىرًيا، قالت: يا سيدؼ رسوؿ هللا يحق لو أف يقوؿ: ناقصات عقل وديف، ليس لو حق أف يقوؿ 
عقل وال ىذا الكبلـ عمينا، فكاف الشيخ ذكًيا جدًا، قاؿ ليا: ال يا بنيتي ىذه ليست لكـ، ىذه لمصحابيات، أنتف ال 

 ديف.

بالمقابل كل ىذه األحاديث التي تبيف عظـ حق الزوج ىذه ليست لكل الرجاؿ، لممؤمنيف، لؤلتقياء لمذيف يعرفوف 
حق المرأة، وقيمتيا، ومكانتيا في اإلسبلـ، ودورىا الخطير، مف عرؼ حق زوجتو، مف عرؼ فضميا، مف عرؼ 

كتو، مف عرؼ أف ليا حقًا عميو، مف أراد أف يأخذ بيدىا قيمتيا، مف عرؼ ما ليا وما عمييا، مف عرؼ أنيا شري
ال ليست لؾ،  إلى هللا عز وجل، نقوؿ لو: أنت أييا األخ الكريـ عمى العيف والرأس، ىذه األحاديث كميا لؾ، وا 
ىذه ليست لكل الرجاؿ، رجل أناني شيواني يحب ذاتو، يحتقر زوجتو، ييمميا، ال يعطييا حقيا، يريد أف يسفييا 

مًا، يسخر منيا، ىي تعمل ليبًل ونيارًا، ىذه األحاديث ليست لو، ىذه األحاديث لمجتمع المؤمنيف، كما أف دائ
المرأة أمرت مف قبل النبي عميو الصبلة والسبلـ أف تعرؼ حق زوجيا، وأف تؤدؼ حقو كذلؾ الرجاؿ، أمرؾ هللا 

 عز وجل:

 ﴿َوَعاِشُروُىفه ِباْلَمْعُروِؼ﴾

 [19] سورة النساء: 

أمر إليي، كما أمر بالصبلة، وجاء في تفسير ىذه اآلية: ليست المعاشرة بالمعروؼ أف تمتنع عف إيقاع األذػ 
 بيا، بل أف تحتمل األذػ منو، وقاؿ: 

 ))غضبت أمكـ غضبت أمكـ((
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النبي عميو الصبلة والسبلـ نبي عظيـ، رسوؿ كريـ، رئيس دولة، تكسر زوجتو طبق الصحف أمامو، إنو نبي 
 رسل كريـ.م

حتى ال يكوف ىناؾ إساءة لفيـ لمدرس أو استغبلؿ كل واحد لزوجتو تعالي واسمعي ماذا قاؿ الشيخ، ال ىذه 
لؤلزواج المؤمنيف الطيبيف الطاىريف، ىذه األخبلؽ تحتاج ىذه األحاديث، وىذا الوضوء يحتاج ىذا المنشفة، كل 

 شيء يناسبو شيء.

 والحمد  رب العالميف 
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 ...مف بؾ أعوذ إني الميـ( :  027 - 027) الدرس

 23-12-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ما عممتنا،  الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 الصالحيف.

 َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َقاَؿ:  أييا اإلخوة المؤمنوف:

ـٍ اْلَمْسِجَد َفِإَذا ُىَو ِبَرُجٍل ِمْف اْْلَْنَصاِر يُ  ـَ َذاَت َيْو ُ َعَمْيِو َوَسمه َقاُؿ َلُو َأُبو ُأَماَمَة َفَقاَؿ: َيا ))َدَخَل َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ََاَؿ: َأَبا ُأَماَمَة َما ِلي َأَراَؾ َجاِلًسا ِفي اْلمَ  ََاَؿ: ُىُموـٌ َلِزَمْتِني، َوُدُيوٌف َيا َرُسوَؿ َّللاهِ،  اَلِة ؟  ْسِجِد ِفي َغْيِر َوَِْت الصه

ََاَؿ: َُ  ُ َعزه َوَجله َىمهَؾ، َوَََضى َعْنَؾ َدْيَنَؾ ؟  ، ْمُت: َبَمى َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َأَفاَل ُأَعمُِّمَؾ َكاَلًما ِإَذا َأْنَت َُْمَتُو َأْذَىَب َّللاه
ّـِ َواْلَحَزِف، َوَأُعوُذ ِبَؾ مِ  ي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف اْلَي ـه ِإنِّ َذا َأْمَسْيَت: المهُي َُْل ِإَذا َأْصَبْحَت، َواِ  ْف اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َوَأُعوُذ ََاَؿ: 

ْيِف، َوََْيِر الرِّ  ي، ِبَؾ ِمْف اْلُجْبِف َواْلُبْخِل، َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمْف َغَمَبِة الده ُ َعزه َوَجله َىمِّ ََاَؿ: َفَفَعْمُت َذِلَؾ َفَأْذَىَب َّللاه َجاِؿ، 
ي َدْيِني((  َوَََضى َعنِّ

 ] أبو داود [

يبدو أف النبي عميو الصبلة والسبلـ دخل في وقت غير وقت الصبلة، دخل المسجد في النيار، وكمكـ يعمل أف 
 في الميل ال يقبمو في النيار، فالسؤاؿ مف النبي عميو الصبلة  عمبًل بالنيار ال يقبمو في الميل، وأف  عمبلً 

والسبلـ يذكرنا بقوؿ سيدنا عمر رضي هللا عنو حينما رأػ إنسانًا ال يعمل، وىو يقرأ القرآف في النيار، فقاؿ: )إنما 
 أنزؿ ىذا القرآف لتعمل بو، أفاتخذت قراءتو عمبًل؟(.
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، النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ ليذا قد تتكاثر المصائب عمى اإلنساف، قد  تجتمع المحف، قد تثقل اليمـو
 الصحابي: 

ََاَؿ: ُ َعزه َوَجله َىمهَؾ، َوَََضى َعْنَؾ َدْيَنَؾ ؟  َُْمُت: َبَمى َيا َرُسوَؿ َّللاهِ،  ))َأَفاَل ُأَعمُِّمَؾ َكاَلًما ِإَذا َأْنَت َُْمَتُو َأْذَىَب َّللاه
َُْل ِإَذا أَ  ّـِ َواْلَحَزِف، َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمْف اْلَعْجِز َواْلكَ ََاَؿ:  ي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف اْلَي ـه ِإنِّ َذا َأْمَسْيَت: المهُي َسِل، َوَأُعوُذ ْصَبْحَت، َواِ 

ََاَؿ: َفَفَعْمُت َذلِ  ْيِف، َوََْيِر الرَِّجاِؿ،  ي، ِبَؾ ِمْف اْلُجْبِف َواْلُبْخِل، َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمْف َغَمَبِة الده ُ َعزه َوَجله َىمِّ َؾ َفَأْذَىَب َّللاه
ي َدْيِني((  َوَََضى َعنِّ

 الحقيقة مف السذاجة أف نظف أنو بمجرد أف تقوؿ: 

ّـِ َواْلَحَزِف َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمْف اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمْف اْلجُ  ي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف اْلَي ـه ِإنِّ ِل َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمْف ْبِف َواْلُبخْ ))المهُي
ْيِف َوََْيِر الرَِّجاِؿ ((  َغَمَبِة الده

 حتى تذوب المشكبلت. 

ماذا أراد النبي عميو الصبلة والسبلـ باليـ ؟ اليـ غير الحزف، اليـ إنساف مقبل عمى امتحاف أيامًا بأكمميا، وىو 
ذا نجحت، و نمت ىذه الشيادة أتوظف أ ذا نمت ىذه شارد، ىل سأنجح أـ ال أنجح ؟ وا  ـ أعمل عمبًل حرًا ؟ وا 

الشيادة أتابع دراستي، مف ينفق عمّي ؟ شيء لـ يقع بعد، يمضي وقتًا طويبًل في الحديث فيو، أنت لؾ دعوػ في 
ف لـ أربح ىذه  القضاء، يا ترػ أربح الدعوػ، و أكسر رأس خصمي أـ ال أربحيا ؟ إف ربحتيا ماذا أفعل ؟ وا 

خواطر المتواردة المتكاثرة التي مف شأنيا أف تقعد اإلنساف عف العمل، مف شأنيا أف الدعوػ ماذا أفعل ؟ ىذه ال
تجعمو حالمًا أقرب إلى الحمـ منو إلى الواقع، اإلنساف الحالـ الذؼ يستمقي في الفراش، ويفكر ما سيكوف في 

؟ ىذا النبي عميو  المستقبل ؟ ىل سأنجح ال أنجح ؟ ىل سأربح ال أربح ؟ ىل سأناؿ ىذه الدعوػ أـ أخسرىا
الصبلة والسبلـ استعاذ منو أف تشغل نفسؾ بشيء لـ يقع بعد، والمعروؼ القصة الشييرة ىذا الذؼ اضطجع في 
غرفتو، وقد عمق في السقف جرة مف عسل، وقاؿ: سأبيع ىذا العسل، وسأربح فيو أرباحًا طائمة، وسأتزوج، 

حد أوالده فأصاب الجرة فانكسرت، فيذا نوع مف المبالغة وسأنجب أوالدًا، وسأؤدب أوالدؼ، رفع عصاه ليؤدب أ
في التفكير فيما سيكوف في المستقبل، ىذا الذؼ مات أخوه، وخمف خمسة أوالد، بدأ يبكي بكاء مرًا، التقى بشيخ 
: لو قاؿ: ماذا أفعل، خّمف لي خمسة أوالد، وليس عندؼ ما أطعميـ ؟ فقاؿ ىذا الشيخ: لـ يترؾ أبوىـ شيئًا ؟ قاؿ
ال ترؾ شيئًا يكفييـ سنة، قاؿ لو: إذا مضت السنة فابدأ بالبكاء بعد السنة، بعد سنة ابدأ بالبكاء، اآلف مازاؿ 

 الوقت باكرًا في البكاء، ويحو يبكي لما لـ يقع.
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ي فمذلؾ اليـ توقع المستقبل، وتوقع الشر أحيانًا، توقع الخير، أو توقع الشر، والدخوؿ في متاىة، ىذا سماه النب
عميو الصبلة والسبلـ ىمًا، لو نزعت عنؾ ىذا اليـ، وانطمقت إلى العمل المنتج المجدؼ فقد ربحت، ونجحت، 

 واسترحت، وأرحت.

 :صمى هللا عميو و سمـإذًا أوؿ كممة قاليا النبي 

ّـِ َواْلَحزف(( ي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف اْلَي ـه ِإنِّ  ))المهُي

عود عف العمل، اليـ يدعو إلى الكسل، إلى القعود، واليـ يستيمؾ وقت اليـ فيو استيبلؾ لموقت، واليـ فيو ق
اإلنساف وطاقتو، وأعصابو ببل طائل، فاإلنساف يكوف حكيـ نفسو، ليس لو أف يستيمؾ أعصابو، و خواطره، 
ما أنو شرير، إذًا ما الذؼ يجدؼ أف تفعم و ؟ أف وأفكاره، وشجونو، ومشاعره في شيء لـ يقع بعد، إما أنو خّير، وا 

ذا نجحت سأقيـ  ذا نجحت سأتيو عمى أبناء خالتي، وا  تنطمق إلى العمل، أنت جالس في الفراش يا ترػ أنجح، وا 
حفمة ألصدقائي، و سأجمب في ىذه الحفمة فبلًنا الفبلني، وفبلًنا الفبلني ػ طبعًا في وقت الصيف ػ وسأقدـ ليـ 

بدؿ أف تفكر في النجاح، وأفراح النجاح، واحتفاالت  غداء، مف أيف أشترؼ الحمويات ؟ قـ، وادرس أفضل لؾ،
، وانطمق لدراسة كتاب مقرر.  النجاح، وما بعد النجاح، دع ىذه الخياالت وىذه اليمـو

كف إنسانًا عمميًا، العمل يذىب عنؾ اليـ والحزف، واجترار اآلالـ والتطمعات لممستقبل المحزنة والمسعدة ىذه 
مشاعرؾ مف دوف أف تفعل فييا شيئًا، لذلؾ قالوا: اليـ مضيعة لموقت مدعاة تستيمؾ وقتؾ وجيدؾ وأعصابؾ و 

لمكسل، والمؤمف ليس إنسانًا حالمًا، بل إنساف واقعي، إنساف عممي، إنساف حيوؼ، و قد قاؿ النبي عميو الصبلة 
 والسبلـ:

 ))عمو اليمة مف اإليماف((

، وانطمق لعمل يرضي  هللا عز وجل، دبر أمرًا يدفع عنؾ الشر، أو دبر أمرًا ما الحل إذًا ؟ دع عنؾ ىذه اليمـو
يجمب لؾ النفع، إًذا اليـ سببو شبح مشكمة، بدؿ أف تجمس، وتجتر ىمومؾ، وتعيش في أوىاـ انطمق لتدبير شيء 
يدفع عنؾ ىذا الضر، ىذا ىو الموقف العممي، والعواـ يقولوف: قـ يا عبدؼ ألقـو معؾ، أؼ تحرؾ، شخص توىـ 

عمى هللا عز وجل مف دوف سعي، فجمس في زاوية ميتة في مجمس، جاء شخص معو طعاـ، وخبز أف الرزؽ 
بقي ساكتًا لـ يره، وزع عمى الكل، وىو لـ يعطو، مرة ثانية بقي ساكتًا، الثالثة سعل، فانتبو لو، فأعطاه، تحرؾ 

:حركة، وفي الحديث َعْف ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ  ـَ   َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ـْ َكَما ُيْرَزُؽ الطهْيُر َتْغُدو ِخَماًصا ُت ِمِو َلُرِزَْ ُموَف َعَمى َّللاهِ َحقه َتَوكُّ ـْ َتَوكه ـْ ُكْنُت ُك  َوَتُروُح ِبَطاًنا(( ))َلْو َأنه

 ]الترمذؼ[

ل ال يوجد، السوؽ بارد، كساد بالبضاعة، تغدو أؼ تنطمق مف أعشاشيا تتحرؾ، أحيانًا اإلنساف الرزؽ ضيق، عم
تحرؾ حركة، ىذا الذؼ عميؾ، وعمى هللا الباقي، اعرض بضاعتؾ، أنت جالس بمحمؾ متمركز، وكأنؾ ممؾ، 
اخرج مف المحل، واعرض بضاعتؾ، مف الممكف أف يشترؼ الناس البضاعة ؟ سافر إلى المحافظات، اعمل 

 حركة، إف هللا كتب عميكـ السعي فاسعوا.

عمى اإلنساف أف يسعى، ليس عميو إدراؾ النجاح، فاليـّ أف يشغل اإلنساف نفسو بخواطر و بأحاسيس و 
 بتصورات و بأخيمة مسرة أو محزنة لـ تقع بعد لممستقبل، النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ:

ّـِ َواْلَحزف (( ي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف اْلَي ـه ِإنِّ  ))المهُي

ْرَداِء َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو الحزف فوات خير، أو وقو  ع شر، إذا كنت مؤمنًا حقًا فبل تحزف لماذا، َعْف َأِبي الدَّ
ـَ َقاَؿ:   َوَسمَّ

ـْ َيُكْف ِلُيْخطِ  ـَ َأفه َما َأَصاَبُو َل يَماِف َحتهى َيْعَم ـْ َيُكْف َئُو، ))ِلُكلِّ َشْيٍء َحِقيَقٌة، َوَما َبَمَغ َعْبٌد َحِقيَقَة اإلِْ َوَما َأْخَطَأُه َل
 ِلُيِصيَبُو((

 ] أحمد [

إذًا إذا آمف اإلنساف أنو ال إلو إال هللا، ال يقع شيء إال بأمر هللا، إذا أراد هللا أمرًا وقع، إذا وقع األمر فقد أراده هللا 
ف األلـ الذؼ يعتصر عز وجل ينتفي عنو الحزف، إذًا ينتفي عنو اليـ والحزف، اليـ الخواطر المستقبمية، والحز 

 القمب لخير فاتؾ، أو لشر وقع.

 و ال تنس أف النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ:

 ))َّل يحزف َارئ القرآف((
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يقرأ أف األمر بيد هللا، وأف المؤمف محفوظ، وأف هللا يدافع عف المؤمف، وأف المؤمف برعاية هللا، وأف هللا مع 
تأييد والمعالجة، فكمما قرأ آية فييا حفع هللا عز وجل، فييا رعايتو، فييا المؤمنيف بالرعاية والحفع والنصر وال

عونو، فييا نصره، فييا تأييده، اطمأنت نفسو، وكمما قرأ آية عف أىل الجنة أحسف الظف بربو، وتوسل أف يكوف 
يذ با مف اليـ مف أىل الجنة، تذوب مشكبلتو أحيانًا، إذًا ىكذا عممنا النبي عميو الصبلة والسبلـ أف نستع

 والحزف.

وعممنا أيضًا أف نستعيذ بو مف العجز والكسل، العجز عدـ القدرة عمى أف تفعل شيئًا، والكسل بإمكانؾ أف تفعل 
ىذا الشيء، ولكنؾ تتوانى عف فعمو، يوجد فرؽ دقيق: اليـ غير الحزف، والعجز غير الكسل، العجز عندما يفرط 

ة ليا وزف ثقيل يصيب فقراتو انقراص، أصبح معو انزالؽ في إحدػ فقراتو، آالـ اإلنساف بنفسو، مثبًل يرفع خزان
مبرحة طواؿ حياتو، أيف عقمؾ ؟ المقدر كائف، لكف اإلنساف عميو أف يحتاط، عميو أف يأخذ باألسباب، ىذا الغذاء 

مرئتيف، فاإلنساف بما يأكل، مؤٍذ، ىذه المادة الدسمة فييا زيت ميدرج مثبًل، ىذه المادة مؤذية لمكبد، ىذه مؤذية ل
بما يشرب، مثبًل التمديدات الكيربائية فييا خطر، مثبًل صار ىناؾ شرارة تيار مئتي وعشريف فولًطا سّببت مشكمة 
لبلبف، إبريق الشاؼ عمى طرؼ الطاولة وقع فوؽ ابف، فذىب بجمده، فاإلنساف يجب أال يكوف مسيبًا، عميو أف 

ا عف أف ندع نارًا مشتعمة في الميل، أمرنا أف نغمق األوعية، أف نطفئ السرج، أف يأخذ باألسباب، النبي  ينيان
 نغطي الحاجات، أف ننفض الثياب قبل أف نرتدييا، ىذه كميا مف سنة النبي: 

 ))مف أكل التراب فقد أعاف عمى َتل نفسو((

، أنت عميؾ أف تسعى، عميؾ أف تأخذ أؼ ال يكوف الماء مموثًا، ال تكوف الفاكية مموثة، فيذا كمو ينفي عنا العجز
باألسباب، عميؾ أف تفعل الشيء الذؼ يضمف لؾ صحتؾ، ألنيا رأسمالؾ، فحينما دعا النبي عميو الصبلة 
والسبلـ ربو واستعاذ بو مف العجز فخذ أسباب السبلمة، خذ موجبات الصحة، موجباتيا تطبيق السنة فيما أمرؾ 

لؾ: ال يوجد ىمة، ىمة متدنية، وقد قيل: يفيد صحبة أصحاب اليمـ العالية، هللا، وما نياؾ، أما الكسل فيقوؿ 
مف معالجات اليمة العالية أف تصحب أصحاب اليمـ العالية، إذا عشت مع المتفوقيف تتمنى أف تكوف أحدىـ، 
 إذا عشت مع المنضبطيف تتمنى أف تكوف أحدىـ، إذا صاحبت الذيف يصموف الصبلة في أوقاتيا اعتدت ىذه
العادة الطيبة، فكمما شعرت بيمة ضعيفة، بكسل، بتواف، بقعود، عميؾ أف تصاحب مف ينيض بؾ إلى هللا حالو، 
عميؾ أف تصاحب أىل الجد، أىل النشاط، أىل االلتزاـ، أىل الطاعات، أىل التفوؽ، شيء آخر: عميؾ أف تقوؼ 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

437 

يمل الفرائض، و قد قاؿ بعضيـ: مف أدػ إرادتؾ عف طريق فعل المندوبات، إف فعمت المندوبات استحييت أف ت
السنة القبمية قطع عمى الشيطاف وسواس ترؾ الفرض، ألنو ما أطاعو في ترؾ السنة، أفيطيعو في ترؾ الفرض، 

 مستحيل.

حينما تقطف ثمار الجيد والعمل الطيب تشعر بسعادة، ىذه السعادة اسميا الشعور باإلنجاز، إذًا الكسل صاحب 
لمندوبات، أدِّ السنف، عندئذ تنشط ألداء الفرائض، طبق التعميمات بدقة تقطف الثمار، قطف المجتيديف، قـ با

الثمار يشجعؾ عمى متابعة الطريق، ىذه كميا مقويات، أؼ مف لو صحبة مع أىل الحق ىؤالء قد يرفعوف ىمتو، 
 قد يعدونو بيمتيـ العمية، ىذا مما يدفع عمى اإلنساف الكسل.

الجبف أف يبخل اإلنساف بحياتو، أؼ إذا اعتدػ معتٍد، إذا استبيحت أعراض المسمميف، إذا  وأما الجبف والبخل:
استبيحت أمواليـ مف ِقَبل عدو غاصب، الجبف أف يضف بنفسو عف أف يبذليا صونًا ليذا الديف، إذًا يعيش المسمـ 

 ذليبًل، يعيش المسمـ مستباحًا، يقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ:

 ى أمتي زماف يذوب فيو َمب المؤمف في جوفو(())يأتي عم

 مما يرػ، وال يستطيع أف يغير: 

 )) يأتي عمى الناس زماف يكوف فيو المؤمف أذؿ مف شاتو ((

صمى هللا ىناؾ جبف، الجبف أدػ إلى أف يستباح اإلنساف، يستباح مالو، يستباح عرضو، وىكذا، فالنبي الكريـ 
 تعاذ مف البخل.استعاذ مف الجبف، واس عميو و سمـ

البخل في إنفاؽ الماؿ عمى األىل يسبب البغض، ال يوجد بخيل إال ويتمنى أىمو موتو، ىذا المقياس، إذا كنت 
كريمًا يتمنى أىمؾ بقاءؾ، فإذا كاف ىناؾ بخل شديد، وقسوة، وهللِا آية كريمة شيد هللا لو تمعنيا اإلنساف، لو 

رسولو ملسو هيلع هللا ىلص سيد الخمق، حبيب الحق، سيد ولد آدـ، سيد األنبياء  تأمميا ألفمح، هللا سبحانو وتعالى يخاطب
، الرحمة الميداة، النعمة المجزاة، الموحى إليو، ومع ذلؾ قاؿ لو:  والمرسميف، المعصـو
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وا ِمْف َحْوِلَؾ﴾  ﴿َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ

 [159] سورة آؿ عمراف: اآلية 

ىل معؾ رسالة ؟ ال، وهللِا، يوحى إليؾ ؟ ال، وهللا، معصـو ؟ ال، وهللا، لست معصومًا، وال يوحى إليؾ، أنت 
وليس معؾ رسالة، ولست سيد الخمق، وال حبيب الحق، وال سيد ولد آدـ، ولست رحمة ميداة، وال نعمة مجزاة، 

 ييـ ؟ النبي عميو الصبلة والسبلـ:فكيف تسوؿ لؾ نفسؾ أف تقسو مع الناس ؟ كيف يحبؾ الناس إف قسوت عم

ـْ ِفي اْْلَ  ـْ َوَشاِوْرُى ـْ َواْسَتْغِفْر َلُي وا ِمْف َحْوِلَؾ َفاْعُف َعْنُي ْل ﴿َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ ْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكه
 َعَمى َّللاهِ﴾

 [159] سورة آؿ عمراف: اآلية 

، المرسل، الذؼ يوحى إليو مأموًرا أف يكوف عفوًا كريمًا رحيمًا حتى يحبو الناس فإذا كاف النبي الك ريـ المعصـو
 فغيره أولى.

عندنا ىنا نقطة: أنت أييا األخ لؾ قمب، ولؾ قالب، القالب يداؾ، حواسؾ، جسدؾ، رجبلؾ، القوؼ يممؾ قالبؾ، 
يممؾ إال بالكماؿ، القمب ال يممؾ إال بالرحمة، القمب  أما النبي فيممؾ قمبؾ، القمب ال يممؾ إال باإلحساف، القمب ال

ال يممؾ إال بالتواضع، القمب ال يممؾ إال باإلنصاؼ، باإلنصاؼ و التواضع واإلحساف والرحمة تممؾ قمب الناس، 
ذا لـ يقـ طالب تضربو، أمرتيـ بالجموس فقع دوا، وبالقوة تممؾ قالبيـ، إذا أنت كنت معممًا وقاسيًا، يقوموف لؾ، وا 

بالصمت يصمتوا، فقوتؾ تممؾ مف الطبلب قوالبيـ، أما إحسانؾ فتممؾ بو قموبيـ، األقوياء في العالـ ممكوا 
القوالب، أما األنبياء فممكوا القموب، امتبلؾ القالب يحتاج إلى قوة، امتبلؾ القمب يحتاج إلى إحساف، بالبر يستعبد 

نت ؟ النبي عميو الصبلة والسبلـ الموحى إليو، صفوة خمق هللا، الحر، فإذا أردت أف تدعو إلى هللا عز وجل مف أ
 خير خمق هللا أمر أف يكوف عفوًا كريمًا رحيمًا متواضعًا، وشاورىـ في األمر:

ـْ﴾ ـْ َواْسَتْغِفْر َلُي  ﴿َفاْعُف َعْنُي

 [159] سورة آؿ عمراف: اآلية 
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قوالب الناس، لكف ىذا التممؾ ال قيمة لو إطبلقًا، التممؾ  فمذلؾ أحيانًا اإلنساف يقوػ، يؤتيو هللا قوة، بقوتو يتممؾ
الحقيقي أف تممؾ قموبيـ، أف تممؾ حبيـ، فمو وقفت أماـ قبر النبي عميو الصبلة والسبلـ، ورأيت ىذه الجموع 
 الكبيرة التي ما رأتو، وال سمعت كبلمو، إنما قرأت عنو قبل ألف وخمسمئة عاـ، وىي تبكي أماـ قبره، تعرؼ ما
معنى أف النبي ممؾ قموب المسمميف، فبطولتؾ ال في امتبلؾ رقابيـ، بل في امتبلؾ قموبيـ، وسيمتؾ المتبلؾ 
قموبيـ اإلحساف والكماؿ واإلنصاؼ والتواضع والرحمة والعطف، فالكبلـ موجو لؤلب، موجو لؤلـ، موجو لؤلخ، 

عمـ، موجو لمدير المستشفى، موجو موجو لمصديق، موجو لصاحب العمل، موجو لمدير المدرسة، موجو لمم
ما أف تممؾ القمب، وىذا تممكو باإلحساف، ال تنس ىذه اآلية:  لمطبيب، فإما أف تممؾ القالب، وىذا تممكو بالقوة، وا 

ـْ َوَشاِوْرُىـْ  ـْ َواْسَتْغِفْر َلُي وا ِمْف َحْوِلَؾ َفاْعُف َعْنُي  ِفي اْْلَْمِر﴾ ﴿َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ

 [159] سورة آؿ عمراف: اآلية 

دخمت إلى ىذا الموضوع حينما ذكرت أف اإلنساف في بيتو إف لـ يكف محسنًا، إف لـ يكف عطوفًا، إف لـ يكف 
ذا  كريمًا، إف لـ يكف معطاء ينفض عنو أىمو وأوالده، فمذلؾ البخل مشكمتو أوؿ مف تخسر بالبخل أوالدؾ وأىمؾ، وا 

 صالح تخسر آخرتؾ، لذلؾ: بخمت عف عمل

ـُ اْلُمْفِمُحوَف﴾  ﴿َوَمْف ُيوَؽ ُشحه َنْفِسِو َفُأوَلِئَؾ ُى

 [9] سورة الحشر: اآلية 

البخل مرض خطير يسبب أف تخسر أىمؾ وأوالدؾ ومف حولؾ وأسرتؾ وآخرتؾ، ليذا دعا النبي عميو الصبلة 
 والسبلـ: 

ي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف اْلَيِـّ  ـه ِإنِّ َواْلَحَزِف، َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمْف اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمْف اْلُجْبِف َواْلُبْخِل، َوَأُعوُذ ِبَؾ  ))المهُي
ْيِف((  ِمْف َغَمَبِة الده

متى يكوف الديف مسموحًا بو، محمودًا ؟ إذا كاف الديف ألداء ضرورة، وفي نية المستقرض أف يؤدؼ ما عميو تولى 
 عنو ىذه نقطة ميمة جدًا.هللا األداء 
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ـَ َقاَؿ:   َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ َعْنُو َوَمْف َأَخَذ ُيِريُد ِإْتاَلَفَيا َأْتَمَفُو َّللاهُ   (())َمْف َأَخَذ َأْمَواَؿ النهاِس ُيِريُد َأَداَءَىا َأدهى َّللاه

 ] البخارؼ، ابف ماجو، أحمد [

أخذ أمواؿ الناس لمعالجة مريض، أخذ أمواؿ الناس  -ال سمح هللا  -أخذ أمواؿ الناس إلجراء عممية جراحية 
ليقيـ جدارًا تيدـ، أصبح في الطريق، أخذ أمواؿ الناس ألمر قاىر، وفي نيتو أداء ىذا الماؿ تولى هللا في عميائو 

 أف يؤدؼ عنو ىذا الماؿ:

ُ َعْنُو َوَمْف َأَخَذ ُيِريُد ِإْتاَلَفَيا َأْتَمَفُو َّللاه   (())َمْف َأَخَذ َأْمَواَؿ النهاِس ُيِريُد َأَداَءَىا َأدهى َّللاه

أؼ أنفقيا عمى شيواتو، عمى مظاىر فارىة، عمى كماليات ال جدوػ منيا، حمل نفسو دينًا ال يطيق وفاءه، ليس 
 عنده رصيد لو، 

(())َأَخَذ ُيرِ   يُد ِإْتاَلَفَيا َأْتَمَفُو َّللاه

 ذلؾ: 

ْيِف((  ))َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمْف َغَمَبِة الده

متى يغمبؾ الديف ؟ إذا استقرضت مااًل إلنفاقو في شيء ليس ضروريًا، إذا أخذتو، وليس في نيتؾ أف ترده إلى 
ذؿ ؟ قاؿ: أف يقف الكريـ بباب صاحبو، عندئذ يغمبؾ الديف، وأما قير الرجاؿ ىذا مف أصعب، قيل لرجل: ما ال

 المئيـ ثـ يرده ػ الذؿ أف يقيرؾ إنساف مثمؾ، أف يجعل هللا مصيرؾ بيد إنساف، قاؿ تعالى:

ُ ِلْمَكاِفِريَف َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف َسِبياًل﴾  ﴿َوَلْف َيْجَعَل َّللاه

 [141] سورة النساء: اآلية 
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مكانو، لو عزتو، لو شرفو، يأتي إنساف كافر يمرغو في الوحل، أؼ ىذا ليس سيبًل، ألف اإلنساف لو كرامتو، لو 
ويتحكـ فيو، ويذيقو ألواف العذاب، ىذا عقاب إليي كبير، لذلؾ: يا رب ال تجعمني عبرة ألحد مف خمقؾ، ال تسمط 

 عمينا بذنوبنا مف ال يخافؾ وال يرحمنا:

ـْ ُسْمَطاناً  ِ َعَمْيُك  ُمِبينًا﴾ ﴿َأُتِريُدوَف َأْف َتْجَعُموا َّللِه

 [144] سورة النساء: اآلية 

ىذه ىي غمبة الديف، وقير الرجاؿ، وهللا ثمانية أشياء ميمة جدًا، اليـ، والحزف، و العجز، والكسل، والجبف، 
 والبخل، وغمبة الديف، وقير الرجاؿ، ربنا عز وجل جعل قير الرجاؿ بمستوػ الزالزؿ والبراكيف، قاؿ:

ـْ ِشَيعًا َوُيِذيَق َبْعَضكُ ﴿َُْل ُىَو اْلَقاِدُر َعمَ  ـْ َأْو َيْمِبَسُك ـْ َأْو ِمْف َتْحِت َأْرُجِمُك ـْ َعَذابًا ِمْف َفْوَُِك ـْ َبْأَس ى َأْف َيْبَعَث َعَمْيُك
 َبْعٍض﴾

 [65] سورة األنعاـ: اآلية 

 أف يذوؽ اإلنساف بأس أخيو اإلنساف، اإلنساف لئيـ وقاٍس، ربنا قاؿ:

ـْ بَ  َذا َبَطْشُت ـْ َجبهاِريَف﴾﴿َواِ   َطْشُت

 [130] سورة الشعراء: اآلية 

اإلنساف ال يرحـ، فمذلؾ أنا أتمنى عمى كل منا أف يدعو بيذا الدعاء صباحًا ومساء، كما قاؿ عميو الصبلة و 
 السبلـ. 

 نعيد عميكـ نص الحديث: َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َقاَؿ:
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ـٍ اْلَمْسِجَد َفِإَذا ُىَو ِبَرُجٍل ِمْف اْْلَْنَصاِر ُيَقاُؿ َلُو َأُبو ُأَماَمَة، َفَقا))َدَخَل َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ  ـَ َذاَت َيْو َؿ:  َعَمْيِو َوَسمه
ََاَؿ: ُىُموـٌ َلِزَمْتِني، َوُديُ  اَلِة ؟  ٌف َيا َرُسوَؿ َّللاهِ، وَيا َأَبا ُأَماَمَة َما ِلي َأَراَؾ َجاِلًسا ِفي اْلَمْسِجِد ِفي َغْيِر َوَِْت الصه
ُ َعزه َوَجله َىمهَؾ َوَََضى َعْنَؾ َدْيَنَؾ ؟ ََ  اَؿ: َُْمُت: َبَمى َيا َرُسوَؿ َّللاهِ، ََاَؿ: َأَفاَل ُأَعمُِّمَؾ َكاَلًما ِإَذا َأْنَت َُْمَتُو َأْذَىَب َّللاه

ي  ـه ِإنِّ َذا َأْمَسْيَت: المهُي َُْل ِإَذا َأْصَبْحَت َواِ  ّـِ َواْلَحَزِف، َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمْف اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َوَأُعوُذ ََاَؿ:  َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف اْلَي
ََاَؿ: َفَفَعْمُت َذِلَؾ َفَأْذىَ  ْيِف َوََْيِر الرَِّجاِؿ،  ي، ِبَؾ ِمْف اْلُجْبِف َواْلُبْخِل، َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمْف َغَمَبِة الده ُ َعزه َوَجله َىمِّ َب َّللاه

ي َدْيِني((َوََ   َضى َعنِّ

 ] أبو داود [

والدعاء سبلح المؤمف، إذا خرج اإلنساف مف بيتو يستعيذ مف اليـ والحزف والعجز والكسل والجبف والبخل وغمبة 
الديف وقير الرجاؿ، شيء جميل، و المعاني دقيقة جدًا، اليـ استيبلؾ لخواطره وأفكاره وأعصابو ووقتو ببل جدوػ، 

وقع إنساف أو عمى ما فات، كبلىما يتناقض مع اإليماف، والعجز حاوؿ أف تحتاط أف تبحث  والحزف ندـ عمى ما
 عف مسببات الوقاية وعف األسباب المبعدة عف العجز، والكسل صاحب أصحاب اليمة العالية:

َِيَف﴾ اِد  ﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َوُكوُنوا َم ََ الصه

 [119: اآلية ] سورة التوبة

الجبف والبخل يشقياف صاحبيما في الدنيا واآلخرة، وغمبة الديف إذا استقرضت مبمغًا لشيء كمالي وثانوؼ فا 
سبحانو وتعالى ال يعينؾ، أما إذا استقرضت الماؿ لشيء ضرورؼ إنساف وفي نيتؾ أداؤه هللا سبحانو وتعالى 

 يعينؾ. 

 و اآلف إلى فقرة متعمقة بالنساء:

في عقد قراف وزع فيو ىذا الكتاب ىدية، كل ىذا الخير مف ىذا الحديث الشريف، أنا أتمنى إذا أقيـ عقد كنت 
قراف بدال مف توزيع ىذه العمب، والصحوف فميوزَّع كتاب في الحديث، كتاب في السنة، كتاب في الفقو، كتاب في 

عممو إنساف ومف تعممو، في المنزؿ يوجد  الوعع، كتاب في النصائح، ىذا الكتاب لو خير لمف قرأه إنساف ومف
مصاحف إنساف يكفي مصحف واحد، ال يوجد بيت إال وفيو عشرة مصاحف، لكف يوجد كتب نحف بحاجة إلييا، 
فإذا أقاـ إنساف عقد قراف أنا أفضل أف يختار كتابًا، كتابًا في السنة، كتابًا في الحديث، كتابًا في الفقو، كتابًا في 
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 يتناسب مع المبمغ المرصد لمدفع مقابل صحف معيف أو شيء معيف. الوصايا، كتاباً 

 عف ابف عباس رضي هللا عنو: 

 ))أف امرأة مف خِعـ أتت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا رسوؿ هللا أخبرني ما حق الزوج عمى الزوج فإني امرأة أيـ((

أو ثيبًا اسميا أيـ، وأؼ شاب ال زوجة لو، أعزب أو أرمل فيو  المرأة األيـ غير األرممة، أية امرأة ال زوج ليا بكراً 
 أيـ، وربنا عز وجل قاؿ:

ـْ﴾ اِلِحيَف ِمْف ِعَباِدُك ـْ َوالصه  ﴿َوَأْنِكُحوا اْْلََياَمى ِمْنُك

 [32] سورة النور: اآلية 

ميات، ىذا الكبلـ ىذا أمر ندب كما قاؿ عمماء األصوؿ، أؼ عمى أولي األمر أو أولياء األمور، اآلباء و األ
موجو إلى أولي األمر ليسيموا سبل الزواج، وموجو إلى أولياء الشباب والشابات ليزوجوا شبابيـ وبناتيـ، أولياء 

 البنات بالتساىل مع األزواج.

: ـَ ـٍ اْلُمَزِنيِّ َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َأِبي َحاِت

ـْ َمْف َتْرَضْوَف ِديَنُو َوُخُمَقُو َفَأْنِكُحوُه(())ِإَذا َجا  َءُك

 ] الترمذؼ [

ببل شروط صعبة جدًا، واألمر موجو إلى أولياء الشباب بمعاونة أوالدىـ، أنا نشأت عصاميِّا، أريد أف يكوف ابني 
ف تعيف ابنؾ، عصاميًا، أنت عندما كنت عصاميًا كاف ىناؾ مئة بيت ببل ماؿ، اآلف ال يوجد بيوت، تريد أ

ف كاف موجيًا لؤلميات بالتساىل مع  تزوجو، إف كاف الكبلـ موجيا لآلباء بمعاونة أبنائيـ عمى الزواج، وا 
األصيار الدينيف الطاىريف، و إف موجيا كاف ألولي األمر بتأميف بيوت، وتسييل بيوت لئليجار مثبًل، تسييل 

  عنواألسعار، األثاث تكوف مخفضة، عف ابف عباس رضي هللا
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))أف امرأة مف خِعـ أتت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فقالت يا رسوؿ هللا أخبرني ما حق الزوج عمى زوجتو ؟ فإني امرأة 
َّل جمست أيمًا((  أيـ، فإف استطعت وا 

ف لـ أستطع أجمس أيمًا، فقاؿ عميو  أؼ إف استطعت أف أؤّدؼ حق الزوج أتزوج، أو حتى أقبل أف أتزوج، وا 
 ة و السبلـ: الصبل

))إف حق الزوج عمى زوجتو إف سأليا نفسيا و ىي عمى ظير َتب أَّل تمنعو نفسيا، ومف حق الزوج عمى 
الزوجة أَّل تصـو تطوعا إَّل بإذنو، فإف فعمت جاعت وعطشت، وَّل يقبل منيا، وأَّل تخرج مف بيتيا إَّل بإذنو، 

 لعذاب حتى ترج َ((فإف فعمت لعنتيا مالئكة السماء ومالئكة الرحمة ومالئكة ا

 ىكذا ورد في الحديث الشريف:

عف ابف عباس رضي هللا عنو أف امرأة مف خثعـ أتت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فقالت: يا رسوؿ هللا أخبرني ما حق الزوج 
 عمى زوجتو ؟ فإني امرأة أيـ، فإف استطعت، و إال جمست أيمًا، فقاؿ عميو الصبلة و السبلـ:

ج عمى زوجتو إف سأليا نفسيا وىي عمى ظير َتب أَّل تمنعو نفسيا، ومف حق الزوج عمى ))إف حق الزو 
الزوجة أَّل تصـو تطوعا إَّل بإذنو، فإف فعمت جاعت وعطشت، وَّل يقبل منيا، وأَّل تخرج مف بيتيا إَّل بإذنو، 

 جـر َّل أتزوج أبدًا((فإف فعمت لعنتيا مالئكة السماء ومالئكة الرحمة ومالئكة العذاب حتى ترج َ، فقالت: َّل 

 ] رواه الطبراني [

 أؼ رأت أف حق الزوج عمييا كبير.

 حديث آخر: عف عبد هللا بف عمر عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 ))َّل ينظر هللا تبارؾ وتعالى إلى امرأة َّل تشكر لزوجيا وىي َّل تستغني عنو((
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وفى، إخوتيا متزوجوف، زوجيا يسكنيا بمنزؿ، وىي تأكل فعبًل ىذا موقف عجيب، أؼ ال أحد ليا، أبوىا مت
، وتمعف ىذه العيشة، لماذا ؟ ليست جائعة، ليست عريانة،  وتشرب، نائمة مكرمة، معززة البسة، ودائمًا تتبـر
 عندىا ثياب كثيرة، ىذه المرأة التي ال تشكر زوجيا، وىي ال تستغني عنو امرأة ممعونة، ال ينظر هللا إلييا.

وأبو أوالدؾ، وصحتكـ طيبة، ال يوجد أمراض، أوالد موجودوف كالزىر في البيت، أكمنا فشبعنا، لبسنا زوجؾ، 
فاكتسينا، لماذا نغير الطقـ ؟ كل يـو مشكمة ىذا الطقـ مزرؼ ليس جميبًل، لماذا ىذا الكبلـ ؟ يوجد ظروؼ 

، فيذه المرأة التي تأكل وتشرب، صعبة، كسب الماؿ صعب أحيانًا، يوجد نفقات كبيرة، سحب الماؿ أصبح صعباً 
وىي مطمئنة، وصحتيا طيبة، وزوجيا أماميا، وأوالدىا أماميا، وتجعل حياة زوجيا نغصًا دائمًا ىذه امرأة ممعونة 

 ال ينظر هللا إلييا، بل إف النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 

 ))إني أكره المرأة تخرج مف بيتيا تشتكي عمى زوجيا((

غير الستيرة التي تشتكي عمى زوجيا، تشتكي مف ضيق ذات يده، آكمة، لـ يحضر ليا عمى الوالدة ىذه المرأة 
أساور، ىذه التي تشتكي زوجيا دائمًا، تشتكي ضيق ذات يده، ىذه امرأة ال تعرؼ هللا عز وجل، و هللا حديث 

 مخيف: عف عبد هللا بف عمر عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

 هللا تبارؾ و تعالى إلى امرأة َّل تشكر لزوجيا، وىي َّل تستغني عنو(())َّل ينظر 

تقوؿ لو أحيانًا: طمقني، كيف أطمقؾ ؟ إلى أيف تذىبيف ؟ ال أحد لؾ، َعْف َثْوَباَف َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو 
ـَ َقاَؿ:   َوَسمَّ

ًَا ـٌ َعَمْيَيا َراِئَحُة اْلَجنهِة(( ))َأيَُّما اْمَرَأٍة َسَأَلْت َزْوَجَيا َطاَل  ِمْف َغْيِر َبْأٍس َفَحَرا

 ] الترمذؼ، أبو داود، ابف ماجو [

ال يوجد داع طمقني، ال أريد أف أعيش معؾ، إلى أيف تذىبيف ؟ لسبب تافو جدًا، شيء لـ ينفذ ليا إياه، حاجة لـ 
د أحيانًا، إنساف دخمو محدود كذا لمطعاـ، كذا يؤّمنيا، ال تقدر ظروؼ الحياة، صعوبة كسب الماؿ، ضيق ذات الي

لمبيت، كذا لمكيرباء، كذا لمياتف، كذا لمتدفئة، نشأت نفقة مفاجئة، ال تحمميو فوؽ ما يطيق، لذلؾ الصحابية 
كانت تقف عمى الباب تقوؿ: نصبر عمى الجوع، وال نصبر عمى الحراـ، اتق هللا فينا، إنما نحف بؾ، نحف 
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إذا كنت مع هللا، إذا كنت مستقيمًا، إذا كنت قريبًا مف هللا عز وجل نسعد بقربؾ نحف، األىل سعادتنا بسعادتؾ، 
ال يسعدوف بماؿ الزوج يسعدوف بقربو مف هللا عز وجل، إذا كاف قريبًا صار مؤنسًا، صار رحيمًا، صار حميمًا، 

ذلؾ، َعْف ُمَعاِذ ْبِف َجَبٍل َعْف النَِّبيِّ صار غيورًا، صار صبورًا، فاألىل يسعدوف بقرب زوجيـ مف هللا ال بمالو، ل
ـَ َقاَؿ:   َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََاَتَمِؾ َّللاهُ  ََاَلْت َزْوَجُتُو ِمْف اْلُحوِر اْلِعيِف ََّل ُتْؤِذيِو  ْنَيا ِإَّله   َفِإنهَما ُىَو ِعْنَدَؾ َدِخيٌل ))ََّل ُتْؤِذي اْمَرَأٌة َزْوَجَيا ِفي الدُّ
 ُؾ َأْف ُيَفاِرََِؾ ِإَلْيَنا((ُيوِش 

 ] الترمذؼ، ابف ماجو [

القضية ليست دائمة، ىذا الصحابي الذؼ طمبت منو زوجتو شيئًا فوؽ طاقتو، وتألمت فقاؿ لو: )اعممي أف في 
الجنة مف الحور العيف ما لو أطمت إحداىف عمى األرض لغمب نور وجييا ضوء الشمس والقمر، فؤلف أضحي 

 ىوف مف أف أضحي بيف مف أجمؾ (بؾ مف أجميف أ 

 إذًا:

ََاَتَمِؾ َّللاهُ  ََاَلْت َزْوَجُتُو ِمْف اْلُحوِر اْلِعيِف ََّل ُتْؤِذيِو  ْنَيا ِإَّله   َفِإنهَما ُىَو ِعْنَدَؾ َدِخيٌل ))ََّل ُتْؤِذي اْمَرَأٌة َزْوَجَيا ِفي الدُّ
 ُيوِشُؾ َأْف ُيَفاِرََِؾ ِإَلْيَنا((

 معت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: وعف معاذ بف جبل قاؿ س

 ))إف المرأة إذا خرجت مف بيتيا، وزوجيا كاره لعنيا كل ممؾ في السماء، وكل شيء مرت عميو حتى ترج َ((

 ] رواه الطبراني في األوسط [

رسوؿ ىذه بعض األحاديث، الزوج عميو أف يكوف أىبًل ليذه األحاديث، أف يكوف مؤمنًا يستحق ىذه الوصية مف 
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

الفقرة األخيرة مف الدرس: نقل الحافع السيوطي في الدر المنثور في سبب نزوؿ ىذه اآليات التي سأتموىا بعد 
قميل جممة آثار عف الصحابة والتابعيف، أكثرىا تفصيبًل ما أخرجو ابف إسحاؽ وابف جرير وابف المنذر وابف أبي 

مّر شاس بف قيس، وكاف شيخًا قد عثا في الجاىمية، أؼ كبر، وأسف في الجاىمية،  حاتـ عف زيد بف أسمـ قاؿ:
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عظيـ الكفر، شديد الضغف عمى المسمميف، شديد الحسد ليـ، عمى نفر مف أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مف األوس 
ظر مف صفات المؤمنيف والخزرج في مجمس قد جمعيـ يتحدثوف فيو فغاظو ما رأػ مف ألفتيـ وجماعتيـ ػ ان

األلفة والمودة، التوافق، التسامح، التعاطف، المؤمنوف بعضيـ لبعض نصحة متوادوف، بعضيـ يدافع عف بعض، 
 بعضيـ يعيف بعض:

 ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتهْقَوى﴾

 [2] سورة المائدة: اآلية 

 المسمـ لممسمـ كالبنياف المرصوص يشد بعضو بعضًا:

: َعْف ال ـَ  نُّْعَماِف ْبِف َبِشيٍر َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َمَُِل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداعَ  ـْ َوَتَعاُطِفِي ـْ َوَتَراُحِمِي ِى ى َلُو َساِئُر اْلَجَسِد ))َمَُِل اْلُمْؤِمِنيَف ِفي َتَوادِّ
َيِر َوالْ   ُحمهى((ِبالسه

 ] البخارؼ، مسمـ، أحمد [

ىذه توجييات رسوؿ هللا، فيذا شاس بف قيس غاظو ما رأػ مف ألفتيـ وجماعتيـ وصبلح ذات بينيـ، عمى 
اإلسبلـ بعد الذؼ كاف بينيـ مف العداوة في الجاىمية فقاؿ: ػ كاف يوجد عداوات بيف األوس والخزرج ال يعمميا إال 

غائف، أحقاد، لما جاءىـ النبي عميو الصبلة والسبلـ صار ىؤالء األوس والخزرج هللا، حروب، دماء، قتمى، ض
كالجسد الواحد متعاطفيف، متسامحيف، متآلفيف، المؤمف يألف ويؤلف ػ فقاؿ شاس بف قيس: قد اجتمع مؤل بني 

لنا، فأمر فتى شابًا معو  قيمة بيذه الببلد، وهللا مالنا معيـ إذا اجتمع ممؤىـ بيا مف قرار، إذا اتفقوا نحف ال وجود
مف ييود فقاؿ: اعمد إلييـ فاجمس معيـ، ثـ ذكرىـ يـو بعاث، ذكرىـ بالحرب التي كانت بينيـ قبل اإلسبلـ، وما 
كاف قبمو، وأنشدىـ بعض أشعارىـ في ىجاء بعضيـ بعضًا، ذكرىـ بالماضي، باألحقاد، بالقتمى، بالخصومات، 

وكاف يـو بعاث يومًا اقتتمت فيو األوس والخزرج، وكاف الظفر فيو لؤلوس عمى وما كانوا يتقاولوف فيو مف أشعار، 
الخزرج، ففعل فتكمـ القـو عند ذلؾ، ذكرىـ بالماضي، وىـ حديثو عيد باإلسبلـ، اإلسبلـ ما تمكف مف قموبيـ، 

الحييف، أوس بف قيظي ذكرىـ بالقتاؿ، باألحقاد، بالعداوات، بالخبلفات، وتنازعوا، وتفاخروا حتى توافد رجبلف مف 
أحد بني حارثة مف األوس، وجبار بف صخر أحد بني سممة مف الخزرج، فتقاوال أؼ تبلسنا، ثـ قاؿ أحدىما 
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لصاحبو: إف شئتـ وهللا رددناىا كما كانت، وغضب الفريقاف جميعًا، وقالوا: قد فعمنا، السبلَح السبلح، موعدكـ 
األوس بعضيا إلى بعض، والخزرج كذلؾ، فبمغ ذلؾ النبي عميو  الظاىرة، أؼ الحرة، فخرجوا إلييا، وانضمت

الصبلة والسبلـ فخرج إلييـ فيمف معو مف المياجريف مف أصحابو حتى جاءىـ، فقاؿ: يا معشر المسمميف، هللَا 
 هللا، أبدعوػ الجاىمية، وأنا بيف أظيركـ، ىذه دعوػ الجاىمية، ىذه الخصومات، ىذه الخبلفات، ىذه المنازعات،
ىذه التيـ، ىذه المياترات، ىذه العصبية الجاىمية، ىذا االنحياز األعمى، هللَا هللا أبدعوػ الجاىمية، وأنا بيف 
أظيركـ، أبعدئذ ىداكـ هللا إلى اإلسبلـ، وأكرمكـ بو، وقطع بو عنكـ أمر الجاىمية، واستنقذكـ بو مف الكفر، وألف 

القـو أنو نزغة مف الشيطاف، و كيد مف عدو ليـ، فألقوا السبلح،  بينكـ ترجعوف إلى ما كنتـ عميو كفارًا ؟ فعرؼ
وبكوا، وعانق الرجاؿ بعضيـ بعضًا، ثـ انصرفوا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سامعيف مطيعيف، قد أطفأ هللا عنيـ كيد عدو 

 هللا شاس، وأنزؿ هللا في شأف شاس بف قيس وما صنع.

 اآلف نزلت آيات في ىذه الحادثة:

ـْ ُشَيَداُء َوَما  وَف َعْف َسِبيِل َّللاهِ َمْف َآَمَف َتْبُغوَنَيا ِعَوجًا َوَأْنُت ـَ َتُصدُّ ُ ِبَغاِفٍل َعمها َتْعَمُموَف ﴿َُْل َيا َأْىَل اْلِكَتاِب ِل َّللاه
ـْ َكاِفِريَف ) ( َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ِإْف ُتِطيُعوا َفِريقًا ِمَف الهِذيَف ُأوُتوا اْلِكَتابَ 99) ـْ َبْعَد ِإيَماِنُك وُك  (﴾000َيُردُّ

 ] سورة آؿ عمراف [

أجمل ما في اآلية أف ىذه المودة والمحبة والوئاـ والوفاؽ وحسف الظف والمسامحة والتعاطف والتراحـ والتعاوف 
ؿ والتحريش بيف عّبر هللا عنيا بكممة واحدة، ىي اإليماف، والخصومة والمشاحنة والبغضاء واألحقاد والقتا

 المؤمنيف والحقد سماىا هللا كفرًا، قاؿ:

ـْ كَ  ـْ َبْعَد ِإيَماِنُك وُك ( َوَكْيَف 000اِفِريَف )﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ِإْف ُتِطيُعوا َفِريقًا ِمَف الهِذيَف ُأوُتوا اْلِكَتاَب َيُردُّ
 َتْكُفُروَف﴾

 ] سورة آؿ عمراف [
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 تتبادلوف التيـ:تختصموف، تتنازعوف، 

ـْ َآَياُت َّللاهِ﴾ ـْ ُتْتَمى َعَمْيُك  ﴿َوَكْيَف َتْكُفُروَف َوَأْنُت

 [101] سورة آؿ عمراف: اآلية 

 القرآف واحد، السنة واحدة، الديف واحد، المنبع واحد، المصدر واحد:

ـْ رَ  ـْ َآَياُت َّللاهِ َوِفيُك ـْ ُتْتَمى َعَمْيُك ـٍ ﴿َوَكْيَف َتْكُفُروَف َوَأْنُت ـْ ِباَّللهِ َفَقْد ُىِدَي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقي ُسوُلُو َوَمْف َيْعَتِص
 ( َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َحقه ُتَقاِتِو﴾000)

 ] سورة آؿ عمراف [

 أؼ إيمانكـ غير كاؼ، إيمانكـ ضعيف الدليل ىذا شاس أوقع بينكـ، حرش بينكـ، إيمانكـ غير قوؼ:

ـْ ُمْسِمُموَف )﴿ ( َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل َّللاهِ َجِميعًا َوََّل 002َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َحقه ُتَقاِتِو َوََّل َتُموُتفه ِإَّله َوَأْنُت
ـْ َأْعَداًء َفَألهَف َبْيفَ  ـْ ِإْذ ُكْنُت َُوا َواْذُكُروا ِنْعَمَة َّللاهِ َعَمْيُك ـْ َعَمى َشَفا ُحْفَرٍة  َتَفره ـْ ِبِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا َوُكْنُت ـْ َفَأْصَبْحُت َُُموِبُك

ـْ َتْيَتُدوَف ) ـْ َآَياِتِو َلَعمهُك ُ َلُك ـْ ِمْنَيا َكَذِلَؾ ُيَبيُِّف َّللاه  (﴾003ِمَف النهاِر َفَأْنَقَذُك

 ] سورة آؿ عمراف [

 ي الكريـ في خطبة الوداع ماذا قاؿ: ىذه القصة ىي سبب نزوؿ ىذه اآلية، لذلؾ النب

 ))إف الشيطاف يئس أف ُيعَبد في أرضكـ((

 نفض يديو مف أف يعبد غير هللا في أرضكـ، لـ يعد ىناؾ شرؾ وأصناـ: 

 ))ولكف رضي فيما دوف ذلؾ، رضي بالتحريش بيف المؤمنيف ((

لى نياية الدوراف، أنت كف  اإليقاع بينيـ، لذلؾ إذا كنتـ تؤمنوف با واليـو اآلخر ىذه اآليات لكل المؤمنيف، وا 
عنصرًا مؤلفًا، اجمع، وال تفرؽ، ألف وال تبغض، قارب وال تباعد، ال تنقل حديثًا يكرىو الذؼ نقمت إليو الحديث، 

ُـّ  اْلَحِديَث َفَقاَؿ  ىذه ىي الميمة، والنماـ كما قاؿ عميو الصبلة و السبلـ في حديث ُحَذْيَفَة َأنَُّو َبَمَغُو َأفَّ َرُجبًل َيُن
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ـَ َيُقوُؿ:   ُحَذْيَفُة: َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٌ((  ))ََّل َيْدُخُل اْلَجنهَة َنمها

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، أبو داود، أحمد [

 ىذه نصيحة النبي عميو الصبلة والسبلـ، وىذه أسباب نزوؿ ىذه اآليات

﴿﴾َوََّل َتنَ  ـْ  اَزُعوا َفَتْفَشُموا َو َتْذَىَب ِريُحُك

معنى تفشموا أؼ تخفقوا، ال تحققوا ىدفكـ، وتذىب ريحكـ ىذه السمعة الطيبة لممؤمنيف تتبلشى، إذا تخاصـ 
 المؤمنوف تبلشت ىذه السمعة الطيبة.

مف بقايا الزيت، وردني سؤاؿ مف أخ رجاني أف أجيب عنو: معصرة زيت في أثناء نقل الزيت يبقى شيء باألرض 
كالفراف إذا كاف باألرض شيء مف الطحيف، ىذه المعاصر تسوؽ ىذا الزيت الذؼ داستو األرجل، وصار مع 
التراب، ومع أوساخ األرض إلى مكاف، وتعالجو بمواد كيماوية، وتبيعو عمى أنو زيت، ىذا الزيت ليس نقيًا، وال 

لممطاعـ بأسعار دنيا، السؤاؿ ليس ىنا، يمكف أف يباع لمعامل طاىرًا، لكف نقتو المواد الكيماوية، قاؿ: فيباع 
الصابوف، السماف إذا كاف عنده زيت دخمت فييا فأرة ماذا يفعل ؟ أصبحت نجسة، ال يجوز أف يبيع زيتيا، يجب 
عميو أف يبيع ىذا الزيت إلى معمل الصابوف، ىذا مف حقو، فزيت مع األقداـ، و األرض، ومع األقذار عالجتو 

 واد كيماوية حتى صار نقيًا يباع لمطعـ ؟ ىذا مخالف لمشرع.بم

شيء ثاف: ىذا الزيت ليس مف حق صاحب المعصرة، ىذا الزيت مف حق أصحاب الزيتوف الذيف عصروا عندؾ، 
لذلؾ األولى أف تستسمحيـ عذرًا، أو أف تستبرغ ذمتؾ منيـ، أو أف تقدمو ليـ، أو تبيعو إلى معمل صابوف، و 

 صدقة عف ىؤالء الذيف عصروا عندؾ زيتونيـ، ىذا ىو الموقف الشريف، والموقف الشرعي.تدفع ثمنو 

أحيانًا بالسيارة عندما تضعيا عند المصمح يقوؿ لؾ: أحضر قميبًل مف البنزيف لنغسل المحرؾ، يأخذ كمية مف 
، والباقي يتركيا عنده، ىذا ال يجوز.   البنزيف أكثر مف البلـز

 يف والحمد  رب العالم
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.....بالجماعة عميكـ( :  027 - 028) الدرس

30-12-1990لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ا عممتنا، الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال م
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 الصالحيف.

تتبعنا الحكـ الجميمة التي وراء التشريع ككل لماذا ربنا سبحانو وتعالى أمرنا بأشياء،  أييا اإلخوة المؤمنوف: لو
 ونيانا عف أشياء أحمد مالؾ.ولماذا نظـ العبلقات بيف الناس ؟ 

الحقيقة أف اإلنساف جاء إلى الدنيا لميمة خطيرة، ومعنى خطيرة أؼ ميمة مصيرية يتعمق بيا مصيره، فإما إلى 
ما إلى شقاء أبدؼ، حياتو األبدية مرتبطة بحياتو الدنيا، إذا كاف في حياتو الدنيا بحكـ ما أودع هللا سعادة أبدية، و  ا 

بو مف شيوات، وما خمق فيو مف ميوؿ وبحكـ الفطرة التي فطره عمييا مف حب وجوده وسبلمة وجوده وكماؿ 
الناس والعدواف عمى حقوؽ بعضيـ،  وجوده واستمرار وجوده قد ينشأ منازعات، قد ينشأ عدواف، المنازعات بيف

واألخذ، والرد ىذا يصرؼ اإلنساف عف ميمتو األساسية، وقت محدود، سنوات معدودات، أياـ معدودات، أشير 
معدودات، أسابيع معدودات، ماداـ وجود اإلنساف في الدنيا لو وقت محدود، وماداـ اإلنساف قد خمق في الدنيا 

ومة، أؼ خبلؼ، أؼ حقد، أؼ مشاحنة مف شأنيا أف تعيقو عف ميمتو األساسية، لميمة كبيرة جدًا ؛ إذًا أؼ خص
ىذا يعبر عنو حديثًا بالمعركة الجانبية، يعني أؼ خصومة جانبية تصرؼ اإلنساف عف ميمتو األساسية، فمذلؾ 

وؽ الجيراف، كاف التشريع ىذه لؾ، وىذه ألخيؾ، تنظيـ العبلقات، معرفة الحقوؽ والواجبات، حقوؽ الوالديف، حق
حقوؽ األوالد، حقوؽ اآلباء، عبلقة البيع والشراء، عبلقة اآلجار، عبلقة الزواج، عبلقة الطبلؽ، عمة التشريع، 
كمو كي يفرغ اإلنساف لمعرفة ربو، فإذا سار عمى منيج هللا عز وجل سيرًا دقيقًا ارتاحت نفسو مف كل خصومة، 

 نبوية بمزـو الجماعة. ومف كل منازعة، وفوؽ ىذا وذاؾ ىناؾ توجييات

الحقيقة أف ىذا الموضوع دقيق وسوؼ أقرأ لكـ بعض األحاديث النبوية الصحيحة المتعمقة بمزـو الجماعة أواًل:
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روػ الترمذؼ عف ابف عمر رضي هللا عنو واألصح أف نقوؿ رضي هللا عنيما ألف عمر ابف الخطاب خميفًة راشد 
 وابنو صحابي جميل َقاَؿ: 

ُ َعَمْيوِ ))َخَطَبنَ  ـِ َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـْ َكَمَقا َُْمُت ِفيُك ي  ـَ ِفيَنا َفَقاَؿ  ا ُعَمُر ِباْلَجاِبَيِة َفَقاَؿ َيا َأيَُّيا النهاُس ِإنِّ َوَسمه
ـه َيْفُشو اْلَكِذُب حَ  ـْ ُِ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ـْ ُِ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ـْ ِبَأْصَحاِبي ُِ ُجُل َوََّل ُيْسَتْحَمُف َوَيْشَيَد ُأوِصيُك تهى َيْحِمَف الره

ـْ ِبالْ  ْيَطاُف َعَمْيُك َُِيَما الشه اِىُد َوََّل ُيْسَتْشَيُد َأََّل ََّل َيْخُمَوفه َرُجٌل ِباْمَرَأٍة ِإَّله َكاَف َِاِل ـْ َواْلُفْرَََة َفِإفه الشه يهاُك َجَماَعِة َواِ 
ْيَطاَف َم ََ اْلَواِحِد وَ  ْتُو َحَسَنُتُو َوَساالشه َنْيِف َأْبَعُد َمْف َأَراَد ُبْحُبوَحَة اْلَجنهِة َفْمَيْمَزـْ اْلَجَماَعَة َمْف َسره ِْ َءْتُو ُىَو ِمْف اَِّل

ـْ اْلُمْؤِمُف(( َئُتُو َفَذِلُك  َسيِّ

 ] الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد[

 الجابية مكاف.

ما ورد عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ناب عنو في إببلغ الناس الحق فيذا استنبط شراح الحديث أف الذؼ يعمـ الناس العمـ ك
طاعتو مقيدة في اتباعو لمنبي، وأمره مقيد التباعو لمنبي، فسيدنا عمر يقوؿ: إني قمت فيكـ مقاـ رسوؿ هللا صمى 

ـ رسوؿ هللا، فإذا خالف هللا عميو وسمـ فينا، فكل مف يتصدػ لنشر الحق، والدعوة إلى هللا عز وجل ىو يقـو مقا
سنتو، فإذا أمر بغير ما أمر، فإذا فعل بغير ما فعل عندئذ اختمف األمر، أنت نائب لو مادمت عمى منيجو، ما 
دمت عمى سنتو، ما دمت تفعل فعمو، تقتفي أثره، فإذا حصل خروج البد مف التذكير، البد مف التناصح، والديف 

 ة  ولمرسوؿ وألئمة المسمميف ولعامتيـ.كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ النصيح

)) ـْ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ـْ ُِ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ـْ ِبَأْصَحاِبي ُِ  ))َفَقاَؿ ُأوِصيُك

 ال تنسوا أنو مف أكـر أخاه المؤمف فكأنما أكـر ربو، المؤمف مف أحب العباد إلى هللا عز وجل، والدليل قاؿ تعالى:

ـْ َوُيِحبُّوَنُو َأِذلهٍة َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف َأِعزهٍة َعَمى اْلَكاِفِريَف ُيَجاِىُدوَف ِفي َسبِ  ﴿َفَسْوَؼ َيْأِتي ـٍ ُيِحبُُّي ُ ِبَقْو يِل َّللاهِ َوََّل َّللاه
ُ َواِس ٌَ َعِميـٌ﴾ ـٍ َذِلَؾ َفْضُل َّللاهِ ُيْؤِتيِو َمْف َيَشاُء َوَّللاه  َيَخاُفوَف َلْوَمَة ََّلِئ

 [54دة: ]سورة المائ
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هللا سبحانو وتعالى في آيات كثيرة عديدة أكد أنو يحب المؤمف، فإذا أحببتو، وأكرمتو فكأنما أكرمت ربؾ، لذلؾ 
 المؤمف يكبر عميو أف يييف مؤمنًا، أف يغتاب مؤمنًا، أف يسيء إلى مؤمف، ألنو مف أولياء هللا، قاؿ تعالى:

ـه  ُِ ُ ََاُلوا َربَُّنا َّللاه ـْ َيْحَزُنوَف﴾ ﴿ِإفه الهِذيَف  ـْ َوََّل ُى  اْسَتَقاُموا َفاَل َخْوٌؼ َعَمْيِي

 [13] سورة األحقاؼ: 

 فمف آذػ لي وليًا فقد آذنتو بالحرب.

ـه َيْفُشو اْلَكِذُب َحتهى َيحْ  ـْ ُِ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ـْ ُِ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ـْ ِبَأْصَحاِبي ُِ جُ ))َفَقاَؿ ُأوِصيُك ُل َوََّل ُيْسَتْحَمُف ِمَف الره
ْيَطاُف َعمَ  َُِيَما الشه اِىُد َوََّل ُيْسَتْشَيُد َأََّل ََّل َيْخُمَوفه َرُجٌل ِباْمَرَأٍة ِإَّله َكاَف َِاِل ـْ ِباْلَجَماَعِة ((َوَيْشَيَد الشه  ْيُك

ما تجاوز الحد، يعني جماعة المسمميف، اإلنساف إذا مشى وحده ربما انحرؼ، ولـ يجد مف يصحح لو انحرافو، رب
ولـ يجد مف يذكره بتجاوزه، ربما طغى، ربما بغى، ربما قصر، ربما عاش مع أناس دونو في اإليماف، فرأػ نفسو 
فوقيـ، أما إذا لـز جماعة المسمميف كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ الجماعة رحمة فمف شأف الجماعة أنيا تحفزؾ 

يغار، فإذا عاش معو المؤمنيف، ورأػ أحدًا تفوؽ في صبلتو، في إلى هللا بحوافز، ومف طبيعة اإلنساف أنو 
معرفتو، في طبلقة لسانو، في عممو، في قوة تأثيره، في أعمالو الصالحة، البد مف أف ينشأ رغبة في المحاؽ بيذا 

 اإلنساف، فإذا كنت مع المؤمنيف ىناؾ عبلقة فيما بينؾ وبينيـ.

 ربنا عز وجل يقوؿ:

 َيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَف﴾﴿َوِفي َذِلَؾ َفمْ 

 [26] سورة المطففيف: 

ِِْل َىَذا َفْمَيْعَمِل اْلَعاِمُموَف﴾  ﴿ِلِم

 [61] سورة الصافات: 

 ﴿َفِبَذِلَؾ َفْمَيْفَرُحوا﴾

 [58] سورة يونس: 
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 ىذا موطف الفرح.

ـه الهِذيَف يَ  ـْ ُِ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ـْ ِبَأْصَحاِبي ُِ ُجُل َوََّل ُيْسَتْحَمُف ))َفَقاَؿ ُأوِصيُك ـه َيْفُشو اْلَكِذُب َحتهى َيْحِمَف الره ـْ ُِ ُموَنُي
ْيَطاُف َعمَ  َُِيَما الشه اِىُد َوََّل ُيْسَتْشَيُد َأََّل ََّل َيْخُمَوفه َرُجٌل ِباْمَرَأٍة ِإَّله َكاَف َِاِل ـْ ِباْلَجَماَوَيْشَيَد الشه ـْ َواْلُفْرََةَ ْيُك يهاُك  ((َعِة َواِ 

يبدو أف هللا سبحانو وتعالى يحب المؤمنيف إذا اجتمعوا، إذا ائتمفوا، إذا تحابوا، إذا تسامحوا، إذا تعاطفوا، إذا 
 تعاونوا، واألمر صريح، قاؿ تعالى:

ـِ َواْلُعْدَواِف﴾ ِْ  ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتهْقَوى َوََّل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ

 [2] سورة المائدة: 

 : قاؿ

ـه َيْفُشو اْلَكِذُب َحتهى َيحْ  ـْ ُِ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ـْ ُِ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ـْ ِبَأْصَحاِبي ُِ ُجُل َوََّل ُيْسَتْحَمُف ))َفَقاَؿ ُأوِصيُك ِمَف الره
اِىُد َوََّل ُيْسَتْشَيُد َأََّل ََّل َيْخُمَوفه َرُجٌل ِباْمَرَأٍة ِإَّله َكافَ  ـْ َواْلُفْرَََة  َوَيْشَيَد الشه يهاُك ـْ ِباْلَجَماَعِة َواِ  ْيَطاُف َعَمْيُك َُِيَما الشه َِاِل

َنْيِف َأْبَعُد َمْف َأَراَد ُبْحُبوَحَة اْلَجنهِة َفْمَيْمَزـْ اْلجَ  ِْ ْيَطاَف َم ََ اْلَواِحِد َوُىَو ِمْف اَِّل ْتُو َحَسَنُتُو َوَساَءْتُو َفِإفه الشه َماَعَة َمْف َسره
ـْ اْلُمْؤِمُف((َسيِّ   َئُتُو َفَذِلُك

إذا لـ يكف لئلنساف مجمس عمـ، ليس لو جماعة مؤمنة ىو معيـ، ليس لو مف يسترشده في أمور دينو ودنياه، 
ليس لو مرجع ديني، ليس لو أخ يعينو عمى إيمانو، قد يأتيو الشيطاف ويزيف لو سوء عممو، قد يأتيو الشيطاف 

 طاف ويزيف لو انحرافو، إذًا فإف الشيطاف مع الواحد.ويزيف لو بدعتو، قد يأتيو الشي

وتمامًا أكثر اإلخوة األكاـر ىكذا يقولوف، ونحف في الدرس نشعر بصفاء وسرور، وكأف المؤمف بطارية شحنت، 
فإذا شحنت نورت، فإذا ضعفت أحيانا تضاءؿ نورىا، وىكذا، فكمما كاف الشحف كثيرًا كمما كاف النور ساطعًا، 

 شحف ىذه البطارية متتابعًا كانت اإلضاءة شديدة.كمما كاف 

َنْيِف َأْبَعُد َمْف َأَراَد ُبْحُبوَحَة اْلَجنهِة َفْمَيْمَزـْ الْ  ِْ ْيَطاَف َم ََ اْلَواِحِد َوُىَو ِمْف اَِّل ْتُو َحَسَنُتُو ))َفِإفه الشه َجَماَعَة َمْف َسره
ـْ اْلُمْؤِمُف (( َئُتُو َفَذِلُك  َوَساَءْتُو َسيِّ
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أخ يحفع كتاب هللا أال تغار منو ؟ أنت كثيرًا ما ينطمق اإلنساف إلى طاعة تأسيًا بأخ آخر، أخ لو عمل طيب أال 
تغار منو ؟ الحقيقة المجتمع المؤمف مف صفاتو أف فيو حفزًا، وشحذًا لميمـ، فكمما التقيت بأخ مؤمف، ورأيت مف 

التقيت بأخ لو مف العمـ ما خصو هللا بو تمنيت أف تكوف عممو ما أنت مقصر فيو تمنيت أف تكوف مكانو، كمما 
مكانو، كمما التقيت بأخ يحفع كتاب هللا، ويتموه آناء الميل وأطراؼ النيار تمنيت أف تكوف مكانو، ىذه بعض 

 جوانب الجماعة.

ًا، تكبر ىناؾ جانب آخر، قد تأتي مشكمة، عندؾ جانب الحفز، وجانب المواساة، قد تأتي مشكمة تضيق بيا ذرع
عميؾ، تسود الدنيا في عينيؾ، تتشاءـ، تيأس، يأتي أخوؾ المؤمف فيذكر لؾ بعض آيات الصبر، يتمو عمى 
مسامعؾ بعض قصص، يبيف لؾ حكمة المصيبة، يبيف حب هللا لؾ، يبف حكمتو، يبف رحمتو، يبيف عدالتو، 

 يبيف، فإذا بيذه الجمرة المشتعمة تنطفئ، ىذا قولو تعالى:

 َيا الهِذيَف َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا﴾﴿َيا َأيُّ 

 [200] سورة آؿ عمراف: 

 يعني تعاونا عمى الصبر، فمذلؾ الجماعة مف ميزاتيا الحفز، قاؿ تعالى:

 ﴿َوِفي َذِلَؾ َفْمَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَف﴾

 [26] سورة المطففيف: 

ِِْل َىَذا َفْمَيْعَمِل اْلَعاِمُموَف﴾  ﴿ِلِم

 [61الصافات: ] سورة 

 ﴿َفِبَذِلَؾ َفْمَيْفَرُحوا﴾

 [58] سورة يونس: 
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ومف ميزاتيا أيضًا المواساة، أنت كمؤمف مع مؤمنيف لست وحدؾ في الحياة، أىل الدنيا يعيشوف فرادػ، وىكذا 
 وصفيـ هللا عز وجل:

ـْ َشتهى﴾ ـْ َجِميعًا َوَُُموُبُي  ﴿َتْحَسُبُي

 [14] سورة الحشر: 

ف يعيش في جماعة مؤمنة، ال يشعر بيذه الوحشة، وىذه الغربة، وأف الحياة قاسية، وأف فرادػ، لكف المؤم
اإلنساف المئيـ، يقوؿ لؾ: الناس لؤماء، وأف كل إنساف يبحث عف شيواتو ورغباتو، وال يعبأ بالناس، ال أنت مع 

، يعنييـ ما يعنيؾ، يؤلميـ ما يؤلمؾ، يفرحيـ ما يفرحؾ، ىذا مصدر آخر ، أو ميزة أخرػ مف ميزات إخوة أكاـر
 الجماعة.

يوجد ميزة ثالثة، إذا كنت معيـ قد تحل مشكمتؾ، هللا عز وجل أمرنا بالتعاوف، يكوف أحيانًا أخ أقوػ مف أخ 
ماديًا، يعينو، عنده فراغ لعمل، واألخ يبحث عف عمل، وجد العمل مناسبًا، ما داـ األخ مف مشرب واحد، مف 

التعامل معو، إذًا إذا كنت في جماعة مؤمنة فيناؾ حفز، وىناؾ تصحيح مسار، اتجاه واحد فيناؾ راحة في 
 وىناؾ مواساة، وىناؾ معاونة، ىذه كميا مف ميزات أف تكوف مع المؤمنيف، وهللا سبحانو وتعالى يقوؿ:

َِيَف﴾ اِد  ﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َوُكوُنوا َم ََ الصه

 [119ة: ] سورة التوب

ـْ ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَف َوْجَيُو َوََّل َتْعُد َعْيَناَؾ عَ  ـْ ُتِريُد ِزيَنَة اْلَحَياِة ﴿َواْصِبْر َنْفَسَؾ َم ََ الهِذيَف َيْدُعوَف َربهُي ْنُي
ْمَبُو َعْف ِذْكِرَنا َواتهَب ََ َىَواُه َوكَ  ْنَيا َوََّل ُتِط َْ َمْف َأْغَفْمَنا ََ  اَف َأْمُرُه ُفُرطًا﴾الدُّ

 [28] سورة الكيف: 

 إذًا: 

َنْيِف َأْبَعُد َمْف َأَراَد ُبْحُبوَحَة  ِْ ْيَطاَف َم ََ اْلَواِحِد َوُىَو ِمْف اَِّل ـْ َواْلُفْرَََة َفِإفه الشه يهاُك ْتُو ))َواِ  اْلَجنهِة َفْمَيْمَزـْ اْلَجَماَعَة َمْف َسره
َئتُ  ـْ اْلُمْؤِمُف((َحَسَنُتُو َوَساَءْتُو َسيِّ  ُو َفَذِلُك
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أؤكد لكـ مرًة ثانية أف الماؿ يحتاج إلى وقت، والوقت في عرؼ الفقياء أصل الماؿ فيذا الذؼ يأتي لحضور 
مجمس عمـ ماذا فعل ؟ اقتطع مف وقتو الذؼ كاف مف الممكف أف يمضيو في عممو فيكسب مااًل، أو كاف مف 

إنو اقتطع مف وقتو وقتًا لحضور مجمس عمـ، قاؿ بعضيـ: إف تفرغ الممكف أف يمضيو مع أىمو فترتاح نفسو، 
اإلنساف لمعرفة هللا عز وجل وألداء عباداتو، وطاعاتو، وتعمـ كتابو نوع مف زكاة الوقت، كيف أنؾ مأمور أف 
، تنفق مف زكاة مالؾ جزءًا مف مالؾ في سبيل مرضاة ربؾ، إنؾ إف اقتطعت جزءًا مف وقتؾ لمعرفة هللا عز وجل
ومعرفة سنة نبيو، ولمعرفة أوامر ربو، ولمعرفة أحكاـ الديف، ولمعرفة أحواؿ القمب، إنؾ تفعل بيذا كما لو أنؾ 

 تزكي زكاة مالؾ، إنؾ تزكي زكاة وقتؾ.

أقوؿ لكـ مرة ثانية: هللا سبحانو وتعالى عمى كل شيء قدير، بمعنى أنؾ إذا ضننت بوقتؾ الثميف عف أف تبذلو 
ز وجل يمكف أف يستيمؾ ىذا الوقت الثميف في أشياء تافية تزعجؾ جدًا، لذلؾ ىـ في مساجدىـ في معرفة هللا ع

وهللا في حوائجيـ، ابف آدـ كف لي كما أريد أكف لؾ كما تريد، كف لي كما أريد وال تعممني بما يصمحؾ، مف 
ؽ، فإذا خالفتني في شغمو ذكرؼ عف مسألتي أعطيتو فوؽ ما أعطي السائميف، لي عميؾ فريضة، ولؾ عمي رز 

فريضتي لـ أخالفؾ في رزقؾ، وعزتي وجبللي إف لـ ترض بما قسمتو لؾ ألسمطف عميؾ الدنيا تركض فييا ركض 
الوحش في البرية، ثـ ال ينالؾ منيا إال ما قسمتو لؾ، وال أبالي، وكنت عندؼ مذمومًا، أنت تريد، وأنا أريد، فإذا 

 ف لـ تسمـ لي فيما أريد أتعبتؾ فيما تريد، ثـ ال يكوف إال ما أريد.سممت لي فيما أريد كفيتؾ ما تريد، وا  
 قبل أف تقوؿ: أذىب أو أذىب يجب أف تتخذ قرارًا سميمًا.

 : ـَ  حديث آخر: َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 يٌث َغِريٌب ََّل َنْعِرُفُو ِمْف َحِديِث اْبِف َعبهاٍس ِإَّله ِمْف َىَذا اْلَوْجِو(())َيُد َّللاهِ َم ََ اْلَجَماَعِة َوَىَذا َحدِ 

 ] الترمذؼ [

ما معنى يد هللا ؟ يعني معونة هللا، حفع هللا، توفيق هللا، رعاية هللا، تأييد هللا، نصر هللا، ىذه كميا مما تعنيو يد 
ذا أحبنا حفظنا، وأعاننا، ونصرنا، وقوانا، واستخمفنا، ومكننا،  هللا مع الجماعة، فإذا كنا مجتمعيف أحبنا هللا، وا 

 ورعانا، وتجمى عمينا، فإذا كنا متفرقيف أبغضنا هللا عز وجل، يد هللا مع الجماعة.
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ـَ َقاَؿ:  َعْف اْبِف ُعَمَر َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ َعَمى َضاَلَلٍة َوَيُد َّللاهِ َم ََ اْلَجَماَعِة َوَمْف شَ ))ِإفه َّللاهَ ََّل َيْجَم َُ ُأمه  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ ُأمهَة ُمَحمهٍد َصمهى َّللاه ذه َشذه ِتي َأْو 
 ِإَلى النهاِر((

 ] الترمذؼ [

ف أمتو معصومة بمجموعيا، إ ذا لذلؾ قاؿ بعض العمماء: إف النبي عميو الصبلة والسبلـ معصـو بمفرده، وا 
ياه معصوماف، فاألمة معصومة بمجموعيا، ألف النبي  ياه متكامبلف، أنت وا  نقصؾ شيء أتمو أخوؾ، فأنت وا 

 عميو الصبلة والسبلـ أخبرنا وىو الصادؽ المصدوؽ أف أمتو ال تجتمع عمى ضبللة.

 صادر التشريع.ومف ىنا استنبط العمماء أف مصادر التشريع القرآف والسنة واإلجماع والقياس، اإلجماع أحد م

ـَ َعَمى َضاَلَلٍة َويَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ ُأمهَة ُمَحمهٍد َصمهى َّللاه ُد َّللاهِ َم ََ اْلَجَماَعِة َوَمْف َشذه ))... ِإفه َّللاهَ ََّل َيْجَم َُ ُأمهِتي َأْو 
 َشذه ِإَلى النهار((

ذا قمنا في الصحيحيف ىذا حديث متفق عمي و، والمتفق عميو أعمى أنواع األحاديث، بعدىا وفي الصحيحيف، وا 
حديث البخارؼ، بعدىا حديث مسمـ، بعدىا حديث مسمـ عمى شرط البخارؼ، وبعدىا تأتي األحاديث األخرػ 

 الصحيحة عمى شرط البخارؼ ومسمـ مجتمعيف، ثـ عمى شرط البخارؼ، ثـ عمى شرط مسمـ.

ـَ َقاَؿ: َعِف َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَُّ َعْنُيَما َعْف ا  لنَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

  َماَت ِميَتًة َجاِىِميهًة(())َمْف َرَأى ِمْف َأِميرِِه َشْيًئا َيْكَرُىُو َفْمَيْصِبْر َعَمْيِو َفِإنهُو َمْف َفاَرَؽ اْلَجَماَعَة ِشْبًرا َفَماَت ِإَّله 

 ] متفق عميو [

عف دينو، خرج عف أمر ربو، خرج عف شرع هللا عز وجل، خرج عف أف والجماعة ىنا جماعة المسمميف، خرج 
 يرضى بقضاء هللا وقدره، خرج عف العقيدة الصحيحة التي أمرنا هللا بيا.

 شيء آخر مف السنة النبوية المطيرة:
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ـَ َقاَؿ:   َعْف اْبِف ُعَمَر َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ  ُ ِفي َحاَجِتِو َوَمْف َفرهَج عَ  ))اْلُمْسِم ـِ ََّل َيْظِمُمُو َوََّل ُيْسِمُمُو َمْف َكاَف ِفي َحاَجِة َأِخيِو َكاَف َّللاه ـٍ َأُخو اْلُمْسِم ْف ُمْسِم
ـِ اْلِقَياَمِة َوَمْف َسَتَر ُمْسِمًما َسَتَرُه َّللاهُ  ُ َعْنُو ِبَيا ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب َيْو   َيْوـَ اْلِقَياَمِة((ُكْرَبًة َفرهَج َّللاه

 ] متفق عميو [

الذؼ يجب أف نعممو تمامًا أف ىذا كبلـ رسوؿ هللا الذؼ ال ينطق عف اليوػ، كيف أنت لما تكشف قانوف عبلقة 
ثابتة بيف متحوليف تفرح بو فرحًا كبيرًا ؟ كيف لو كشفت عبلقة في صناعتؾ، إذا وضعت ىذه المادة مع ىذه 

ه المواصفات، وأنت في أمس الحاجة إلييا، ىذه القاعدة ميمة جدًا في الصناعة، إذا كاف المادة أعطتؾ مادة بيذ
عندؾ في الصناعة عقدة أو مشكمة ال حل ليا، فأخبرؾ أحدىـ أف افعل ىكذا وىكذا، خذ ىذه النتيجة، بماذا 

 تشعر ؟ بفرح كبير، النبي عميو الصبلة والسبلـ يعطيؾ تعميمات الصانع يقوؿ لؾ: 

ُ ِفي َحاَجِتِو(()) ا ـِ و َمْف َكاَف ِفي َحاَجِة َأِخيِو َكاَف َّللاه ـُ َأُخو اْلُمْسِم  ْلُمْسِم

إذا أنت خدمت إخوانؾ المؤمنيف، وخدمت المسمميف، وخدمت خمق هللا أجمعيف، هللا سبحانو وتعالى يشعرؾ دائمًا 
ا تعقدت األمور حمت، كمما تأزمت أنو في حاجتؾ، كمما تطمعت إلى شيء بعث هللا لؾ مف يعينؾ عميو، كمم

 انفرجت، كمما نشأت عقبات ذلمت، كمما وصل األمر إلى قاب قوسيف أو أدنى ابتعد، قاؿ تعالى:

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَرجًا﴾  ﴿َوَمْف َيتهِق َّللاه

 [2] سورة الطبلؽ: 

 أال ترضى أف يكوف هللا في حاجتؾ، ويجب أف تعمـ أف هللا سبحانو وتعالى يقوؿ:

 ﴿َمْف َذا الهِذي ُيْقِرُض َّللاهَ ََْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُو َلُو َأْضَعافًا َكِِيَرًة﴾

 [245] سورة البقرة: 
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يعني أؼ عمل صالح تفعمو مع إخوتؾ المؤمنيف، أؼ عمل صالح تفعمو مع إخوتؾ فيو بنص القرآف الكريـ قرض 
قرض حسنا فيكوف لو ىذا القرض أضعافا كثيرة، أف تقرض  عز وجل، قرض بفائدة عالية جدًا، مف ذا الذؼ ي

 بفائدة مسموح لؾ فقط مع هللا عز وجل، وبفائدة كبيرة جدًا مركبة.

 ﴿َمْف َذا الهِذي ُيْقِرُض َّللاهَ ََْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُو َلُو َأْضَعافًا َكِِيَرًة﴾

 [245] سورة البقرة: 

ـِ  ـُ َأُخو اْلُمْسِم ُ ِفي َحاَجِتِو(())اْلُمْسِم  و َمْف َكاَف ِفي َحاَجِة َأِخيِو َكاَف َّللاه

والحديث الذؼ يقطع الظير، وىو قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ فيما رواه اإلماـ البخارؼ ومسمـ َعْف َأَنٍس َعْف 
ـَ َقاَؿ:   النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َحتهى   ُيِحبه ِْلَِخيِو َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِو(( ))ََّل ُيْؤِمُف َأَحُدُك

 ] متفق عميو [

حديث معروؼ، لكف شتاف بيف أف تحفع الحديث وأف تفيـ الحديث، وبيف أف تعيش الحديث، كما ىو الفرؽ تمامًا 
بيف أف تقوؿ خمسمئة مميوف وأف تممكيا، الفرؽ نفسو، حديث معروؼ متداوؿ يمقيو كل الخطباء، كل الوعاظ، كل 

 ف قرأ كممتيف يقوؿ لؾ م

ـْ َحتهى ُيِحبه ِْلَِخيِو َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِو((  ))ََّل ُيْؤِمُف َأَحُدُك

أنت في البيع والشراء تفعل ىذا، أتحب ليذا المسمـ الذؼ أمامؾ ما تحبو لنفسؾ، أـ تبيعو بضاعًة سيئًة بسعر 
؟ أيف صبلتؾ ؟ أيف ورعؾ ؟ أيف خشيتؾ ؟ أيف  مرتفع ؟ يقوؿ: ىكذا األصوؿ، ألبسناه إياىا، أىذا ىو اإليماف

محبتؾ  عز وجل ؟ فإذا كنت مؤمنًا حقًا فاإليماف بالعمل، اإليماف باألسواؽ، اإليماف في العبلقات، اإليماف في 
 القبض، اإليماف في الدفع، اإليماف في كل حركاتؾ وسكناتؾ.

ـْ َحتهى ُيِحبه ِْلَِخيِو   َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِو(()) ََّل ُيْؤِمُف َأَحُدُك
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 وفي رواية أخرػ: 

 ))وحتى يكره لو ما يكره لنفسو((

: والحديث الذؼ رواه اإلماـ مسمـ في باب اإليماف َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ   ـَ

ـَ ))ََّل َتْدُخُموَف اْلَجنهَة َحتهى ُتْؤِمُنوا َوََّل  اَل ـْ َأْفُشوا السه ـْ َعَمى َشْيٍء ِإَذا َفَعْمُتُموُه َتَحاَبْبُت  ُتْؤِمُنوا َحتهى َتَحابُّوا َأَوََّل َأُدلُُّك
ـْ ((  َبْيَنُك

 التواصل يذىب الضغناء، يذىب الضغينة، التقاطع والتدابر يجعل ىوة كبيرة بيف المؤمنيف، فمذلؾ: 

ـْ َأْفُشوا ا))ََّل َتْدُخُموَف اْلَجنهَة َحته  ـْ َعَمى َشْيٍء ِإَذا َفَعْمُتُموُه َتَحاَبْبُت ـَ ى ُتْؤِمُنوا َوََّل ُتْؤِمُنوا َحتهى َتَحابُّوا َأَوََّل َأُدلُُّك اَل لسه
)) ـْ  َبْيَنُك

الكممة الطيبة، االعتذار، االسترضاء، التواصل، الزيارة، التعزية، التينئة بمولود، بزواج، بشراء منزؿ، التعزية، 
ف تحاببتـ سمح هللا لكـ بدخوؿ الجنة.ا  لمواساة، المعاونة، ىذه إذا فعمتموىا تحاببتـ، وا 

 : ـَ ِه َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  شيء آخر: َعْف َعْمِرو ْبِف ُشَعْيٍب َعْف َأِبيِو َعْف َجدِّ

ـْ َيْسعَ  ـْ ))اْلُمْسِمُموَف َتَتَكاَفُأ ِدَماُؤُى ُى ـْ َيُردُّ ُمِشدُّ ـْ َيٌد َعَمى َمْف ِسَواُى ـْ َوُى ََْصاُى ـْ َأ ـْ َوُيِجيُر َعَمْيِي ـْ َأْدَناُى ِتِي ى ِبِذمه
ـْ يَ  ـْ ََّل ُيْقَتُل ُمْؤِمٌف ِبَكاِفٍر َوََّل ُذو َعْيٍد ِفي َعْيِدِه َوَل ََاِعِدِى ـْ َعَمى  يِي ـْ َوُمَتَسرِّ َحَق اْلَقَوَد ْذُكْر اْبُف ِإسْ َعَمى ُمْضِعِفِي

 َوالتهَكاُفَؤ ((

 ] أبو داود، أحمد، ابف ماجو [

المسمموف تتكافأ دماؤىـ، ىـ في مرتبة واحدة، وىذا مف عظمة اإلسبلـ، سيدنا ببلؿ حينما كاف عبدًا عند أمية بف 
 قيمة لو خمف جاءه سيدنا الصديق، ودفع ثمنو، قاؿ لو سيده أمية: خذه، وهللا لو دفعت بو درىمًا لبعتكو، ال

عندؼ، قاؿ: وهللا لو طمبت مني مئة ألف درىـ لدفعت لؾ، نقده الثمف سيدنا الصديق رضي هللا عنو، وضع يده 
ياؾ، ىذا معنى المودة العالية جدًا،  تحت إبط ببلؿ، أعمى درجات المودة إذا وضع أحد يده بيدؾ، ومشى ىو وا 

يده تحت إبط ببلؿ، وقاؿ: ىذا أخي حقًا، وكاف  ىذه أعمى درجات المودة، ىكذا فعل سيدنا الصديق، وضع
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 الصحابة الكراـ إذا ذكروا سيدنا الصديق يقولوف بالضبط: ىو سيدنا، وأعتق سيدنا.

وسيدنا عمر حينما عمـ أف ببلال في طريق إلى المدينة خرج بنفسو، وىو خميفة المسمميف الستقبالو، وىو عبد 
 حبشي.

عمى نمط عجيب، نمط غير عنصرؼ، يوجد شخص بنيتو عنصرية، يرػ نفسو  الحقيقة أف اإلسبلـ يربي اإلنساف
فوؽ ىذا الشخص، ىو سيد، واآلخروف دونو، ىذه بنية مشوىة، ىذه بنية مرضية، ىذه بنية أساسيا الجيل، أو 

 أساسيا الحقد، أو أساسيا القوة، أو أساسيا الغنى.

بلـ أصحابو كل ثبلثة عمى راحمة، ىو مف ىو ؟ ىو نبي كمكـ يعمـ ىذه القصص لما وزع النبي عميو الصبلة والس
ىذه األمة، ىو رسوؿ هللا، ىو سيد الخمق، ىو حبيب الحق، قاؿ: وأنا، وعمي، وأبو لبابة عمى راحمة، فمما جاء 
دوره بالمشي قالوا: نكفيؾ، ابق راكبًا، قاؿ: ما أنتـ بأقوػ مني عمى السير، وال أنا بأغنى منكـ عف األجر، وعند 
جمع الحطب قاؿ: وعمي جمع الحطب، انتقى أصعب عمل، فمما قيل: نكفيؾ ذلؾ، قاؿ: إف هللا يكره أف يرػ 

 عبده متميزًا عمى أقرانو.

 : ـَ ِه َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َعْمِرو ْبِف ُشَعْيٍب َعْف َأِبيِو َعْف َجدِّ

ـْ َيُردُّ ))اْلُمْسِمُموَف َتتَ  ـْ َيٌد َعَمى َمْف ِسَواُى ـْ َوُى ََْصاُى ـْ َأ ـْ َوُيِجيُر َعَمْيِي ـْ َأْدَناُى ِتِي ـْ َيْسَعى ِبِذمه ـْ َكاَفُأ ِدَماُؤُى ُى  ُمِشدُّ
ـْ ََّل ُيْقَتُل ُمْؤِمٌف ِبَكاِفٍر َوََّل ُذو َعْيٍد ِفي َعْيِدِه  ََاِعِدِى ـْ َعَمى  يِي ـْ َوُمَتَسرِّ ـْ َيْذُكْر اْبُف ِإْسَحَق اْلَقَوَد َعَمى ُمْضِعِفِي َوَل

 َوالتهَكاُفَؤ (( 

 ] أبو داود، أحمد، ابف ماجو [

يعني أدناىـ يمثميـ، ويجير عمييـ أقصاىـ، وىـ يد عمى مف سواىـ، المسمموف نرجو ليـ الصبلح جميعًا، أما إذا 
ال ينبغي أف تكشف نقاط ضعفيـ كاف عندىـ خمل، أو نقاط ضعف فأنت كمسمـ بدافع مف إيمانؾ، ومف غيرتؾ 

 لغير المسمميف، 

.)) ـْ ـْ َيٌد َعَمى َمْف ِسَواُى  ))َوُى
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 : ـَ ْرَداِء َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  آخر شيء في الدرس في ىذا الموضوع َعْف َأِبي الدَّ

يَ  ـْ ِبَأْفَضَل ِمْف َدَرَجِة الصِّ ََاَؿ َصاَلُح َذاِت اْلَبْيِف َفِإفه َفَساَد َذاِت اْلَبْيِف ))َأََّل ُأْخِبُرُك ََاُلوا َبَمى  ََِة  َد اَلِة َوالصه ـِ َوالصه ا
َُوُؿ َتحْ  ََاَؿ ِىَي اْلَحاِلَقُة ََّل َأ ـَ َأنهُو  ُ َعَمْيِو َوَسمه َعَر َوَلِكفْ ِىَي اْلَحاِلَقُة َوُيْرَوى َعْف النهِبيِّ َصمهى َّللاه َتْحِمُق  ِمُق الشه

يَف((  الدِّ

 ] أبو داود، أحمد، الترمذؼ [

لماذا النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: ال يدخل الجنة قتات، أؼ نماـ ؟ ألف النماـ يفتت في بنية األمة، يقطع 
العبلقات، يقطع أوصاؿ المؤمنيف، ينمي األحقاد بينيـ، يبعدىـ عف بعضيـ، فميذا قاؿ النبي عميو الصبلة 

  والسبلـ:

ُ َعَمْيوِ  ََاَؿ ِىَي  ))َصاَلُح َذاِت اْلَبْيِف َفِإفه َفَساَد َذاِت اْلَبْيِف ِىَي اْلَحاِلَقُة َوُيْرَوى َعْف النهِبيِّ َصمهى َّللاه ـَ َأنهُو  َوَسمه
يَف ((  َعَر َوَلِكْف َتْحِمُق الدِّ َُوُؿ َتْحِمُق الشه  اْلَحاِلَقُة ََّل َأ

مشق الذيف كانوا في الفترة السابقة ال يستطيع أحد أف يقوؿ أماميـ كممة عف أحد، ىكذا سمعت عف أحد عمماء د
لمجرد أف يقوؿ كممة يقوؿ: يا أبي أظمـ قمبي، قف، اسكت، ال يتمكف، إذا راعينا ىذه الناحية الغيبة والنميمة هللا 

 سبحانو وتعالى يقوؿ:

ـْ َبْعضًا﴾  ﴿ َوََّل َيْغَتْب َبْعُضُك

 [12] سورة الحجرات: 

والنبي عميو الصبلة والسبلـ ذكر أّف الغيبة أشد مف الزنا، ألنيا تفتت وتعطل كل ىذه األحاديث، كل ىذا التجمع، 
 المحبة، الوفاؽ، المودة ليذا كاف يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))أنا أحب أف أخرج إليكـ وأنا سميـ الصدر((
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 ترمذؼ: وفي حديث أبي ىريرة رضي هللا عنو الذؼ رواه ال

 ))إياكـ وسوء ذات البيف فإنيا الحالقة((

 وال تنسوا أف هللا سبحانو وتعالى أمركـ فقاؿ:

﴾ ـْ  ﴿ َوَأْصِمُحوا َذاَت َبْيِنُك

 بعضيـ قاؿ: يا أييا الذيف آمنوا اتقوا هللا وأصمحوا ذات بينكـ.

ف أخيؾ، ىذا المعنى الثاني، يعني أصمح نفسؾ التي بيف جنبيؾ، ىذا المعنى األوؿ، وأصمح العبلقة بينؾ وبي
 المعنى الثالث: وأصمح أؼ عبلقة بيف مؤمنيف.

ـَ َقاَؿ:   َعْف اْبِف َعبَّاٍس َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َلُو َكاِرىُ  ََْوًما َوُى ـه  ـْ ِشْبًرا َرُجٌل َأ ـْ َفْوَؽ ُرُءوِسِي ٌَِة َّل َتْرَتِف َُ َصاَلُتُي وَف َواْمَرَأٌة َباَتْت َوَزْوُجَيا َعَمْيَيا َساِخٌط ))َِاَل
 َوَأَخَواِف ُمَتَصاِرَماِف((

 ] ابف ماجو [

يعني صّل إنؾ لـ تصّل شبرًا، ولو صميت النوافل، ولو قمت الميل، ولو صميت صبلة األوابيف، ولو صميت صبلة 
 و الصبلة والسبلـ: الضحى، ولو أطمت في الصبلة، ولو تخشعت في الصبلة، ىكذا قاؿ عمي

ـْ َلُو َكاِرُىوَف َواْمَرَأةٌ  ََْوًما َوُى ـه  ـْ ِشْبًرا َرُجٌل َأ ـْ َفْوَؽ ُرُءوِسِي ٌَِة َّل َتْرَتِف َُ َصاَلُتُي ََاَؿ َِاَل  َباَتْت َوَزْوُجَيا َعَمْيَيا ))
 َساِخٌط َوَأَخَواِف ُمَتَصاِرَماِف((

 ] ابف ماجو [

سبلـ آخر حديث في ىذا الموضوع: َعْف َجاِبٍر َقاَؿ َسِمْعُت النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو ىذا كبلـ النبي عميو الصبلة وال
ـَ َيُقوُؿ:   َوَسمَّ
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)) ـْ ََْد َأِيَس َأْف َيْعُبَدُه اْلُمَصمُّوَف ِفي َجِزيَرِة اْلَعَرِب َوَلِكْف ِفي التهْحِريِش َبْيَنُي ْيَطاَف   ))ِإفه الشه

 أحمد [ ] مسمـ، الترمذؼ،

يعني بعد مجيء اإلسبلـ طويت صفحة الشرؾ، ممف الشرؾ طوؼ وانتيى، ُىَبل والبلت والعزػ انتيت، لكف ماذا 
 دور الشيطاف بعد مجيء اإلسبلـ ؟ 

ـْ (( ََْد َأِيَس َأْف َيْعُبَدُه اْلُمَصمُّوَف ِفي َجِزيَرِة اْلَعَرِب َوَلِكْف ِفي التهْحِريِش َبْيَنُي (( 

األكبر ىو التحريش بيف المؤمنيف، المغاضبة، ونقل الحديث، والغيبة، والنميمة، والحسد،  دور الشيطاف
والبغضاء، واالستكبار، والتحقير، وما إلى ذلؾ، فبقدر ما تكوف عمى قمب واحد متعاونيف بقدر ما تطبق سنة 

 النبي عميو الصبلة والسبلـ في ضبط المساف، بقدر ما ترقوا عند هللا تعالى.

لى  فقرة النساء إف شاء هللا تعالى. وا 

ـَ َقاَؿ:   َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َِاَلُث َبَناٍت َأْو َِاَلُث َأَخَواٍت َفُيْحِسُف ِإَلْيِيفه ِإَّله َدَخَل اْلَجنهَة((  ))ََّل َيُكوُف ِْلََحِدُك

 لنسائي، أبو داود، ابف ماجو [] الترمذؼ، ا

الحديث دقيق جدًا، وقبل أف أتمو البنات كثر، في كل بيت بنات، وقد يتوىـ اإلنساف خطًأ أف عنده بنات 
أطعميـ، وسقاىـ، وألبسيـ، وزوجيـ، ماذا فعل ؟ ال، ليس ىذا، إذا كانت ىذه البنات شغمؾ الشاغل وكنت 

يف، وعمى حجابيف، وعمى معرفة كبلـ ربيف، وعمى معرفة سنة حريًصا حرصًا ال حدود لو عمى أداء صموات
نبييف، وعمى أف يتفقيف في الديف، وعمى أف يكف زوجات صالحات عفيفات مستورات محتشمات طاىرات، إف 

 كنت تحرص حرصُا بالغًا عمى أف يكف بناتؾ بيذه الصفات فأنت مما يعنيؾ ىذا الحديث.

 قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

ـْ َِاَلُث َبَناٍت َأْو َِاَلُث َأَخَواٍت(( )  )َّل َيُكوُف ِْلََحِدُك
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أيضًا الذؼ عنده أخت عانس في بيتو ال يتأفف، إنيا زاده إلى الجنة، الحياة ليست لمسرور، الحياة دار عمل، 
 واآلخرة دار تشريف، ىنا دار تكميف.

 قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

 ـْ َِاَلُث َبَناٍت َأْو َِاَلُث َأَخَواٍت َفُيْحِسُف ِإَلْيِيفه ِإَّله َدَخَل اْلَجنهَة (())َّل َيُكوُف ِْلََحِدكُ 

ربنا عز وجل جعل لؾ مجاال ألعماؿ صالحة جدًا، البنات إذا حرصت عمى صبلتيف، عمى حجابيف، عمى 
أف يكف مؤمنات خاشعات،  معرفتيف بكتاب هللا، عمى معرفتيف بسنة رسوؿ هللا، عمى أف يتفيف في الديف، عمى

 قاؿ تعالى:

ََاِنَتاٍت َتاِئَباٍت عَ  َباٍت ﴿َعَسى َربُُّو ِإْف َطمهَقُكفه َأْف ُيْبِدَلُو َأْزَواجًا َخْيرًا ِمْنُكفه ُمْسِمَماٍت ُمْؤِمَناٍت  اِبَداٍت َساِئَحاٍت َِيِّ
 َوَأْبَكارًا﴾

 [5] سورة التحريـ: 

اِبِريَف ﴿ِإفه اْلُمْسِمِميَف َواْلُمْسمِ  ََاِت َوالصه اِد َِيَف َوالصه اِد َماِت َواْلُمْؤِمِنيَف َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقاِنِتيَف َواْلَقاِنَتاِت َوالصه
اِئَماِت َوالْ  اِئِميَف َوالصه ََاِت َوالصه َِيَف َواْلُمَتَصدِّ اِبَراِت َواْلَخاِشِعيَف َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ ـْ  َحاِفِظيفَ َوالصه ُفُروَجُي
ـْ َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيمًا﴾ ُ َلُي َ َكِِيرًا َوالذهاِكَراِت َأَعده َّللاه  َواْلَحاِفَظاِت َوالذهاِكِريَف َّللاه

 [35] سورة األحزاب: 

 المرأة كالرجل تمامًا في التكميف والتشريف.

:  َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ  ـَ  َعَمْيِو َوَسمَّ

ََاَؿ: َيْعِني الذُُّكوَر أَ  ـْ ُيْؤِِْر َوَلَدُه َعَمْيَيا  ـْ ُيِيْنَيا َوَل ـْ َيِئْدَىا َوَل ُ اْلَجنهَة(())َمْف َكاَنْت َلُو ُأْنَِى َفَم  ْدَخَمُو َّللاه

 ] أحمد، أبو داود [
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َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَمْت ) َُِتَمْت 8﴿َواِ   ﴾( ِبَأيِّ َذْنٍب 

 [9-8] سورة التكوير: 

بربكـ لو أف إنساًنا وأد ابنتو في الجاىمية، وأدىا وىي في عمر سنة، أو أشير، أيف مصيرىا ؟ الجنة بشكل 
قطعي، أما إذا جاءتو بنت فرباىا حتى كبرت، وسيبيا، تخرج كما تشاء، وتمتقي مع مف تشاء، وتصاحب مف 

و، وبصره، يعجب بيا، وبشخصيتيا، وبجماليا، ويفتخر بيا، تشاء، وتبرز مفاتنيا كما تشاء، وىي ملء سمع
ويقوؿ:ىذه ابنتي، وىي في أبيى زينة أماـ الضيوؼ، ذلؾ وأد ليا، وىذا اإلفساد والفتنة أليس وأًدا أشد ؟ ما 

 مصير ىذه الفتاة ؟ إلى النار، ليذا يقوؿ هللا عز وجل:

 ﴿َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَف اْلَقْتِل﴾

 [191رة: ] سورة البق

َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَمْت ) َُِتَمْت﴾8﴿َواِ   ( ِبَأيِّ َذْنٍب 

 [9-8] سورة التكوير: 

الذؼ قتمت وىي صغيرة مصيرىا إلى الجنة، ولكف الفتاة الذؼ نشأت عمى ىواىا، وأبوىا سيب ليا شؤونيا، ولـ 
ا تشاء، وتباىى بيا، وبجماليا، وبزينتيا، يرعيا، ولـ يحفظيا، ولو يوجييا، ولـ يعمميا أمر دينيا، وتركيا تفعل م

وكانت قرة عيف لو، لكف دنيوية، ال أخروية، ىذا ماذا فعل بيا ؟ ىذا ربما تقوؿ: يا رب ال أدخل النار حتى أدخل 
 أبي قبمي ربما.

 : ـَ  َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََاَؿ: َيْعِني الذُُّكوَر َأْدَخَمُو َّللاهُ  ))َمْف َكاَنْت  ـْ ُيْؤِِْر َوَلَدُه َعَمْيَيا  ـْ ُيِيْنَيا َوَل ـْ َيِئْدَىا َوَل   اْلَجنهَة((َلُو ُأْنَِى َفَم

 ] أحمد، أبي داود [
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 أف تؤثر االبف الذكر عمى البنت ىذا سموؾ جاىمي، جاىمي ال تعرؼ هللا أبدًا، قاؿ تعالى:

نِّ ﴿َفَممها  ـُ ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذهَكُر َكاْْلُْنَِى َواِ  ُ َأْعَم ي َوَضْعُتَيا ُأْنَِى َوَّللاه ََاَلْت َربِّ ِإنِّ ـَ﴾َوَضَعْتَيا  ْيُتَيا َمْرَي  ي َسمه

 [36] سورة آؿ عمراف: 

ج امرأة، وفي كل الخير كاف مف مريـ، قمت البارحة إلخواننا درس الدعاة: إف شخصًا اسمو أنس بف عامر تزو 
ليمة الدخوؿ ما أعجبتو إطبلقًا، وظير مف وجيو أنو ال يحبيا، فماذا قالت لو ؟ قالت لو: يا أنس قد يكوف الخير 
كامنًا في الشر، وعسى أف تكرىوا شيئًا وىو خير لكـ، وعسى أف تحبوا شيئًا وىو شرًا، لكـ وهللا يعمـ وأنتـ ال 

وجيو، وخرج مف المدينة، وغاب عف مدينتو عشريف عامًا لشدة ضيقو  تعمموف، ىذا في اليـو التالي ىاـ عمى
بيذه الزوجة، عاد بعد ىذه األعواـ العشريف ليدخل مسجد رسوؿ هللا، فإذا فيو شاب عالـ يدرس الناس، والناس 
: تحمقوا مف حولو، وىو شاب فتى، سأؿ عنو، فقالوا: ىذا اسمو مالؾ بف أنس، دىش، قاؿ لو: يا بني قل ألمؾ
 إف في الباب رجبًل يقوؿ لؾ: قد يكوف الخير كامنًا بالشر، قالت: يا بني ىو أبوؾ.

ما تعرؼ ىذه الزوجة، قد يأتيؾ منيا مصمح اجتماعي، عالـ كبير، داعية كبير، امرأة فاضمة، أـ مف المستوػ  
 الرفيع، خرجت أوالد، ىذه اآلية يجب أف تضعيا شعارًا لؾ:

ـْ ََّل َتْعَمُموفَ  ﴿َوَعَسى َأْف َتْكَرُىوا ـُ َوَأْنُت ُ َيْعَم ـْ َوَّللاه ـْ َوَعَسى َأْف ُتِحبُّوا َشْيئًا َوُىَو َشرٌّ َلُك  ﴾َشْيئًا َوُىَو َخْيٌر َلُك

 [216] سورة البقرة: 

إذًا الذؼ يؤثر ابنو الذكر إنساف جاىمي، أنا أعرؼ أًخا كريًما جاءتو سبع بنات عمى التوالي كمما جاءت زوجتو 
 ت قدـ ليا ىدية ثمينة، واشترػ لكل بنت ىدية قدمنيا ألميـ، ىكذا المؤمف. بالبن

 أغضباف أنا َّل نمد البنينا    ما ْلبي حمزة َّل يأتينا
 و إنما نعطي الذي يعطينا      تا ما ىذا بأيديػػنا 

لتي عمى الحويف المنوؼ، أحدث نظرية أف نوع الجنيف ذكر كاف أو أنثى ال عبلقة لو بالمرأة إطبلقًا، بالمورثات ا
 أنثى، والدليل القرآني: Xذكر، عمى شكل  Y، إذا عمى شكل Xأو عمى شكل  Yمورث عمى شكل 
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ْوَجْيِف الذهَكَر َواْْلُْنَِى )  (﴾46( ِمْف ُنْطَفٍة ِإَذا ُتْمَنى )45﴿َوَأنهُو َخَمَق الزه

 [46-45] سورة النجـ: 

ات ما ذنب ىذه المرأة ؟ أىل الزوج يتضايقوف منيا، ويحقرونيا، ويمومونيا، فيذا الذؼ يتبـر مف امرأة أنجبت لو بن
 قدمؾ نحس عمى ابننا، ما ليا ذنب، ىذا إنساف جاىمي جاىل.

 : ـَ  َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َيِئْدَىا َولَ  ُ اْلَجنهَة (())َمْف َكاَنْت َلُو ُأْنَِى َفَم ََاَؿ َيْعِني الذُُّكوَر َأْدَخَمُو َّللاه ـْ ُيْؤِِْر َوَلَدُه َعَمْيَيا   ـْ ُيِيْنَيا َوَل

 ] أحمد، أبي داود [

ال وأدىا، وال أىانيا، وال فضل عمييا ذكًرا، ومف تفضيل الذكر عمييا أف تحرميا مف الميراث بأسموب نحب أف 
األصيار غرباء، أنت مشرع ؟ شرع هللا ما أعجبؾ، ما عبلقتؾ أنت، أتحب أف يبقى الماؿ ببيت فبلف الماؿ كل 

تمقى هللا وىو غاضب عميؾ، يجب أف توزع ثروتؾ كما أمر هللا، فالذؼ يحـر األنثى مف حصتيا مف اإلرث بشكل 
ؾ جاىمي، أو بآخر في حياة عينو يسجل كل شيء باسـ أوالده الذكور، يقوؿ: بناتي مكتفيات ليف أزواج ىذا سمو 

 : ـَ  ىذا حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََاَؿ َيْعِني الذُُّكوَر أَ  ـْ ُيْؤِِْر َوَلَدُه َعَمْيَيا  ـْ ُيِيْنَيا َوَل ـْ َيِئْدَىا َوَل ُ اْلَجنهَة(())َمْف َكاَنْت َلُو ُأْنَِى َفَم  ْدَخَمُو َّللاه

 ] أحمد، أبو داود، والحاكـ كبلىما عف ابف جرير [ 

آخر موضوع أييا اإلخوة: اطمعت عمى مقالة في مجمة إسبلمية تصدر في دمشق تصدرىا وزارة األوقاؼ، مقاؿ 
آلية، قاؿ عممي، لفت نظرؼ في ىذا المقاؿ أف الحمل الذؼ وصف في القرآف بالخفة ىو حمل ورد في ىذه ا

 تعالى:

اَىا َحَمَمْت  ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَيا َزْوَجَيا ِلَيْسُكَف ِإَلْيَيا َفَممها َتَغشه  َحْماًل َخِفيفًا﴾﴿ُىَو الهِذي َخَمَقُك

 [189] سورة األعراؼ: 
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كمكـ يعرؼ أعراض الوحاـ، فالحمل الثقيل معو أعراض مزعجة جدًا، إقياءات، وآالـ معدية، وتوترات عصبية، و 
 غثياف، وقيء، ىذا جاء في القرآف:

اَىا َحَمَمْت َحْماًل َخِفيفًا﴾  ﴿َفَممها َتَغشه

 [189] سورة األعراؼ: 

في بحث عممي مفاده أف العبلقة الزوجية الناجحة، واطمئناف الزوجة، واستقرارىا العاطفي لو عبلقة كبيرة جدًا 
ثمرة لحسف عبلقتيا بزوجيا، والستقرارىا العاطفي، وإلكراميا في بيت زوجيا،  بنوع حمميا، فحمميا الخفيف ىو

القسوة والظمـ واإلىانة والعبلقات المتوترة مع أىل الزوجة، دائمًا يمقي عمييا أخطاء أىميا، ىذا الوضع المتوتر، 
عبلقة الودية بيف الزوجيف، ىذا الوضع يسبب ليا حمبًل ثقيبًل، فمما تغشاىا معاني تغشاىا بكل المعاجـ يعني ال

تغشاىا تحمل معاني أكبر مف المقاء الزوجي، أكبر بكثير، معناىا المودة العاطفية، المحبة، األنس، التبلطف، 
التمطف، كاتب المقالة طبيب ربط بيف الحمل الخفيف ومعاني تغشاىا، مف معاني تغشاىا تمؾ المودة، والمحبة 

 لو تعالى:القائمة بيف الزوجيف، والدليل قو 

اَىا َحَمَمْت  ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَيا َزْوَجَيا ِلَيْسُكَف ِإَلْيَيا َفَممها َتَغشه  َحْماًل َخِفيفًا﴾﴿ُىَو الهِذي َخَمَقُك

 [189] سورة األعراؼ: 

الديف، كمما تقدـ الديف الحمل الخفيف ثمرة مف ثمار حسف العبلقة الزوجية، ىذه حقائق كمما تقدـ العمـ التقى مع 
ظيرت مبلمح عظمة كتاب هللا عز وجل، البطولة أييا اإلخوة أف تعرؼ في الوقت المناسب القوانيف التي تتحكـ 
في سعادتؾ، ىذه البطولة، أنت وأؼ إنساف آخر لو طفت العالـ كمو مف أقصاه إلى أقصاه مف الشماؿ إلى 

ة إلى ببلد فقيرة، مف ببلد في الشماؿ، وفي الجنوب مطمباف الجنوب، ومف الشرؽ إلى الغرب، ومف ببلد غني
ثابتاف لكل إنساف، السبلمة والسعادة، فالبطولة أف تكتشف ىذه القوانيف التي تحكـ سعادتؾ، ىذه البطولة، فإذا 
ًا، كاف لئلنساف في بيتو عبلقتو طيبة جدًا طبعًا أف تنساؽ مع شيواتؾ، ومع نزواتؾ، ينشأ مف ذلؾ مشكبلت دائم

 لكف تحتاج إلى ضبط أعصاب، إلى حمـ.
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اإلرضاء، االسترضاء، اليدية بيف الزوجيف، ىذا كمو يسبب عبلقات طيبة تنعكس عمى األوالد صحة نفسية، ألف 
 كل بيت فيو مشكبلت بتمزؽ األوالد عاطفًيا.

 والحمد  رب العالميف 
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 خاءال بحرؼ تبدأ أحاديث( :  027 - 029) الدرس

 03-02-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
ا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممن

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

، كتب الحديث كثيرة جدًا، مف كتب الحديث ما رتبت ف ييا األحاديث وفق حروؼ المعجـ، أييا اإلخوة األكاـر
فتصنف األحاديث وفق أوائل حروفيا، وأردت في ىذا الدرس أف نقرأ، ونشرح بعض األحاديث الشريفة مف باب 

 حرؼ الخاء، فالنبي عميو الصبلة والسبلـ فيما رواه أبو نعيـ األصبياني يقوؿ: 

يعني أخفق في  -خاب عبد وخسر  -ـ النبي عميو الصالة والسالـ يقوؿ ىذا الكال -))خاب عبد وخسر 
 خاب عبد وخسر مف لـ يجعل هللا تعالى في َمبو رحمًة لمبشر(( -مسعاه، وخسر آخرتو 

 ]أبو نعيـ في الحمية عف عمرو بف حبيب، وذكره السيوطي في الجامع الصغير[

سوة عمى البشر فقد خبت، ىذا مقياس أييا اإلخوة دقيق جدًا، لو حصمت كل الدنيا، وكاف قمبؾ قاسيًا ممتمًئا ق
وخسرت، لو أصبحت أغنى أغنياء الدنيا، وكاف قمبؾ ممتمئًا قسوًة عمى البشر فقد خبت وخسرت، لو حققت أعظـ 

 البطوالت، وكاف قمبؾ ممتمئًا قسوًة عمى البشر لـ يقل عمى المؤمنيف، عمى البشر، 

 ))خاب عبد وخسر مف لـ يجعل هللا تعالى في َمبو رحمًة لمبشر((

فيذا مقياس أييا اإلخوة: ليكف بيف أيديكـ في كل نشاطات حياتكـ، في بيعكـ، إف لـ ترحـ ىذا المشترؼ بنوع 
البضاعة وسعرىا فميس في صبلتؾ قيمة، وال لصيامؾ، وال لحجؾ، وال لزكاتؾ، إف لـ ترحـ الصغير، وتعطف 

جوع الفقير، فيذه الصبلة والصياـ والحج والزكاة عمى الكبير، إف لـ تبؾ لؤلرممة والمسكيف، إف لـ يذب قمبؾ ألمًا ل
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 ال قيمة ليا عند هللا، إف كل ىذه العبادات مف أجل ىذه المشاعر اإلنسانية، فإف لـ تكف فبل قيمة ليذه العبادات، 

 ))خاب عبد وخسر مف لـ يجعل هللا تعالى في َمبو رحمًة لمبشر((

 تمذذ اإلنساف بإيقاع أكبر األذػ بالبشر ؟  فكيف إذا تمذذ اإلنساف بآالـ البشر ؟ فكيف إذا

 ))خاب عبد وخسر مف لـ يجعل هللا تعالى في َمبو رحمًة لمبشر((

ىل في ىذا الحديث ما يقابمو في القرآف الكريـ، أنا أسألكـ ؟ ىل في القرآف الكريـ آية تؤكد ىذا الحديث ؟ قاؿ 
 تعالى:

 َلِميَف﴾﴿َوَما َأْرَسْمَناَؾ ِإَّله َرْحَمًة ِلْمَعا

 [107] سورة األنبياء: 

 ﴿َوَجَعْمَنا ِفي َُُموِب الهِذيَف اتهَبُعوُه َرْأَفًة﴾

 [27] سورة الحديد: 

 فإف كاف في قموب ىؤالء لؤمًا وقسوة فيؤالء ليسوا متبعيف لمسيد المسيح.

 ﴿َوَجَعْمَنا ِفي َُُموِب الهِذيَف اتهَبُعوُه َرْأَفًة﴾

 [27] سورة الحديد: 

 عالى:قاؿ ت

ـْ ِباْْلَْخَسِريَف َأْعَماًَّل ) ُئُك ـْ ُيْحِسُنوَف 003﴿َُْل َىْل ُنَنبِّ ـْ َيْحَسُبوَف َأنهُي ْنَيا َوُى ـْ ِفي اْلَحَياِة الدُّ ( الهِذيَف َضله َسْعُيُي
 ُصْنعًا﴾

 [104-103] سورة الكيف: 
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ـْ ِمْف ِذْكِر َّللاهِ  ﴿  ﴾َفَوْيٌل ِلْمَقاِسَيِة َُُموُبُي

 [22الزمر:  ] سورة

إذًا مقياس دقيق جدًا، مقياس النجاة، مقياس رضاء هللا عز وجل، مقياس الفوز، مقياس الفبلح، أف يمتمئ قمبؾ 
 رحمًة بالبشر كائًنا مف كانوا، ىذا حديث في حرؼ الخاء.

 حديث آخر في باب حرؼ الخاء، عف سيدنا أنس رضي هللا عنو قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 بالتدبير (())خذ اْلمر 

 ]البييقي في شعب اإليماف عف أنس، والسيوطي في الجامع الصغير[

أنت إنساف عاقل، أعطاؾ هللا عقبل، ميزؾ بالعقل عمى سائر البشر، منحؾ ىذه النعمة التي لـ يمنحيا إال لؾ أييا 
 اإلنساف، 

ف خفت غيًا فأمسؾ  (())خذ اْلمر بالتدبير، فإذا رأيت في عاَبتو خيرًا فامض، وا 

 وفي حديث آخر يؤكد ىذا الحديث: 

 ))إذا أردت إنفاذ أمر فتدبر عاَبتو((

 ]الزىد البف المبارؾ، والسيوطي في الجامع الصغير عف عبد هللا بف مسور[

العاقل يحسب حساًبا لما سيكوف، لما ىو حاصل لو فعل ىذا األمر، لذلؾ يقولوف: إف سيدنا معاوية كاف مف 
و بف العاص مف الدىاة أيضًا، فمرة تذاكرا، وال شيء أمتع مف مذاكرة األذكياء، أو مذاكرة الدىاة، وكاف سيدنا عمر 

العمماء، قاؿ: يا عمرو، ما بمغ مف دىائؾ ؟ قاؿ: وهللا ما دخمت مدخبًل إال أحسنت الخروج منو، فتبسـ سيدنا 
 خرج منو.معاوية وقاؿ: لست بداىية، قاؿ: أّما أنا فوهللا ما دخمت مدخبًل أحتاج أف أ
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 أييا اإلخوة: بعممؾ، بحرفتؾ، بمينتؾ، بصناعتؾ، بتجارتؾ، بعداوتؾ، قبل أف تقدـ تدبر عاقبة األمر، 

 ))إذا أردت إنفاذ أمر فتدبر عاَبتو((

 ]الزىد البف المبارؾ، والسيوطي في الجامع الصغير عف عبد هللا بف مسور[

 ىكذا يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ.

ف خفت غيًا فأمسؾ(())خذ اْلمر بالتد  بير، فإذا رأيت في عاَبتو خيرًا فامض، وا 

 ]الزىد البف المبارؾ، والسيوطي في الجامع الصغير عف عبد هللا بف مسور[

إياؾ أف تمضي، أمسؾ، ىذا ىو العقل، لو فرضنا رجبل أعطاؾ مبمًغا مف الماؿ كبيًرا جدًا، ثمف بيت، بعد أف 
ي تضعو في موضع ما، إذا بيذا المبمغ مزور كمو، أليس ىناؾ خيبة أمل قبضت الماؿ عدًا ونقدًا، وذىبت ك

كبيرة جدًا ؟ طبعًا، لو كاف معؾ جياز في جيبؾ يكشف لؾ العممة المزورة مف الصحيحة، وقبضت ىذا المبمغ 
الكبير، ولـ تستعمل الجياز، وبإمكانؾ أف تضع يدؾ في جيبؾ، وأف تخرج الجياز، وأف تضع العممة عميو 

شف لؾ زيف ىذه العممة مف صحيحيا، ىذا العمل البسيط ما فعمتو، قبضت ىذا المبمغ الكبير ثمف بيت، فيك
وذىبت كي تضعو في مكاف ما، فإذا ىو مزور، ىل في الدنيا كميا مف ىو أحمق مف ىذا اإلنساف ؟ معؾ 

ي، الذىب كاف نصف وزنو، الجياز فاستعممو، تشترؼ ذىبًا عمى أنو كذا غراـ، ومعؾ ميزاف، زنو، يا أخي غّشن
 معؾ ميزاف حساس.

، اإلنساف قيمتو بعقمو، كنت أقوؿ لكـ دائمًا: الجماد لو حيز، والنبات لو حيز مع النمو،  يا أييا اإلخوة األكاـر
والحيواف لو حيز مع النمو والحركة، واإلنساف لو حيز مع النمو والحركة والعقل، لذلؾ أرجحكـ عقبًل أشدكـ  

ا أردت إنفاذ أمر فتدبر عاقبتو في كل قضية، قبل أف تزوج ابنتؾ مف فبلف، سألت عنو سؤاًل كافيًا، عرفت حبًا، إذ
مدخمو ومخرجو، عرفت تربيتو، عرفت دينو، عرفت دخمو، عرفت تربيتو،، عرفت أىمو، عرفت مستواه، قالوا عنو: 

ويـو أجاعيا، ويـو أىانيا، ويـو طردىا، آدمي، أيف تمشي بعد أف زوجتو، كل يـو في مشكمة، يـو ضربيا فيو، 
 ىل سألت عنو ؟
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 ))إذا أردت إنفاذ أمر فتدبر عاَبتو((

 ]الزىد البف المبارؾ، والسيوطي في الجامع الصغير عف عبد هللا بف مسور[

حتى في التجارة، حتى في شراء بضاعة، قبل أف تعقد الصفقة، قبل أف تقوؿ: قبمت، قبل أف تشترؼ ىذا البيت، 
قد يكوف تحت التنظيـ، قد يكوف في أساسو عطل، قد يكوف عميو إشارة رىف، قبل أف تعطي ىذا المبمغ أخذت 

 إيصاال منو، ىذا توجيو النبي عميو الصبلة والسبلـ، وتقوؿ: أنا مؤمف، وعمى هللا متوكل، ىذه سفاىة.

ير مقيدة، َفَعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َيُقوُؿ: النبي عميو الصبلة والسبلـ دخل أعرابي عميو، وترؾ ناقتو خارج المسجد غ
ُل ؟ َقاَؿ:  ُل، َأْو ُأْطِمُقَيا، َوَأَتَوكَّ ِ، أَْعِقُمَيا َوَأَتَوكَّ  َقاَؿ َرُجٌل: َيا َرُسوَؿ َّللاَّ

ْل((  ))اْعِقْمَيا َوَتَوكه

 ]الترمذؼ[

نو صعب، الدخوؿ في والمؤمف كيس فطف حذر في كل شؤوف حياتو، سيل أف تدخل مدخبل، لكف الخروج م
الشيء سيل، أما الخروج منو قد يكوف ليس مف اختيارؾ، فالنبي عميو الصبلة والسبلـ فيما رواه سيدنا أنس عف 

 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

ف خفت غيًا فأمسؾ((  ))خذ اْلمر بالتدبير، فإذا رأيت في عاَبتو خيرًا فامض، وا 

 في الجامع الصغير عف عبد هللا بف مسور[ ]الزىد البف المبارؾ، والسيوطي

ـَ َيُقوُؿ: ِ ْبِف َعْمٍرو َقاَؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َعْبِد َّللاَّ

ـْ َيْكُتبْ  ـْ َتُكوَنا ِفيِو َل ُ َشاِكًرا َصاِبًرا، َوَمْف َل ُ َشاِكًرا َوََّل َصاِبًرا، َمْف َنَظَر ِفي ))َخْصَمَتاِف َمْف َكاَنَتا ِفيِو َكَتَبُو َّللاه ُو َّللاه
َتَدى ِبِو، َوَمْف َنَظَر ِفي ُدْنَياُه ِإَلى َمْف ُىَو ُدوَنُو َفَحِمَد َّللاهَ َعَمى  َْ َمُو ِبِو َعَمْيِو َكَتَبُو ِديِنِو ِإَلى َمْف ُىَو َفْوََُو َفا َما َفضه

ُ َشاِكًرا َصاِبًرا، َوَمْف َنَظَر فِ  ي ِديِنِو ِإَلى َمْف ُىَو ُدوَنُو، َوَنَظَر ِفي ُدْنَياُه ِإَلى َمْف ُىَو َفْوََُو َفَأِسَف َعَمى َما َفاَتُو َّللاه
ُ َشاِكًرا َوََّل َصاِبًرا((  ـْ َيْكُتْبُو َّللاه  ِمْنُو َل

 ] الترمذؼ [
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 ىذا حديث مريح جدًا: 

ُ َشا  ِكًرا َصاِبًرا(())َخْصَمَتاِف َمْف َكاَنَتا ِفيِو َكَتَبُو َّللاه

 اإليماف نصف صبر، ونصف شكر،

ُ َشاكِ  ـْ َيْكُتْبُو َّللاه ـْ َتُكوَنا ِفيِو َل ُ َشاِكًرا َصاِبًرا، َوَمْف َل  ًرا َوََّل َصاِبًرا(())َخْصَمَتاِف َمْف َكاَنَتا ِفيِو َكَتَبُو َّللاه

 ما ىما ىاتاف الصفتاف والخصمتاف ؟ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 َنَظَر ِفي ِديِنِو ِإَلى َمْف ُىَو َفْوََُو(( ))َمفْ 

أكبر خطأ عند إخواننا أف أحدنا يوازف نفسو مع رجٍل عاص، أنا الحمد  ممؾ أمامو، يوازف نفسو مع واحد أكل 
ماال حراًما، مع مرتكب كبيرة، مع شارب خمر، مع مف ال يصمي، طبعًا أنت ممؾ أمامو، أما البطولة في الديف 

نفسؾ مع مف ىو فوقؾ، مع أصحاب رسوؿ هللا، مع ىؤالء الرجاؿ الذيف أحبوا رسوؿ هللا الذيف، وفدوه  أف توازؼ 
 بأرواحيـ، وأنفقوا ماليـ، وبذلوا الغالي والرخيص، والنفس والنفيس.

َتَدى ِبِو، َوَمْف َنَظَر ِفي ُدْنَياُه ِإلَ  َْ  ى َمْف ُىَو ُدوَنُو َفَحِمَد َّللاهَ َعَمى(())َمْف َنَظَر ِفي ِديِنِو ِإَلى َمْف ُىَو َفْوََُو َفا

نظرتاف رائعتاف تجعبلنؾ أسعد الناس في أمر دينؾ، انظر إلى أصحاب رسوؿ هللا، إلى المؤمنيف الصادقيف، إلى 
العمماء العامميف، إلى المخمصيف، إلى المضحيف، إلى الباذليف في أمر الديف، ال توازف نفسؾ مع سوقة الناس، 

 لناس، مع عامة الناس، مع المنحرفيف، مع العصاة، مع الفاسقيف، مع الفاجريف، إنؾ إذا وازنت نفسؾمع دىماء ا

 معيـ بقيت في مكانؾ، وال ترقى.

مثبًل طالب اجتياده وسط، اجعمو مع طبلب أغبياء جدًا، مع طبلب بمو، مع طبلب متخمفيف عقميًا، يجد نفسو 
وقة يكوف آخر واحد، إذا جمس ىذا الطالب مع طبلب متخمفيف عقميًا ال عبقرًيا، فمتة زمانو، أدخمو في شعبة متف

يجتيد إطبلقًا، يبرؾ، أما إذا دخل إلى شعبة متفوقة، ورأػ ضعفو في المغة، وضعفو في الرياضيات، وضعفو في 
مع مف كذا يجتيد، فأنت إذا أردت التفوؽ فبل ينبغي أف توازف نفسؾ مع مف ىـ دونؾ في الديف، بل وازف نفسؾ 
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 ىـ فوقؾ.

مثبًل اقرأ عف أصحاب رسوؿ هللا، اقرأ عف ورعيـ، اقرأ عف بذليـ وتضحيتيـ، اقرأ عف بذليـ لرسوؿ هللا، اقرأ عف 
حفظيـ لمقرآف، اقرأ عف دعوتيـ إلى هللا عز وجل، اقرأ عف المودة التي بينيـ، اقرأ عف كل ذلؾ تر نفسؾ صغيرًا، 

عصاة مف عامة الناس، مف دىماء الناس كيف ترقى ؟ ىذه نصيحة رسوؿ  اجتيد، أما إذا وازنت نفسؾ مع أناس
هللا، في أمر دينؾ انظر إلى مف ىو فوقؾ، أما في أمر دنياؾ، ساكف في بيت، ىناؾ شخص ليس عنده بيت، 
بيتؾ ممؾ، غيرؾ بيتو باألجرة، بيتؾ يكفيؾ، غيرؾ بيتو ال يكفيو، عندؾ قوت يومؾ، وىناؾ مف ليس عنده قوت 

و، أجيزتؾ سميمة، غيرؾ يريد غسيل الكمية كل أسبوع مرتيف، صحتؾ طيبة، غيرؾ صحتو ليست طيبة، يوم
 بصرؾ حاد، غيرؾ بصره فيو ضعف.

في أمر الدنيا انظر إلى مف ىو دونؾ تر نفسؾ مغمورًا في النعـ، غارقًا بيا، يمتمئ قمبؾ امتنانًا  عز وجل، 
ميـ، السمع سميـ، النطق سميـ، العقل سميـ، عندؾ أوالد، عندؾ زوجة، األعضاء سميمة، الحركة سميمة، البصر س

 عندؾ أىل، عندؾ قوت يومؾ.

ُ َشاكِ  ـْ َيْكُتْبُو َّللاه ـْ َتُكوَنا ِفيِو َل ُ َشاِكًرا َصاِبًرا، َوَمْف َل ًرا َوََّل َصاِبًرا ؛ َمْف َنَظَر ِفي ))َخْصَمَتاِف َمْف َكاَنَتا ِفيِو َكَتَبُو َّللاه
َتَدى ِبِو، َوَمْف َنَظَر ِفي ُدْنَياُه ِإَلى َمْف ُىَو ُدوَنُو َفَحِمَد َّللاهَ َعَمى َما فَ ِدينِ  َْ َمُو ِبِو َعَمْيِو...((ِو ِإَلى َمْف ُىَو َفْوََُو َفا  ضه

اإلنساف أحيانًا إذا زار مستشفى فبل مانع، انظر إلى أجنحة األمراض الجمدية، كل منظر ينفر، أمراض 
أمراض جياز اليضـ، أمراض الجياز الدوراف، أمراض القمب، إذا أكرمنا هللا عزوجل بصحة، ونحف األعصاب، 

بيف أىمينا، ليس أحدنا مضطًرا لمتحاليل فيذه نعمة، اإلنساف يضطر أف يسافر خارج القطر ليعالج، يجد 
 ا كبيًراالصعوبات والمشقات، واألجر الكبير، فإذا عافى هللا اإلنساف يكوف قد أكرمو إكرامً 

ـْ  ، ))... َوَمْف َنَظَر ِفي ِديِنِو ِإَلى َمْف ُىَو ُدوَنُو، َوَنَظَر ِفي ُدْنَياُه ِإَلى َمْف ُىَو َفْوََُو َفَأِسَف َعَمى َما َفاَتُو ِمْنُو َل
ُ َشاِكًرا َوََّل َصاِبًرا((  َيْكُتْبُو َّللاه
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 ىذه نصيحة ثانية، النصيحة األولى: 

 لـ يجعل هللا تعالى في َمبو رحمًة لمبشر(())خاب عبد وخسر، مف 

 ىذا أوؿ مقياس، النصيحة الثانية:

ف خفت غيًا فأمسؾ((  ))خذ اْلمر بالتدبير، فإذا رأيت في عاَبتو خيرًا فامض، وا 

 النصيحة الثالثة: 

ـْ َتُكو  ُ َشاِكًرا َصاِبًرا، َوَمْف َل ُ َشاِكًرا َوََّل َصاِبًرا ؛ َمْف َنَظَر ))... َخْصَمَتاِف َمْف َكاَنَتا ِفيِو َكَتَبُو َّللاه ـْ َيْكُتْبُو َّللاه َنا ِفيِو َل
َتَدى ِبِو، َوَمْف َنَظَر ِفي ُدْنَياُه ِإَلى َمْف ُىَو ُدوَنُو َفَحِمَد َّللاهَ عَ  َْ َمُو ِبِو َعَمْيِو ِفي ِديِنِو ِإَلى َمْف ُىَو َفْوََُو َفا َمى َما َفضه

ُ َشاِكًرا َص   اِبًرا، َوَمْف َنَظَر ِفي ِديِنِو ِإَلى َمْف ُىَو ُدوَنُو، َوَنَظَر ِفي ُدْنَياُه ِإَلى َمْف ُىَو َفْوََُو َفَأِسَف َعَمى َماَكَتَبُو َّللاه
ُ َشاِكًرا َوََّل َصاِبًرا(( ـْ َيْكُتْبُو َّللاه  َفاَتُو ِمْنُو َل

أسيا نعمة اليدػ، فالذؼ عرؼ هللا بالمناسبة سيدنا عمي رضي هللا عنو صنف النعـ ثبلثة أصناؼ، جعل في ر 
أييا اإلخوة ما فاتو شيء، ينبغي أاّل يندـ عمى شيء، مف عرؼ هللا، وعرؼ أمره، وطبق أمره، ىذا ال ينبغي أف 
ذا فقدت هللا فماذا وجدت ؟ يا ربي ماذا فقد  يندـ عمى شيء فاتو مف الدنيا، ألنؾ إذا وجدت هللا فماذا فقدت ؟ وا 

 د مف فقدؾ ؟.مف وجدؾ ؟ وماذا وج

النعمة الثانية نعمة الصحة، ما دمت تتمتع بصحة جيدة أنت وأىمؾ وأوالدؾ فعمى الدنيا السبلـ، كل الدنيا لقمتاف 
تمؤل بيما معدتؾ، بيت يؤويؾ، ولقمتاف تمؤل بيما معدتؾ، ىذه الدنيا كميا، وكل ىذا الصراع، وكل ىذا الشقاء، 

ىذه المشكبلت إنما مف أجل شيء تافو زائل، وال تنافسوا في شيء أنتـ وكل ىذا الحسد، وكل ىذه البغضاء، وكل 
 عنو زائموف.

ِ ْبِف ِمْحَصٍف َوَكاَنْت َلُو ُصْحَبٌة َقاَؿ: َقاَؿ  النعمة الثالثة الكفاية، أف يكوف عندؾ قوت يومؾ، ليذا َعْف َعْبِد َّللاَّ
: ـَ  َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ْنَيا(( ))َمفْ  َُوُت َيْوِمِو َفَكَأنهَما ِحيَزْت َلُو الدُّ ـْ آِمًنا ِفي ِسْرِبِو، ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه، ِعْنَدُه   َأْصَبَح ِمْنُك

 ]الترمذؼ[

اآلف ىناؾ حديث رواه اإلماـ الطبراني عف ابف عباس، وىو حديث خطير، يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ كممة 
لقمح مادة خطيرة في حياة اإلنساف، يعني مادة ميمة، ليس معنى أنيا مادة مؤذية، ىذا خطيرة إذا ذكرتيا، تقوؿ: ا

 معنى خطير، أمر خطير، شيء خطير، وىكذا.

 يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

 ))ما نقض َـو العيد إَّل سمط عمييـ عدوىـ((

 ]الطبراني في الكبير عف ابف عباس، والبييقي في الشعب[

ناس مع هللا عز وجل، أنت عاىدت هللا عمى أف تستقيـ عمى أمره، عاىدتو أف تعرفو في أّؼ عيد ىذا ؟ عيد ال
 الدنيا، عاىدتو أف تعبده، عاىدتو أف تفعل الصالحات،

 ))ما نقض َـو العيد إَّل سمط عمييـ عدوىـ(( 

 وربنا عز وجل قاؿ:

ُ ِلْمَكاِفِريَف َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف َسِبيالً   ﴾﴿َوَلْف َيْجَعَل َّللاه

 [141] سورة النساء: 

 وقاؿ تعالى:

َ ُيَداِف َُ َعِف الهِذيَف َآَمُنوا﴾  ﴿ِإفه َّللاه

 [38] سورة الحج: 

 وقاؿ تعالى: 
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ـْ﴾ ُ َفاَل َغاِلَب َلُك ـُ َّللاه  ﴿ِإْف َيْنُصْرُك

 [160] سورة آؿ عمراف: 

﴾ ـْ َ َيْنُصْرُك  ﴿ِإْف َتْنُصُروا َّللاه

 [7] سورة دمحم: 

ََبْ  ﴿َوَعَد َّللاهُ  ـْ ِفي اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخَمَف الهِذيَف ِمْف  اِلَحاِت َلَيْسَتْخِمَفنهُي ـْ َوَعِمُموا الصه ـْ َوَلُيَمكَِّنفه الهِذيَف َآَمُنوا ِمْنُك ِمِي
ـْ َأْمنًا﴾ ـْ ِمْف َبْعِد َخْوِفِي َلنهُي ـْ َوَلُيَبدِّ ـُ الهِذي اْرَتَضى َلُي ـْ ِديَنُي  َلُي

 [55ور: ] سورة الن

 قاؿ تعالى:

 ﴿َمْف َعِمَل َصاِلحًا ِمْف َذَكٍر َأْو ُأْنَِى َوُىَو ُمْؤِمٌف َفَمُنْحِيَينهُو َحَياًة َطيَِّبًة﴾

 [97] سورة النحل: 

 آيات كثيرة جدًا تؤكد أف المؤمف إذا آمف حقيقًة فمو عند هللا مكافأة في الدنيا قبل اآلخرة، لذلؾ:

 ط عمييـ عدوىـ، وما حكموا بغير ما أنزؿ هللا إَّل فشا فييـ الفقر(())ما نقض َـو العيد إَّل سم

إذا حكموا بغير ما أنزؿ هللا، إذا اتخذوا شيئًا مف صنع أنفسيـ، إذا اتخذوا شيئًا ىـ صنعوه بجيميـ، أو بنزواتيـ، 
 أو لمصمحتيـ، أو ألنانيتيـ.

 ت فييـ الفاحشة إَّل فشا فييـ الموت (())وما حكموا بغير ما أنزؿ هللا إَّل فشا فييـ الفقر، وَّل ظير 

والموت ىنا كناية عف المرض العضاؿ، كمرض اإليدز اآلف، في العالـ عشرة مبلييف إنساف يحمموف ىذا 
 المرض، وىذا مرض مميت، مرض عضاؿ.
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، وما منعوا ))وَّل ظيرت فييـ الفاحشة إَّل فشا فييـ الموت، وَّل طففوا المكياؿ إَّل منعوا النبات، وأخذوا بالسنيف
 الزكاة إَّل حبس عنيـ القطر((

مطر السماء لو قوانيف، العاقل مف يبحث عف العمة الخفية، ال عف العمة الظاىرة، مثبًل الزلزاؿ لو عمة ظاىرة، 
يقوؿ لؾ: تموت في طبقات األرض الدنيا، انزالؽ طبقة عف طبقة، ىذه عمتو الظاىرة، أما عمتو الخفية أف هللا عز 

ىبلؾ ىذه البمدة، فدائمًا اإلنساف العاقل يتجاوز الشيء الظاىر إلى الشيء الخفي، يضربوف مثبل لذلؾ: وجل أراد إ 
أنؾ إذا دخمت بيًتا صاحبو قد اغتصبو مف إخوتو، لو أف أًبا ترؾ بيًتا وأحد اإلخوة اغتصب ىذا البيت مف بقية 

ـ عاطفتاف، عاطفة إعجاب باتساع ىذا البيت، إخوتو، وزينو، وفرشو، واعتنى بو، فإذا دخمت ىذا البيت أنت أما
وأناقة ىذا الفرش، وذوؽ صاحب البيت، وبيف احتقاٍر لعدوانو عمى إخوتو، كاف يجب أف يبيع ىذا لبيت، وأف 
يوزع الثمف بيف إخوتو جميعًا، فاإلنساف السطحي يعجب بذوؽ صاحب البيت، واختيار ىذا الفرش األنيق، وتمتعو 

العاطفة العميقة يرػ أف ىذا اإلنساف ظالـ، وأنو مغتصب، وأنو أخذ ما ليس لو، فاإلنساف  بالذوؽ، بينما صاحب
ال ينبغي أف يبقى في ظواىر األمور، بل عميو أف يعود إلى خمفياتيا، إلى األسباب الخفية، فإذا رأيت أف المطر 

فمف عبلمات قياـ الساعة كما ذكر  ال ينزؿ، وأف السماء قد ُحبست، و أف النبات ال ينبت، أو أف الموت قد فشا،
 النبي عميو الصبلة والسبلـ:

َُتل((  ))موت كعقاص الغنـ، َّل يدري القاتل فيـ يقتل، وَّل المقتوؿ فيـ 

 ]رواه مسمـ بمفع: يأتي عمى الناس يـو ال يدرؼ القاتل فيـ َقَتل، وال المقتوؿ فيـ ُقتل[

ـَ يقتل، وال المقتوؿ يعرؼ لماذ ا ُقتل، ىذا مف عبلمات قياـ الساعة، لذلؾ الحديث الذؼ رواه ابف ال القاتل يعرؼ ل
عباس عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: خمس بخمس ىذه بتمؾ ىذه المصيبة، الكبيرة بيذا الذنب الكبير، ىذه الجائحة بيذا 

 الظمـ، ىذا الفقر بيذا العصياف، خمس بخمس، لما تقرأ قولو تعالى:

 ِتياًل﴾﴿َوََّل ُيْظَمُموَف فَ 

 [71] سورة اإلسراء: 
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 الفتيل خيط في شقي النواة، ولما تقرأ قولو تعالى:

 ﴿َوََّل ُيْظَمُموَف َنِقيرًا﴾

 [124] سورة النساء: 

 نتوء مدببة في طرؼ النواة، غشاء رقيق يغمف النواة. 

  سبحانو وتعالى قاؿ:أييا الناس أنتـ ال تظمموف ال بقدر النقير، وال بقدر الفتيل، وال بقدر القطمير، وهللا

ـْ﴾ ُ ِلَيْظِمَمُي  ﴿َفَما َكاَف َّللاه

 [40] سورة العنكبوت: 

إذا  -خمس بخمس  -ربه َد عصيتؾ، ولـ تعاَبني، َاؿ: عبدي لقد عاَبتؾ، ولـ تدر  -))خمس بخمس 
رأت حديث النبي العدناف((  َرأت القرآف، َو

اب الحقيقية لكي تطمئف نفسؾ، ىناؾ إلو عظيـ بيده كل ورأيت كيف أف هللا سبحانو وتعالى يضعؾ أماـ األسب
ىاف عمى الناس اكتساب الماؿ، حبلال  -ما نقض قـو عيد هللا عز وجل  -ىذه بتمؾ  -خمس بخمس  -شيء 

، وال دجاجة غدًا، ضع رأسؾ بيف  أو حراًما، يقوؿ لؾ ليست بينيما فرؽ، ال تدقق، حط بالخرج، بيضة اليـو
 اع الروس. الرؤوس، وقل: يا قطّ 

ىذه كممات الناس، أنا عندؼ أوالد، ماذا أفعل ؟ مف ىنا إلى يـو هللا يفرجيا هللا، تفضل وتحّمل، قاؿ: يا رسوؿ 
هللا عظني، وال تطل، أنا طبعي ضيق، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: قل آمنت با، ثـ استقـ، قاؿ: أريد أخف مف 

 ؿ: فاستعد لمببلء، ال تريد االستقامة التامة، تحّملذلؾ، ىذه ثقيمة، قاؿ: أريد أخف مف ذلؾ، قا

ىاف هللا عمييـ، فيانوا عمى هللا، شربوا الخمر مِاًل، إنساف شارب لمخمر، إنساف زاف،  -))خمس بخمس 
 إنساف مالو حراـ((

 يا أخي قسوة الدىر أجبرتني عمى ىذا، قمب لي ظير المجّف، القدر يسخر مني، تفضل، ىذا هللا عز وجل.

 سبني ابف آدـ، وما كاف لو أف يسبني، يسبني إذا سب الدىر، وأنا الدىر، أقمبو كيف أشاء.ي
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 ))ما نقض َـو العيد إَّل سمط عمييـ عدوىـ، وما حكموا بغير ما أنزؿ هللا إَّل فشا فييـ الفقر((

 يعني إذا حكموا بغير ما أنزؿ هللا، قاؿ تعالى:

ـْ ِبَما َأْنَزَؿ َّللاهُ  ـْ َيْحُك ـُ اْلَكاِفُروَف﴾﴿َوَمْف َل   َفُأوَلِئَؾ ُى

 [44] سورة المائدة: 

 في سورة واحد، وفي صفحة واحدة، قاؿ تعالى:

ـُ اْلَكاِفُروَف﴾ ُ َفُأوَلِئَؾ ُى ـْ ِبَما َأْنَزَؿ َّللاه ـْ َيْحُك  ﴿َوَمْف َل

 [47] سورة المائدة: 

ُ َفُأوَلِئَؾ ُىـُ  ـْ ِبَما َأْنَزَؿ َّللاه ـْ َيْحُك  الظهاِلُموَف﴾ ﴿َوَمْف َل

 [45] سورة المائدة: 

 فاسقوف، وظالموف، وكافروف، 

 ))وَّل ظيرت فييـ الفاحشة إَّل فشا فييـ الموت، وَّل طففوا المكياؿ((

ف كاف ببياف لمبضاعة  يعني سمبوا أمواؿ بعضيـ، أكموا أمواؿ بعضيـ بالباطل، إف كاف في وزف غير صحيح، وا 
ف  ف كاف باحتكار، وا  ف كاف في ربح بأضعاؼ مضاعفة.غير صحيح، وا  ف كاف باستغبلؿ، وا   كاف بتدليس، وا 

 ))وَّل طففوا المكياؿ إَّل منعوا النبات، وأخذوا بالسنيف، وما منعوا الزكاة إَّل حبس عنيـ القطر((

فأنت كونؾ مؤمًنا تقرا القرآف، وتقرأ أحاديث النبي عميو الصبلة والسبلـ ال تدىش، ال ينبغي أف تندىش لظواىر 
 ألشياء، ابحث عف خمفياتيا، ابحث عف األسباب البعيدة.ا

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

485 

 أوؿ حديث:

 ))خاب عبد وخسر مف لـ يجعل هللا تعالى في َمبو رحمًة لمبشر((

 والحديث الثاني: 

ف خفت غيًا فأمسؾ((  ))خذ اْلمر بالتدبير، فإذا رأيت في عاَبتو خيرًا فامض، وا 

 والحديث الثالث:

ُ َشاِكًرا َوََّل َصاِبًرا ؛ َمْف نَ  ))َخْصَمَتاِف َمْف َكاَنَتا ـْ َيْكُتْبُو َّللاه ـْ َتُكوَنا ِفيِو َل ُ َشاِكًرا َصاِبًرا، َوَمْف َل َظَر ِفي ِفيِو َكَتَبُو َّللاه
َتَدى ِبِو، َوَمْف َنَظَر ِفي ُدْنَياُه ِإَلى َمْف ُىَو ُدوَنُو َفَحِمَد َّللاهَ عَ  َْ َمُو ِبِو َعَمْيِو َكَتَبُو ِديِنِو ِإَلى َمْف ُىَو َفْوََُو َفا َمى َما َفضه

ُ َشاِكًرا َصاِبًرا، َوَمْف َنَظَر ِفي ِديِنِو ِإَلى َمْف ُىَو ُدوَنُو، َوَنَظَر ِفي ُدْنَياُه ِإَلى َمْف ُىَو َفْوََوُ  َفَأِسَف َعَمى َما َفاَتُو  َّللاه
ُ َشاِكًرا َوََّل َصاِبًرا(( ـْ َيْكُتْبُو َّللاه  ِمْنُو َل

 حديث الخامس :وال 

))خمس بخمس ؛ َيل: يا رسوؿ هللا وما خمس بخمس ؟ َاؿ: ما نقض َـو العيد إَّل سمط عمييـ عدوىـ، وما 
حكموا بغير ما أنزؿ هللا إَّل فشا فييـ الموت، وَّل منعوا الزكاة إَّل حبس عنيـ القطر، وَّل طففوا المكياؿ إَّل 

 حبس عنيـ النبات، وأخذوا بالسنيف((

 الكبير عف ابف عباس[ ]الطبراني في

 الحديث السادس: يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ فيما رواه البزار عف ابف عمر: 

 ))خمس مف اإليماف، مف لـ يكف فيو شيء منيف فال إيماف لو...((

 ] البزار عف ابف عمر[
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 مقياس دقيق: 

 ...(())خمس مف اإليماف، مف لـ يكف فيو شيء منيف فال إيماف لو، التسميـ ْلمر هللا

شيء وقع، وقع إذًا أراده هللا، سمح هللا بو، سمح هللا بو إذًا ىو عيف الحكمة، وعيف الرحمة، وعيف المطف، وعيف 
العدالة، وعيف الخير، ما داـ قد وقع فيو خير، لكف الشر بمفيـو الناس إذا سمبيـ دنياىـ، ىذا شر عندىـ، أما 

ذا رجعوا ذا ضمنوا آخرتيـ، مف ىنا يأتي الفرؽ بيف الخير والشر، الشر  الخير عند هللا إذا عرفوا ربيـ، وا  إليو، وا 
نسبي، الشر بنظر طفل صغير أخذت منو المعبة وديست باألقداـ، ودفعو أبوه لمدراسة، وناؿ أعمى المراتب، حينما 
سة، أخذت منو، وبكى فيذا في نظره شر، لكف في نظر األب الذؼ ينظر إلى مستقبل ابنو كيف دفعو لمدرا

وتأميف مستقبمو، وتحقيق مرتبة في المجتمع عالية، لذلؾ إذا نظر اإلنساف إلى الدنيا فكل شيء حـر منو شر، إذا 
قل ربحو شر، إذا فمس شر، إذا تجارتو لـ تكف رائجة شر، إذا أصابو مرض شر، إذا أصابتو مشكمة شر، أما إذا 

ذا كنت أقوؿ: لو كشف الغطاء، ورأيت المصاب نظر إلى اآلخرة فكل ىذه المصائب قد تكوف محض خير، لي
الذؼ ينزؿ باإلنساف يجب أف يذوب اإلنساف حبًا  عز وجل عمى أف ساؽ لو ىذه الشدة، ألف كل ِشّدة وراءىا 
َشّدة، وكل محنة وراءىا منحة، وكل بمية وراءىا دفع إلى هللا عز وجل، البد مف أف ترػ شيئًا تخافو فتمجأ إلى هللا 

 والمصيبة أحيانًا ميمتيا أف تزداد بيا معرفة با، وأف تزداد حبًا بو، لذلؾ:  عز وجل،

 ))خمس مف اإليماف، مف لـ يكف فيو شيء منيف فال إيماف لو، التسميـ ْلمر هللا...((

تو، ىذا أمر هللا، ىكذا يريد هللا عز وجل، ىذا قراره، كما يقولوف، ىذا تصرفو، ىذا فعمو، ىذه مشيئتو، ىذه إراد
ىذا قضاؤه، ىذا قدره، ىكذا يريد هللا عز وجل، ىل أنت أشد رحمة مف هللا عز وجل ؟ أشد حكمًة منو ؟ ال، ففي 
أعماؽ المؤمف ال ينتقد أفعاؿ ربو أبدًا، حسف الظف با ثمف الجنة، في أعماؽ المؤمف ال ينتقد أفعاؿ هللا عز 

 وجل.

 ))التسميـ ْلمر هللا والرضا بقضاء هللا((

يانًا عندؾ أمر تكويني، وعندؾ أمر تكميفي، هللا عز وجل نياؾ عف الربا، أقرضت إنساًنا قرًضا حسًنا، وبعد أح
سنة أعطاؾ عميو فائدة، تقوؿ: ال، يا أخي، أنا ال آخذ ىذا المبمغ، أنا أقرضت قرضًا حسنًا، قد يقاؿ لؾ: خذه، 

وقاؼ عنو، واألمر التكويني هللا عز وجل أراد شيًئا، أنت بحاجة ماسة لو، ىذا أمر هللا، ىذا أمر تشريعي، أنا 
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نقًصا في األمواؿ، في األنفس، في الثمرات، في األمف، خوؼ مثبًل، ىذا أمره التكويني، وذاؾ أمره التشريعي، 
 فمف عبلمات إيمانؾ أف تسمـ ألمره التشريعي والتكويني، قاؿ تعالى:

ََِيْيِف﴾ ُِْل َحظِّ اْْلُْن  ﴿ِلمذهَكِر ِم

 [11] سورة النساء: 

 ىذا أمر هللا عز وجل، إذا قاؿ رجل: الذكر كاألنثى فيذه األنثى تضج تشمئز، تنقـ، ال، قاؿ تعالى:

ـُ اْلِخَيَرُة ِمْف َأْمِرىِ  ُ َوَرُسوُلُو َأْمرًا َأْف َيُكوَف َلُي  َوَرُسوَلُو ـْ َوَمْف َيْعِص َّللاهَ ﴿َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍف َوََّل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َََضى َّللاه
 َفَقْد َضله َضاَلًَّل ُمِبينًا﴾

 [36] سورة األحزاب: 

ىذا أمر هللا عز وجل، إما أف أمره التشريعي ىكذا، فأنا مستسمـ، إني ال أصافح النساء، يا أخي ُحرجت أماـ 
 الناس، صرت صغيًرا مثل الطفل، كأني خائف، ىكذا قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

َساَء(())ِإنِّي   ََّل ُأَصاِفُح النِّ

 ]ابف ماجو عف أميمة بنت رقيقة[

ذا أحمو فيو حبلؿ، ال تدخل عقمؾ في  ىذا أمر هللا عز وجل، يجب أف تسمـ لو، إذا حـر هللا شيًئا فيو حراـ، وا 
 المحرمات، عقمؾ متعمق بمصمحتؾ، أما األمر اإلليي فمتعمق بمصمحة آخرتؾ، لذلؾ:

 يـ ْلمر هللا، والرضا بقضاء هللا...(())خمس مف اإليماف، التسم

قاؿ رجل: يا رب ىل أنت راض عني ؟ قاؿ: عبدؼ ىل أنت راض عني حتى أرضى عنؾ ؟ ىذا اإلماـ الشافعي 
رضي هللا عنو سمع رجبل يطوؼ حوؿ الكعبة يقوؿ: يا رب ىل أنت راض عني ؟ قاؿ لو: يا ىذا، ىل أنت راض 

رضى عنو، وأنا أتمنى رضاه ؟ قاؿ لو: إذا كاف سرورؾ بالنقمة عف هللا حتى يرضى عنؾ ؟ قاؿ: وكيف أ
 كسرورؾ بالنعمة فقد رضيت عف هللا.
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عندؾ إمكانية أف ترضى بمكروه القضاء، ببر القضاء، فأنت مؤمف، أما عمى اإلكراـ فقط فيذا كمف يعبد هللا عمى 
ف أصابتو فتنة انقمب عمى وجيو، خس  ر الدنيا واآلخرة.حرؼ، فإف أصابو خير اطمأف بو، وا 

والتفويض ألمر هللا، العواـ يقولوف: سممت أمرؼ إلى هللا عز وجل، هللا بيده كل شيء، سممت أمرؾ لحكيـ، 
 لقدير، لغني، لرحيـ، لعادؿ، سمـ أمرؾ إلى هللا.

 كف عف ىمومؾ معرضًا وكل األمور إلى القضا

 وكل اْلمور إلى القضا     كف عف ىمومؾ معرضاً 
 تنَس بو ما َد مضػى      عاجػػل و أبشر بخير

 لؾ في عواَبو رضػا      فمرب أمر مسخػػػط
 و لربما اتس َ الفضػا      ولربما ضاؽ المضيػق
 معترضػػا  فال تكف       هللا يفعل ما يشػػػاء
 فقس عمى ما َد مضى      هللا عودؾ الجميػػػل

الرضا بقضاء هللا، والتفويض ألمر هللا، والتوكل عمى هللا، نحف في أمّس الحاجة ليذا الحديث، التسميـ ألمر هللا، و 
 قاؿ تعالى:

ْل َعَمى َّللاهِ ِإنهَؾ َعَمى اْلَحقِّ اْلُمِبيِف﴾  ﴿َفَتَوكه

 [79] سورة النمل: 

ـْ ُمْؤِمِنيَف﴾ ـُ اْْلَْعَمْوَف ِإْف ُكْنُت  ﴿َوََّل َتِيُنوا َوََّل َتْحَزُنوا َوَأْنُت

 [139] سورة آؿ عمراف: 

ـُ ُنَداِوُلَيا َبْيَف النهاِس﴾﴿إِ  ُمُو َوِتْمَؾ اْْلَيها ََْرٌح ِمِْ ََْرٌح َفَقْد َمسه اْلَقْوـَ  ـْ   ْف َيْمَسْسُك

 [140] سورة آؿ عمراف: 

ـْ َيْأَلُموَف َكَما َتْأَلُموَف َوَتْرُجوَف ِمَف َّللاهِ َما ََّل َيْرُجوَف﴾  ﴿ِإْف َتُكوُنوا َتْأَلُموَف َفِإنهُي

 [104النساء:  ] سورة
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والتوكل عمى هللا، والصبر عند الصدمة األولى، بيف الصابر والفاجر زمف فقط، إذا أصابت أحَدنا مصيبٌة فالشقي 
، يتكمـ كممات قاسية، يتيجـ عمى عدالة هللا عز وجل، بعد ثبلثة أياـ  الجاىل غير المؤمف، الشقي يضج، يتبـر

ؿ وال قوة إال با، بعد ما أزبد وأرغد، وظير معدنو، وظير جيمو، تراه كّف وانطفأ، وقاؿ: ماذا نفعل، ال حو 
وظيرت نقمتو عمى هللا عز وجل، وظير ضيق أفقو، وظير جيمو، البطولة الصبر عند الصدمة األولى، عند 
َقاَؿ تمقي الخبر، ىذه البطولة، أما أؼ واحد غير صابر بعد ثبلثة أياـ ليس أمامو إال الصبر، لذلؾ، َعْف َثاِبٍت 

ـَ َقاَؿ:   َسِمْعُت َأَنًسا َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْدَمِة اْْلُوَلى((  ْبُر ِعْنَد الصه  ))الصه

 ] متفق عميو [

منا سيدنا عند أوؿ تمقي الخبر تقوؿ: الحمد  رب العالميف، الحمد  إذ لـ تكف في ديني، ىذه قاعدة، ىكذا عم
عمر، كل مشكمة ميما كانت كبيرة، أنت مستقيـ، لـ تأكل مااًل حرامًا، لـ تشرب خمرًا، لـ تجترغ عمى هللا، لـ 
تخرؽ حدود هللا، تعرؼ هللا، تعمل آلخرتؾ، أؼ مصيبة ىينة، أوؿ شيء قل: الحمد  الذؼ لـ تكف في ديني، 

يد بحديد ُيَحّل بالماؿ، والحمد  إذ أليمت الصبر عمييا، ىذا والحمد  إذ لـ تكف أكبر منيا، الصحة طيبة، حد
كبلـ يأتي عمى قمب اإلنساف بردًا وسبلمًا، الحمد  إف لـ تكف في ديني، والحمد  إذا لـ تكف أكبر منيا، 

 والحمد  إذا أليمت الصبر عمييا.

سميـ ْلمر هللا، والرضا بقضاء هللا، ))خمس مف اإليماف، مف لـ يكف فيو شيء منيف فال إيماف لو، الت
 والتفويض إلى هللا، والتوكل عمى هللا، والصبر عند الصدمة اْلولى((

كممة )لو( يجب أف تحذفوىا مف قاموسكـ، ليس في اإلسبلـ )لو(، ال تقل: لو أني فعمت كذا وكذا، ولكف قل قدر 
 اإليجابية، قاؿ تعالى:هللا، وما شاء فعل، إال أف اإلسبلـ استثنوا )لو( واحدة، لو 

ـْ َماًء َغَدًَا﴾  ﴿َوَأْف َلِو اْسَتَقاُموا َعَمى الطهِريَقِة َْلَْسَقْيَناُى

 [16] سورة الجف: 
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لو ما أكمُت ماال حراًما ما ُدّمر مالي، نعـ، لو ما أكمت ربا ما حدث معي ىكذا، صحيح، لؾ أف تقوؿ ىذا ألف 
بكذا، ىذه قوليا مفيد جدًا، ىذه مف عبلمة إيمانؾ، لو اإليجابية مسموح  مرة، لو ما تجاوزت حدود هللا ما ابتميتُ 

بيا، إذا جاءتؾ مشكمة بسبب معصية قمت: لوال ىذه المعصية لما أصابني ما أصابني، ىذه الكبلـ منتيى 
 اإليماف، أما لو ذىبت مف ىذا الطريق لما أصبت بيذا الحادث، ال، كل شيء بقضاء مف هللا وقدر.

...:َعْف أَ  ـَ  ِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ، َوَما َشاَء َفَعَل،  َر َّللاه َُْل ََده ي َفَعْمُت َكَذا َوَكَذا، َوَلِكْف  َفِإفه َلْو َتْفَتُح َعَمَل ))ِإْف َأَصاَبَؾ َشْيٌء َفاَل َتُقْل: َلْو َأنِّ
ْيَطاِف((  الشه

 مـ، أحمد، ابف ماجو [] مس

 الحديث الذؼ بعده، وما زلنا في حرؼ الخاء، ىذه الخاء مباركة:

 ))خياركـ مف ذكركـ با رؤيتو، وزاد في عممكـ منطقو، ورغبكـ باآلخرة عممو((

 ]مسند أبي يعمى الموصمي عف ابف عباس[

مؾ، بيف جيرانؾ، إذا أطممت عمييـ أحبوا خيار الناس يعني إذا تعممت القرآف الكريـ، وعممتو فأنت مستقيـ بيف أى
هللا مف خبللؾ، تجد المؤمف المنيب إلى هللا إذا زار أىمو ذكرىـ با، لو بقي ساكًتا فسمتو حسف، كما قاؿ النبي 
 ، عميو الصبلة والسبلـ، أعجبو سمتنا، وزينا، سمتو حسف، وجيو منير، نيتو طيبة، صدره سميـ، فإذا دخل إلى قـو

 يذكروف هللا عز وجل حينما يرونو. زار أناساً 

 ))خياركـ مف ذكركـ با رؤيتو، وزاد في عممكـ منطقو((

عممؾ قضية، عممؾ تفسير آية، عممؾ قضية في العقيدة، عممؾ حديًثا شريًفا صحيًحا، عممؾ توجيًيا نبوًيا، 
 .صمى هللا عميو و سمـعممؾ شيًئا عف أصحاب رسوؿ هللا 

اننا زارني في البيت، قمت لو: كل درس مف الدروس يصبح لبنة، أنت ال تشعر كـ مف اليـو ذكرت ألخ مف إخو 
حديث ُشِرح، أما أنت فبعد ستة أشير تجد عندؾ بناء، لبنة فوؽ لبنة، اجمس مع واحد جاىل تعرؼ أف لؾ موقًفا 

و عممؾ الصالح، صحيًحا، ىذه حبلؿ، ىذه حراـ، مرحمة ثالثة أصبحت سعيًدا، صار لؾ مستوػ نفسي راؽ، وسبب
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وعممؾ الصالح سببو العمـ الذؼ تعممتو، اإلنساف ال يشعر في جمسة واحدة ماذا صار معو، ولكف عمى المداومة 
واالستمرار، يضع لبنة فوؽ لبنة، ودرًسا فوؽ درس، حقيقة فوؽ حقيقة، في القرآف، في الحديث، في الفقو، عندئذ 

ربًا، امتؤل حكمًة، عنده كبلـ لطيف، عنده مواقف لطيفة، عنده مشاعر يشعر أنو إنساف آخر، امتؤل عممًا، امتؤل ق
ف زوارىا ىـ عمارىا، فطوبى لعبد تطير في بيتو،  عالية، ىكذا المؤمف، فمذلؾ، إف بيوتي في األرض المساجد، وا 

 ثـ زارني، وحق عمى المزور أف يكـر الزائر.

د بو إلى األبد، فييا آية قرآنية تفيميا تجعل في في المساجد ليس عندنا شاؼ، وكعؾ، ولكف فييا حديث تسع
حياتؾ انعطافًا، تقوؿ: أنا منذ أف حضرت ىذا الدرس، وفيمت ىذه اآلية صار عندؼ انعطاؼ في حياتي، 
اإلنساف قد يسعد بفكرة، قد يسعد بالتفاتة إلى هللا عز وجل، قد يسعد بإشراؽ في قمبو، فيذه المساجد بيوت هللا، 

 يرزؽ كل مف دخميا، قاؿ تعالى:وربنا عز وجل 

َ َيْرُزُؽ َمْف َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب﴾ ََاَلْت ُىَو ِمْف ِعْنِد َّللاهِ ِإفه َّللاه ـُ َأنهى َلِؾ َىَذا   ﴿ََاَؿ َيا َمْرَي

 [37] سورة آؿ عمراف: 

، في حوائجيـ، حتى اإلنساف ال يقمق إذا أغمق دكانو، مشكمة، جمده، جاء إلى الجامع، ىـ في مساجدىـ وهللا
 تحل أمورؾ.

ىناؾ قصة لمتسمية، واحد ضاع حماره، والطحنة في الطاحوف، ويريد أف يسقي أرضو، وجاء وقت الدرس، ىذه 
يروييا بعض العمماء، فترؾ الطحنة في الطاحونة، والدابة ضائعة، وأرضو لـ يسقيا، جاء وحضر مجمس العمـ، 

جاره، وجاره نسي األرض، ناـ فطفا الماء عمى أرضو وسقاىا، ىذه  جاء الخبز بالخطأ إلى البيت، أعطوه خبز
 مف باب الطرؼ، ىـ في مساجدىـ، وهللا في حوائجيـ، والدابة عادت وحدىا.

 ))خياركـ مف ذكركـ با رؤيتو، وزاد في عممكـ منطقو، ورغبكـ باآلخرة عممو((

 الخير األوؿ: مف ذكركـ با رؤيتو.
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 الحديث اآلخر:

 ركـ مف لـ يترؾ آخرتو لدنياه، وَّل دنياه آلخرتو، ولـ يكف كاًل عمى الناس(()) خي

 ] رواه الديممي [

 أقبل عمى آخرتو، عمى معرفة هللا، ودنياه أخذ منيا بنصيب، 

 ))وَّل دنياه آلخرتو((

ؾ حرفة مثبًل، أقاـ موازنة، الماؿ قواـ الحياة، قيمة المرء ما يحسنو، لؾ مصمحة، لؾ حرفة تخدـ الناس بيا، عند
 لؾ وظيفة تنفع الناس بيا، وتكسب منيا قوت يومؾ، وتنفق بيا عمى أىمؾ،

 ))خيركـ مف لـ يترؾ آخرتو لدنياه، وَّل دنياه آلخرتو، ولـ يكف كاًل عمى الناس((

ياة، يده عميا، وليست سفمى، لـ يكف كبًل عمى الناس، وُخيِّر سميماف بيف الماؿ والممؾ والعمـ، ثبلث قوػ في الح
قوة الماؿ، وقوة الممؾ، وقوة العمـ، سيدنا سميماف خيِّر بيف الماؿ والممؾ والعمـ، فاختار العمـ، فأعطي الممؾ 

 والماؿ.

 اختار العمـ، قاؿ تعالى:

 ﴿َوَمْف ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِِيرًا﴾

 [269] سورة البقرة: 

دده، أنت بالحكمة تجعل العدو صديقًا، وبالحمق تجعل الصديق عدوًا، أنت بالحكمة تجمب الماؿ، وبالحمق تب
 أنت بالحكمة تجعل مف الزوجة السيئة صالحًة، وبالحمق تجعل الصالحة سيئًة، فمما قاؿ تعالى:

 ﴿َوَمْف ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِِيرًا﴾

 [269] سورة البقرة: 
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 خّير بيف الماؿ والممؾ والعمـ، فاختار العمـ، فأعطي الممؾ والماؿ. ىذا أثمف عطاء، سيدنا سميماف

 ىذا مصداؽ قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ:

 ))مف آِر دنياه عمى آخرتو خسرىما معًا ومف آِر آخرتو عمى دنياه ربحيما معًا((

 ]ورد في األثر[

مى مصاريعيا، أىمؾ باب لمخير، االعتناء والخير كثير وقميٌل فاعمو، شيء يعصر القمب أبواب الخير مفتحة ع
بالزوجة وتعميـ الزوجة، واالعتناء بالبنات الصغار، وتعميـ البنات الصغار فروض الديف والصبلة والقرآف، والتفقو 
بالديف بمحمؾ التجارؼ باب لمخير، تنصح المسمميف، تكوف صادًقا معيـ، تعطييـ بضاعة جيدة بسعر معتدؿ، 

ارب، مع الجيراف، مع إخوانؾ، أبواب الخير مفتحة عمى مصاريعيا، أف تعتني بيرة، أف في عبلقتؾ مع األق
تعتني بحيواف ليس لو مف يرعاه مثبًل، أف تنفق مف مالؾ، أف تنفق مف جاىؾ، أف تنفق مف وقتؾ، أف تنفق مف 

الد عمل صالح، عضبلتؾ، ربنا عز وجل ركب الحياة كميا عمى العمل الصالح، زواجؾ عمل صالح، إنجاب األو 
تربية األوالد عمل صالح، تزويج األوالد عمل صالح، تزويج البنات عمل صالح، تأميف عمل البنؾ عمل صالح، 
كيفما تحركت فأبواب العمل الصالح مفتحة، إذا قرأت القرآف، إذا عممت القرآف، إذا حضرت مجمس عمـ، إذا 

ا نييت عف المنكر، إذا سخرت جاىؾ لخدمة نصحت الناس، إذا عممت العمـ، إذا أمرت بالمعروؼ، إذ
 المظموميف، كيفما تحركت فعندؾ العمل الصالح مفتحة أبوابو عمى مصاريعيا.

 الخير كثير، وقميٌل فاعمو، والحديث األخير: 

 ))خير الصداؽ أيسره((

 ]الحاكـ في المستدرؾ عف عقبة بف عامر، والبييقي في السنف الكبرػ[

، إذا كانت المرأة صالحة مؤمنة تقية، كاف صداقيا قميبل فبل ينبغي أف تخجل بو، بل ىذا الحديث خاص بالنساء
ينبغي أف تفتخر بو، ألف النبي عميو الصبلة والسبلـ يذكر في أحاديث كثيرة أف أعظـ النساء بركة أقميف مؤنًة، 

 طمباتيا قميمة، أعظـ النساء بركة أقميف ميرًا، وخير الصداؽ أقمو.
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:ىذا الحديث  ـَ  رائع جدًا، َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت َقاَؿ ِلي َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

يهاِؾ َوُمَجاَلَسَة اْْلَْغِنَياِء، َوََّل  ْنَيا َكَزاِد الرهاِكِب، َواِ   َتْسَتْخِمِقي َِْوًبا َحتهى ))ِإَذا َأَرْدِت المُُّحوَؽ ِبي َفْمَيْكِفِؾ ِمْف الدُّ
 َِِّعيِو((ُترَ 

 ] الترمذؼ [

ليس ىناؾ امرأة فيما أعمـ تمبس اآلف ثوًبا مرقًعا، أّؼ امرأة عندىا مف الثياب أضعاؼ أضَعاؼ ما ىي بحاجة 
إليو، الكممة الشائعة: شاىدوا عمي ىذا الثوب مرة واحدة، إذًا ينبغي أف تجيد زوجيا فوؽ ما يطيق، ينبغي أف 

ي أف تجعمو صغيرًا بيف الناس، ينبغي أف تدفعو إلى ما ال يرضي هللا، لذلؾ تدفعو إلى كسب الماؿ الحراـ، ينبغ
الصحابية الجميمة كانت تقوؿ لزوجيا: يا فبلف اتق هللا فينا، نصبر عمى الجوع، وال نصبر عمى الحراـ، فالمرأة 

رض ال ينبغي أف التقية التي تطمح بالجنة، وأف تكوف مع رسوؿ هللا، وأف تكوف في جنة عرضيا السماوات واأل
 تثقل عمى زوجيا، وال سيما في األياـ العصيبة، في األياـ عصيبة ينبغي أف تكوف عونًا لزوجيا.

: ـَ  َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت َقاَؿ ِلي َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْنَيا َكَزاِد  يهاِؾ َوُمَجاَلَسَة اْْلَْغِنَياِء، َوََّل َتْسَتْخِمِقي َِْوًبا َحتهى ))ِإَذا َأَرْدِت المُُّحوَؽ ِبي َفْمَيْكِفِؾ ِمْف الدُّ الرهاِكِب، َواِ 
 ُتَرَِِّعيِو((

طبعًا األغنياء غير المؤمنيف، ألنيـ يتباىوف، مف دخل عمى األغنياء كما قاؿ سيدنا عمر غير المؤمنيف خرج مف 
 عندىـ وىو عمى هللا ساخط.

ة في الزينة، في الحفبلت، طمباتيا خفت، معنى ذلؾ ىي أقرب لمنبي عميو الصبلة إذا كانت طمبات المرأة قميم
 والسبلـ:

 )) خير الصداؽ أيسره( 

 والحمد  رب العالميف 
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 .... إف بػ تبدأ شريفة أحاديث( :  027 - 030) الدرس

 05-05-1991 لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
رنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأ
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 الصالحيف.
أييا اإلخوة المؤمنوف، مع الحديث النبوؼ الشريف، وثمة حديث شريف عف أسامة بف زيد، ىذا لحديث لو عرفنا 

والسبلـ النتزع مف قمبنا أؼ خوؼ، و أؼ حزف، و أؼ قمق،  أبعاده، وصدقنا مضمونو كما أراد النبي عميو الصبلة
 و أؼ فرح، غير الفرح الذؼ أراده هللا عز وجل.

 َعْف ُأَساَمَة ْبِف َزْيٍد َقاَؿ: 

ـَ َيْقِضي َفَأْرَسَمْت ِإَلْيِو َأْف َيْأِتيَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ِ َما ))َكاَف اْبٌف ِلَبْعِض َبَناِت َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َيا، َفَأْرَسَل ِإَلْيَيا َأفه َّللِه
 َأَخَذ، َوَلُو َما َأْعَطى، َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى، َفْمَتْصِبْر َوْلَتْحَتِسْب((

 ]متفق عميو [

ِ َما َأَخَذ((  ))َأفه َّللِه

  إياه عارية مستردة،أّؼ شيء أعطاؾ إياه ثـ أخذه فيو في األصل  تعالى، كل شيء أعطاؾ هللا

ِ َما َأَخَذ َوَلُو َما َأْعَطى((  ))َأفه َّللِه

أؼ شيء تتمتع فيو يجب أف تعمـ عمـ اليقيف أنو مف هللا عز وجل، ومعنى أنو مف هللا أنو في أّؼ لحظة يمكف أف 
الذؼ يقوؿ: ما يسترده، وأؼ شيء استرد منؾ يجب أف تعمـ أنو في األصل ليس لؾ، إنما ىو  عز وجل، ىذا 

 لي ما لي، ىذا بيتي، ىذه حاجاتي، ما أدرؾ بعد ىذا الحديث الشريف، 
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ِ َما َأَخَذ((  ))َأفه َّللِه

أخذ منؾ بعض الماؿ، أخذ منؾ بعض الصحة، أخذ منؾ بعض األوالد، أخذ منؾ شيئًا، حينما أخذه ىو في 
 هللا عز وجل يقوؿ:األصل لو، ما أخذ منؾ شيئًا تمتمكو أخذ شيئًا يممكو ىو، ألف 

َماَواِت َواْْلَْرِض﴾ ِ ُمْمُؾ السه  ﴿َوَّللِه

 [14] سورة الفتح: 

ممكًا وتصرفًا ومصيرًا، األشياء  وىو جل، يتصرؼ فييا كيفما يشاء، ومصيرىا إليو، فحيثما جاءت الـ الممكية 
ِ َما َأَخَذ((، يد هللا عز وجل يد في نسبة الممكية إلى هللا عز وجل فإنما تعني الممكية والتصرؼ والمصير، ))أَ  فَّ ّلِلَّ

رحيمة، يد حكيمة، فإذا استردت منؾ شيئًا في خريف العمر، في مقتبل العمر، في وسط العمر، في شبابؾ، في 
 كيولتؾ، في شيخوختؾ، أؼ شيء أخذ منؾ فيو في األصل ليس لؾ، ىو في األصل  عز وجل، قاؿ تعالى:

ـه َماِلؾَ   اْلُمْمِؾ﴾ ﴿َُِل المهُي

 [26] سورة آؿ عمراف: 

 حتى عيف اإلنساف ليست ممكو، حتى سمعو، حتى بصره، حتى كل أعضاؤه، 

ِ َما َأَخَذ َوَلُو َما َأْعَطى((  ))َأفه َّللِه

 والذؼ أعطاؾ إياه ال ينبغي أف ترػ أنؾ حصمتو بكسبؾ، وبتعبؾ، وبجيدؾ، إنما ىو مف عند هللا سبحانو وتعالى، 

 َشْيٍء ِعْنَدُه ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى، َفْمَتْصِبْر َوْلَتْحَتِسْب(( ))َوُكلُّ 

اآلف متى أخذ ىذا الشيء ؟ ولماذا أخره ؟ ولماذا أخذه في وقت مبكر ؟ ولماذا أخر أخذه إلى وقت متأخر ؟ حتى 
 البرنامج الزمني داخل في سنف هللا عز وجل، مف تعجل الشيء قبل أوانو عوقب بحرمانو. 
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شيء بقضاء وقدر، اإليماف بالقدر نظاـ التوحيد، ىذا الذؼ أعطاؾ هللا إياه ىو منحة منو، ليس لؾ عميو حق كل 
أبدًا، والذؼ أخذه منؾ ىو في األصل لو، أعطاؾ، وما يزاؿ مالكًا، وسمبؾ وىو في األصل ممكو، إذا فيمنا ىذا 

 الحديث تيوف عمينا مصائب الدنيا. 

ِ َما َأخَ   َذ َوَلُو َما َأْعَطى، َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى، َفْمَتْصِبْر َوْلَتْحَتِسْب(())َأفه َّللِه

معنى ولتحتسب: ولتجعل ىذه المصيبة صبرؾ عمييا ابتغاء وجو هللا عز وجل، ىذا الحديث يكتب في النعي 
 أحيانًا: 

ِ َما َأَخَذ، َوَلُو َما َأْعَطى، َوُكلُّ   َشْيٍء ِعْنَدُه ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى، َفْمَتْصِبْر َوْلَتْحَتِسْب (( ))َأفه َّللِه

أييا اإلنساف، الحقيقة في الحوادث أف البطولة في تفسيرىا، فإذا أمكنؾ أف تفسر الحوادث، إف في اإلكراـ أو 
عف، في الوسامة أو الحرماف، في العطاء أو األخذ، في الصحة أو المرض، في الغنى أو الفقر، في القوة أو الض

الدمامة، زوجة صالحة أو زوجة سيئة، أؼ شيء تأخذه، أو أّؼ شيء يسمب منؾ إنما ىو بقضاء مف هللا وقدر، 
وأفعاؿ هللا كميا تنطمق مف حكمة مطمقة، والحكمة تنطمق مف الخير المطمق، فالحديث ىذا إذا كتبو اإلنساف في 

 مكاف ظاىر في بيتو: 

ِ َما أَ   َخَذ، َوَلُو َما َأْعَطى، َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى، َفْمَتْصِبْر َوْلَتْحَتِسْب(())َأفه َّللِه

 عمـ معنى أنو ممموؾ ، فال يحزف عمى شيء. 

 : وفي حديث آخر رواه الطبراني

يا(())إف  تعالى آنية مف أىل اْلرض، وآنية ربكـ َموب عباده الصالحيف، وأحبيا إليو أل  ينيا وأَر

 ] الطبراني[ 

أنت وعاء، فبماذا مؤلت ىذا الوعاء ؟ أنت آنية مف أواني هللا عز وجل، عبدؼ طيرت منظر الخمق سنيف، أفبل 
طيرت منظرؼ ساعة ؟ فالقمب بيت الرب، قمبؾ آنية الرحمف، ىل مؤلتيا مف صبغة هللا عز وجل، أـ مؤلتيا مف 

ة جاء بيا القرآف الكريـ، أـ مؤلتيا مف سفاسف ال ترقى إلى المستوػ الذؼ حب الدنيا ؟ ىل مؤلتيا مف معاف راقي
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 يريده هللا منؾ ؟ 

يا ((  ))إف  تعالى آنية مف أىل اْلرض، وآنية ربكـ َموب عباده الصالحيف، وأحبيا إليو ألينيا وأَر

ال شانو، عمموا، وال تعنفوا، فإف كاد الحميـ أف يكوف نبيًا، ال يكوف الرفق في شيء إال زانو، وما ينزع مف شيء إ
 المعمـ خير مف المعنف. 

ـَ َقاَؿ:  ْرَداِء َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  شيء آخر، َعْف َأِبي الدَّ

ـْ  ـَ َأفه َما َأَصاَبُو َل يَماِف َحتهى َيْعَم ـْ َيُكْف  ))ِلُكلِّ َشْيٍء َحِقيَقٌة، َوَما َبَمَغ َعْبٌد َحِقيَقَة اإلِْ َيُكْف ِلُيْخِطَئُو، َوَما َأْخَطَأُه َل
 ِلُيِصيَبُو((

 ] أحمد [

يجب أف تعمـ عمـ اليقيف أف كممة )لو( يجب أف تنزعيا مف قاموسؾ، ألف هللا عز وجل ما شاء فعل، ولكف قل: 
ىي لو اإليجابية،  قدر هللا، وما شاء فعل، فإف كممة لو تفتح عمل الشيطاف، ولكف ىناؾ )لو( واحدة مسموح بيا،

 وقد وردت في قولو تعالى إذا حدث قحط وانحباس أمطار، قاؿ تعالى:

َماِء َواْْلَْرِض﴾ ـْ َبَرَكاٍت ِمَف السه  ﴿َوَلْو َأفه َأْىَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتهَقْوا َلَفَتْحَنا َعَمْيِي

 [96] سورة األعراؼ: 

أتمف هللا الماؿ، وقمت: لو لـ أفعل لما تمف مالي، ىذه لو مقبولة، ال مانع إذا تعاممت بطريقة أو بأخرػ بالربا، و 
 ويجب أف تقوليا.

 اإليماف أاّل ترػ مع هللا أحدًا، اإليماف أال ترػ زيدًا أو عبيدًا، أف ترػ يد هللا وحدىا تتصرؼ، 

يَماِف َحتهى َيْعمَ  ـْ َيُكْف ))ِلُكلِّ َشْيٍء َحِقيَقٌة، َوَما َبَمَغ َعْبٌد َحِقيَقَة اإلِْ ـْ َيُكْف ِلُيْخِطَئُو، َوَما َأْخَطَأُه َل ـَ َأفه َما َأَصاَبُو َل
 ِلُيِصيَبُو(( 
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ىذا يرد الشظية الطائشة، والقتل الخطأ، أخطاء العباد يوظفيا هللا عز وجل لمصمحة العباد، العبد يخطئ، ولكف 
 هللا ال يخطئ، هللا عز وجل مطمق، فإذا آمنت بيذا الحديث: 

ـْ َيُكْف ِلُيْخِطَئوُ ))لِ  ـَ َأفه َما َأَصاَبُو َل يَماِف َحتهى َيْعَم ـْ َيُكْف ُكلِّ َشْيٍء َحِقيَقٌة، َوَما َبَمَغ َعْبٌد َحِقيَقَة اإلِْ ، َوَما َأْخَطَأُه َل
 ِلُيِصيَبُو(( 

 عممت حكمة هللا عزوجل.

ف بالقدر نظاـ التوحيد، واإليماف بالقدر يذىب اإليماف بالقدر يريح النفس، كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ، اإليما
اليـ والحزف، وكممة )لو( كممة ال تفيد شيئا، كممة راحت مف يدؼ، ما أخذتيا، أخذوىا مني، ىذه الكممات كميا 
 تسبب الحزف والشعور بالحرماف، لكف المؤمف ال يرػ مع هللا أحدًا، ليس إال يد هللا تعمل في كل شيء.

عاني مف ىمـو في كسب الرزؽ، يقوؿ لؾ: السوؽ بور، واألحواؿ صعبة، والعمل قميل، أحيانًا اإلنساف ي
والمصروؼ أكبر بكثير مف الدخل، وال نعرؼ كيف ندبر أمورنا، ىذا كبلـ الناس، لكف النبي عميو الصبلة 

 والسبلـ يقوؿ في ىذا الحديث: 

حج، وَّل العمرة، ولكف يكفرىا اليمـو في طمب ))إف مف الذنوب ذنوبًا َّل يكفرىا الصالة، وَّل الصياـ، وَّل ال
 المعيشة((

 ]الطبراني في األوسط عف أبي ىريرة[

يعني ربنا عز وجل جعل اليمـو في طمب المعيشة مف بعض المكفرات، وربنا عز وجل لحكمة أرادىا جعل كسب 
 الماؿ الحراـ سيبًل، وجعل كسب الماؿ الحبلؿ صعبًا، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))مف بات كاًَّل في طمب الحالؿ بات مغفورًا لو((

 ]الطبراني في األوسط عف ابف عباس بمفع: مف أمسى...[

))إف مف الذنوب ذنوبًا َّل يكفرىا الصالة، وَّل الصياـ، وَّل الحج، وَّل العمرة، ولكف يكفرىا اليمـو في طمب 
 المعيشة((
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تنوعًا كبيرًا جدًا، ىناؾ مصائب تمس النفس، ومصائب مف قصر في العمل ابتبله هللا باليـ، المصائب منوعة 
تمس الجسد، ومصائب تمس السمعة، ومصائب تمس األىل، والمصائب أنواع منوعة، ال يعمميا إال هللا، هللا عز 
وجل يمكف أف يصل إليؾ مف ألف باب وباب، بل مف مميوف باب وباب، وال تستطيع أف تتقي عبلجو إال إذا 

نو ال ينفع حذر مف قدر، يؤتى الحذر مف مأمنو، كل أنواع االحتياطات، وأخذ االستعدادات، كنت كما يرضى، أل
والذكاء، والخطط، والتدبير إف لـ يرافقيا توفيق مف هللا عز وجل تبوء كميا باإلخفاؽ، فمذلؾ ال ينفع حذر مف 

 قدر، ولكف ينفع الدعاء مما نزؿ، وما لـ ينزؿ.

 قاؿ عميو الصبلة والسبلـ في حديث َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َقاَؿ: ومف عبلمات قياـ الساعة كما 

ـُ، َوَيْظَيَر اْلَجْيُل، َوُيْشَرَب اْلَخْمُر، َوَيْظَيَر الزَِّنا، َوَيِقله  اَعِة َأْف ُيْرَف ََ اْلِعْم َساُء، ))ِمْف َأْشَراِط السه َُِر النِّ  الرَِّجاُؿ، َوَيْك
ـُ اْلَواِحُد((َحتهى َيُكوَف ِلْمَخْمِسيَف اْمرَ   َأًة اْلَقيِّ

 ] متفق عميو [

العمـ قميل، مثبًل ترػ حيِّا مكتًظا بالسكاف، الذيف يرتادوف المساجد قمة، لو نظرتـ إلى المساجد إذا قيست بعدد 
 سكاف البمدة فيـ قمة قميمة، 

ـُ، َوَيْظَيَر اْلَجْيُل، َويُ  اَعِة َأْف ُيْرَف ََ اْلِعْم َساُء(())ِمْف َأْشَراِط السه َُِر النِّ  ْشَرَب اْلَخْمُر، َوَيْظَيَر الزَِّنا، َوَيِقله الرَِّجاُؿ َوَيْك

وأثمف شيء في الحياة أف تكوف عالمًا، ألف أساس كل سعادة العمـ، قبل كل حركة العمـ، قبل أؼ توجو العمـ، 
 ًقا مجدًيا نافًعا ناجًحا فائًزا. قبل أؼ تصرؼ العمـ، ألف كل شيء مبني عمى العمـ، فبو تكوف سديًدا صحيًحا موف

 قاؿ: 

فأدوا إذا ائتمنتـ، واصدَوا إذا حدِتـ، وأحسنوا  -حديث دَيق  -))إف أحببتـ أف يحبكـ هللا تعالى ورسولو 
 جوار مف جاوركـ((
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 المبلحع أف كل ىذه األحاديث الشريفة تنصب عمى مكاـر األخبلؽ، بل الديف كمو مكاـر أخبلؽ، بل إف العبادات
حجميا بالنسبة لمكاـر األخبلؽ كحجـ الفحص في االمتحاف في العاـ الدراسي، تمضي السنة كميا في مكاـر 
األخبلؽ، فإذا أردت أف تصمي كانت الصبلة ميزانًا لعبلقاتؾ بالناس، لذلؾ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ الصبلة: 

 توفى مف الصبلة ثمراتيا.الصبلة ميزاف، فمف وفى استوفى، يعني مف وفى االستقامة حقيا اس

 ))إف أحببتـ أف يحبكـ هللا تعالى ورسولو فأدوا إذا ائتمنتـ ((

ىل تعمـ ما ىي األمانة ؟ أنت حينما يكوف عميؾ إيصاؿ أو وثيقة، وتؤدؼ ما عميؾ فميست ىذه أمانة أبدًا، ألنؾ 
دوف وثيقة، مف دوف شيود، مف لو رفضت أف تؤدييا فيناؾ مف يحاسبؾ قضائيًا، األمانة أف تؤدؼ ما عميؾ مف 

دوف إيصاؿ، مف دوف سند، مف دوف اعتراؼ، مف دوف كاتب عدؿ، مف دوف مذكرة تبميغ، ال يسمى األميف أمينًا 
 إال إذا أدػ ما عميو مف دوف وثيقة، مف دوف مستمسؾ.

قد اغتصبوا مااًل ليس كمكـ يعمـ أف سيدنا عمر جاءتو رسالة مف بعض الوالة، قاؿ: يا أمير المؤمنيف، إف أناًسا 
ليـ، لست أقدر عمى استخراجو منيـ إال أف أمّسيـ بالعذاب، فإف أذنت لي فعمت، قاؿ: يا سبحاف هللا ! أتستأذنني 
في تعذيب بشر ؟ وىل أنا لؾ حصف مف عذاب هللا ؟ وىل رضائي عنؾ ينجيؾ مف سخط هللا ؟ أقـ عمييـ البينة، 

فإف قامت فخذىـ بالبينة، فإف لـ تقـ فادعيـ إلى اإلقرار، فإف أقروا فخذىـ  البينة المستمسؾ، أقـ عمييـ البينة،
بإقرارىـ، فإف لـ يقروا فادعيـ إلى حمف اليميف، فإف حمفوا فأطمق سراحيـ، وايـ هللا ألف يمقوا هللا بخياناتيـ أىوف 

 مف أف ألقى هللا بدمائيـ. 

اعتراؼ، ثالثًا: حمف يميف، وال سبيل لؾ عمى إنساف حمف ىناؾ نظاـ، أوؿ شيء: بينة مستمسؾ، وثيقة، ثانيًا: 
 اليميف التي استحمفتو بيا، وعندئذ ربنا سبحانو وتعالى ىو الذؼ يحاسبؾ.

 ))إف أحببتـ أف يحبكـ هللا تعالى ورسولو فأدوا إذا ائتمنتـ((

 لماذا قاؿ هللا عز وجل: 

وا اْْلََمانَ  ـْ َأْف ُتَؤدُّ َ َيْأُمُرُك  اِت ِإَلى َأْىِمَيا﴾﴿ِإفه َّللاه

 [58] سورة النساء: 
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ـْ يقل: إف هللا يأمركـ أف تؤدوا األمانة إلى أىميا ؟ لماذا جاءت كممة األمانات جمعًا ؟ ألف زوجتو أمانة،  ـَ ل ل
وأوالده أمانة، والمرضى عند الطبيب أمانة إذا غشيـ، والشارؼ عند الصيدلي أمانة، إذا انتيى مفعوؿ الدواء، 

ل انتياء المفعوؿ، فموضوع األمانة خطير جدًا، يدور مع الناس حيثما داروا، في كل نشاطات حياتيـ، ومسح مح
التاجر، والصانع، والمزارع، والموظف، والجندؼ، والقائد، كل إنساف وكمو هللا بأشخاص فيؤالء األشخاص عنده 

ما أف ينصحيـ، ولف يرضى هللا عنؾ إال إذا  كنت نصوحًا. أمانة، فإما أف يضيعيـ، وا 

 ))إف أحببتـ أف يحبكـ هللا تعالى ورسولو فأدوا إذا ائتمنتـ، واصدَوا إذا حدِتـ((

ـَ َيُقوُؿ:   َعْف ُسْفَياَف ْبِف َأِسيٍد اْلَحْضَرِميِّ َقاَؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َث َأَخاَؾ َحدِ  ٌؽ، َوَأْنَت َلُو ِبِو َكاِذٌب(())َكُبَرْت ِخَياَنًة َأْف ُتَحدِّ  يًِا ُىَو َلَؾ ِبِو ُمَصدِّ

 ] أبو داود [

موقف شنيع أف شخًصا مسمًما ىو لؾ مصدؽ، كبلمؾ عنده مقبوؿ، كبلمؾ عنده ثابت، وأنت تكذب عميو، لذلؾ 
ذب ليس مؤمنًا، الكذب كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: المؤمف ال يكذب، فإذا كذب فقد برئت منو ذمة هللا، إذا ك

 يطبع المؤمف عمى الخبلؿ كميا إال الخيانة والكذب، 

 ))فأدوا إذا ائتمنتـ، واصدَوا إذا حدِتـ، وأحسنوا جوار مف جاوركـ(( 

 حسف الجوار مف حسف اإليماف، المؤمف ىو الذؼ يأمف جاره بوائقو.

ـَ َقاَؿ:  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيوِ   َوَسمَّ

ََاَؿ: ا ََاُلوا: َوَما َذاَؾ َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ؟  ْلَجاُر ََّل َيْأَمُف َجاُرُه َبَواِئَقُو، ))َوَّللاهِ ََّل ُيْؤِمُف، َوَّللاهِ ََّل ُيْؤِمُف، َوَّللاهِ ََّل ُيْؤِمُف، 
ََاَؿ: َشرُُّه((  ََاُلوا: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ، َوَما َبَواِئُقُو ؟ 

 مسمـ، أحمد [] 
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 البوائق ىي المضايقات واإليذاء.

 : ـَ  وَعْف ُمَعاِذ ْبِف َجَبٍل َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ َعزه َوَجله ِلْمُمْؤِمِنيَف َيْوـَ اْلِقَياَمِة، َوَما َأوه  ُؿ َما َيُقوُؿ َّللاه ـْ َما َأوه ـْ َأْنَبْأُتُك ـْ َيا  ؿُ ))ِإْف ِشْئُت َما َيُقوُلوَف َلُو ؟ َُْمَنا: َنَع
ـْ ِلَقاِئي ؟ َفَيُقوُلوَف: َنَعـْ  ََاَؿ: ِإفه َّللاهَ َعزه َوَجله َيُقوُؿ ِلْمُمْؤِمِنيَف: َىْل َأْحَبْبُت ـَ ؟ َرُسوَؿ َّللاهِ،   َيا َربهَنا، َفَيُقوُؿ: ِل

ـْ َمْغِفَرِتي((َفَيُقوُلوَف: َرَجْوَنا َعْفَوَؾ َوَمْغِفَرَتَؾ، َفَيقُ  ََْد َوَجَبْت َلُك  وُؿ: 

 ] أحمد [

 قاؿ تعالى:

ـْ﴾ ـْ ِطْبُت ـٌ َعَمْيُك  ﴿َساَل

 [73] سورة الزمر: 

لما ربنا عز وجل يتجمى لممؤمنيف فيروف وجيو الكريـ، ويغيبوف خمسيف ألف عاـ مف نشوة النظرة، ىذه السعادة 
 دنيا، وأف نجمع الدرىـ والدينار لذاتيما.التي ال توصف ال ينبغي أف نزىد فييا، وأف نتبع ال

ـَ َقاَؿ:  اِد ْبِف َأْوٍس َقاَؿ: ِثْنَتاِف َحِفْظُتُيَما َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َشدَّ

ـْ َفَأْحِسُنوا اْلِقْتمَ  َََتْمُت ْحَساَف َعَمى ُكلِّ َشْيٍء، َفِإَذا  َ َكَتَب اإلِْ ـْ ))ِإفه َّللاه ـْ َفَأْحِسُنوا الذهْبَح، َوْلُيِحده َأَحُدُك َذا َذَبْحُت َة، َواِ 
 َشْفَرَتُو، َفْمُيِرْح َذِبيَحَتُو((

 ] مسمـ، الترمذؼ، النسائي، أحمد، ابف ماجو [

يعني إذا أردت أف تقتل أفعى فيجب أف تقتميا بإحساف، إذا أردت أف تقتل عقربًا فيجب أف تقتمو بإحساف، إذا 
أف تذبح شاة فيجب أف تذبحيا بإحساف، أحد الصحابة كاف يذبح شاًة أماـ أختيا، فالنبي عميو الصبلة أردت 

والسبلـ عنفو، قاؿ: ىبل حجبتيا عف أختيا ؟ تريد أف تميتيا ميتتيف، اإلحساف: وليحد أحدكـ شفرتو، وليرح 
 السبلـ لئبل ُيعذب الحيواف.ذبيحتو، يعني أف تكوف السكيف حادة، ىذه مف وصايا النبي عميو الصبلة و 
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أحيانا اإلنساف يقتل عقرًبا، ال يموت فيدوسو بقدمو، يتحرؾ، يتركو، ويمشي، ما داـ قتمتو، وأردت أف تقتمو فيذه 
الحركة مزعجة لو، ما داـ فيو روح وحركة وتكسر قد ُيعذب ساعة أو ساعتيف، فإذا قتمت العقرب فاقتمو قتبًل 

 مجيزًا، ىكذا السنة، 

ـْ َفَأْحِسنُ ))إِ  َذا َذَبْحُت ـْ َفَأْحِسُنوا اْلِقْتَمَة، َواِ  َََتْمُت ْحَساَف َعَمى ُكلِّ َشْيٍء، َفِإَذا  َ َكَتَب اإلِْ ـْ فه َّللاه وا الذهْبَح، َوْلُيِحده َأَحُدُك
 َشْفَرَتُو، َفْمُيِرْح َذِبيَحَتُو((

ِ ْبِف َعْمٍرو َرِضَي َّللاَُّ َعْنُيمَ  : َعْف َعْبِد َّللاَّ ـَ  ا َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُجلُ  ُجُل َواِلَدْيِو، َِيَل: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َوَكْيَف َيْمَعُف الره ُجُل ))ِإفه ِمْف َأْكَبِر اْلَكَباِئِر َأْف َيْمَعَف الره ََاَؿ: َيُسبُّ الره  َواِلَدْيِو ؟ 
ُجِل، َفَيسُ   بُّ َأَباُه، َوَيُسبُّ ُأمهُو((َأَبا الره

 ] متفق عميو [

لما يعرؼ اإلنساف أف والده عميو حق، ومف حقوؽ الوالد عمى ابنو أف يحفع لو سمعتو، فإذا تجاوز الحدود، 
وأساء، وسب آباء الناس، وردوا عميو بسب أبيو، إذا سبوا أباه جمبوا ألبيو ىذه السمعة السيئة، وىذا السباب 

 ذه كما روػ اإلماـ البخارؼ عف رسوؿ هللا: والشتـ، في

ُجلُ  ُجُل َواِلَدْيِو، َِيَل: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َوَكْيَف َيْمَعُف الره ُجُل ))ِإفه ِمْف َأْكَبِر اْلَكَباِئِر َأْف َيْمَعَف الره ََاَؿ: َيُسبُّ الره  َواِلَدْيِو ؟ 
ُجِل، َفَيُسبُّ َأَباُه، َوَيُسبُّ ُأمه   ُو((َأَبا الره

أحيانًا اإلنساف عنده قدرات عالية ييابو الناس، ويتقوف شره، يظف نفسو ذكيًا، يظف موقفو ذكيًا جدًا، وتمكف أف 
 يحدث حولو ىالة مف اإلرىاب، َعْف َعاِئَشَة 

ـَ َفَقاَؿ: اْئَذُنوا َلوُ  ُ َعَمْيِو َوَسمه َفَمِبْئَس اْبُف اْلَعِشيَرِة، َأْو ِبْئَس َرُجُل اْلَعِشيَرِة،  ))َأفه َرُجاًل اْسَتْأَذَف َعَمى النهِبيِّ َصمهى َّللاه
ََاَلْت َعاِئَشُة: َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َُْمَت َلُو الهِذي َُْمَت، ََاَؿ: َيا  َفَممها َدَخَل َعَمْيِو َأََّلَف َلُو اْلَقْوَؿ،  ـه َأَلْنَت َلُو اْلَقْوَؿ،  ُِ

 النهاِس َمْنِزَلًة ِعْنَد َّللاهِ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َمْف َوَدَعُو َأْو َتَرَكُو النهاُس اتَِّقاَء ُفْحِشِو((َعاِئَشُة ِإفه َشره 

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، أبو داود، أحمد [
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، الذؼ لو لساف بذؼء، واستطاؿ عمى الناس، ولو كبلـ فاحش، والناس يتقوف لسانو السميط ىذا شر الناس عند هللا
الحياء مف صفات المؤمف، وأحيانًا تمتقي مع سفيو ال تجد ما تجيبو، ىذا وساـ شرؼ لؾ، أما لو كاؿ لؾ الصاع 

 فكمت لو الصاع صاعيف، تكمـ بكممة سباب سببتو عشًرا، ليس ىذا مف أخبلؽ المؤمف، 

 َعُو َأْو َتَرَكُو النهاُس اتَِّقاَء ُفْحِشِو(())ِإفه َشره النهاِس َمْنِزَلًة ِعْنَد َّللاهِ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َمْف َودَ 

إف هللا تعالى ىو السبلـ، أؼ ييدييـ سبل السبلـ، مف أسمائو السبلـ، وكل مف اقترب منو عاش في سبلـ، كل 
ِ ُكنَّا ِإَذا َصمَّْيَنا َخْمَف النَِّبيِّ  مف عرفو، وأطاعو، وتقرب إليو دخل في سبلـ، َعْف َشِقيِق ْبِف َسَمَمَة َقاَؿ: َقاَؿ َعْبُد َّللاَّ
بَلـُ َعَمى ُفبَلٍف َوُفبَلٍف، َفالْ  بَلـُ َعَمى ِجْبِريَل َوِميَكاِئيَل، السَّ ـَ ُقْمَنا: السَّ َتَفَت ِإَلْيَنا َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ َفَقاَؿ:   َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ َعَمْيَؾ أَ ))ِإفه َّللاهَ ُىَو ال اَل َباُت، السه َمَواُت، َوالطهيِّ ِ، َوالصه ـْ َفْمَيُقْل: التهِحيهاُت َّللِه ـُ، َفِإَذا َصمهى َأَحُدُك اَل يَُّيا النهِبيُّ سه
ـْ ِإَذا  ُك اِلِحيَف، َفِإنه ـُ َعَمْيَنا َوَعَمى ِعَباِد َّللاهِ الصه اَل ِ َصاِلٍح ِفي َوَرْحَمُة َّللاهِ َوَبَرَكاُتُو، السه َُْمُتُموَىا َأَصاَبْت ُكله َعْبٍد َّللِه

ُ َوَأْشَيُد َأفه ُمَحمهًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُو(( َماِء َواْْلَْرِض َأْشَيُد َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه  السه

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، أبو داود، أحمد [

 عز وجل ييديؾ سبل السبلـ، أنت في سبلـ دائمًا إذا اتبعت ألف العبد الصالح مشى عمى منيج هللا، ومنيج هللا
منيج هللا، وال يوجد مصيبة في األرض إال بسبب معصية، وليس ىناؾ معصية في األرض إال بسبب جيل 
 بأحكاـ الشريعة، فاإلنساف متاعبو بسبب معاصيو، ومعاصيو بسبب جيمو، فالجيل رأس كل خطيئة.

أف تخرؽ القواعد ليظير أماـ الناس بالوالية والصبلح، أما النبي عميو الصبلة والسبلـ  أحيانًا إنساف عادؼ يتمنى
فمما خسفت الشمس والقمر عند موت إبراىيـ أراد أف يفصل ىذه الظاىرة الكونية عف الدالالت التي استنبطت 

 منيا، فَعْف َأِبي َبْكَرَة َقاَؿ: 
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ْمُس َعَمى َعْيِد َرُسو ـَ َفَخَرَج َيُجرُّ ِرَداَءُه َحتهى اْنَتَيى ِإَلى اْلَمْسِجِد، َوَِاَب ))َخَسَفْت الشه ُ َعَمْيِو َوَسمه ِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِف ِمْف آيَ  ْمُس، َفَقاَؿ: ِإفه الشه ـْ َرْكَعَتْيِف، َفاْنَجَمْت الشه نهُيَما ََّل اِت َّللاهِ، َوا ِ النهاُس ِإَلْيِو َفَصمهى ِبِي
، َوَذاَؾ َأفه اْبًنا ِلمنه  ـْ َذا َكاَف َذاَؾ َفَصمُّوا، َواْدُعوا َحتهى ُيْكَشَف َما ِبُك ـَ َيْخِسَفاِف ِلَمْوِت َأَحٍد، َواِ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ِبيِّ َصمهى َّللاه
ـُ، َفَقاَؿ النهاُس ِفي َذاَؾ((  َماَت ُيَقاُؿ َلُو ِإْبَراِىي

 ائي، أحمد [] البخارؼ، النس

إذا صدؼ أنو أنت خرقت لؾ بعض العادات، وليس ليا عبلقة بؾ، ولكف جاءت صدفة، ال ينبغي أف تستغميا، 
يجب أف تبيف لمناس أف ىذه ال عبلقة ليا بيذه، انظر إلى ىذا الطرح العممي النبي عميو الصبلة والسبلـ، بّيف أف 

 ة بموت سيدنا إبراىيـ ابف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.خسوؼ الشمس والقمر ال عبلقة ليذه الظاىرة الكوني
ـَ قاؿ:  الحديث الميـ جدًا الذؼ رواه اإلماـ البخارؼ و مسمـ َعْف َعِميٍّ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيوِ   َوَسمَّ

 ُروِؼ(())ََّل َطاَعَة ِفي َمْعِصَيٍة ِإنهَما الطهاَعُة ِفي اْلَمعْ 

 ] البخارؼ، مسمـ، النسائي، أبو داود، أحمد [

أؼ ال طاعة في المعصية، ال طاعة في توجيو ليس مدعمًا بدليل، افعل، لماذا أفعل ؟ ما الدليل ؟ ال تفعل ؟ 
لماذا ال أفعل ؟ قل: فبلف لماذا أِصمو ؟ قاطع فبلًنا، لماذا أقاطعو ؟ ال ينبغي أف تفعل شيئًا، وال أف تكف عف 

 فعل شيء مف دوف دليل مف كتاب وسنة، فمذلؾ: 

 ))ِإنهَما الطهاَعُة ِفي اْلَمْعُروِؼ((

والقصة الشييرة النبي عميو الصبلة والسبلـ لما أمر أنصاريًا عمى سرية، وفي الطريق غاضبيـ، وغاضبوه، وأمر 
 َقاَؿ:  بإيقاد نار عظيمة، وأمرىـ أف يقتحموىا، فَعْف َعِميٍّ َرِضَي َّللاَُّ َعْنوُ 
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ـْ َأْف يُ  ـَ َسِريهًة َفاْسَتْعَمَل َرُجاًل ِمْف اْْلَْنَصاِر، َوَأَمَرُى ُ َعَمْيِو َوَسمه ِطيُعوُه، َفَغِضَب، َفَقاَؿ: َأَلْيَس ))َبَعَث النهِبيُّ َصمهى َّللاه
ََالُ  ـَ َأْف ُتِطيُعوِني ؟  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ النهِبيُّ َصمهى َّللاه ََاَؿ: َفاْجَمُعوا ِلي َحَطًبا، َفَجَمُعوا، َفَقاَؿ: َأْوَُِدوا َناًرا، َأَمَرُك وا: َبَمى، 

ـْ ُيْمِسُؾ َبْعًضا، َوَيُقوُلوَف: َفَرْرَنا ِإَلى النهِبيِّ  ـَ َفَأْوََُدوَىا، َفَقاَؿ: اْدُخُموَىا، َفَيمُّوا، َوَجَعَل َبْعُضُي ُ َعَمْيِو َوَسمه  َصمهى َّللاه
ـَ َفَقاؿَ ِمْف النه  ُ َعَمْيِو َوَسمه : َلْو َدَخُموَىا َما اِر، َفَما َزاُلوا َحتهى َخَمَدْت النهاُر، َفَسَكَف َغَضُبُو، َفَبَمَغ النهِبيه َصمهى َّللاه

ـِ اْلِقَياَمِة، الطهاَعُة ِفي اْلَمْعُروِؼ((  َخَرُجوا ِمْنَيا ِإَلى َيْو

 أحمد [ ] البخارؼ، مسمـ، النسائي، أبو داود،

 الطاعة في الشيء المعروؼ، والمعروؼ ىو أمر هللا عز وجل، ونيي هللا عز وجل.

 

ـَ َيُقوُؿ:   عف ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْمَعِة، ُمْمِحَقٌة ِلْمَبَرَكِة((   ))اْلَحِمُف ُمَنفَِّقٌة ِلمسِّ

 ] متفق عميو [ 

 الباعة الذيف يحمفوف كثيًرا باألمانة، بعتكيا برأسماليا، ما ربحنا شيًئا عميؾ، ىذا ليس مف أخبلؽ المؤمف، 

ْمَعِة، ُمْمِحَقٌة ِلْمَبَرَكة((  ))اْلَحِمُف ُمَنفَِّقٌة ِلمسِّ

 وجل قاؿ تعالى: اآلف إلى قصة مف قصص األطفاؿ في عيد الصحابة الكراـ، مف باب االستعراض ربنا عز

ـُ﴾ ـْ ُيَقاُؿ َلُو ِإْبَراِىي  ﴿ََاُلوا َسِمْعَنا َفًتى َيْذُكُرُى

 [60] سورة األنبياء: 
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 درسنا اليـو عف األطفاؿ، قاؿ تعالى:

ـْ ُىًدى﴾ ـْ َوِزْدَناُى ـْ ِفْتَيٌة َآَمُنوا ِبَربِِّي  ﴿ِإنهُي

 [13] سورة الكيف: 

ـَ َصِبّيًا﴾ ﴿َيا َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوهةٍ   َوَآَتْيَناُه اْلُحْك

 [12] سورة مريـ: 

ََاَؿ َيا ُبْشَرى َىَذا ُغاَلـٌ﴾ ـْ َفَأْدَلى َدْلَوُه   ﴿َوَجاَءْت َسيهاَرٌة َفَأْرَسُموا َواِرَدُى

 [19] سورة يوسف: 

ت مع آيات كثيرة جدًا ذكرت الصنف المحبب في المجتمع، وىو صنف الصبية والغمماف والشباب، القصة جر 
 سيدنا عمر رضي هللا عنو.

 

في بيت أـ حكيـ زوج عمر بف الخطاب بالمدينة المنورة يرػ عمر واقفًا عند الباب، والباب مفتوح، كأنو يرقب 
 شيئًا مف بعيد.

عمر: أولئؾ الصبياف يمتقطوف البمح مف أصوؿ النخل، ويحيـ إنيـ يتعمموف السرقة، وىـ أغيممة، أيف أىميـ كيف 
 تركوىـ.

 حكيـ: وماذا عمييـ أف يمتقطوا ما ألقت الريح.  أـ

ف أسقطت  عندنا حكـ دقيق، إذا ىّبت الرياح، وأسقطت بعض الفواكو سريعة العطب، إذا أسقطت المشمش، وا 
 الجوز مثبًل، فيذا حكـ آخر، عمى كل الورع أف تمتنع عف أف تأكل ما ليس لؾ.

 ، ضربوا النخل بالحجارة فسقط البمح. عمر: لعميـ أسقطوه مف عث أكيمو قبل ذلؾ بالحجارة

 انظرؼ ذلؾ صبي منيـ قذؼ رأس النخمة بحجر ينادؼ بأعمى صوتو يا صبية، ويمكـ كفوا عف النخل.
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 أـ حكيـ: لقد ىربوا يا أمير المؤمنيف فرقًا مف صوتؾ، خافوا منؾ.

 عمر: لكف واحًدا منيـ بقي ىناؾ يمتقط البمح بعد. 

ر المؤمنيف، ال يسمع، حينما صاح بيؤالء الصبية كميـ تفرقوا إال ىذا الغبلـ بقي يمتقط أـ حكيـ: لعمو أصـ يا أمي
 البمح، ولـ يستجب لنداء سيدنا عمر.

 قاؿ عمر: بل أحب أف يستأثر بالبمح دونيـ بعدما تركوه، يا غبلـ يا غبلـ.

 أـ حكيـ: ما أشؾ الساعة أنو أصـ.

 تو: يا القط البمح، يا القط البمح.عمر: بل يتصامـ، ويتغافل، ينادؼ بأعمى صو 

 الصبي: لبيؾ يا أمير المؤمنيف، لبيؾ يا أمير المؤمنيف.

 عمر: تعاؿ، أقبل إلي.

 

 الصبي: سمعًا وطاعة يا أمير المؤمنيف، إذًا ليس أصـ.

 قاؿ عمر ألـ حكيـ: لـ يشأ أف يمبي ندائي حتى مؤل حجره مف البمح.

 نت مكانو ليربت.أـ حكيـ: لكنو وهللا غبلـ شجاع لو ك

 قاؿ عمر: ال تعجبي حتى يصل إلينا.

 أـ حكيـ: أتخشى بعد أف ييرب مف نصف الطريق. 

 قاؿ عمر: مثل ىذا الغبلـ األريب ال شيء يعجزه.

 أـ حكيـ: ال يا أمير المؤمنيف، إنو آت إليؾ حقًا.

 عمر: أؼ وهللا، إني بو ألسعد.
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 يقترب الصبي مف سيدنا عمر.

ـ عميؾ يا أمير المؤمنيف، يقوؿ عمر: إني ال أرد السبلـ يا غبلـ عمى مف يسرؽ أمواؿ يقوؿ الصبي: السبل
 الناس.

 يقوؿ الصبي: يا أمير المؤمنيف ما سرقت وهللا ماؿ أحد، إنما ىذا ما ألقت بو الريح.

 عمر: أرني أنظر، فإنو ال يخفى عمي، ينظر في حجر الصبي، ويقمب ما فيو مف البمح.

 ت ذلؾ يا أمير المؤمنيف ؟ الصبي: كيف وجد

 عمر: صدقت ىذا مما ألقتو الريح، ال جناح عميؾ، ليس ىناؾ مخالفة.

 الصبي: السبلـ عميؾ يا أمير المؤمنيف.

 عمر: يضحؾ، وعميؾ السبلـ ورحمة هللا، ما اسمؾ يا بني ؟ 

 قاؿ الصبي: اسمي يا أمير المؤمنيف سناف.

 عمر: سناف ابف مف ؟ 

 مير المؤمنيف، ال تشكني إلى أبي، فإنو قاس غميع القمب.الصبي: حنانيؾ يا أ

 عمر: ال ترع فمـ أشكؾ إليو.

 الصبي: إياؾ أف تخمف وعدؾ، فأنت أمير المؤمنيف.

 عمر: كبل لف أخمف وعدؼ.

 الصبي: أنا سناف بف سممة بف المحبق اليذلي.

 عمر: أتراؾ أنت وليد يـو حنيف ؟

 .الصبي: نعـ يا أمير المؤمنيف أنا ىو
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 عمر: ويحؾ أتعرؼ قصة ذلؾ ؟ 

الصبي: نعـ، كاف أبي يقاتل مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يـو حنيف فبشروه بي، فقاؿ: َلسناف، أؼ َلرمح أذب بو عف رسوؿ 
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحب إليو مما بشرتموني، فسماني رسوؿ هللا سنانًا. 

 ـ، قاؿ: َلسناف أدافع بو عف رسوؿ هللا أحب إليو مما بشرتموني بو.لما بشروا أباه في المعركة أنو جاءؾ غبل

 الصبي: لذلؾ سماني رسوؿ هللا سنانًا، ىذه تسمية رسوؿ هللا.

 عمر: يا سناف، وهللا إنؾ لشجاع صدوؽ.

 الصبي: لكني ال أحب العراؾ مع الصبياف يا أمير المؤمنيف.

 يقطعوا ثيابؾ، أو يجرحوؾ.عمر: ذلؾ خير لؾ، فإنؾ إف عاركتيـ فبل تأمف أف 

 الصبي: يا أمير المؤمنيف أترػ ىؤالء الصبياف ىناؾ.

 عمر: ما ليـ.

 الصبي: وهللا إف انطمقت ألغاروا عمي فانتزعوا ما معي.

 عمر: أليس معيـ مف البمح مثل الذؼ معؾ ؟

 الصبي: ال، أنا سبقتيـ إلى المكاف، ثـ فروا عندما سمعوؾ، وبقيت أنا ألتقط.

 ـ: لكف كيف خافوا مف صوت أمير المؤمنيف، ولـ تخف أنت ؟ أـ حكي

 الصبي: خافوا ألنيـ لصوص ينووف السرقة، ولست كذلؾ.

 عمر: أتحب يا غبلـ أف أوصمؾ إلى مأمنؾ.

 الصبي: نعـ يا أمير المؤمنيف، جزيت خيرًا.

 أـ حكيـ: يا أمير المؤمنيف ابعث معو أسمـ.
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 ال يحميني مف ىؤالء، إنيـ يترصدونني، وال يخافوف إال منؾ. الصبي: كبل يا أمير المؤمنيف، أسمـ

 عمر: يشد أذف الغبلـ في رحمة وتدليل، وىو يضحؾ،  درؾ يا سناف.

 أـ حكيـ: ربما يجيء عبد هللا بف عباس اآلف يا أمير المؤمنيف.

 عمر: إذا جاء ابف عباس فقولي لو: ينتظرني، فإنني راجع عمى التو.

 أمير المؤمنيف عنكـ طويبًل، فإف بيتنا جد قريب عمى مرمى الحجر.الصبي: لف يغيب 

 أـ حكيـ: أرأيت يا أسمـ مثل ىذا الصبي قط ؟ 

 أسمـ: ال، وهللا ما رأيت أشجع وال أنجب وال أحكـ.

 عمر: أتدريف يا أـ حكيـ ماذا فعل معي الصبي ؟

 أـ حكيـ: قالت ماذا فعل الصبي ؟.

 مف الصبياف، وما كاف بحاجة إلى أف أبمغو مأمنو. عمر: إنو خدعني، ما كاف خائفاً 

 أـ حكيـ: وكيف عرفت ذلؾ ؟.

عمر: ما كدت أوصمو إلى بيتو حتى اختمط في الصبياف، وفرؽ فييـ البمح، وقاؿ ليـ، وأنا أسمع: يا معشر 
 الصبياف مف منكـ مثمي، رسوؿ هللا سماني، وأمير المؤمنيف أوصمني إلى بيتي.

خ العربي واإلسبلمي مواقف مف بطوالت الصغار رائعة جدًا، تعرفوف لما عبد هللا بف الزبير مر عمى كل في التاري
ـْ تيرب مع مف ىرب ؟ قاؿ:  ـَ ل سيدنا عمر بالمدينة، وكاف الغمماف يمعبوف، فتفرقوا إال ىو، فقاؿ سيدنا عمر: ل

يق يسعني ويسعؾ، ىذا قوؿ عبد هللا أييا األمير، لست ظالمًا فأخشى ظممؾ، ولست مذنبًا فأخشى عقابؾ، والطر 
 بف الزبير حينما التقى بسيدنا عمر في الطريق.
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ولما دخل عمى سيدنا عمر بف عبد العزيز وفد الحجاز تقدميـ غبلـ ال تزيد سنو عمى الحادية عشرة، قاؿ عمر: 
الغبلـ: أصمح هللا األمير، اجمس أييا الغبلـ، وليقـ مف ىو أكبر منؾ سنًا، انزعج، رئيس وفد غبلـ يأتيني، قاؿ 

المرء بأصغريو قمبو ولسانو، فإذا وىب هللا العبد لسانًا الفظًا، وقمبًا حافظًا فقد استحق الكبلـ، ولو أف األمر كما 
تقوؿ لكاف في األمة مف ىو أحق منؾ بيذا المجمس، الشيء ليس بالحجـ، بالعقل، بالمساف الذكور، والقمب 

 الشكور.

الممؾ بف مرواف وفد مف البادية أيضًا تقدميـ غبلـ، وعبد الممؾ انزعج انزعاًجا شديًدا، فقاؿ  ولما دخل عمى عبد
لحاجبو: ما شاء أحد أف يدخل عمينا إال دخل حتى الغمماف، ىكذا أصبحنا مع الغمماف ؟ فقاؿ ىذا الغبلـ: أييا 

الشحـ، وسنة أكمت المحـ، وسنة  األمير، إف دخولي عميؾ لـ ينقص قدرؾ، ولكنو شرفني، أصابتنا سنة أذابت
ف كانت لكـ  دقت العظـ، وفي أيديكـ فضوؿ ماؿ، فإف كانت  فعبلـَ تحبسونيا عف عباده، ونحف عباده، وا 
ف كانت لنا فأعطونا حقنا، فقاؿ عبد الممؾ: وهللِا ما ترؾ ىذا  فتصدقوا بيا عمينا، فإف هللا يجزؼ المتصدقيف، وا 

 الغبلـ في واحدة عذرًا.

 

ذا نشأ االبف في حجر والديو عمى العمـ والجرأة، وتنمية شخصية الطفل ميمة جدًا، كثير مف اآلباء قساة عمى إ
أوالدىـ، إذا حكى اسكت، أنت ال تفيـ، إذا أحب أف يسمـ عمى الضيوؼ، يخرجو، ىذا سموؾ غير إسبلمي، إذا 

ذا أبدػ رأًيا فاسمعو، أعطو أذنًا صاغية. كاف دخل ابنؾ عمى الضيوؼ يسمـ عمييـ واحًدا َواحًدا، ويصافحيـ،  وا 
أكبر مبدأ في التربية أف تحتـر شخصية الطفل، إذا وثق مف نفسو ينمو متكامل الشخصية، فإذا قمع، ووبخ،  

وكمما تكمـ أسكتو مف ىو أكبر منو، فإذا صمى في الصف األوؿ أرجعوه إلى الصف األخير، فإذا أخطأ في 
 وة بالغة، ليس ىذا مف الديف في شيء، ىذا سموؾ جاىمي.الصبلة عنفو المصموف بقس

الذؼ يبدو مف ىذه القصة أف سيدنا عمر أراد أف ينمي شخصية ىذا الغبلـ، رافقو طبعًا، الغبلـ أراد أف يعتز بيذا 
التوصيل، رسوؿ هللا سماني سناًنا، واألمير أوصمني إلى بيتي، مع أنو ليس ىناؾ بينو وبينيـ خصومة، تربية 

ألوالد جزء أساسي مف الديف، ولف يفمح األب إف لـ يكف حكيمًا بتربية أوالده، أحيانًا تكوف األـ أقسى مف األب ا
لمحدودية تفكيرىا، أو لعدـ اطبلعيا عمى األساليب الحديثة، أو عمى المبادغ النبوية في التربية، التربية تخمق مف 

تربية غنية، الذؼ عنده أوالد إذا تحدث يسمع لو، أنا في العيد  الطفل شخصية نامية جدًا، العظماء في العالـ ليـ
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، قاؿ لي: وهللا أخذت بناتي الصغار إلى المراجيح، أخذىـ بنفسو، أنا وهللا أكبرتو  زرت شخًصا مف عمية القـو
 بيا.
ويركب  مف كاف لو صبي فميتصاَب لو، ينزؿ إلى مستواه، النبي عميو الصبلة والسبلـ كاف يمشي عمى األرض، 

 الحسف والحسيف عمى ظيره، ويقوؿ: 

 ))نعـ الجمل جممكما، ونعـ العدَّلف أنتما((

 ]الطبراني في الكبير عف جابر[

كاف إذا دخل بيتو بسامًا ضحاكًا، كاف أليف الناس، كاف أرحـ الناس باألىل، كاف يقوؿ: ما أكرميف إال كريـ، وال 
 يـ، وأنا أحب أف أكوف كريمًا مغموبًا مف أف أكوف لئيمًا غالبًا.أىانيف إال لئيـ، يغمبف كل كريـ، ويغمبيف لئ

يمكف أف تنجح في عممؾ نجاًحا كبيًرا، وبيتؾ ال تنجح فيو، فإف لـ تنجح في بيتؾ فيناؾ مصدر كبير مف الشقاء 
ف، يجب أف ينسل إليؾ، الكممة الطيبة والشكر واالمتناف واالعتذار والمسامحة واإلكراـ، ىذا كمو مف صفات المؤم

يكوف بيت المؤمف جنة، ال في أثاثو، وال في اتساعو، ولكف في العبلقات الطيبة بيف اآلباء واألبناء، بيف األب 
 واألـ، بيف األـ واألوالد، األوالد فيما بينيـ.

قوؿ ورد عف النبي عميو الصبلة والسبلـ: ريح الجنة في الشباب، إف هللا ليباىي المبلئكة في الشاب المؤمف، ي
انظروا عبدؼ، ترؾ شيوتو مف أجمي، هللا عز وجل لما يوفق اإلنساف يوفقو في بيتو، والتوفيق في البيت نجاح 
كبير جدًا في الحياة، ىناؾ شخص ناجح خارج البيت، أما داخل البيت فأسرتو ممزقة، في خصاـ، في شقاؽ، في 

تو يكوف بساًما ضحاًكا، كاف النبي عميو نكد، في بغضاء، في شحناء، جو مقيت، اإلنساف إذا دخل إلى بي
 الصبلة والسبلـ يمزح، وال يمزح إال حقًا.
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سيدنا ابف عباس شيد مع اإلماـ عمي كـر هللا وجيو الصفيف والجمل، وقاؿ ابف مسعود: نعـ ترجماف القرآف ابف 
س، الحبلؿ والحراـ، عباس، وقاؿ عمر بف دينار: ما رأيت مجمسًا كاف أجمع مف كل خير مف مجمس ابف عبا

والعربية واألنساب والشعر، وكاف كثيرًا ما يجعل أيامو، يومًا لمفقو، ويومًا لمتأويل، ويومًا لممغازؼ، ويومًا لمشعر، 
ويومًا لوقائع العرب، وكاف الخميفة عمر بف الخطاب إذا أعضمت عميو قضية دعا ابف عباس، وقاؿ لو: أنت ليا 

وال يدعو لذلؾ أحًدا سواه، وكاف آية في الحفع، أنشد عمر بف ربيعة قصيدتو التي وألمثاليا، ثـ يأخذ بقولو، 
 فحفظيا مرًة واحدة، وكاف عبقريًا.

 والحمد  رب العالميف 
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( : أحاديث شريفة تبدأ بػ إف هللا تعالى .... 027 - 030الدرس )

 02-06-1991دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  لفضيمة الدكتور -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
لحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا ا

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

ـْ َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ  َثُي ـَ أييا اإلخوة المؤمنوف، مع الحديث النبوؼ الشريف، َعْف َعْوِؼ ْبِف َماِلٍؾ َأنَُّو َحدَّ  َعَمْيِو َوَسمَّ
ـَ اْلَوِكيُل، َفَقاَؿ النَّبِ  : َقَضى َبْيَف َرُجَمْيِف، َفَقاَؿ اْلَمْقِضيُّ َعَمْيِو َلمَّا َأْدَبَر: َحْسِبَي َّللاَُّ َوِنْع ـَ  يُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز، َوَلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكيْ  ـَ اْلَوِكيُل(())ِإفه َّللاه ُ َوِنْع ِس، َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر َفُقْل: َحْسِبَي َّللاه

 ] أبو داود، أحمد [

ىذا الحديث مف أدؽ األحاديث التي يتعيف عمى كل مؤمف أف يستوعبو، ألنو ذو مساس وشيج بكل نشاط حياتو، 
مؤمًنا ؟ ىناؾ مف ينيزموف، ىناؾ  أنت في طريق الحياة، أنت في حركة الحياة، واجيت حركة، ما موقفؾ كونؾ

مف ييربوف منيا، ىناؾ مف يستسمموف لبأسيا، ىناؾ مف يخضعوف، ىناؾ مف يخنعوف، وىناؾ مف ينتحروف، ما 
 موقف المؤمف إذا واجيتو مشكمة ؟ النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز(( ))ِإفه َّللاه

شكمة، أف تخضع ليا، أف تعطل فكرؾ، أف تعطل حركتؾ، أف ترضى بيا، ىذا موقف ما العجز ؟ أف تستسمـ لمم
ليس إسبلميًا، وليس صحيحًا، بل إف هللا سبحانو وتعالى كما أخبر النبي عميو الصبلة والسبلـ يمـو عمى العجز، 

سباب، حينما حينما تعجز، حينما تخضع لممشكمة، حينما تستسمـ، حينما ال تعمل فكرؾ، حينما ال تأخذ باأل
ترضى باليواف، حينما ترضى أف تكوف دوف اآلخريف، ليس ىذا ىو المسمـ، و ليس ىذا ىو المؤمف، أيف هللا عز 
وجل ؟ األمر كمو بيد هللا، ما عميؾ إال أف تدعوه، وما عميؾ إال أف تأخذ باألسباب، وما عميؾ إال أف تسعى، 
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فبلًنا، إذا واجيتؾ مشكمة المؤمف ىكذا يستسمـ ! حتى يقاؿ فكر، ىيئ خطة، اسأؿ فبلًنا، خذ رأؼ فبلف، وسط 
 عنو ضعيف، خوار، منسحب، متقوقع، انعزالي، منيـز ؟ ال وهللا، حديث دقيق جدًا: 

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز((  ))ِإفه َّللاه

 العجز أف ترػ نفسؾ أقل مف حل ىذه المشكمة:

ََاَتَل َمَعُو رِ  ُ ُيِحبُّ ﴿َوَكَأيِّْف ِمْف َنِبيٍّ  ـْ ِفي َسِبيِل َّللاهِ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َوَّللاه بِّيُّوَف َكِِيٌر َفَما َوَىُنوا ِلَما َأَصاَبُي
اِبِريَف﴾  الصه

 [146] سورة آؿ عمراف: 

 عز وجل، تريد الزواج، أخي ال يوجد أمل ؟ لماذا ال يوجد أمل ؟ تحرؾ، الفعل فعل هللا، والقدر قدر هللا، ادع هللا
وخذ باألسباب، وابحث عف بيت، وابحث عف فتاة مناسبة، وابحث عف عمل إضافي، وادخر جزءًا مف دخمؾ، 
 لماذا ىذا االستسبلـ ال يوجد أمل، ىذا الموقف موقف انيزامي، موقف ليس إسبلميًا، موقف يبلـ عميو المؤمف، 

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز((  ))ِإفه َّللاه

ذه المادة صعبة، لماذا صعبة ؟ ال يوجد شيء صعب، ادرسيا، اسأؿ عنيا المتفوقيف، لخص في دراستؾ ى
الكتاب، اقرأ الكتاب ثبلث مرات، حاوؿ أف تتعمـ مف األستاذ، حاوؿ أف ترافق طالبًا متفوقًا في ىذه المادة، في 

المحل غير مناسب، لعل التجارة ال يوجد أمل، المحل سنسممو، فكر، لعل البضاعة غير مناسبة، لعل موقع 
تعاممؾ مع الناس غير صحيح، لعل سعرؾ مرتفع، لعل البضاعة ليست ذات قيمة عند الناس، ابحث عف 

 بضاعة ذات قيمة، ال حع لي في التجارة، اصبر، أنت مؤمف، 

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز((  ))ِإفه َّللاه

اوؿ أف تصمحيا، أقنعيا، تمطف بيا، عامميا يمومؾ، أخي زوجتي ليس فييا أمل، لماذا ال أمل فييا ؟ ح
باإلحساف، نبييا، ذكرىا، أعرض عنيا، أكثر المـو عمييا أحيانًا، وسط أىميا أحيانًا، اجمعيا مع نساء طيبات، 

 لعميا تغار منيـ، زوجتي ال أمل فييا، رأسًا، ىذا موقف غير إسبلمي، 
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َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز((  ))ِإفه َّللاه

، ونحف شركاء، أال تحب أف يدـو بيننا ىذا العقد ؟ أنت شريكي ال  أتحممو، صارحو يا أخي، أنت ال تداـو
تمومني، وال تعمل شيئًا، ىذا الموقف أزعجني، ترػ بعد فترة تحسف، قبل أف يقوؿ شيئًا يسكت، راجع نفسو، أنت 

ذا الشريؾ، عاتبو، صارحو، بيف منزعج، وساكت، يداؾ مغمولتاف ؟! يا أخي ليست قادًرا عمى أف أتخمص مف ى
لو، اجعل حكًما بينؾ وبينو، ىذا شريؾ ليس فيو أمل، والزوجة ليس فييا أمل، والزواج ليس فيو أمل، والتجارة 

 ليس فييا أمل، معنى ىذا أنؾ إنساف انيزامي.

كممة مشابية قرأت كممة أعجبتني، قاؿ صاحبيا: الذؼ يتأفف مف عممو ال يصمح ألؼ عمل آخر ، ولعمة ىذه ال
 لقوؿ مأثور: مف لـ تحدث المصيبة في نفسو موعظة فمصيبتو في نفسو أكثر 

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز((  ))ِإفه َّللاه

ىذا الحديث أثر في نفسي تأثيرًا كبيرًا بسبب حاالت كثيرة جدًا مف إخوتنا الكراـ، حاالت كثيرة جدًا، بعد أف كاف 
 ألمل مقطوعًا، بعد أف كانت المصيبة محكمة. الطريق مسدودًا، بعد أف كاف ا

 فرجت وكاف يظف أنيا َّل تفرج     نزلت فمما استحكمت حمقاتيا

*** 

 و ِكِل اْلمور إلى القضا      ف عف ىمومؾ معرضا

 تنس بو ما َد مضػػى            وابشر بخيػػػر عاجل

 لػؾ في عواَبو رضػا      فمرب أمر مػػػسخط
 ولػربما اتس َ الفضػػا      قولربما ضاؽ المضػي
 فال تكػػػف معترضػا       هللا يفعل ما يشػػػاء
 فقس عمى ما َد مضػى       هللا عودؾ الػػػجميل
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أخي أنا دائمًا أشعر أنني أقل مف اآلخريف، ما السبب ؟ ليس معي شيادة عميا، ادرسيا، وخذىا اآلف بعد الكبر، 
ده ال يقتنع بالعمـ إطبلقًا، أخرجو مف المدرسة االبتدائية، قاؿ لي: درس نعـ بعد الكبر، ذكر لي أحدىـ أف وال

االبتدائية الحرة، واإلعدادؼ مساء، والثانوؼ مساء، ودخمت كمية الحقوؽ، وأخذت دكتوراه في الحقوؽ، كل ىذا 
 تيريب عف والده.

 ولكف تؤخذ الدنيا غالبا        وما نيل المطالب بالتمني

لبيت ال يحتمل، ابحث عف غيره، ليس مشكمة، أنا أقوؿ لكـ: ىذا كبلـ نبينا عميو الصبلة أنا أشعر أف ىذا ا
والسبلـ، وبعض عمماء الحديث يقوؿ: الحديث النبوؼ الشريف وحي غير متمو، القرآف وحي متمو، الحديث وحي 

 ال ينطق عف اليوػ، إف ىو إال وحي يوحى. صمى هللا عميو و سمـغير متمو، والنبي 

ـَ َأنَُّو َقاَؿ: أنت   مريض، اسمع قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ، َعْف َجاِبٍر َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

اِء َبَرَأ ِبِإْذِف َّللاهِ َعزه َوَجله((  ))ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء َفِإَذا ُأِصيَب َدَواُء الده

 ]مسمـ[

مة كبيرة، ُنشر صدره، وُأخرج قمبو، وخدر قمُبو إلى أف وقف، ووصمت شرايينو بقمب وهللِا أعرؼ رجبل في قمبو ع
اصطناعي، ووضعت أحشاؤه عمى المشرحة، ومضى عمى ىذه العممية عشروف عامًا، وىو في أتـ صحتو، لماذا 

 ؟ لكل داء دواء، تجرؼ عممية، وتنجح.

 جاؿ تأخيرإف كاف لمناس في اآل          إف الطبيػػب لو عمـ يدؿ بو
 حػػار الطبيب وخانتو العقاَير          حتى إذا ما انتيت أياـ رحمتو

يا أخي أنا قضيت كل عمرؼ في المعصية، اآلف هللا يقبمني ؟! يقبمؾ وزيادة، إذا قاؿ العبد: يا رب، وىو راكع 
ذا قاؿ العبد: يا رب، وىو  قاؿ هللا: لبيؾ يا عبدؼ، إذا قاؿ العبد: يا رب وىو، ساجد قاؿ: لبيؾ يا عبدؼ، وا 

 عاص قاؿ هللا عز وجل: لبيؾ، ثـ لبيؾ، ثـ لبيؾ، قاؿ تعالى:
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َ َيْغِفُر الذُّ  ـْ ََّل َتْقَنُطوا ِمْف َرْحَمِة َّللاهِ ِإفه َّللاه ُنوَب َجِميعًا ِإنهُو ُىَو اْلَغُفوُر ﴿َُْل َيا ِعَباِدَي الهِذيَف َأْسَرُفوا َعَمى َأْنُفِسِي
ِحيـُ   ﴾الره

 [53] سورة الزمر: 

لو يعمـ المعرضوف شوقي إلييـ وانتظارؼ إلى ترؾ معاصييـ لتقطعت أوصاليـ مف حبي، ولماتوا شوقًا إلي، أىل 
ف لـ  ذكرؼ أىل مودتي، أىل شكرؼ أىل زيادتي، أىل معصيتي ال أقنطتيـ مف رحمتي، إف تابوا فأنا حبيبيـ، وا 

بتمييـ بالمصائب ألطيرىـ مف الذنوب والمعايب، الحسنة عندؼ بعشرة يتوبوا فأنا طبيبيـ، ربنا عز وجل حبيب، أ
 أمثاليا، وأزيد، والسيئة بمثميا، وأعفو، وأنا أرأؼ بعبدؼ مف األـ بولدىا. 

يا أخي أنا كبرت، ماداـ القمب ينبض فالباب مفتوح، سيدنا زيد الخيل اسمو زيد الخيل، جاء النبي عميو الصبلة 
العرب، رآه النبي وىو يخطب، ما عرفو، ويسمع بو كثيرًا، فمما انتيت الخطبة والصبلة والسبلـ وىو مف أجمل 

قاؿ: مف الرجل ؟ قاؿ: أنا زيد الخيل، صمى هللا عميؾ يا سيدؼ يا رسوؿ هللا، قاؿ: بل زيد الخير، رأسًا أعطاه 
أنت، رحب بو، وأخذه إلى  اسمًا جديدًا، قاؿ: يا زيد،  درؾ، ما وصف لي رجل إال رأيتو دوف ما وصف إال

بيتو مبالغًة في تكريمو، وأعطاه وسادًة كي يتكئ عمييا، فقاؿ زيد الخير: وهللِا يا رسوؿ هللا ال أتكئ في حضرتؾ، 
 درؾ ! مف أيف ىذا األدب ؟ ولـ يمِض عمى إسبلمؾ ساعة، وعاىده عيدًا قاطعًا عمى العمل لنصرة الديف، 

، وبعد ساعات توفي في الطريق، ومات مسممًا، ماداـ القمب ينبض فالباب سمـ صمى هللا عميو ووغادر النبي 
 مفتوح عمى مصراعيو، ألف هللا عز وجل يقوؿ في الحديث القدسي: 

 )) أفرح بتوبة عبده مف الضاؿ الواجد، والعقيـ الوالد، والظمآف الوارد((

 ]الفردوس بمأثور الخطاب عف أبي ىريرة، وانظر فيض القدير[

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز((  ))ِإفه َّللاه

 ليس في الدراسة عجٌز، ادرس، هللا يعيف.
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ىناؾ نقطة ميمة جدًا، ألست مؤمنًا بأف األمر كمو بيد هللا، وأف هللا ىو الفعاؿ ؟ يا أخي ال يستقبمني، يا أخي 
أخي صعب، صعب عمى بعض  حاوؿ، مف أدراؾ أف هللا سبحانو وتعالى يميف قمبو لؾ، معاممة عند موظف، يا

الناس، جرب أنت، أناس كثيروف دخموا عمى بعض الموظفيف، قدموا ليـ المعروض، ماذا أودع هللا في قمب ىذا 
الموظف ؟ في المحظة المناسبة يودع في قمب ىذا اإلنساف العطف والتساىل مع الموافقة، تخرج أنت لست 

 ق.مصدقًا بما جرػ، عرضناىا عميو مئة مرة وما واف

ُتروػ قصة مشيورة ؛ أف رجبًل فقيرا جدا مف ببلد مف الشاـ لو قريب يعمل في الباب العالي، في أعمى المناصب 
في أثناء الحكـ العثماني، يعني في المغة التركية ياور، ياور مدير مكتب السمطاف، وىو أعمى مف رئيس وزارة، 

لعل قريبو يييئ لو وظيفة في الدولة العثمانية، طبعًا  فيذا القريب افتقر، خطر في بالو أف يذىب إلى استنبوؿ،
يطمع أف قريبو في مستوػ رفيع جدًا، فيذا تجشـ مشاؽ السفر، وركب القطار مف الشاـ إلى استنبوؿ، وكاف 
القطار يسير أياًما عديدة، وصل، ورحب بو أجمل ترحيب، استقبمو في بيتو، وأفرد لو جناًحا، كما أفرد لو مف 

طعامو صباحًا، في الظييرة قّصر، فطبعًا عرؼ ىذا المضيف لماذا جاء ىذا الضيف، ىيأ معروضًا، يخدمو في 
ووضعو فوؽ عشرات بل مئات الطمبات عمى مكتب السمطاف مساًء، أخذ اإلضبارة كميا موقعة إال ىذا الطمب، 

، أوؿ ، خامس يـو ، رابع يـو أسبوع، ال مجاؿ، أدرؾ ىذا  مع الرفض، ثاني يـو قدـ الطمبات مع الرفض، ثالث يـو
المضيف أف ىذا الضيف متكل عميو، وىذا شرؾ، ىيأ خطة لطيفة، أوعز لمخادـ أنو غدًا قل لو: أكثرَت عمينا، 
الضيف ثبلثة أياـ، أنت منذ أسبوعيف، حاوؿ أف تقسو عميو بالكبلـ، ىذا لما سمع الكبلـ القاسي بكى، وفتح 

يـ، آخر ورقة رابحة، كما يقولوف عند ىذا القريب، ذؼ الجاه العريض، الباب، وخرج ىائمًا عمى وجيو، آخر س
فقاؿ لمخادـ: إذا خرج مف القصر اتبعو، وانظر أيف يناـ، طبعًا ذىب إلى بعض الخانات، والخاف كاف فندؽ نجمة 

لمسمطاف  واحدة، فتبعو، وحينما عاد قاؿ: سيدؼ نزؿ في المحل الفبلني، ىذا المضيف ىيأ طمبًا جديدًا، ورفعو
فوافق السمطاف مباشرًة، استدعاه، قاؿ لو: بقيت أسبوعيف، وأنت متكل عمي، وأنا عبد مثمؾ فقير، فمما أخرجتؾ 
مف البيت بقسوة عندئذ اتكمت عمى هللا عز وجل، فمما اتكمت عمى هللا عز وجل ألقى هللا في قمب ىذا اإلنساف أف 

 يوافق عمى ىذا الطمب.

ـَ َيُقوُؿ: ىناؾ حديث دقيق جدًا، عَ  ِ ْبِف َعْمِرو ْبِف اْلَعاِص َأنَُّو َسِمَع َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  ْف َعْبِد َّللاَّ
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ْحَمِف َكَقْمٍب َواِحٍد ُيَصرُِّفُو َحْيُث َيَشا ـَ ُكمهَيا َبْيَف ِإْصَبَعْيِف ِمْف َأَصاِب َِ الره ـه ))ِإفه َُُموَب َبِني آَد ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ  ُء، ُِ
ـه ُمَصرَِّؼ اْلُقُموِب َصرِّْؼ َُُموَبَنا َعَمى َطاَعِتَؾ(( : المهُي ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه  َصمهى َّللاه

 ]مسمـ[

أنت مع أؼ إنساف، هللا عز وجل قادر أف يعطفو عميؾ، قادر أف يكشف لؾ أغبلطؾ، قادر أف يقسو عميؾ، قادر 
ادر أف يحقد عميؾ، أنت عبد، لذلؾ إذا دخل اإلنساف، قاـ بعمل، عنده لقاء، ال يدخل أف يفند لؾ أدؽ األغبلط، ق

أنو ابف فبلف، أنا أحمل دكتوراه، أنا لي منصب رفيع، أنا لي حجـ مالي بالبمد كبير، أنا لي شأف، أنا وظيفتي 
 كذا، ادخل مف باب االفتقار:

 فقري أدف َفباَّلفتقار إليؾ        و مالي سوى فقري إليؾ وسيمة
 فإذا رددت فأي باب أَرع       و مالي سوى َرعي لبابؾ حيمة

 إذًا: 

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز((  ))ِإفه َّللاه

 حديث آخر يدعـ ىذا المعنى: 

 ))َواْسَتِعْف ِباَّللهِ َوََّل َتْعَجْز((

 ]مسمـ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[

اء األفاضل، فذكر لي أحدىـ ىذه القصة، لشدة غرابتيا كأني ما أنا ذكرت لكـ قصة ال أنساىا، كنا مرة مع العمم
صدقتيا، فمما سمعتيا مف إنساف آخر صدقتيا، وىي عف رجل في الخامسة و الخمسيف مف عمره، يظير أنو 
حضر خطبة في مسجد، وجد شابًا عالمًا طميق المساف، الناس تحمقوا حولو، تمنى أف يكوف مثمو، ولكنو أصبح 

والخمسيف، قاؿ لي شخص معبًِّرا لي عف كبر سنو: الدوالب ماسح، والعداد قالب، فيذا الرجل  في الخامسة
اشتيى أف يكوف في ىذا المكاف، في مكاف الدعوة إلى هللا، وىو مف الصعيد مف ريف مصر، ركب دابتو، واتجو 

شاىده شخًصا صالًحا قاؿ  نحو مصر، أؼ نحو القاىرة، فمما وصل إلى أطرافيا سأؿ: أيف األزعر ؟ أؼ األزىر،
لو: أخي ىذا اسمو األزىر الشريف، وليس األزعر، دلو عميو القصة، سمعتيا مف رجل، ومف رجل آخر، ثـ 
تحققت منيا، فإذا ىي واقعية مئة بالمئة، ىذا الرجل الذؼ بمغ الخامسة والخمسيف مف عمره تعمـ في ىذا السف 

مب العمـ الشريف، وعاش إلى السنة السادسة والتسعيف، وما مات إال القراءة والكتابة، وحفع القرآف الكريـ، وط
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:  وىو شيخ األزىر، واسمو زكريا األنصارؼ، اطمب وتمفَّ

 َـ فاسألف عف السبب           ممؾ المموؾ إذا وىب
 فػقف عمى حد اْلدب           هللا يعطي مف يشػاء

اثنتاف وخمسوف سنة، قاؿ لي: أنا العاـ الماضي حفظت القرآف  تعمـ، وهللِا التقيت مع أخ مف إخواننا الكراـ عمره
الكريـ كمو، طبعًا العمـ في الصغر كالنقش بالحجر، والعمـ في الكبر كالكتابة عمى الماء، ومع ذلؾ إذا صدقت 

 هللا سبحانو وتعالى يعينؾ فبل تعجز 

 ))َواْسَتِعْف ِباَّللهِ َوََّل َتْعَجْز.((

لطريق الذؼ لكـ ؟ تريد أف أغض بصرؼ اآلف ؟ نعـ، صعب، قاؿ لو شخص: وهللا أنا أخي كيف أمشي في ىذا ا
 ال أستطيع أف أدير لي وجيي عف النساء، كيف سأغض بصرؼ ؟ 

 ))َواْسَتِعْف ِباَّللهِ َوََّل َتْعَجْز.((

 انظر إلى موقف سيدنا يوسف الذؼ بو تواضع، قاؿ:

ْجُف َأَحبُّ ِإَليه ِممه  ي َكْيَدُىفه َأْصُب ِإَلْيِيفه َوَأُكْف ِمَف اْلَجاِىِميَف﴾﴿ََاَؿ َربِّ السِّ َّله َتْصِرْؼ َعنِّ  ا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِو َواِ 

 [33] سورة يوسف: 

 ))َواْسَتِعْف ِباَّللهِ َوََّل َتْعَجْز((

غض بصرؾ، وقل: يا رب أعني عمى غض البصر، كيف أضبط لساني ؟ أنا أتسمى بقصص الناس، شيء 
 جدًا، عندؼ خمسوف قصة، ممتع 

ي َفَعْمُت َكاَف َكَذا َوَكَذا، َوَلكِ  ْف َأَصاَبَؾ َشْيٌء َفاَل َتُقْل: َلْو َأنِّ َََدُر َّللاهِ، َوَما َشاَء ))َواْسَتِعْف ِباَّللهِ َوََّل َتْعَجْز، َواِ  َُْل  ْف 
ْيَطاِف((  َفَعَل، َفِإفه َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشه

 ] مسمـ[
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 سة، وال في الزواج، وال في التجارة، يا أخي كيف أحج ؟ حج مثمما يحج الناس، حر، هللا يعينؾ.ال في الدرا

حدثني طبيب قمب، وأنا أثق بكبلمو، قاؿ: وهللا ما مف مريض مف أمراض قمب كميا إال استنصحني قبل أف 
 عندؾ مجمد، أذىب إلى الحج، فنصحتو أف يحج، وكأف مرضيـ جمد في الحج، أنت ضيف هللا، كل شيء 

 ))َواْسَتِعْف ِباَّللهِ َوََّل َتْعَجْز (( 

 و 

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز((  ))ِإفه َّللاه

الكيس مف داف نفسو، ضبط نفسو، والعاجز مف أتبع نفسو ىواىا، وتمنى عمى هللا األماني، يعيش سبيمبل ىكذا، 
 وكاف أمره فرطا. 

ِعيُد َمْف ُوََِي اْلِفَتَف، َوَما ِمْف َجْرَعٍة ))َأََّل ِإفه َعَمَل اْلَجنهِة َحْزٌف بِ  ًِا، َأََّل ِإفه َعَمَل النهاِر َسْيٌل ِبَسْيَوٍة، َوالسه َرْبَوٍة، َِاَل
ُ َجْوَفُو ِإيَمانً  ِ ِإَّله َمَِلَ َّللاه  ا((َأَحبُّ ِإَليه ِمْف َجْرَعِة َغْيٍظ َيْكِظُمَيا َعْبٌد، َما َكَظَمَيا َعْبٌد َّللِه

 مد َعِف اْبِف َعبَّاٍس[]أح

، يأكل ليشبع، يتكمـ عف الناس ليشبع، كمو  استرخاء، يطمق بصره، يطمق لسانو، يطمق يده، يناـ حتى يشبع النـو
 ليشبع، أما المؤمف فيو وقاؼ عند كتاب هللا، ىذا يرضي هللا، ىذا ال يرضي هللا، 

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجز((  ))ِإفه َّللاه

 ع نفسو ىواىا، وتمنى عمى هللا األماني.والعاجز مف أتب

ـَ َقَضى َبْيَف َرُجَمْيِف َفَقا ـْ َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ َثُي َؿ اْلَمْقِضيُّ َعَمْيِو َلمَّا َأْدَبَر: َعْف َعْوِؼ ْبِف َماِلٍؾ َأنَُّو َحدَّ
ـَ اْلَوِكيُل، َفَقاَؿ النَّ  : َحْسِبَي َّللاَُّ َوِنْع ـَ  ِبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ َونِ  َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز، َوَلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكْيِس، َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر َفُقْل: َحْسِبَي َّللاه ـَ اْلَوِكيُل(())ِإفه َّللاه  ْع

 ] أبو داود، أحمد [



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

525 

التدبير، ولكف عميؾ بالكيس، فكر، دبر، خطط، ىيئ  الكّيس، الكيس ىو العاقل، والكيس ىو العقل، ومعناه ىنا
ما تقولو لفبلف، عنده لقاء مع شخص ميـ، بعد ما خرج مف عنده قاؿ: وهللِا ىذه النقطة ما قمتيا، ال حوؿ وال قوة 

ـْ تكتب البنود، ىكذا اإلنساف  ـَ ل ـْ تخطط، ل ـَ ل  إال با، وىذه القصة ما قمتيا، والكتاب لـ أره إياه، ل

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز، َوَلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكْيِس(())  ِإفه َّللاه

استخدـ عقمؾ، إف هللا لما خمق العقل قاؿ لو: أقبل، فأقبل، ثـ أدبر فأدبر، قاؿ: وعزتي وجبللي ما خمقت خمقًا 
 أحب إلي منؾ، بؾ أعطي، وبؾ آخذ، العقل مناط التكميف.

جياز حديث جدًا إلكتروني، إذا وضع عميو العممة األجنبية يعطيو إشارة  أنا أضرب مثبًل واضحًا، واحد معو
ذا  مزورة، أو صحيحة، باع بيتو بأعمى سعر، وقبض الثمف بعممة أجنبية، والجياز في جيبو، وما استخدمو، وا 

ـْ تستخدـ ىذا الجياز طالما الجياز معؾ ؟ ىذا المثل البس ـَ ل يط، دائمًا وأبدًا بالمبمغ كمو عممة مزورة، نقوؿ لو: ل
أيف عقمؾ ؟ العقل مناط التكميف، ولكف عميؾ بالكيس، ليس ىناؾ بيع لعل صانًعا عندؾ أنت تأتي الساعة 
الحادية عشرة، وىو ييّرب الزبائف، ينتقـ منؾ، لعل ىناؾ تجاوز حدود مف موظفيؾ مع الزبائف، لعل البضاعة 

وؿ: ال نعمل، أنا أقوؿ لكـ: وهللا الذؼ ال إلو إال ىو غير مناسبة، لعل سعرىا غاؿ، أو ليس فييا ذوؽ، يق
أصحاب الحرؼ ممف يتقف عممو ال يقف عف العمل، ألنو لما يكوف ىناؾ مئة صاحب مصمحة، منيـ خمسة 

 متفوقوف، ميما بردت األسواؽ يستوعب الخمسة، إذا لـ يعمل الناس يكوف عمميـ مف الدرجة الثانية.

لناس ستة أشير، بالدور، ىناؾ إتقاف، إتقاف بالغ، لذلؾ اإلتقاف جزء مف الديف، بل أنا أسمع عف ببّلط ينتظره ا
 ىو جزء كبير مف الديف، 

 ))َوَلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكْيِس((

أؼ عميؾ بالتعقل، عميؾ بالتدبير، عميؾ بالتفكير، أخي ىذا االستسبلـ الساذج، التوكل مكانو القمب، والسعي 
ف في عصور تخمفيـ عكسوا اآلية، صار توكميـ في الجوارح، ىو جالس مرتاح، ال مكانو الجوارح، المسممو 

 يسعى، إف هللا كتب عميكـ السعي فاسعوا.

 : ـَ  َعْف ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ُموَف َعَمى َّللاهِ  ـْ َتَوكه ـْ ُكْنُت ُك ـْ َكَما ُيْرَزُؽ الطهْيُر، َتْغُدو ِخَماًصا، َوَتُروُح ِبَطاًنا(( ))َلْو َأنه ُت ِمِو َلُرِزَْ  َحقه َتَوكُّ

 ]الترمذؼ[

 تحرؾ، قاؿ تعالى:

َِْط َعَمْيِؾ ُرَطبًا َجِنّيًا﴾  ﴿َوُىزِّي ِإَلْيِؾ ِبِجْذِع النهْخَمِة ُتَسا

 [25] سورة مريـ: 

ىذا التمر الذؼ تساقط عمييا رطبًا جنيا جعل لو سببًا، ىزؼ، اإلنساف  النخل ال ييز، ىذه إشارة مف هللا إلى أف
أحيانا يخرج مف بيتو هللا يرزقو، قاؿ لي أحدىـ: يريد أف يضع أسطوانة غاز في سيارتو، شخص واقف قاؿ لو: 

شخص،  أرني، ما ىذا القماش ؟ كاف سبب رزؽ كبير، هللا سبحانو وتعالى يرزؽ عمى أتفو األسباب كممة، عنواف
 تمتقي معو، تسافر إلى محافظة، يأتيؾ رزؽ، الحركة فييا بركة، كما يقوؿ العواـ.

 أنا كل الدرس عمى أف اإلنساف ال يعجز، ال يتواكل.

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز، َوَلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكْيِس((  ))ِإفه َّللاه

الميمية، وشالييات، ومسابح، وتكمف عمييا مبالغ شخص عمل مشروعًا سياحيًا، كاف في جاىمية جيبلء، النوادؼ 
طائمة، هللا عز وجل يبدو أنو ىو طمب اليدػ، لو قمنا: هللا ىداه، أؼ طمب اليدػ، طمب اليدػ، فيداه هللا، وجد 
نفسو أماـ مشكمة كبيرة جدًا، طريق عريض إلى جينـ، أوتوستراد ست حارات، جمس معي أقنعتو أف ىذا المشروع 

يستمر، البد مف تحويمو إلى مشروع آخر، قاؿ لي: مستحيل، قمت لو: حاوؿ، سبحاف هللا ! وتـ  ال يمكف أف
 األمر، صار مشروًعا سكنًيا بعد أف كاف مشروعًا آخر.

استعف با، أنت اطمب رضاء هللا عز وجل، اطمب التوفيق، اطمب العمل الطيب، اطمب الجنة، اطمب أف 
ال أممؾ شعورًا يفوؽ ىذا الشعور، ما مف شعور أسعد لئلنساف مف أف يشعر أف  يرضى هللا عنؾ، وهللا يا إخواف

 هللا يحبو، خالق الكوف، أو أف هللا راض عنو، وىذا في القرآف وارد:
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 ﴿َوِرْضَواٌف ِمَف َّللاهِ﴾

 [15] سورة آؿ عمراف: 

نيار، أكبر مف الفواكو، وىـ أكبر مف الجنة، أكبر مف الحور العيف، أكبر مف الجنات التي تجرؼ مف تحتيا األ
 مكرموف، أكبر مف كل شيء:

 ﴿َوِرْضَواٌف ِمَف َّللاهِ﴾

 [15] سورة آؿ عمراف: 

فذلؾ لما تحصل لئلنساف ىذه الصمة با عز وجل وىذا الشعور، أنو في خدمة الخمق، وأنو جندؼ مف جنود 
طاء ال في األخذ، قاؿ بعض العمماء: الحق، ىناؾ أشخاص إذا اتصموا با عز وجل تصبح سعادتيـ في اإلع

إذا أردت أف تعرؼ نفسؾ أأنت مف أىل الدنيا أـ مف أىل اآلخرة فانظر ماذا يسعدؾ، أف تأخذ أـ أف تعطي ؟ إف 
ذا كاف يسعدؾ أف تعطي، ترجو هللا عز  كنت مف أىل الدنيا يسعدؾ أف تأخذ، ما لنا لحسة ؟ ما لنا نصيب ؟ وا 

 وجل، قاؿ تعالى:

 َكاَف َيْرُجوا ِلَقاَء َربِِّو َفْمَيْعَمْل َعَماًل َصاِلحًا َوََّل ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة َربِِّو َأَحدًا﴾﴿َفَمْف 

 [110] سورة الكيف: 

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز، َوَلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكْيِس((  ))ِإفه َّللاه

 اآلف: 

 ))َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر((

، الموقف الثاني: أف تسعى، الحديث دقيق جدًا، أنت أم اـ مشكمة، ىناؾ ثبلثة مواقف، الموقف األوؿ: أف تنيـز
ما أف ال تنجح، إف نجحت فا سبحانو وتعالى  الموقف الثاني يتولد عنو موقف ثالث: تسعى، فإما أف تنجح، وا 

إذا لـ تنجح فيذه ىي أراد لؾ ىذا النجاح، وأعانؾ عميو، والصعاب ذلميا، والقموب لينيا، واألفكار سيميا، ف
 الحكمة، وىذا ىو الخير، وىذه ىي النعمة الباطنة، قاؿ تعالى:
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ـْ ِنَعَمُو َظاِىَرًة َوَباِطَنًة﴾  ﴿َوَأْسَبَغ َعَمْيُك

 [20] سورة لقماف: 

 فإذا لـ تنجح: 

ـَ اْلَوِكيل(( ُ َوِنْع  ))َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر َفُقْل: َحْسِبَي َّللاه

ما أال ننجح، إف وهللِا شيء جميل، أ ، السعي ينشق إلى شقيف، إما أف ننجح، وا  ماـ مشكمة االستسبلـ عميو لـو
ف لـ ننجح فيذه نعمة هللا الباطنة، ال نعرؼ أيف الخير، أخي بعد أف  نجحنا فيذه نعمة هللا عز وجل الظاىرة، وا 

 اتفقنا غّير رأيو، يكوف ىذا الخير، يوجد قصص كثيرة بيذه الحالة.

ائرة مف مدينة إلى مدينة قادـ عمييا شخص ميـ جدًا، ال مكاف لو، فأخذوا البلئحة، استعرضوىا، سمعت أف ط
بحثوا عف شخص مكانتو في السمـ االجتماعي متدنية، وجدوا ىناؾ سائًقا أوصل شخصًا، ويريد أف يرجع 

في الجو، البلئحة وصمت  بالطائرة، فشطبوا اسمو، صرخ، ال يوجد مكاف، ىذه نقودؾ، الطائرة أقمعت، ثـ احترقت
عمى أساس أف ىذا الشخص ميت، فبمغوا أىمو، طبعوا النعوات، وصار ىناؾ تعاٍز، بينما ىو وجد مكانًا وصل 
بعد عشر ساعات، وصل فوجد اسمو بالنعوة عمى الجدار، والناس يعزوف بو، دخل فمما وجدوا اسمؾ، وأنت ال 

؟ قاؿ لي شخص: كنت ذاىًبا ألركب سيارة ألصل إلى بمدؼ، قاؿ مكاف لؾ، ىذا الخير، أنت ال تعرؼ أيف الخير 
لي: في الخمف ثبلثة ركاب، وفي األماـ يوجد مكاناف فارغاف، جمست بأوؿ مكاف، ىو طبيب، طالب طب، جاء 
شخص طويل القامة، عريض المنكبيف، شرير، فتح الباب أمسكني، ووضعني في الخارج، لو قاؿ لي: ممكف أف 

حل، وال سألني، يظير أنو ىو قطعتو صغيرة، أمسكو، ووضعو في الخارج، قاؿ لي: شعرت بشعور تسمح لنا بالم
ال يوصف، تمنيت أف أقتمو، ىو ضعيف، وحجمو صغير، وىذا شخص كبير، قطعتو كبيرة، قاؿ لي: امتؤلت 

نؾ أقل لو: تفضل، حقدًا، امتؤلت غيظًا، كدت أنفجر، منتيى اإلىانة، أنا جالس بمكاف، قل لي: أتسمح لنا بمكا
لكف ال يكممني وال كممة، يخرجني، ويضعني في الخارج، قاؿ لي: انتظرت ساعتيف حتى جاءت سيارة أجرة 
أخرػ، وركبنا، وجدنا السيارة مقموبة، ثبلثة قتمى، واثناف جرحى، عندىا شكرت هللا عز وجل ليذا العمل الطيب 

 الذؼ أكرمني بو.
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َ َيُموـُ َعَمى  اْلَعْجِز، َوَلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكْيِس َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر(( ))ِإفه َّللاه

ُغمبت، قاؿ لؾ: ال يوجد موافقة، مع السبلمة، معنى ىذا أف ىذا ىو الخير، ىذه نعمة باطنة، أوؿ نعمة ظاىرة، 
ة باطنة، إذا وافق فيي نعمة ظاىرة، لـ يوافق نعمة باطنة، سمح لؾ أف تسافر نعمة ظاىرة، ما سمح لؾ نعم

الصفقة تمت نعمة ظاىرة، لـ تتـ نعمة باطنة، نجحت نعمة ظاىرة، لـ تنجح نعمة باطنة، ولكف طبعًا تكوف 
 مجتيدًا، الكسبلف ىذا عقاب، لذلؾ: 

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز، َوَلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكْيِس، َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر َفُقْل: َحْسِبَي َّللاهُ  ـَ اْلَوِكيل(())ِإفه َّللاه   َوِنْع

ىذا حديث دقيق جدًا، يوجد توجيو حكيـ، ويوجد منيج، ويوجد توحيد، يوجد عبودية  عز وجل، ويوجد معرفة 
با، منيج، وموقف كامل لممؤمف، عبودية ، توحيد، راحة نفسية، شيء ما كاف لؾ، ليس في اإلمكاف أبدع 

حقيقة اإليماف حتى يعمـ أف ما أصابو لـ يكف ليخطئو، وما أخطأه لـ مما كاف، لكل شيء حقيقة، وما بمغ عبد 
 يكف ليصيبو، 

ََْد َكَتَبُو  ـْ َيْنَفُعوَؾ ِإَّله ِبَشْيٍء  ـْ َأفه اْْلُمهَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَمى َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبَشْيٍء َل ُ َلَؾ، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَمى ))َواْعَم َّللاه
وَؾ  ُحُف((َأْف َيُضرُّ ْت الصُّ ـُ، َوَجفه اَل َْ ُ َعَمْيَؾ، ُرِفَعْت اْْلَ ََْد َكَتَبُو َّللاه وَؾ ِإَّله ِبَشْيٍء  ـْ َيُضرُّ  ِبَشْيٍء َل

 ]الترمذؼ عف ابف عباس[

ىذا ىو التوحيد، وهللا أنا أعتقد مف يوحد يكوف قد أنجى نفسو مف آالؼ األمراض، اآلف أحدث دراسة ما مف 
فسية عميقة، القرحة نفسية، الكوليستروؿ لو أسباب نفسية، أمراض القمب ليا أسباب مرض إال ولو أسباب ن

نفسية، الضغط العالي ضغط اليـ، ىذا يسبب ضغط دـ، أسباب نفسية، وكل ىذه الضغوط، وىذه اآلالـ أسبابيا 
ريد دليبًل مف القرآف شرؾ با، رأيت فبلًنا أقوػ منؾ، وال يحبؾ، يريد أف يضايقؾ، أما إذا وحدت فقد ارتحت، أ

 الكريـ أنؾ إذا وحدت ترتاح، قاؿ تعالى:

 ﴿َفاَل َتْدُع َم ََ َّللاهِ ِإَليًا َآَخَر َفَتُكوَف ِمَف اْلُمَعذهِبيَف﴾

 [213] سورة الشعراء: 
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عذاب الشرؾ، عذاب التمزؽ، عذاب أف ترضي الناس جميعًا، المؤمف مشكمتو سيمة لو، عبلقة مع جية واحدة، 
بًدا لو خمسة أسياد، ىذا قاؿ لو: اترؾ، وتعاؿ إلّي، جاء سيده الثاني: أيف أنت ؟ تعاؿ إلى ىنا، اصنع تصور ع

الشاؼ، صنع الشاؼ، فقاؿ لو الثالث: لماذا لـ تأت إلي، سّبو، إذا كاف لو خمسة أسياد، كل واحد أعطى أمًرا، 
المؤمف مف عظمة اإليماف لو عبلقة مع جية شيء صعب، أما إذا كاف عبد لسيد واحد فميس عنده إال أمر واحد، 

واحدة فقط، والباقوف جميعًا ال قيمة ليـ، ألنيـ ال يقدموف، وال يؤخروف، اعمل لوجو واحد يكفؾ الوجوه كميا، مف 
جعل اليمـو ىمًا واحدًا كفاه هللا اليمـو كميا، كف لي كما أريد أكف لؾ كما تريد، كف لي كما أريد، وال تعممني بما 

ذا إف لـ تسمـ لي فيما أريد أتعبتؾ فيما يصم حؾ، أنت تريد، وأنا أريد فإذا سممت لي فيما أريد كفيتؾ ما تريد، وا 
 تريد، ثـ ال يكوف إال ما أريد.

أحاديث رائعة جدًا، مف شغمو ذكرؼ عف مسألتي أعطيتو فوؽ ما أعطي السائميف، خمقت السماوات واألرض ولـ 
سوقو لؾ كل حيف، لي عميؾ فريضة، ولؾ عمي رزؽ، فإذا خالفتني في فريضتي أعي بخمقيف، أفيعييني رغيف أ

لـ أخالفؾ في رزقؾ، وعزتي وجبللي إف لـ ترضى بما قسمتو لؾ فؤلسمطف عميؾ الدنيا تركض فييا ركض 
 الوحش في البرية، ثـ ال ينالؾ منيا إال ما قسمتو لؾ، وال أبالي وكنت عندؼ مذمومًا.

ـْ َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو  لذلؾ الحديث ىذا يجب َثُي أف تحفظوه، ويجب أف تعمموا بو، َعْف َعْوِؼ ْبِف َماِلٍؾ َأنَُّو َحدَّ
ـَ اْلَوِكيُل، َفَقا ـَ َقَضى َبْيَف َرُجَمْيِف، َفَقاَؿ اْلَمْقِضيُّ َعَمْيِو َلمَّا َأْدَبَر: َحْسِبَي َّللاَُّ َوِنْع : َؿ النَِّبيُّ َوَسمَّ ـَ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ َونِ  َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز، َوَلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكْيِس، َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر َفُقْل: َحْسِبَي َّللاه ـَ اْلَوِكيُل(())ِإفه َّللاه  ْع

 ] أبو داود، أحمد [

شراء البيوت، شراء المحبلت التجارية، البعثات ما كسبت ىذا الشيء بعد ما وافقوا، رفضوا، كثيرًا مف األمور، 
الدراسية مثبًل، الزواج، الطبلؽ، عقد الصفقات أحيانًا شيء يقترب أف يتـ، يقوؿ لؾ: فقست، دخل فبلف، هللا 
يصمحو، فبلف قَدُمو سوء، ىذا كبلـ الشرؾ، ىذا شيء لـ يكف مف نصيبؾ، وهللُا ما سمح بو، ىنا جاء كبلـ ابف 

سكندرؼ في الحكـ العطائية، تكاد أف تكوف ىذه الحكـ مف أروع ما كتب مف قبل العمماء، المؤمف عطاء هللا ال
يرػ المنع عطاًء، قد يكوف المنع عيف العطاء، إف هللا ليحمي صفيو مف الدنيا كما يحمي أحدكـ مريضو مف 

اليمكة، لذلؾ أنت استسمـ، أنت  الطعاـ، إف هللا ليحمي صفيو مف الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمو مف مراتع
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 عبد ، ال دور لؾ أبدًا، هللا ىو كل شيء، فإذا وحدت ارتحت، وأرحت.

ىذا الحديث إف شاء هللا إذا اتضح في أذىاف اإلخواف الكراـ عمييـ أف يذكروه كمما أقدموا عمى عمل، ال تعجز، 
، إياؾ أف تخنع، إياؾ أف تقوؿ: ال حوؿ لي وال قوة، هللا ىو صاحب الحوؿ  إياؾ أف تستسمـ، إياؾ أف تنيـز

والقوة، اطمب منو، عميؾ بالكيس، فكر، دبر، ىيئ أمورؾ، نظـ، تكمـ مع فبلف، أقنع فبلنًا، اكتب كتابًا، اكتب 
 رسالة، تحرؾ، اسَع، فإذا غمبؾ أمر، سعيت، وما نجحت فيذا الخير.

الخير، أما إذا لـ تستنفذ جيدؾ الذؼ يقع فقد يكوف ىنا نقطة ميمة جدًا، حينما تستنفذ كل جيدؾ الذؼ يقع فيو 
عقابًا، االبف مريض، حرارتو أربعوف، ما أخذناه إلى الطبيب، يعيننا هللا، هللا يسمـ، ىذا ليس كبلًما إسبلمًيا، هللا 
كبلـ أمرؾ أف تسعى، تضاعف األمر، التياب سحايا، بعد ىذا مات، ال إلو إال هللا، ىكذا هللا كتب لو، ال، ىذا 

مرفوض، أنت تأخذه إلى أوؿ طبيب، تأخذ الدواء، تنفذ التعميمات بدقة بالغة، بعد ىذا تستسمـ ، ثـ الذؼ يحدث 
ىو الخير، تتصدؽ، تعالجو عند طبيب، وتيتـ أف يكوف طبيبًا جيدًا مخمصًا ماىرًا في عممو، تستعمل الدواء 

ىو الخير، أما قبل أف تستنفذ الجيد فاالستسبلـ بشكل جيد، تدفع صدقة، وبعد ذلؾ تستسمـ لمذؼ يحدث، و 
مرفوض، وكل نتيجة تأتي بعد االستسبلـ ليست قضاًء وقدرًا كما يزعـ بعض الناس، إنما ىي جزاء التقصير 
واإلىماؿ، يقوؿ لؾ: ىذا الدواء ال تضعو بيف أيدؼ األطفاؿ، أنت لـ تعر لذلؾ اىتماما، أخذ ابنؾ حبتيف، يحتاج 

، صار معو قرحة األمعاء، ثقبت، يحتاج إلى عممية جراحية، ىكذا ترتيب هللا، ال، ليس ترتيب إلى غسيل معدة
هللا، ىذا تقصيرؾ، مكتوب عمى الدواء: ال تضعو بيف أيدؼ األطفاؿ، ضعو في مكاف عاؿ، ىناؾ أشياء كثيرة 

ث انفجارًا، ىكذا هللا أراد، ال تحدث، أسطوانة الغاز مثبًل، األنبوب افحصو مف حيف إلى آخر، قد يكوف جافًا، يحد
تقل: هللا أراد، إال إذا استنفذت األسباب، حينما تستنفذىا فا أراد، أما قبل أف تستنفذىا فيذا عقاب، وىذا جزاء 

 التقصير، ىذا كمو مف قوؿ النبي الكريـ: 

ـَ اْلَوِكيُل(( ُ َوِنْع  ))َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر َفُقْل: َحْسِبَي َّللاه
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ـَ حد  يث آخر نتابع بو ىذا الدرس، عف أبي موسى قاؿ: قاؿ النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

اَو ولممسافر أفضل ما كاف يعمل  ))إف هللا تعالى يكتب لممريض أفضل ما كاف يعمل في صحتو ماداـ في ِو
 في حضره((

 ]الطبراني في المعجـ الصغير[

ساف الصحة لفترة محدودة فبل يتألـ، وال يتشاءـ، وال يشعر أنو في ىواف، وال يعني هللا عز وجل إذا سمب مف إن
أنو رخيص عمى هللا عز وجل، ال، أعمالؾ الصالحة مف دعوة، إلى، إنفاؽ، إلى أمر بالمعروؼ، إلى نيي عف 

تي تعمميا منكر، إلى إصبلح ذات البيف، مطالعتؾ، قراءتؾ، تعميمؾ، تجارتؾ، تبلوتؾ، ىذه األعماؿ الطيبة ال
وأنت في أوج صحتؾ إذا سمب هللا منؾ ىذه الصحة يكتبيا لؾ كما لو أنؾ تفعميا، وىذه بشارة، أنت حبسؾ 
المرض، ليس عميؾ حرج، قرأت حديثًا، قرأتو مرات كثيرة، وأذكر أنو تموتو عمى اإلخوة األكاـر عشرات، بل مئات 

الحديث القدسي َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى المرات، في المرة األخيرة لفت نظرؼ ىذه الكممة، ففي 
: ِإفَّ َّللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُؿ َيْوـَ اْلِقَياَمِة:  ـَ  َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

، َكْيَف َأُعوُدَؾ َوَأْنَت َربُّ الْ  ََاَؿ: َيا َربِّ ـْ َتُعْدِني،  ، َمِرْضُت َفَم ـَ ََاَؿ: َأَما َعِمْمَت َأفه َعْبِدي ))َيا اْبَف آَد َعاَلِميَف ؟ 
ـْ َتُعْدُه ؟ َأَما َعِمْمَت َأنهَؾ َلْو ُعْدَتُو َلَوَجْدَتِني ِعْنَدُه ؟ ((  ُفاَلًنا َمِرَض، َفَم

 ]مسمـ[

 لفت نظرؼ كممة: 

 ))َلَوَجْدَتِني ِعْنَدُه((

؟ قاؿ: يا موسى أتحب أف أكوف جميسؾف معو، معناىا لما ربنا عز وجل يسمـ مف مؤمف صحتو يتجمى عميو ليكو 
فقاؿ: كيف ذاؾ يا رب، وأنت رب العالميف ؟ قاؿ: أما عممت أنني جميس مف ذكرني، وحيثما التمسنِي عبدؼ 

 وجدني. 

اَو((  ))إف هللا تعالى يكتب لممريض أفضل ما كاف يعمل في صحتو ماداـ في ِو
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لمرض قيد اإلنساف عف العمل الصالح، عف الصياـ، قيده معنى ىذا أف المرض ضابط، المرض ىو الوثاؽ، ا
عف الحج، قيده عف الصبلة، قيده أحيانًا عف الصبلة بوضعيا الطبيعي، أما الصبلة كما تعمموف، ىي الفرض 

 الوحيد المتكرر الذؼ ال يسقط بحاؿ، ماداـ في وثاقو، أؼ ما داـ مقيًدا في مرضو، 

 ره(())ولممسافر أفضل ما كاف يعمل في حض

طبعًا السفر المشروع، سفر في طمب العمـ، سفر لمفرار بالديف، إذا كنت في أرض منعت فييا مف أف تمارس 
 شعائر دينؾ إذا سافرت عف ىذه األرض فيذا السفر في طاعة، أو لطمب الرزؽ، 

اَو، ولممسافر أفضل ما  كاف يعمل ))إف هللا تعالى يكتب لممريض أفضل ما كاف يعمل في صحتو ماداـ في ِو
 في حضره((

 ]الطبراني في المعجـ الصغير[

ُ َتَعالَ  : َقاَؿ َّللاَّ ـَ  ى: آخر حديث، َعِف اْلُمَياِصِر ْبِف َحِبيٍب َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ي َأَتَقبهُل ىَ  ـِ َأَتَقبهُل، َوَلِكنِّ ـِ اْلَحِكي ي َلْسُت ُكله َكاَل مهُو َوَىَواُه، َفِإْف َكاَف َىمُُّو َوَىَواُه ِفي َطاَعِتي َجَعْمُت َصْمَتُو ))ِإنِّ
)) ـْ ـْ َيَتَكمه ْف َل  َحْمًدا ِلي َوَوََاًرا، َواِ 

 ]الدارمي[

الميـ ليس الكبلـ، الميـ اليـ واليوػ، ما الذؼ ييمؾ ؟ أو ما الذؼ يشغل بالؾ ؟ ما الذؼ تقمق لو ؟ ما الخواطر 
ا الطموحات التي تسعى إلييا ؟ ما المشاعر التي تنتابؾ ؟ ىذا الميـ ألف ىذا يعبر عف حقيقتؾ، التي تأتي ؟ م

أما المساف فقد ال يعبر عف حقيقتؾ، لؾ أف تقوؿ أجمل كبلـ، وأحمى كبلـ، وأنت بعيد عف فحوػ ىذا الكبلـ، 
: َقاَؿ َّللاَُّ َتَعاَلى:لذلؾ جاء في الحديث القدسي َعِف اْلُمَياِصِر ْبِف َحِبيٍب َقاَؿ: َقاَؿ  ـَ  َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ي َأَتَقبهُل َىمهُو َوَىَواُه، َفِإْف َكاَف َىمُُّو َوَىَواهُ  ـِ َأَتَقبهُل، َوَلِكنِّ ـِ اْلَحِكي ي َلْسُت ُكله َكاَل  ِفي َطاَعِتي َجَعْمُت َصْمَتُو ))ِإنِّ
((َحْمًدا ِلي َوَوََارً  ـْ ـْ َيَتَكمه ْف َل  ا، َواِ 

 ]الدارمي[

البطولة في اليـ واليوػ، إالـَ تميل نفسؾ ؟ ماذا تشتيي ؟ ماذا تحب ؟ إلى ماذا تطمح ؟ ما الشيء الذؼ 
تستشرفو ؟ ما الخواطر التي ترد إليؾ ؟ ما الذؼ يقمقؾ ؟ ما الذؼ تحبو ؟ ىويتؾ تعرؼ بيمؾ وىواؾ، وأما المساف 

 ر عف حقيقة اإلنساف.فكثيرًا ما ال يعب

 َقاَؿ َّللاَُّ َتَعاَلى: 

ي َأَتَقبهُل َىمهُو َوَىَواُه، َفِإْف َكاَف َىمُُّو َوَىَواهُ  ـِ َأَتَقبهُل، َوَلِكنِّ ـِ اْلَحِكي ي َلْسُت ُكله َكاَل  ِفي َطاَعِتي َجَعْمُت َصْمَتُو ))ِإنِّ
)) ـْ ـْ َيَتَكمه ْف َل  َحْمًدا ِلي َوَوََاًرا، َواِ 

 دارمي[]ال

ىذه أحاديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذؼ ال ينطق عف اليوػ، وال أنسى قوؿ سيدنا سعد حيف قاؿ: ثبلثة أنا فييف رجل، 
وفيما سوػ ذلؾ أنا واحد مف الناس، مف ىذه الثبلثة: " ما سمعت حديثًا مف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال عممت أنو حق مف 

 هللا تعالى.

 د  رب العالميف والحم
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 ( : أحاديث شريفة عف بواعث العمل 027 - 032الدرس )

 09-06-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

يف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األم
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 ف.الصالحي
، مقدمة بسيطة لموضوع دقيق ىذه المقدمة ىي أف اإلنساف لو عمل في الدنيا، وليذا العمل  أييا اإلخوة األكاـر
باعث، أو ليذا العمل دافع، ىذه الدوافع أو ىذه البواعث منيا ما ىو جمي ظاىر، فأحيانًا يفتح اإلنساف محبًل 

أو الدافع أو اليدؼ وراء ىذا العمل التجارؼ ىو كسب  تجارًيا كي يكسب منو رزقًا، اليدؼ واضح جدًا، الباعث
الماؿ، ومف ىذه البواعث ما ىو خفي، قد يكوف لمعمل ظاىر وباطف، مف ىذه الدوافع ما ىو فطرؼ، كل إنساف 
عنده اندفاع لمحفاظ عمى وجوده، عنده اندفاع لمحفاظ عمى سبلمة وجوده، وكماؿ وجوده، واستمرار وجوده، ىذه 

 .دوافع فطرية

وىناؾ دوافع كسبية، كيف ذلؾ ؟ إذا عرؼ اإلنساف هللا عز وجل فمف لواـز ىذه المعرفة أف تنشأ عنده دافع 
لمرضاتو، الدافع لمرضاة هللا عز وجل دافع كسبي، أما الدافع لمحفاظ عمى وجودؾ فدافع فطرؼ، كل إنساف 

عمى سبلمة وجوده، لكف ما كل إنساف ينطمق ليحافع عمى وجوده، وعمى استمرار وجوده، وعمى كماؿ وجوده، و 
ييدؼ أف يرضي هللا عز وجل إال إذا عرفو، فإذا ما عرؼ هللا عز وجل يرضي الناس، أما إذا تـّ لو جانٌب مف 

 معرفة هللا عز وجل فعندئذ ينشأ عند ىذا اإلنساف باعث أو دافع لطمب رضوانو.

تجد الذؼ يؤمف بالجنة يقدـ خدمات ببل مقابل، يرجو إذا أيقنت بالجنة ينشأ عندؾ باعث جديد، أف تعمل ليا، ف
هللا والدار اآلخرة بيا، أما الذؼ يؤمف بالدنيا فقط فبل يتحرؾ مف دوف ماؿ، ال يقدـ خدمة مف دوف ماؿ، الدنيا 
عنده ىي كل شيء، أما الذؼ يعرؼ اآلخرة، وما فييا مف نعيـ مقيـ ينشأ عنده دافع لبموغيا، إذًا النقطة الدقيقة 

 في ىذا الدرس ىي أف العمل ىو ثمف الجنة، الدليل قاؿ تعالى: 
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ـْ َتْعَمُموَف﴾  ﴿اْدُخُموا اْلَجنهَة ِبَما ُكْنُت

 [32] سورة النحل: اآلية 

أدؽ مف ذلؾ، العمل مفتاح الجنة، ألف الجنة بفضل هللا عز وجل، ألف الجنة محض فضل، والنار محض عدؿ، 
مفتاح الجنة العمل الصالح األصح، مثبًل سوؼ نقدـ لؾ بيت ثمنو  الجنة محض فضل، لكف كيف تعطى ؟

ثبلثيف مميوًنا، ستدفع ثمف مفتاحو فقط خمس عشرة ليرة، فكل عممؾ في الدنيا ال يوازؼ ثمف البيت، ال يوازؼ ثمف 
عل العمل مفتاحو فقط، فصار المفتاح ورمز هللا عز وجل، تحقيقًا لمعدالة اإلليية، وتنظيمًا لمعمل الصالح، ج

 الصالح مفتاح الجنة، ففي األثر: 

 )) ادخموا الجنة برحمتي، واَتسموىا بأعمالكـ ((

عممؾ يحدد لؾ مكانؾ في الجنة، أما الجنة فبرحمة هللا عز وجل، ىذا فحوػ ما قالو النبي عميو الصبلة والسبلـ، 
 الجنة، وثمنيا رحمة هللا عز وجل.مف أف الجنة برحمة هللا، وال يتناقض ىذا مع أنو بالعمل، العمل مفتاح 

الذؼ أتمنى عميكـ أف نقف عنده ىو أف العمل ىو أساس اإليماف، بل ىو مظير اإليماف، بل ىو برىاف عمى 
 صحة اإليماف، والدليل قاؿ تعالى:

ـْ ِمْف َشْيٍء َحتهى ُيَياِجرُ  ـْ ِمْف َوََّلَيِتِي ـْ ُيَياِجُروا َما َلُك  وا﴾﴿َوالهِذيَف َآَمُنوا َوَل

 [72] سورة األنفاؿ: اآلية 

اإليماف مف دوف عمل كبلـ بكبلـ، ال معنى لو، ليس ىناؾ موقف، وال بذؿ، وال التزاـ، وال عطاء، وال تضحية، 
 وال تحمل تبعات، وال صبر، وال إيماف، قاؿ تعالى:

ـْ ِمْف شَ  ـْ ِمْف َوََّلَيِتِي ـْ ُيَياِجُروا َما َلُك  ْيٍء َحتهى ُيَياِجُروا﴾﴿َوالهِذيَف َآَمُنوا َوَل

 [72] سورة األنفاؿ: اآلية 

العمل أساس اإليماف، العمـ مظير اإليماف، العمل برىاف عمى صحة اإليماف، كمكـ يعمـ أف اإليماف ما وقر في 
 القمب، وصدقو العمل، قاؿ تعالى:
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َموَ  ـْ َوَجنهٍة َعْرُضَيا السه ْت ِلْمُمتهِقيَف )﴿َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْف َربُِّك رهاِء 033اُت َواْْلَْرُض ُأِعده ( الهِذيَف ُيْنِفُقوَف ِفي السه
رهاِء﴾  َوالضه

 ] سورة آؿ عمراف [

لماذا اختار هللا مف بيف صفات المتقيف ىذه الصفة ؟ ألنيا برىاف عمى صدؽ تقواىـ، الذيف ينفقوف في السراء 
 والضراء.

ماداـ العمل ىو جوىر الديف، وماداـ اإليماف ببل عمل كالشجر ببل ثمر، وماداـ  أتابع ىذه المقدمة بأصل منيا،
العمل مظيًرا مف مظاىر اإليماف، وماداـ العمل برىاًنا قاطًعا عمى صحتو، متى يصح العمل ؟ ىنا المشكمة 

في ذىف صاحبو،  اآلف، العمل لو باعث، إف وجدت بناء يا ترػ ماذا سبق ىذا البناء ؟ سبق ىذا البناء أنو بني
قاؿ صاحبو: أعمر ىنا بناء، ال يزاؿ البيت القديـ قائًما، فكر صاحبو بإنشاء ىذا البناء، اشترػ األرض، رخصيا، 
ىناؾ مجموعة مراحل تسبق ظيور البناء، كذلؾ العمل، ىناؾ جانب منو غير مرئي، وىو الباعث، ىنا موطف 

ـ حصرًا بنيتو، أقوؿ: حصرًا، مف أيف جئت بيذا الكبلـ ؟ مف الشاىد، ىنا بيت القصيد، العمل في اإلسبلـ يقو 
 َعْنُو قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ، عف َعْمَقَمَة ْبَف َوقَّاٍص المَّْيِثيَّ َيُقوُؿ: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَف اْلَخطَّاِب َرِضَي َّللاَُّ 

 ـَ َيُقوُؿ: َيُقوُؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ 

نهَما َِّلْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْف َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِإَلى َّللاهِ َوَرُسوِلِو َفيِ  يهِة، َواِ  ْجَرُتُو ِإَلى َّللاهِ َوَرُسوِلِو، َوَمْف ))ِإنهَما اْْلَْعَماُؿ ِبالنِّ
ُجَيا  َفِيْجَرُتُو ِإَلى َما َىاَجَر ِإَلْيِو(( َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَيا َأْو اْمَرَأٍة َيَتَزوه

 ] متفق عميو [

)ِإنََّما( أداة حصر، ىناؾ مثل شيير أستخدمو دائمًا، خمسمئة ليرة ممقاة عمى األرض، مّر شخص، وأماميا 
مصور واقف في زاوية، ىذا الشخص انحنى، نظر إلييا، وأخذىا، ووضعيا في جيبو، وتابع سيره، صورناه، 

ئة ليرة ثانية، مر شخص آخر، نظر إلييا، فانحنى، والتقطيا، ووضعيا في جيبو، لو تشابيت وضعنا خمسم
األعماؿ تشابيًا تامًا في شخصيف رجميف في سف واحدة، في مبلمح متشابية، في مكاف واحد، المبمغ نفسو، 

ف، لو وازنا بيف االنحناء واحد، الطوؿ واحد، االثناف يرتدياف معطفًا، وضعا ىذا المبمغ في جيب المعط
الصورتيف لوجدنا العمل نفسو، األوؿ مؤمف نوػ أف يأخذىا ليدفعيا إلى صاحبيا، وتوجو إلى أقرب دكاف، وذكر 
لصاحبيا أف ىناؾ مبمغًا وجدتو في ىذا المكاف، وىذا عنواني، وىذا ىاتفي، والثاني نوػ أف يأكميا حرامًا، فالعمل 
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 احبو في الياوية.نفسو، عمل يرقى بصاحبو، وعمل ييوؼ بص

نساف يزني، ربما كاف العمل في النياية واحد، لكف ىنا يرقى، وىنا  استخدمت ىذا المثل الصارخ، إنساف يتزوج، وا 
ف كاف حرامًا يسفل، حينما قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ:   يسفل، إنساف يقبض مااًل، إف قبضو حبلاًل يرَؽ، وا 

يهِة...((.))... ِإنهَما اْْلَْعَماُؿ ِبال  نِّ

، كبلىما صحيح، حصرًا بنيتو، إذًا أف تتأمل نيتؾ، وأف تراجع نيتؾ، وأف تفحص نيتؾ، وأف  العمل يقيـ أو يقـو
 تدقق في نيتؾ شيء خطير، قد يأتي اإلنساف يـو القيامة بأعماؿ كالجباؿ، بنوايا ليست راقية، قاؿ تعالى:

 َفَجَعْمَناُه َىَباًء َمْنُِورًا﴾ ﴿َوََِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُموا ِمْف َعَملٍ 

 [ 23] سورة الفرقاف: 

ـَ َيُقوُؿ:   َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َؿ النهاِس ُيْقَضى َيْوـَ اْلِقَياَمِة َعَمْيِو َرُجٌل اْسُتْشِيَد، َفُأِتَي ِبِو، َفَعره  ََاَؿ: َفَما َعِمْمَت ِفيَيا ؟ ))ِإفه َأوه َفُو ِنَعَمُو، َفَعَرَفَيا، 
ََاَتْمَت ِْلَْف ُيَقاَؿ: َجِريٌء، َفَقْد َِيَل، ُِ  ََاَؿ: َكَذْبَت، َوَلِكنهَؾ  ََاَتْمُت ِفيَؾ َحتهى اْسُتْشِيْدُت،  ـه ُأِمَر ِبِو َفُسِحَب َعَمى ََاَؿ: 

ََاَؿ: َفمَ َوْجِيِو َحتهى ُأْلِقَي ِفي النهاِر،  َفُو ِنَعَمُو، َفَعَرَفَيا،  ، َوَعمهَمُو، َوَََرَأ اْلُقْرآَف، َفُأِتَي ِبِو، َفَعره ـَ ـَ اْلِعْم ا َوَرُجٌل َتَعمه
ََاَؿ: َكَذْبَت، َوَلِكنهَؾ َتعَ  ، َوَعمهْمُتُو، َوَََرْأُت ِفيَؾ اْلُقْرآَف،  ـَ ََاَؿ: َتَعمهْمُت اْلِعْم ـٌ، مهمْ َعِمْمَت ِفيَيا ؟  ـَ ِلُيَقاَؿ: َعاِل َت اْلِعْم
ـه ُأِمَر ِبِو َفُسِحَب َعَمى َوْجِيِو َحتهى ُأْلِقَي ِفي ال ََاِرٌئ، َفَقْد َِيَل، ُِ ُ َوَََرْأَت اْلُقْرآَف ِلُيَقاَؿ: ُىَو  نهاِر، َوَرُجٌل َوسه ََ َّللاه

ََاَؿ: َما َتَرْكُت ِمْف َعَمْيِو، َوَأْعَطاُه ِمْف َأْصَناِؼ اْلَماِؿ ُكمِِّو، َفُأِتَي  ََاَؿ: َفَما َعِمْمَت ِفيَيا ؟  َفُو ِنَعَمُو، َفَعَرَفَيا،  ِبِو، َفَعره
ََاَؿ: َكَذْبَت، َوَلِكنهَؾ َفَعْمَت ِلُيَقاَؿ: ُىَو َجوَ  ـه ُأِمَر بِ َسِبيٍل ُتِحبُّ َأْف ُيْنَفَق ِفيَيا ِإَّله َأْنَفْقُت ِفيَيا َلَؾ،  ِو اٌد، َفَقْد َِيَل، ُِ

ـه ُأْلِقَي ِفي النهاِر((   َفُسِحَب َعَمى َوْجِيِو، ُِ

 ]مسمـ[

أنا أشعر أف موضوع الباعث، أو موضوع النية، أو موضوع اإلخبلص مف أخطر موضوعات اإلسبلـ، ألنؾ 
وأنت مخمص ترقى بعمل قميل، وأنت غير مخمص تيوؼ بعمل كثير، بإخبلص ترقى بعمل قميل، ومف دوف 

 مل كثير، ىذا كمو تقديـ لقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: إخبلص تيوؼ بع
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يهِة((  ))ِإنهَما اْْلَْعَماُؿ ِبالنِّ

لو وقفت في طريق مكة المدينة لرأيت مئات، بل ألوؼ، بل عشرات األلوؼ يسافروف مف مكة إلى المدينة كل 
، وىناؾ أشخاص في وقت ما سافروا مف مكة إلى المدينة، فسموا مياجري ف، وأثنى هللا عمييـ، وأثنى عمييـ يـو

رسوؿ هللا، ورضي هللا عنيـ بنص القرآف الكريـ، االنتقاؿ نفسو، اآلف اذىب إلى مكة، واركب السيارة، وانتقل فييا 
 إلى المدينة، ىل أنت مياجر ؟ معنى ىذا: ) 

نهَما َِّلْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْف  يهِة، َواِ  َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِإَلى َّللاهِ َوَرُسوِلِو َفِيْجَرُتُو ِإَلى َّللاهِ َوَرُسوِلِو، َوَمْف )ِإنهَما اْْلَْعَماُؿ ِبالنِّ
ُجَيا َفِيْجَرُتُو ِإَلى َما َىاَجَر ِإَلْيِو((  َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَيا َأْو اْمَرَأٍة َيَتَزوه

قد يأتي مجمس العمـ لشيء آخر غير طمب العمـ، وقد يأتي  اإلنساف قد يأتي مجمس العمـ ليمتقي مع إنساف، أو  
إنساف مجمس العمـ ال يبتغي مف مجيئو إال مرضاة هللا عز وجل، شتاف بيف الوجوديف، شتاف بيف الحضوريف، 
شتاف بيف العمميف، شتاف بيف السعييف، مادامت النية ليا كل ىذه الخطورة، وليا كل ىذا الشأف، وليا كل ىذا 

، تأثير ماحق، أو تأثير داعـ، فكل عمل بنية سيئة يتبلشى، وعمل آخر بنية طيبة يتنامى، إذًا يجب أف التأثير
 نركز عمى نيتنا، يجب أف نركز عمى إخبلصنا، وىناؾ بعض اآليات الكريمة المتعمقة باإلخبلص، قاؿ تعالى:

ـْ َجَزا ـْ ِلَوْجِو َّللاهِ ََّل ُنِريُد ِمْنُك  ًء َوََّل ُشُكورًا﴾﴿ِإنهَما ُنْطِعُمُك

 [9] سورة اإلنساف: 

 ، الحع، الذؼ يعمق أىمية كبيرة عمى رد فعل الناس اتجاىو يقوؿ لؾ: يا أخي ليس ىناؾ وفاء، ثمة جحود، ولـؤ
يتألـ جدًا، إذا لـ يجد لعممو ثمرة عند الناس، يمكف أف نتوقع أف ىذا اإلنساف في نيتو الخالصة خمل، فإنؾ إذا 

هللا بو ما شأف الناس إف استجابوا أو لـ يستجيبوا، إف شكروا أو لـ يشكروا، إف قدروا أو لـ  عممت عمبًل ترضي
 يقدروا.

أنا ال أنسى ىذا الموقف لسيدنا عمر حينما سأؿ أحد المرسميف الذيف جاؤوا مف القادسية، فقاؿ ىذا الرسوؿ: مات 
 عنو، قاؿ: وما ضرىـ أني ال أعرفيـ إذا خمق كثير، قاؿ: مف ىـ ؟ قاؿ: إنؾ ال تعرفيـ، فبكى عمر رضي هللا

 كاف هللا يعرفيـ، ومف أنا ؟.
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وىذا الكبلـ أسوقو لتعمموا أنو إذا عممت عمبًل صالحًا، وال أحد عمـ بو، وما ضرؾ أاّل يعمـ بو أحد إذا كاف هللا قد 
تفي با، أف يجزئؾ عمـ عممو، ما ضرؾ أف يجيل ىذا العمل الناس إذا كاف هللا قد عممو، ىذا اإلخبلص، أف تك

 هللا عز وجل عف عمـ الناس، فمذلؾ استجداء المديح ضعف في اإلخبلص

 وليت ترضى واْلناـ غضاب         فميت تحمو و الحيػػػاة مريرة
 و بيني وبيف العالميف خراب       وليت الذي بيني وبػينػؾ عامر
 تراب وكل الذي فوؽ التراب     إذا صح منؾ الوصل فالكل ىيف 

ىذا ىو موقف المؤمف، بعض األمثمة الموضحة، ما قولؾ أييا األخ الكريـ في أف اإلخبلص أو عمو النية، أو 
صدؽ النية، أو سمو النية، يقمب العمـ الدنيوؼ إلى عبادة، العمـ الدنيوؼ، الزواج، أنا أحيانًا في عقود القراف ألقي 

 وجل:  كممات، مرة ألقيت كممة قمت ليـ: يقوؿ هللا عز

ـْ َيْأَلُموَف َكَما َتْأَلُموَف َوَتْرُجوَف ِمَف َّللاهِ َما ََّل َيْرُجوَف﴾  ﴿ِإْف َتُكوُنوا َتْأَلُموَف َفِإنهُي

 [104] سورة النساء: 

قمت ليـ: ما عبلقة ىذه اآلية بعقد القراف ؟ ليس ليا عبلقة، ىذه آية متعمقة بالجياد، يمكف أف نسحبيا بشكل أو 
العمل إذا رافقتو نية عالية يصبح عبادة، فإف لـ تكف لو ىذه النية يصبح عمبًل تافيًا، فالمؤمف إذا  بآخر عمى أف

تزوج ىو في الظاىر مثمو مثل أؼ إنساف يسعى لتأميف بيت، يسعى لتييئة ىذا البيت، لفرشو باألثاث، متاعب 
ألساسية، إلى بعض ما يقتضيو المنزؿ، كثيرة مف غرؼ النـو إلى غرؼ االستقباؿ، إلى الثبلجة، إلى الحاجات ا

ترػ المؤمف يتعب، وغير المؤمف يتعب، أما المؤمف فينوؼ مف زواجو طاعة هللا عز وجل، ينوؼ إحصاف نفسو، 
ينوؼ إحصاف فتاة مؤمنة، ينوؼ إنجاب ذرية صالحة، أيف: [َوَتْرُجوَف ِمَف هللِا َما اَل َيْرُجوَف]، يرجو المؤمف مف 

جوه غير المؤمف، ذاؾ يبحث عف المتعة فقط، وكل حياتو مشاكل، إذا رجا اإلنساف ربو عز وجل الزواج ما ال ير 
 هللا عز وجل يضفي هللا عمى حياتو الخاصة سعادة.

 فيذه واحدة، وىل تصدقوف أف النية السيئة تقمب العبادة إلى جريمة ؟ قاؿ تعالى:
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ـْ َعْف َص 4﴿َفَوْيٌل ِلْمُمَصمِّيَف ) ـْ َساُىوَف )( الهِذيَف ُى ـْ ُيَراُءوَف )5اَلِتِي  ( َوَيْمَنُعوَف اْلَماُعوَف﴾6( الهِذيَف ُى

 [7-4] سورة الماعوف: 

 رجل يصمي، توضأ، وصمى، قاؿ تعالى:

ـْ َساُىوَف )4﴿َفَوْيٌل ِلْمُمَصمِّيَف ) ـْ َعْف َصاَلِتِي ـْ ُيَراُءوَف )5( الهِذيَف ُى  َماُعوَف﴾( َوَيْمَنُعوَف الْ 6( الهِذيَف ُى

 [7-4] سورة الماعوف: 

عمل دنيوؼ، تجارة، زواج، كسب ماؿ إذا رافقتو نية عالية يصبح عبادًة، وعمل عبادؼ محض إذا رافقو الرياء 
يصبح جريمة، يستحق أف يقوؿ هللا لصاحبو: ويل لؾ، أرأيتـ إلى أثر النية كيف أنيا تقمب العبادة إلى انحراؼ، 

بادة ؟ وأنا أؤكد لكـ أف كل واحد منكـ في اختصاصو، وفي مينتو، وفي حرفتو يمكف وتقمب العمل الدنيوؼ إلى ع
ذا لـ تمنعو  ذا نوػ بيا خدمة المسمميف، وا  ذا نوػ بيا كسب رزؽ حبلؿ، وا  أف يجعميا عبادة إذا كانت مشروعة، وا 

نما رأػ رجبًل يصمي مف أداء فرض أو واجب أو طاعة أو مجمس عمـ، ويؤكد ىذا النبي عميو الصبلة والسبلـ حي
قاؿ: يا فبلف، مف يطعمؾ ؟ قاؿ: أخي، قاؿ: أخوؾ أعبد منؾ، الذؼ يعمل أشد عبادًة لؾ، وأنت تعبد هللا في 
المسجد، في النيار أخوؾ أعبد منؾ، مف ىنا يقوؿ سيدنا عمي: " قيمة المرء ما يحسنو "، لؾ مصمحة، لؾ مينة، 

تنفق عمى نفسؾ، عمى عيالؾ، ترفع رأسؾ، يدؾ ىي العميا، ىذا  لؾ حرفة تتقنيا، تكسب منيا رزقًا حبلاًل،
 المطموب.

أنا أتمنى كما قمت لكـ قبل أسبوع: أتمنى أف يناؿ اإلنساف كل شيء يحتاجو بطريق مشروع أواًل، ومف خبلؿ 
 عمل شريف، ال أف يكوف عميو منة أحد، مف جمس إلى غني فتضعضع لو ذىب ثمثا دينو.

ـَ َأنَُّو َقاَؿ: )اآلف، َعْف ُمَعاذ   ْبِف أَنٍس َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٍ َوََّل اْعِتَداٍء َكاَف َلوُ  ـٍ َوََّل اْعِتَداٍء، َأْو َغَرَس َغْرًسا ِفي َغْيِر ُظْم َأْجٌر َجاٍر َما اْنُتِف ََ ِبِو  )َمْف َبَنى ُبْنَياًنا ِمْف َغْيِر ُظْم
  َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى((ِمْف َخْمِق َّللاهِ 

 ] أحمد [
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إنساف أشاد بناء، وهللا سمعت عف شخص بأطراؼ دمشق أشاد بنائيف، كل بناء أربعة طوابق، كل طابق أربع 
شقق، وقاؿ: ىذه لف أبيعيا، ىذه سأؤجرىا لشباب عمى وشؾ الزواج، وحدد أجًرا معقوال، ستر اثنتيف وثبلثيف 

، يدفع نصف دخمو أجرة، أما ثمف بيت مميوف فبل يتمكف أف يشتريو الشاب، وأنا أسرة، ىؤالء الشباب ليـ دخل
 أقوؿ لكـ: حينما قاؿ هللا عز وجل:

ـْ﴾ َماِئُك ـْ َواِ  اِلِحيَف ِمْف ِعَباِدُك ـْ َوالصه  ﴿َوَأْنِكُحوا اْْلََياَمى ِمْنُك

 [32] سورة النور: 

األـ أولياء الشباب والشابات، أو أولياء األمر ىذا األمر ىذا أمر، قاؿ عنو العمماء: إنو أمر ندب، يعني األب و 
موجو إلييـ، فمف المفروض عمينا، أو واجب عمينا أف نسيل الزواج عف طريق تسييل أساسياتو، وأوؿ أساسياتو 
المنزؿ، فيذا عمل طيب، عمر بنائيف، وجيزىـ، وأجرىـ أجاًرا بسعر معقوؿ، وقاؿ: ىذه لف أبيعيا، ولكنني 

لشباب مقبل عمى الزواج، ىذا المجتمع إذا لـ يتعاوف عمى حل مشكبلت أبنائو ال يحبو هللا عز وجل،  سأؤجرىا
 والدليل قاؿ تعالى:

ـِ َواْلُعْدَواِف﴾ ِْ  ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتهْقَوى َوََّل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ

 [2] سورة المائدة: 

الدنيا، والتقوػ صبلح اآلخرة، والحديث المعروؼ، الدعاء الشيير: الميـ  تعاوف عمى البر والتقوػ، البر صبلح
أصمح لنا ديننا الذؼ ىو عصمة أمرنا، وأصمح لنا دنيانا الذؼ فييا معاشنا، وأصمح لنا آخرتنا التي إلييا مردنا، 

ـ اإلنساف شيئًا بنية إذًا صبلح الدنيا مطموب، يكوف في بيوت لمسكف، الشباب ال يشكو أزمة سكف مثبًل، فمما يقد
طيبة، تصور إنسانًا يعمر بنائيف، متاعب الرخص، متاعب اإلحضارات، تأميف الحديد، تأميف الرمل، العبلقة مع 
العماؿ، مع البنائيف، الببلطيف، إنجاز مواعيد، إنفاؽ، متاعب، خبلفات أحيانًا، كمو عبادة، مادامت النية أف يخدـ 

الصالح يقولوف: لما يضع المفتاح بدكانو يفتح الغمق، يقوؿ: نويت خدمة المسمميف، أنا سمعت مف السمف 
المسمميف، ىذا البائع فتح ىذه الدكاف ليخدـ بيا المسمميف أواًل، وليقتات مف عممو ثانيًا، فمما يغفل اإلنساف عف 

ويعمل، ويذىب، ويأتي ىذه النية يصير عممو ال معنى لو، وأحيانا الحياة تستيمؾ اإلنساف، يأكل، ويشرب، ويناـ، 
 ببل معنى، أما النية فتعطي العمل ىذه الصفة العالية، النية تضفي عمى العمل اليومي معنى العبادة.
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وال يقطعوف واديًا، وال ينالوف مف عدوىـ نيبًل إال كتب بو عمل صالح، حتى لو تزوج اإلنساف قاؿ عميو الصبلة 
 والسبلـ: 

ـْ َصَدََ   ٌة(())َوِفي ُبْض َِ َأَحِدُك

]  ]مسمـ َعْف َأِبي َذرٍّ

 سمؾ الطريق المشروع، وترؾ الطريق المنيي عنو، ىذا عمل صالح.

ـٍ َوََّل اْعِتَداٍء َكاَف َلوُ  ـٍ َوََّل اْعِتَداٍء، َأْو َغَرَس َغْرًسا ِفي َغْيِر ُظْم  َأْجٌر َجاٍر َما اْنُتِف ََ ))َمْف َبَنى ُبْنَياًنا ِمْف َغْيِر ُظْم
 ِق َّللاهِ َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى((ِبِو ِمْف َخمْ 

 ] أحمد [ 

ُأِخَذْت فكرة عف المسمميف ِمف قبل أعدائيـ، أنيـ كسالى، اّتكاليوف، يعني ىمتيـ ىابطة، يستسمموف لؤلقدار مف 
دوف سعي، مف دوف عمل، مف دوف نشاط، الذؼ أراه أف ىذا الموقف أو ىذه الصفات ليست صفات المسمميف 

: إطبلقًا، اسمعوا ل ـَ  حديث الشريف، َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َفِسيَمٌة َفِإْف اْسَتَطاَع َأْف ََّل َيُقوـَ َحتهى َيْغِرَسَيا َفْمَيْفَعْل((  اَعُة َوِبَيِد َأَحِدُك ََاَمْت السه  ))ِإْف 

 ] أحمد [

أمرنا أف نغرس غرسًا، نحف ما عندنا ازدواجية، دنيا وآخرة، ال، الدنيا  صمى هللا عميو و سمـي قامت القيامة، النب
مف أجل اآلخرة، واآلخرة مف أجل الدنيا، ليس ىناؾ ازدواجية، وال خطاف متوازياف، خط واحد، فإذا أتقنت عممؾ 

 ل هللا فيو عبادة.في سبيل هللا، إذا راعيت مصمحتؾ في سبيل هللا، إذا أديت واجبؾ في سبي

 : ـَ  حديث آخر: َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٍ َيْغِرُس َغْرًسا، َأْو َيْزَرُع َزْرًعا َفَيْأُكُل ِمْنُو َطْيٌر َأْو ِإْنَساٌف َأْو َبِييَمٌة إِ  ٌََة(())َما ِمْف ُمْسِم  َّله َكاَف َلُو ِبِو َصَد

 ] البخارؼ [
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الزراعة عمل شريف جدًا، ألنؾ تقدـ لمناس أقواتيـ، وكمما كثر اإلنتاج رخص الثمف، وعـ الرخاء، لماذا قاؿ عميو 
 الصبلة والسبلـ: 

 ))اْلَجاِلُب َمْرُزوٌؽ، َواْلُمْحَتِكُر َمْمُعوٌف(( 

 ِب[]ابف ماجو َعْف ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّا

ألف الجالب يّسر األمور، البضاعة وجدت، فمما وجدت ىبط سعرىا، فعـ الرخاء، وأقوؿ لكـ: التاجر المؤمف إذا 
قل ربحو، وانتفع الناس جميعًا ببضاعتو يفرح، وغير المؤمف إذا نزؿ السعر يقوؿ: تبدلت البضاعة، يجب أف نبيع 

يقوؿ: ىذا سعر رأسماليا، فمذلؾ المؤمف يتمنى أف  كيمو المشمش بخمسيف ليرة، بع بخمسة عشر، ينزعج جدًا،
ينعـ الناس، وأف يعـ الرخاء، ولو قل ربحو، ألنو يحب الناس، وغير المؤمف يتمنى الربح الوفير، ولو عمى 

 حساب الجمع الغفير.

ـٍ َيْغِرُس َغْرًسا، َأْو َيْزَرُع َزْرًعا َفَيْأُكُل ِمْنُو َطْيٌر َأْو ِإنْ  ٌََة(())َما ِمْف ُمْسِم  َساٌف َأْو َبِييَمٌة ِإَّله َكاَف َلُو ِبِو َصَد

 ] البخارؼ [

ـَ َقاَؿ:   َعْف َسْعِد ْبِف َأِبي َوقَّاٍص َأنَُّو َأْخَبَرُه َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـِ اْمَرَأِتَؾ(( ))ِإنهَؾ َلْف ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَيا َوْجَو َّللاهِ ِإَّله أُ   ِجْرَت َعَمْيَيا، َحتهى َما َتْجَعُل ِفي َف

 ] البخارؼ [

لكف أحيانًا بعض إخواننا الكراـ يروؼ ىذه األحاديث لمناس، يفيميا فيمًا آخر، أحدىـ مقيـ عمى المعاصي، وعمى 
ؤمًنا مستقيًما االنحرافات، كل مصروفي صار صدقة، بارؾ هللا بؾ، ليس ىذا، كل مصروفؾ صدقة إذا كنت م

ممتزًما، عمى المنيج، أما إذا كنت في تفمت، فيذا بحث ثاف، وحساب آخر، ما كل حديث ينطبق عمى عامة 
، المطبق، المصمي، الصائـ، الورع، ىذا إذا قمنا لو: حتى ما  الناس، ىذا الكبلـ لممؤمف، المؤمف المستقيـ، الممتـز

و لؾ صدقة، ىذا كبلـ طيب، لكف ال ينبغي لئلنساف أف يظف أف تنفقو عمى زوجتؾ، وحتى ما تنفقو عمى نفسؾ ى
ىذا الكبلـ ينطبق عمى كل الناس، بيوت ليس فييا تقوػ، وال صبلح، ليس فييا ورع، متحممة، منحرفة، أساسًا 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

545 

 أكثر النفقات لممباىاة، والنتزاع إعجاب اآلخريف، يقوؿ لؾ: كسرت عينو بدعوة أو وليمة.

: الحديث الذؼ رواه الب ـَ ـِ ْبِف َمْعِدؼ َكِرَب َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  خارؼ َعِف اْلِمْقَدا

ٌََة، َوَما َأْطَعْمَت َزْوَجَؾ َفيُ  ٌََة، َوَما َأْطَعْمَت َوَلَدَؾ َفُيَو َلَؾ َصَد ٌََة، َومَ ))َما َأْطَعْمَت َنْفَسَؾ َفُيَو َلَؾ َصَد ا َو َلَؾ َصَد
ٌََة((  َأْطَعْمَت َخاِدَمَؾ َفُيَو َلَؾ َصَد

 ] البخارؼ [

صار الديف كل حياتؾ، كل نشاطؾ، عممؾ، بيتؾ، مصروفؾ، ماداـ في معرفة با واستقامة عمى أمره، وتطبيق 
ة صار لمنيجو، لكف ىنا ينشأ سؤاؿ: ىذه النية العالية مف أيف تأتي ؟ أيف تباع ؟ إذا كاف عندنا ىذه النيات العالي

طعامنا وشرابنا ولقاءاتنا وعممنا وكسب مالنا كميا صدقات، مف أيف ىذه النية العالية ؟ ىنا المشكمة، مرة سأؿ 
إنساف طبيًبا، قاؿ: يا طبيب عممني كيف تكتب ىذه الوصفات، وجده عمبل مربًحا، خمسوف زبوًنا، كل واحد 

ئتا ليرة تخطيط، سبعمئة معاينة، خمسوف زبوًنا، خمسمئة ليرة، عنده إيكو، وعنده تخطيط، خمسمئة إيكو، وم
، قاؿ لو: عممني كيف تكتب وصفة ؟ حتى يعمل مثمو، فتبسـ الطبيب، قاؿ لو: ىذه  خمسوف ألف ليرة كل يـو
الوصفة محصمة عممي كمو، ترجع، تأخذ االبتدائي، واإلعدادؼ، والثانوؼ، بمجموع مرتفع، وتدخل كمية الطب 

خمس سنوات، تؤمف ثمف عيادة، وثمف أجيزة، ثـ أعممؾ أف تكتب وصفة، ىذه خمس سنوات، تعمل بورد 
الوصفة محصمة الطب كمو، والنية العالية محصمة الديف كمو، يعني إيمانؾ با، إيمانؾ باليـو اآلخر، إيمانؾ بأف 

مانؾ بوعيده، إيمانؾ هللا كاف عميكـ رقيبا، إيمانؾ بأف هللا مطمع عميؾ، إيمانؾ بعظمة هللا، إيمانؾ بوعده، إي
بالجنة، إيمانؾ بالنار، مجمل إيمانؾ مع مجمل إخبلصؾ، مع مجمل عممؾ يولد نية عالية، فمف السذاجة أف 
تقوؿ: ىذه النية العالية مف أيف أحضرىا ؟ ىذه النية العالية محصمة إيمانؾ كمو، كل إيمانؾ يمخص بنواياؾ، 

تكوف لو نوايا عالية، ال يستطيع، إذا دعاؾ رجل لمطعاـ، إف شاء فمذلؾ مستحيل مف إنساف يكوف إيمانو ضعيًفا 
هللا الطعاـ طيب، طمئني، أكيد طيب، يريد أف يسمع منؾ مديحًا، ألنو تغمب، ال شيء عنده، وهللا يحب أف 
يسمع منؾ مديحًا، يسمع ثناء، إذا عاوف إنسانًا، أنا فضمت عميؾ، عاونتؾ، يقوؿ لمناس، لؤلقرباء، لمناس، 

ضحو، النية العالية تحتاج إلى إيماف با حتى تعمل عمبل بصمت، تعمل عمبل مف دوف تمقي جزاء، تعمل يف
عمبل، وترجو هللا عز وجل، مف السذاجة أف تقوؿ: ىذه النية العالية كيف أحصميا ؟ ىذه محصمة اإليماف كمو، 

 ذه نواياؾ، وترتقي بيا.إذا صح إيمانؾ، وصحت استقامتؾ، وصح عممؾ الصالح عندئذ تصح مع كل ى
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الحقيقة أف النية ترفع العمل إلى أعمى الدرجات، والنية السيئة تجعل مف األعماؿ الصالحة أعماال سيئة، أحيانا 
أعماؿ ظاىرىا إنساني، مستشفيات خاصة، ترػ األسعار ال تحتمل فرضًا، وزيادات، وتجاوزات، لـ يعد عمبًل 

لماؿ بأسرع ما يمكف، فالنوايا المادية تقمب األعماؿ اإلنسانية إلى أعماؿ إنسانيًا، النية صارت واضحة، كسب ا
 مادية، والنوايا تقمب األعماؿ المادية إلى أعماؿ إنسانية.

إنساف ما تمكف أف يجاىد، جاء النبي عميو الصبلة والسبلـ ليحممو عمى ناقة، أو عمى دابة، فمـ يجد النبي فتولوا، 
 اؿ تعالى:وأعينيـ تفيض مف الدمع، ق

ـْ َعَمْيِو َتَولهْوا َوَأْعُيُنُيـْ  ـْ َُْمَت ََّل َأِجُد َما َأْحِمُمُك ْم َِ َحَزنًا َأَّله ﴿َوََّل َعَمى الهِذيَف ِإَذا َما َأَتْوَؾ ِلَتْحِمَمُي  َتِفيُض ِمَف الده
 َيِجُدوا َما ُيْنِفُقوَف﴾

 [92] سورة التوبة: 

ـ يجاىدوا، أحيانًا تنوؼ عمبل، بعد ىذا ال يقع العمل، كأنؾ فعمتو، ىذا كتبت ليؤالء أجر المجاىديف، مع أنيـ ل
ـَ كَ  اَف ِفي َغَزاٍة الذؼ أراده النبي عميو الصبلة والسبلـ، فَعْف َأَنٍس َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 َفَقاَؿ: 

َواًما ِباْلَمِديَنِة خَ  َْ ـْ اْلُعْذُر(())ِإفه َأ ـْ َمَعَنا ِفيِو، َحَبَسُي  ْمَفَنا َما َسَمْكَنا ِشْعًبا َوََّل َواِدًيا ِإَّله َوُى

 ]البخارؼ[

 وفي حديث آخر: 

اَو، ولممسافر أحسف ما كاف يفعمو  ))إف هللا تعالى يكتب لممريض أحسف ما كاف يعممو في صحتو ماداـ في ِو
 في حضره((

 سعيد[]الطبراني في الصغير عف أبي 

مادامت النية طيبة فالمسافر منع مف أعماؿ طيبة، مف حضور مجالس عمـ، مف أعماؿ صالحة، كل ىذه 
األعماؿ التي كاف يفعميا في حضره تكتب لو في سفره، وكذلؾ المريض كل أعمالو الصالحة التي كاف يفعميا في 

محصيا، ودقق، وفتش، وحاسب نفسو صحتو تكتب لو في مرضو، ىذه النية، فإذا اتجو اإلنساف إلى النية، و 
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حسابًا عسيرًا، وتأمل نفسو، ما نيتي ؟ أحيانا اإلنساف لو نوايا مادية، فيغير كبلمو تبعًا ليذه النوايا، فعميو أف 
ال يقع في الحجاب مع هللا عز وجل.  يراقب نفسو، وا 

 يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

يا وهللُا عنو راض(())مف فارؽ الدنيا عمى اإلخالص  وحده َّل شر   يؾ لو، وأَاـ الصالة، وآتى الزكاة فاَر

 ]الحاكـ في المستدرؾ عف أنس[

أنا أتمنى عمى إخواننا الكراـ، وأذّكر نفسي قبميـ دائمًا: تأمل عممؾ، ماذا عندنا مف حموؿ ؟ ما ىي بعض الحموؿ 
عمل إلنساف يحبو ليأنس بو، أو ليشجعو التي تؤكد لئلنساف أنو مخمص، منيا كتماف العمل، أما إذا ذكر الرجل ال

فبل مانع، أما إذا شعر أنو لما يذكر عممو لمناس يقع في الرياء والنفاؽ فعميو أف يكف عف ذكر عممو، إذا أدػ 
صموات معينة، أنفق إنفاقًا معينًا، صار لو جوالت معينة، وشعر أنو كمما قاليا لمناس يحس بالحجاب عف هللا عز 

نو دخل إلى نفسو العجب، أو دخمو الرياء، فالعبلج الفورؼ أف يسكت عف ذكر ىذه األعماؿ وجل، معنى ذلؾ أ
لتكوف خالصًة لوجو هللا عز وجل، إذا أنت أنفقت نفقة، وما ذكرتيا ألحد، وجاءؾ الشيطاف ال سمح هللا، وقاؿ 

أفتخر أمامو ؟ ما عمميا إال لؾ: أنت منافق، معؾ حجة قوية، لماذا أنا منافق ؟ مف الذؼ عمـ بيذه الصدقة حتى 
هللا، كتماف العمل يؤكد لؾ أنؾ مخمص، غض بصرؾ عف محاـر هللا، وأنت في خموة، أنت جالس في غرفتؾ، 
وثمة نافذة مفتوحة في البناء الثاني، وطّمت امرأة، وأنت وحيد، حينما تغض بصرؾ عف ىذه المرأة، وال أحد يعمـ 

يفسر قواًل واحدًا باإلخبلص، إذًا عندؾ إنفاؽ، غض بصر، مثبًل، عمل ذلؾ في األرض إال هللا، فيذا العمل 
طيب، إصبلح مف دوف ضجيج، مف دوف تبجح، مف دوف ذكر، مف دوف ترداد، ىذا يعينؾ عمى أف تخمص، 
اآلف إذا عممت عمبًل صالحًا، وقابمؾ الناس بالسوء، وتألمت ألمًا شديدًا جدًا، فيذه عبلمة ضعف اإلخبلص، 

د فعمت ىذا العمل ، هللا عز وجل اطمع عميؾ، وعممؾ عنده محفوظ، فمماذا الحزف الشديد ؟ مف عرؼ مادمت ق
نفسو ما ضرتو مقالة الناس بو، فربنا يمتحنؾ، ويجعل لؾ عمبل صالًحا، أما مف تأّلـ الرجل، بعد أف وقع عميو 

ذا كماف في رض ا، أو في شعور بالراحة رغـ االنتقاد، نقد شديد، وتبـر شديد، معنى أف ىذا اإلخبلص ضعيف، وا 
 معنى ىذا أنؾ مخمص  عز وجل، فبل تباِؿ بكبلـ الناس، 
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ف عدلوا  ف عدلوا                       ىـ اْلحبة إف جاروا وا   فميس لي عنيـ معدؿ وا 
ف فتتوا في حبيـ كبدي   باؽ عمى حبيـ راض بػما فعموا                       و هللا وا 

عز وجل امتحنؾ، أراد أف يجعل مف قصتؾ قصة بيف الناس، ىذه مشيئة هللا عز وجل، ىل اإلفؾ قميل ؟  ربنا
، والسيدة عائشة صبرت، فأّؼ امرأة إلى يـو القيامة يموؾ الناس صمى هللا عميو و سمـاإلفؾ صبر عميو النبي 

ز وجل جعل األنبياء يمثموف كافة النماذج حديثيا بأفواىيا، وىي بريئة فميا في السيدة عائشة أسوة حسنة، ربنا ع
البشرية، سيدنا نوح ابنو عاؽ، ابنو عاٍص، والذؼ عنده ولد عمى غير مستواه فبل يتألـ كثيرًا، سيدنا لوط زوجتو 
ذا كانت الزوجة مؤمنة وليا زوج فاسق  ليست مؤمنة، فالذؼ عنده زوجة سيئة فمو في سيدنا لوط أسوة حسنة، وا 

 سيدة آسية أسوة حسنة، فرعوف كاف زوجيا، قاؿ تعالى:فاجر فميا في ال

ُ َمَِاًل ِلمهِذيَف َكَفُروا ِاْمَرَأَة ُنوٍح َواْمَرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْيِف ِمْف ِعَباِدَنا َصا ـْ ُيْغِنَيا ﴿َضَرَب َّللاه ِلَحْيِف َفَخاَنَتاُىَما َفَم
اِخِميَف )َعْنُيَما ِمَف َّللاهِ َشْيئًا َوَِيَل ا ََاَلْت َربِّ 00ْدُخاَل النهاَر َم ََ الده ُ َمَِاًل ِلمهِذيَف َآَمُنوا ِاْمَرَأَة ِفْرَعْوَف ِإْذ  ( َوَضَرَب َّللاه

ـِ الظهاِلِميَف﴾ ِني ِمَف اْلَقْو ِني ِمْف ِفْرَعْوَف َوَعَمِمِو َوَنجِّ  اْبِف ِلي ِعْنَدَؾ َبْيتًا ِفي اْلَجنهِة َوَنجِّ

 لتحريـ [] سورة ا

أنبياء كانوا فقراء، أنبياء كانوا مموًكا، أنبياء كانوا أصحاء، أنبياء مرضوا، أحيانًا حتى عمى مستوػ الصحابة، 
ىناؾ صحابي غني، وصحابي فقير، وصحابي مات شابًا، وصحابي مات في سف متقدمة، فربنا جعل نماذج 

 األنبياء كميا أسوة حسنة لنا.

: الحديث األخير في ىذا الم ـَ  وضوع، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

)) ـْ ـْ َوَأْعَماِلُك ، َوَلِكْف َيْنُظُر ِإَلى َُُموِبُك ـْ ـْ َوَأْمَواِلُك  ))ِإفه َّللاهَ ََّل َيْنُظُر ِإَلى ُصَوِرُك

 ]مسمـ[

قيمة الثياب، ألواف الثياب، ممكف أف يكوف مع الصور، بيت الجسـ معروؼ، والصورة ثياب، نوع الثياب، 
 اإلنساف، مركبتو، أساسو.
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)) ـْ ـْ َوَأْعَماِلُك ، َوَلِكْف َيْنُظُر ِإَلى َُُموِبُك ـْ ـْ َوَأْمَواِلُك  ))ِإفه َّللاهَ ََّل َيْنُظُر ِإَلى ُصَوِرُك

 لخمق سنيف أفبل طيرت منظرؼ ساعة. لذلؾ قالوا: القمب بيت الرب، والحديث القدسي: عبدؼ طيرت منظر ا

تقريبًا الذؼ أراده النبي عميو الصبلة والسبلـ أف نستنبط كما يقوؿ عمماء النفس مف قموبنا، أف نستنبطيا كمما 
 تحركنا حركة، انظر إلى نفسؾ، قد تقوؿ: أنا ال أعرؼ، أقوؿ لؾ: بل تعرؼ، والدليل قاؿ تعالى:

ْنَساُف َعَمى َنْفِسوِ   (﴾05( َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيَرُه )04َبِصيَرٌة ) ﴿َبِل اإلِْ

 ] سورة القيامة[

أنت تعرؼ ماذا تريد مف ىذا العمل ؟ ما دمت تعرؼ فصحح، وقّوـ نفسؾ، وقّوـ اعوجاجؾ دائمًا، واآلية 
 المعروفة عندكـ:

 ﴿َوَما ُأِمُروا ِإَّله ِلَيْعُبُدوا َّللاهَ ُمْخِمِصيَف﴾

 [5] سورة البينة: اآلية 

العبادة ظاىرة، واإلخبلص باطني، القمب مخمص، والجوارح مطيعة، ىذا الديف، اإلخبلص في القمب، والطاعة 
في الجوارح، اإلنساف أحيانًا ال يكفي أف يتقف الظاىر فبلبد مف إتقاف الباطف، أصحاب النبي عمييـ رضواف هللا 

أصحاب النبي تمثموا اإلخبلص والورع، والفضائل، كانت عبلنيتيـ كسرائرىـ، اآلف يقوؿ لؾ مثبًل: ِفرؽ، وطرؽ، 
وحب هللا عز وجل، وحب النبي عميو الصبلة والسبلـ مف دوف مصطمحات جديدة، ونحف استخدمنا مصطمحات 
جديدة، ومضموًنا فارًغا، فالعبرة أف نكوف كما كاف أصحاب النبي عمييـ رضواف هللا، فاإلنساف عميو أف يسعى ال 

إلى إصبلح ظاىره وباطنو، ألف ظاىره ينتيي عند الموت، لكف باطنو يبقى معو إلى أبد إلصبلح ظاىره، بل 
اآلبديف، ىذه النفس ىي جوىر اإلنساف، ىي ذات اإلنساف، وما ىذا الجسد إال ثوب خارجي يخمع عند الموت، 

الذات ليس في فإذا كانت العناية كميا بالمظاىر المادية فعندنا مشكمة كبيرة، عند الموت سوؼ تكشف أف 
المستوػ المطموب، أما اإلنساف فعندما تكوف عنايتو بباطنو كظاىره، عندنا أسرار تقوؿ: اآلف المسمموف ألف 

 مميوف، وفي رقـ سمعتو ألف و مئة تقريبًا، رقـ مذىل، والنبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 
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َِمهٍة(( َنا َعَشَر َأْلًفا ِمْف  ِْ  ))َوََّل ُيْغَمُب ا

 عف ابف عباس[]أحمد 

إذا كاف مف المسمميف ما يزيد عف اثني عشر ألًفا فمف يغمبوا في األرض، معنى ذلؾ أننا في ضعف اإلخبلص، 
 : ـَ  َعْف َثْوَباَف َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َكَما َتَداَعى اْْلَكَ  ـُ َأْف َتَداَعى َعَمْيُك ـْ ))ُيوِشُؾ اْْلَُم ََاَؿ: َبْل َأْنُت َِمهٍة َنْحُف َيْوَمِئٍذ ؟  ََاِئٌل: َوِمْف  َمُة ِإَلى ََْصَعِتَيا، َفَقاَؿ 
ـْ اْلَمَياَبَة  ُك ُ ِمْف ُصُدوِر َعُدوِّ ْيِل، َوَلَيْنَزَعفه َّللاه ـْ ُغَِاٌء َكُغَِاِء السه ، َوَلَيْقِذَففه َّللاهُ َيْوَمِئٍذ َكِِيٌر، َوَلِكنهُك ـْ ـْ  ِمْنُك ِفي َُُموِبُك

ْنَيا، َوَكَراِىَيُة اْلَمْوِت(( ََاَؿ: ُحبُّ الدُّ ََاِئٌل: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ، َوَما اْلَوْىُف ؟   اْلَوْىَف، َفَقاَؿ 

 ]أبو داود عف ثوباف[

ي حب الدنيا يبعدؾ عف اإلخبلص، إذًا يمكف أف نجعل مف أحاديث ىذا المقاء محورًا واحدًا، ىو النية الطيبة الت
 تقمب العمل المادؼ إلى عبادة، وأما النية الخبيثة فتقمب العمل العبادؼ إلى معصية، يؤكد ىذا قاؿ تعالى:

ـْ َساُىوَف )4﴿َفَوْيٌل ِلْمُمَصمِّيَف ) ـْ َعْف َصاَلِتِي ـْ ُيَراُءوَف )5( الهِذيَف ُى  ( َوَيْمَنُعوَف اْلَماُعوَف﴾6( الهِذيَف ُى

 [7-4] سورة الماعوف: 

نا شيء آخر، وىو أف اإلنساف كمما واجو مشكمة في سيره إلى هللا عز وجل، واستعصى حميا عميو يجب أف عند
 يسأؿ، ألف هللا عز وجل قاؿ:

ـْ ََّل َتْعَمُموَف﴾ ْكِر ِإْف ُكْنُت  ﴿َفاْسَأُلوا َأْىَل الذِّ

 [43] سورة النحل: 

ة جدًا، قمت لو: الجواب سيل جدًا، إذا كانت ىذه أحيانا يقع اإلنساف في وسواس، قاؿ لي أخ: تأتيني أفكار مزعج
األفكار تزعجؾ فميست منؾ، بل ىي مف الشيطاف، فاطمئف، والتي منؾ ال تزعجؾ، ترتاح ليا، وترددىا، وتدعو 
ِ  ليا، مادمت تزعجؾ فميست منؾ، ىذه قاعدة، قاؿ لي: اآلف ارتحت فعبًل، َعْف َأِبي ُأَماَمَة َأفَّ َرُجبًل َسَأَؿ َرُسوؿَ  َّللاَّ

يَماُف ؟ َقاَؿ:  : َما اإْلِ ـَ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ََاَؿ: ـُ ؟  ِْ ََاَؿ َيا َرُسوَؿ َّللاهِ، َفَما اإلِْ َئُتَؾ، َفَأْنَت ُمْؤِمٌف،  ْتَؾ َحَسَنُتَؾ، َوَساَءْتَؾ َسيِّ ِإَذا َحاَؾ ِفي َنْفِسَؾ  ))ِإَذا َسره
 َشْيٌء َفَدْعو(( 

 ]أحمد[

اطر أو الفكرة تركت فرضا النفس كبير، معنى ذلؾ أف اإلنساف رفضيا، ولكف ألقاىا الشيطاف في نفسو، ماداـ الخ
إذًا استعذ با منو، وانتيى األمر، كمما واجو اإلنساف مشكمة في عبلقتو مع هللا عز وجل، مشكمة في إخبلصو، 

سأؿ أخاه المؤمف، سأؿ مف يثق بعممو،  مشكمة في وجيتو  عز وجل، ال يتـ ساكًتا عمى ىذه المشكمة، إذا
سألو، واستوضح فقد يأتي السؤاؿ مريًحا، ومسعًدا، وشافًيا، والجواب غالبًا آية قرآنية، أو حديث شريف صحيح 

 بتوجيو إليي أو نبوؼ.

 والحمد  رب العالميف 
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( : أحاديث شريفة عف الحج 027 - 033الدرس )

16-06-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -اديث متفرقة أح -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

: نحف مشرفوف عمى عيد الضحى المبارؾ، أو عمى فريضة الحج التي يؤدييا عدد كب ير مف أييا اإلخوة األكاـر
 المسمميف، ونرجو هللا عز وجل أف يكتب لنا الحج والعمرة التامتيف المقبولتيف في العاـ القادـ.

بادغ ذؼ بدء ؛ ىناؾ أحاديث كثيرة عف فضل ىذه األياـ العشر، و لكف نريد أف نأخذ مف ىذه األحاديث الكثيرة 
قي عف النبي عميو الصبلة والسبلـ، طبعًا ما رواه ما كاف صحيحًا ثابتًا، فمف ىذه األحاديث الشريفة ما رواه البيي
 البييقي مرفوعًا إلى النبي عميو الصبلة والسبلـ أنو قاؿ: 

))سيد الشيور رمضاف، و أعظميا حرمة ذو الحجة((

تعميق صغير عمى موضوع: أعظميا حرمة، أؼ األياـ تأتي، وتذىب، مف أيف تكتسب قداستيا ؟ مف أيف تكتسب 
ف تكتسب قيمتيا ؟ مف النجاة التي تحصل لئلنساف فييا، يـو االمتحاف مثبًل عند المتفوؽ، حرمتيا ؟ مف أي

والناجح لو بريق، يا ترػ ىذا اليـو مف دوف امتحاف، مف دوف طبلب، مف دوف نجاح ىل لو قيمة بحد ذاتو ؟ يـو 
الزاىر في ىذه الحياة في ضوء ىذه  كبقية األياـ، و لكف الذؼ يؤدؼ امتحانًا، و يأخذ شيادة عميا، ويتحدد مستقبمو

، إذًا ىذا اليـو يكتسب قدسية أو قيمة، ألنو كاف زمف  الشيادة بسبب ىذا االمتحاف الذؼ جرػ في ىذا اليـو
النجاح، أؼ األياـ وحدىا ال قيمة ليا، أما ما يحدث فييا مف أحداث عظيمة تكتسب قيمة، ربنا عز وجل قاؿ في 

 القرآف الكريـ:
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ـِ َّللاهِ﴾﴿ َوَذكِّ  ـْ ِبَأيها  ْرُى

 [5] سورة إبراىيـ: اآلية 

ال يوجد مؤمف مف اإلخوة المؤمنيف، ومف الحاضريف إال و لو مع ربو أياـ، اليـو الفبلني أنقذه مف خطر كبير، 
 اليـو الفبلني جمعو مع أىل الحق، اليـو الفبلني تجمى عمى قمبو، اليـو الفبلني اىتدػ، اليـو الفبلني نصره هللا
عمى عدوه، اليـو الفبلني رزقو هللا مولودًا مباركًا، أؼ ما مف إنساف إال و لو مع هللا أياـ، ىذه األياـ كغيرىا مف 
األياـ، أما كظرؼ زماني جرػ فيو حدث مسعد، ىذا الذؼ يعنينا مف ىذه األحاديث، ىو ال يوجد حدث إال و لو 

ف محدث، أركاف الحدث: الفعل، والفاعل، والمفعوؿ، مكاف يجرؼ عميو، وزماف يحتويو، والبد لكل حدث م
والزماف، والمكاف، فالزماف، قيمة الزماف مف قيمة الحدث فإذا حصمت لؾ المعرفة با يـو عرفة، إذًا يـو عرفة 
 ىو أعظـ األياـ في حياتؾ، وقد يكوف ىذا اليـو بالنسبة آلخريف يومًا عاديًا كغيره مف األياـ، إذًا ربنا عز وجل
حينما جعل ىذا اليـو يـو المقاء األكبر، يـو الوقوؼ، يـو المناجاة، يـو اإلقباؿ، يـو تجميات هللا عمى عبيده، يـو 
المغفرة، يـو العتق مف النار، إذًا قيمة ىذا اليـو جاءت مف األحداث الضخمة التي جرت فيو، فمف لـ تعنيو ىذه 

 النبي عميو الصبلة والسبلـ فيما رواه البييقي:  األحداث ال قيمة ليذا اليـو عنده، مف ىنا قاؿ

 ))سيد الشيور رمضاف، و أعظميا حرمة ذو الحجة(( 

 وروػ الطبراني بإسناد جيد عنو صمى هللا عميو و سمـ أنو قاؿ:

))ما مف أياـ أعظـ عند هللا وَّل أحب إلى هللا العمل فييف مف أياـ العشر، فأكِروا فييف مف التسبيح والتحميد 
 لتيميل والتكبير((وا

إذًا قيمة ىذه األياـ بقيمة المضموف والمحتوػ، و في حديث آخر في الترغيب و الترىيب أف النبي عميو الصبلة 
 والسبلـ يقوؿ: 

))ما رئي الشيطاف في يـو ىو أصغر وَّل أدحر وَّل أحقر وَّل أغيظ منو يـو عرفة، و ما ذاؾ إَّل لما يرى مف 
 عز وجل عف الذنوب العظاـ(( تنزؿ الرحمة و تجاوز هللا 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

554 

 طبعًا حينما قاؿ الشيطاف:

ـَ ) ـْ ِصَراَطَؾ اْلُمْسَتِقي ُعَدفه َلُي َْ  (﴾06﴿ َْلَ

 [16] سورة األعراؼ: اآلية 

حينما يرػ أف ىؤالء جميعًا قد غفر هللا ليـ، و قد تجمى عمييـ، و أنزؿ عمييـ سكينتو، و عادوا كيـو ولدتيـ 
 ب إال الجنة، طبعًا الشيطاف يمتمئ غيظًا وكمدًا و حزنًا.أمياتيـ، و ليس ليـ ثوا

ـَ َقاَؿ:  و في حديث آخر َعْف َأِبي َقَتاَدَة َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

نَ  ََْبَمُو َوالسه َنَة الهِتي  ي َأْحَتِسُب َعَمى َّللاهِ َأْف ُيَكفَِّر السه ـِ َعَرَفَة ِإنِّ ـُ َيْو  َة الهِتي َبْعَدُه(())ِصَيا

 ] الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد [

طبعًا صياـ يـو عرفة يصومو غير الحجاج ؛ و الحجاج يفطروف تقويًا عمى الدعاء و التمبية، إذًا عمى المسمـ أف 
ف كاف ىناؾ في بعض اآلثار أف الصـو مندوب في ىذه األياـ العشر كميا.  يصـو يـو عرفة، وا 

 مف ىذه األياـ العشر ىو الحج الذؼ ىو بيت القصيد، فَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ: عمى كل الذؼ يعنينا 

ََاَؿ ِإيَماٌف ِباَّللهِ َوَرُسوِلِو...(( ـَ َأيُّ اْْلَْعَماِؿ َأْفَضُل  ُ َعَمْيِو َوَسمه  ))ُسِئَل النهِبيُّ َصمهى َّللاه

 ئي، أحمد، الدارمي [] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، النسا

الحركة مف دوف إيماف ال قيمة ليا، ال معنى ليا، حركة اإلنساف، سعيو، قبل أف يؤمف ىذه األعماؿ ال أجر ليا، 
 أما إذا عرؼ هللا عز وجل حتى الحركة اليومية في عممو وفي واجباتو األسرية تحسب لو عند هللا أعمااًل صالحة.

  َعْنُو َقاَؿ: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ 

ََاَؿ ِإيَماٌف ِباَّللهِ َوَرُسوِلِو َِيَل  ـَ َأيُّ اْْلَْعَماِؿ َأْفَضُل  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ ِجَياٌد ِفي َسِبيِل ))ُسِئَل النهِبيُّ َصمهى َّللاه ـه َماَذا  ُِ
ََاَؿ َحجٌّ َمْبُروٌر(( ـه َماَذا  َِيَل ُِ  َّللاهِ 

 رمذؼ، النسائي، أحمد، الدارمي [] البخارؼ، مسمـ، الت
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أؼ أف تعرؼ هللا، وأف تعرؼ رسولو، هللا عز وجل ىو الخالق، المصور، و النبي عميو الصبلة والسبلـ ىو 
المبيف، ىو الذؼ أرسمو لمناس كافة، اآلف ما معنى الحج المبرور ؟ قاؿ بعض العمماء الحج المبرور ىو الحج 

ـَ َيُقوُؿ: الذؼ ال يخالطو إثـ، عف َأبي ُىرَ   ْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ َسِمْعُت النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـِ َوَلَدْتُو ُأمُُّو(( ـْ َيْفُسْق َرَج ََ َكَيْو ـْ َيْرُفْث َوَل ِ َفَم  ))َمْف َحجه َّللِه

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، النسائي، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

عض العمماء: الحج المبرور أف يرجع زاىدًا في الدنيا راغبًا في اآلخرة، أؼ الحج إذا ما أحدث في اإلنساف قاؿ ب
انعطافًا حقيقيًا، إذا ما أحدث في اإلنساف نقمة كبيرة، إذا ما أحدث في اإلنساف انقبلبًا كامبًل في أفكاره في 

عنى أف يدعوؾ هللا عز وجل إلى بيتو العتيق، وأف تدع معتقداتو في قيمو في مثمو في نظـ حياتو ليس حجًا، ما م
أىمؾ وبيتؾ ومالؾ وأوالدؾ، وأف تنفق المبالغ الطائمة مف أجل ماذا ؟ مف أجل أف يحدث لؾ ىذا الحج ثورة 
بالمعنى الدقيق، أؼ أف تعود إنسانًا آخر، فمذلؾ: اإلنساف باعتباره مادؼ أؼ مف جسـ مف لحـ ودـ، فربنا عز و 

 ر الكعبة بيتًا لو، وأضافيا إلى ذاتو، ودعانا إليو، فالدعوة إليو رحمة إلى هللا عز وجل الحج:جل اختا

ي َذاِىٌب ِإَلى َربِّي﴾  ﴿ ِإنِّ

 [99] سورة الصافات: اآلية 

ىناؾ سفر لمتجارة، سفر لطمب العمـ، أنواع، سفر لمسياحة، أنواع منوعة مف السفر، أما الحج رحمة إلى هللا، هللا 
جل في كل مكاف، ولكف ليبعدؾ عف بيتؾ، وعف أوالدؾ، وعف مشاغمؾ، وعف ما تحب، وعف مكانتؾ، وعف عز و 

دنياؾ، ليبعدؾ عنيا قاؿ لؾ: تعاؿ إلي، وحينما تذىب إليو، و تنفق، و تتجشـ المشاؽ، و أنت متفرغ لعبادتو، 
عة، المكتبات، المخابر، الذؼ يحدث لؾ في الحج ال يمكف أف يحدث لؾ في بمدؾ، مثبًل شخص دخل لمجام

المدرسيف، الدكاترة، المشرفيف، الحدائق، أؼ كل شيء يقربؾ مف العمـ، ما يحدث لؾ في الجامعة غير ما يحدث 
لؾ في البيت، في البيت السرير الطعاـ الشراب كميا أشياء تدعو إلى الراحة، أما في الجامعة كل ما فييا يدعو 

 إلى الدراسة.
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وأضافو إلى ذاتو، ودعاؾ إليو كي تترؾ مشاغمؾ، دنياؾ، مكانتؾ، ما تحب أىمؾ، أوالدؾ، و  فمذلؾ اختار بيتًا،
أف تأتيو دافعًا الثمف، متجشمًا المشاؽ، راغبًا فيو، متفرغًا لو، ىذا المعنى، فمذلؾ: الحج المبرور أف يرجع زاىدًا 

 في الدنيا راغبًا في اآلخرة.

 الطعاـ و ليف الكبلـ، الحج المبرور إف بره إطعاـ الطعاـ وليف الكبلـ. و روؼ مرفوعًا بسند حسف إف بره إطعاـ

ني جباف، صريح، مرة النبي الكريـ  جاء رجل إلى النبي عميو الصبلة والسبلـ فقاؿ إني ضعيف، و في رواية: وا 
، و قاؿ لو آخر إني منافق، سيدنا عمر غضب  غضبًا قاؿ: ىل ألحدكـ حاجة فقاؿ لو يا رسوؿ هللا إني نؤـو

شديدًا، وىـّ بيذيف، قاؿ: دعيـ يا عمر فضوح الدنيا خير مف فضوح اآلخرة، الذؼ قاؿ: إني نؤـو قاؿ: يا رب 
الميـ أذىب عنو النـو إذا شاء، إشارة دقيقة جدًا، أؼ إذا شاء أما إذا لـ يشأ يبقى نائمًا، متعمقة باإلرادة و 

 االختيار.

صبلة والسبلـ: ىمـ إلى جياد ال شوكة فيو، بالمناسبة مف مات، ولـ قاؿ إني ضعيف و إني جباف فقاؿ عميو ال
يجاىد، ولـ يحدث نفسو بالجياد مات عمى ثممة مف النفاؽ، الحج جياد، قاؿ: يا رسوؿ هللا إني جباف، وغني 

 ضعيف، فقاؿ عميو الصبلة و السبلـ: ىمـ إلى جياد ال شوكة فيو الحج.

 ] رواه الطبراني و رواتو ثقاة [

ًا الحج بشكل أو بآخر نوع مف الجياد، فيو مشقة، فيو تحمل لممتاعب، فيو إنفاؽ ماؿ، فيو حر، فيو ازدحاـ، إذ
فيو انتظار، سبعة أياـ بالمطار انتظروا الحجاج في العاـ الماضي، خمسة أياـ، يوميف، ساعات طويمة، إذًا 

 مل المشاؽ في سبيل هللا.تدريب عمى بذؿ الجيد، تدريب عمى اإلرادة القوية، تدريب عمى تح

ـَ َقاَؿ:   َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ِعيِف َواْلَمْرَأِة اْلَحجُّ َواْلُعْمَرُة ((  ِغيِر َوالضه  ))ِجَياُد اْلَكِبيِر َوالصه

 ] النسائي، أحمد [
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ة يجب أف تقدـ عمى هللا عز وجل، وقد بذلت شيئًا ثمينًا مف أجمو، ألنو نوع مف بذؿ الجيد، أؼ أنت في النياي
 فالحج يمكف أف يعد في حق ىؤالء جيادًا،

 ))جياد الكبير والضعيف والمرأة الحج((

 ]رواه النسائي بإسناد حسف[

ّـِ اْلُمْؤِمِنيَف َرِضَي َّللاَُّ َعْنَيا َأنََّيا َقاَلْت:   َعْف َعاِئَشَة ُأ

  َنَرى اْلِجَياَد َأْفَضَل اْلَعَمِل َأَفاَل ُنَجاِىُد...(())َيا َرُسوَؿ َّللاهِ 

 ] البخارؼ، النسائي، ابف ماجو [

أؼ المرأة كالرجل تمامًا، وحينما جعل هللا امرأة فرعوف مؤمنة لماذا جعل ىذه المرأة عند فرعوف ؟ ىي مؤمنة، 
امرأة مؤمنة ؟ ولماذا سمح هللا عز وجل لنبي كريـ لماذا سمح هللا عز وجل أف يقترف فرعوف الذؼ ادعى األلوىية ب

كسيدنا لوط أف يقترف بامرأة كافرة ؟ ىذا سؤاؿ كبير، جوابو أف المرأة إنساف، و ىا اختيارىا، و ليا حريتيا، و ليا 
 مكانتيا عند هللا، فيذه المفارقة تؤكد أف المرأة ليست صورة طبق األصل عف زوجيا، إنيا متميزة الشخصية، ليا
لى أماكف ال ترضي هللا  إيمانيا، مرة جاءني اتصاؿ ىاتفي مف امرأة يدعوىا زوجيا إلى أف ترافقو إلى البحر، وا 
عز وجل، وىي فيما أعمـ صالحة، وىددىا بالطبلؽ إف لـ تستجب لو، قمت ليا: ال عميؾ، ال طاعة لمخموؽ في 

أة ليا كياف مستقل، المرأة مكمفة باإليماف كالرجل معصية الخالق، وما استجابت لو، وما طمقيا، معنى ذلؾ أف المر 
تمامًا، مكمفة باإلسبلـ كالرجل تمامًا، مساوية لو في التكميف والتشريف، أؼ امرأة مؤمنة خير مف مئة ألف كافر 
وىي امرأة، ورجل مؤمف خير مف مئة ألف امرأة كافرة، ألف الميزاف واحد، تنوع الجنس ال عبلقة لو بالميزاف، ىذا 

 مف عظمة اإلسبلـ، وهللا عز وجل حينما يقوؿ:

 ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا﴾

 [104] سورة البقرة: اآلية 
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 طبعًا إذا هللا قاؿ:

ـْ َنارًا﴾ ـْ َوَأْىِميُك َُوا َأْنُفَسُك  ﴿ َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا 

 [6] سورة التحريـ: اآلية 

 ا ِإَلى َّللاهِ َتْوَبًة َنُصوحًا﴾﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ُتوُبو 

 [8] سورة التحريـ: اآلية 

ـْ تتوبي مع أف األمر موجو إليؾ ؟ تقوؿ: ال ىذا األمر موجو لمرجاؿ فقط، كبلـ مضحؾ، يا  ـَ ل لو قمنا المرأة: ل
أو أنثى، أو أييا الذيف آمنوا في المغة العربية أمر موجو إلى النساء والرجاؿ معًا، لكل شخص مؤمف، ذكرًا كاف 

عمى التغميب، لو دخل إلى الصف تسعة و ثبلثوف طالبة، وطالب واحد، نقوؿ: دخل الطبلب، إما عمى أف ىذا 
األمر موجو إلى كل شخص مؤمف، ذكًرا كاف أو أنثى، أو عمى التغميب، ولكف لماذا ربنا عز وجل قاؿ في آيات 

 أخرػ:

اِبِريَف ﴿ ِإفه اْلُمْسِمِميَف َواْلُمْسِمَماِت َوالْ  ََاِت َوالصه اِد َِيَف َوالصه اِد ُمْؤِمِنيَف َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقاِنِتيَف َواْلَقاِنَتاِت َوالصه
اِئَماِت َوالْ  اِئِميَف َوالصه ََاِت َوالصه َِيَف َواْلُمَتَصدِّ اِبَراِت َواْلَخاِشِعيَف َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ  َحاِفِظيَف ُفُروَجُيـْ َوالصه

 َواْلَحاِفَظاِت﴾

 [35] سورة األحزاب: اآلية 

ليبيف أف المرأة كالرجل تمامًا في التكميف وفي التشريف، أما المرأة ليا طبيعة تتناسب مع وظيفتيا التي أعدت 
 ليا، والرجل لو طبيعة تتناسب مع طبيعتو التي أعّد ليا.

ّـِ اْلُمْؤِمِنيَف َرِضَي َّللاَُّ َعْنيَ   ا َأنََّيا َقاَلْت: َعْف َعاِئَشَة ُأ

ََاَؿ ََّل َلِكفه َأْفَضَل اْلِجَياِد َحجٌّ َمْبرُ   وٌر(())َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َنَرى اْلِجَياَد َأْفَضَل اْلَعَمِل َأَفاَل ُنَجاِىُد 

 ] البخارؼ، النسائي، ابف ماجو [
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 والحديث اآلخر المعروؼ عندكـ قاؿ: 

 مف النساء أف حسف تبعل المرأة زوجيا يعدؿ الجياد في سبيل هللا ((  ))اعممي أيتيا المرأة، وأعممي مف دونؾ

أبدًا الزوجة الصالحة كالمجاىدة في سبيل هللا، السبب ؟ القضية قضية تكامل في الحياة، أؼ ىذا الزوج إذا عنده 
حسنة، مظيرىـ زوجة صالحة مطيعة، تقـو بواجباتيا خير قياـ، بيتيا نظيف، طبخيا جيد، أوالدىا تربييـ تربية 

مقبوؿ وجيد، ىذه المرأة حينما تؤدؼ ىذه الواجبات تفرغ زوجيا مف ىمـو البيت، ىذا الزوج المرتاح في بيتو إذا 
انطمق لمعمل يعطي عطاء كبيرًا جدًا، إذا كاف شخص شارًدا في العمل، أؼ عنده في البيت مشكمة، أحيانًا يصمي 

البيت، يوجد مشكمة في البيت، يوجد نكد، يوجد غيع، يوجد  الشخص فيشرد، كمما كاف ىناؾ ضغط داخمي في
مشادة، يوجد بغضاء، يوجد شحناء، يوجد صراع، ال يوجد محبة، وال وئاـ، وال تسامح، وال عطف، تجد الزوج 
ىبط مستوػ إنتاجو، إذًا المرأة التي تؤدؼ حق زوجيا، والمرأة التي تؤدؼ واجبيا كامبًل تجاه زوجيا، وتجاه 

ا، ىذه ماذا تعمل ؟ تجعل مف زوجيا بطبًل، تجعل مف زوجيا منتجًا، تجعل مف زوجيا معطاء، ألنيا فرغتو أوالدى
 مف ىمـو البيت، إذًا:

 ))اعممي أيتيا المرأة، وأعممي مف دونؾ مف النساء أف حسف تبعل المرأة زوجيا يعدؿ الجياد في سبيل هللا ((

ّـِ اْلُمْؤِمِنيَف َرِض   َي َّللاَُّ َعْنَيا َأنََّيا َقاَلْت: َعْف َعاِئَشَة ُأ

ََاَؿ ََّل َلِكفه َأْفَضَل اْلِجَياِد َحجٌّ َمْبرُ   وٌر(())َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َنَرى اْلِجَياَد َأْفَضَل اْلَعَمِل َأَفاَل ُنَجاِىُد 

 ] البخارؼ، النسائي، ابف ماجو [

ذا أحسنت واجبيا تجاه زوج يا فقد جاىدت، وال تنسوا أييا اإلخوة: ديف الرجل أؼ المرأة إذا حجت فقد جاىدت، وا 
صعب، تاجر عنده مشكبلت، فييا شبيات، في كسب الماؿ، بإنفاؽ الماؿ، بالتعامل، بالبيع، بالشراء، يوجد 
تدليس، يوجد كذب، يوجد غش، يوجد بيع بسعر مرتفع، يوجد بيع إلى أجل، يوجد بيع لمزمف أعطاه ثمنًا، يوجد 

ذا سار في الطريق كمما رأػ امرأة فمـ يغض بصره عنيا فقد وقع شبيات كثيرة جداً  ، ىذا إذا دخل إلى متجره، وا 
في معصية، إذًا الرجل معرض إلى منزلقات كبيرة جدًا، أما المرأة المؤمنة الصالحة إذا صمت خمسيا، وصامت 

أحد ىذه الفصوؿ طاعتيا  شيرىا، وحفظت نفسيا، وأطاعت زوجيا دخمت جنة ربيا، أؼ ديف المرأة أربعة فصوؿ،
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لزوجيا، أحد ىذه الفصوؿ أف تحفع نفسيا عف أف يراىا األجانب، عف أف ترضي زوجيا، عف أف تتكسر في 
صوتيا، وفي مشيتيا، عف أف تغرؼ الرجاؿ، عف أف تظير مفاتنيا، عف أف تجعل الرجاؿ يطمعوف بيا، أف تحفع 

تصمي خمسيا ربع دينيا، وأف تصـو شيرىا ربع دينيا، فإذا  نفسيا ربع دينيا، وأف تطيع زوجيا ربع دينيا، وأف
 صمت خمسيا، وصامت شيرىا، وحفظت نفسيا، وأطاعت زوجيا دخمت جنة ربيا.

أما الرجل فأربعة ضرب أربعة، ضرب أربعة، كل قضية فييا شبية محاسب عنيا، المرأة يأتي الرجل بطعاـ تأكمو 
مشروعة، غير مشروعة، كاف في دخمو شبية، فيو كذب، فيو تدليس، حبلاًل، أما ىو كيف اكتسبو بأؼ طريقة ؟ 

 فيو استغبلؿ، فمذلؾ الرجل مسؤوؿ عمى قدر مكانتو، عمى قدر قوامتو.

ّـِ اْلُمْؤِمِنيَف َرِضَي َّللاَُّ َعْنَيا َقاَلْت ُقْمُت:  ورويا عنيا أؼ البخارؼ ومسمـ َعْف َعاِئَشَة ُأ

ـْ َفَقاَؿ َلِكفه َأْحَسَف اْلِجَياِد َوَأْجَمَمُو اْلَحجُّ َحجٌّ َمْبُروٌر َفَقاَلْت َعاِئَشُة َفاَل ))َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َأََّل َنغْ  َأَدُع ُزو َوُنَجاِىُد َمَعُك
ـَ (( ُ َعَمْيِو َوَسمه  اْلَحجه َبْعَد ِإْذ َسِمْعُت َىَذا ِمْف َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

 ] البخارؼ، النسائي، ابف ماجو [

 ىذه األحاديث كميا عمى أف الحج جياد، أحاديث أخرػ:

 : ـَ  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َيْفُسْق َرَج ََ َكَيْيَئِتِو َيْوـَ َوَلَدْتُو ُأمُُّو (( ـْ َيْرُفْث َوَل  ))َمْف َحجه َفَم

 النسائي، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، 

طبعًا يرفث كناية نبوية لطيفة عف المقاء الزوجي، وعف مقدماتو، وعف االنشغاؿ بيذا، لكف سبحاف هللا ! الذؼ حج 
منكـ يعرؼ ىذه الحقيقة، ىذا الذؼ ترؾ بيتو، وأىمو، ومالو، وأوالده، ودفع، وأتى ربو راغبًا فيو، يصبح في الحج 

وكأنو بعيد بعد األرض عف السماء عف ىذه الموضوعات، وعف ىذه األمور، طبعًا ىذا شأف الحاج،  إنسانًا آخر،
 وىكذا ينبغي أف يكوف شأف الحاج، ىذا الموضوع خارج كل اىتمامنا، خارج كل نطاؽ اىتمامنا فمذلؾ: 
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ـْ َيْرُفْث((  ))َمْف َحجه َفَم

 ىذا المجاؿ، ربنا عز وجل قاؿ: أؼ لـ يقترب مف امرأتو إف كانت معو، ولـ يدخل في

 ﴿ َوََّل َتْقَرُبوا الزَِّنا﴾

 [32] سورة اإلسراء: اآلية 

 أؼ النيي ليس عف الزنا بل عف مقدماتو، عف التفكير في ىذا الموضوع، عف النظر، 

ـْ َيْفُسْق(( ـْ َيْرُفْث َوَل  ))َمْف َحجه َفَم

اإليماف، فإذا ذىبوا إلى ىناؾ ألتفو سبب أؼ فمـ يعص، أنت بالحج، سمعت عف حجاج ضعاؼ الخبرة و 
يضطربوف، ويغضبوف، ويصيحوف، ويشتموف، ويدفعوف، ويتحدوف، أنت في ببلد مقدسة، وأنت ضيف الرحمف 

 َتَحَمل، الحج يعمـ الصبر، قاؿ: 

 ))َرَج ََ َكَيْيَئِتِو َيْوـَ َوَلَدْتُو ُأمُُّو((

 ]رواه البخارؼ و مسمـ[

 و مسمـ معنى ذلؾ ىذا أعمى أنواع األحاديث، اتفق عميو اإلماـ البخارؼ و مسمـ.طبعًا إذا قمنا: البخارؼ 

 وعف َعْمَرو ْبَف اْلَعاِص َوُىَو ِفي ِسَياَقِة الموت.....قاؿ:

ـَ َفُقْمُت اْبُسْط َيِميَنَؾ َفِْلَُباِيْعَؾ َفَبَسَط َيِميَنُو ََ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َما َلَؾ َيا ))َأَتْيُت النهِبيه َصمهى َّللاه اَؿ َفَقَبْضُت َيِدي 
ََاَؿ َأَما َعِمْمَت َأفه ا ََاَؿ َتْشَتِرُط ِبَماَذا َُْمُت َأْف ُيْغَفَر ِلي  ََاَؿ َُْمُت َأَرْدُت َأْف َأْشَتِرَط  ََْبَمُو َعْمُرو  ـُ َما َكاَف  ـَ َيْيِد ْساَل إلِْ

ََْبِمَيا وَ  ـُ َما َكاَف  ََْبَمُو...((َوَأفه اْلِيْجَرَة َتْيِد ـُ َما َكاَف   َأفه اْلَحجه َيْيِد

 ] مسمـ، أحمد [
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مع أف هللا عز وجل ال يشارط، وال يجرب، ىذه قاعدة، اآلف سأجرب سأصمي، وأدخل ىل يوفقني هللا ؟ ال تغمب 
 نفسؾ لف يوفقؾ، ألف هللا ال يجرب، سأدفع صدقة هللا يرزقني ؟ ال تنطمق مف التجريب ىذا غمط، وال مف

 المشارطة، لكف ىنا مغزػ آخر ؟ َقاَؿ: 

ََاَؿ َتْشَتِرُط ِبَماَذا َُْمُت َأْف ُيْغَفَر ِلي(( ََاَؿ َُْمُت َأَرْدُت َأْف َأْشَتِرَط   ))َما َلَؾ َيا َعْمُرو 

 أنا سأسمـ، ولكف نريد مسامحة عف الماضي كمو: 

سْ  ََاَؿ َأَما َعِمْمَت َأفه اإلِْ ََْبَمو(())َُْمُت َأْف ُيْغَفَر ِلي  ـُ َما َكاَف  ـَ َيْيِد  اَل

لو مميوف صفحة كميا ذنوب بعد التوبة واإلسبلـ أنا أسميو الصمح مع هللا، صالحت هللا عز وجل، عدت إليو، 
 رجعت إليو، أنبت إليو، عاىدتو، تبت إليو، قاؿ: 

ََْبَمُو َوَأفه اْليِ  ـُ َما َكاَف  ـَ َيْيِد ْساَل ََْبَمُو(())َأَما َعِمْمَت َأفه اإلِْ ـُ َما َكاَف  ََْبِمَيا َوَأفه اْلَحجه َيْيِد ـُ َما َكاَف   ْجَرَة َتْيِد

 اإلسبلـ واليجرة والحج.

أحيانًا في أثناء المحاسبة يضعوف عمى الصفحة خطًا مائبًل، ىذه ممغاة، تفتح صفحة جديدة، وتقوؿ: أّولنا مف 
صفحة أخطاء وذنوب وانحرافات، وأكل ماؿ حراـ، ىنا، ىكذا مع هللا عز وجل، كتاب مميء بالذنوب ألف 

واعتداء، وعميؾ قضية، يوجد قصة قمتيا لكـ مشيورة جدًا، كنا في الحج قبل عاميف، أخ حكى لنا قصة، أف رجبل 
ساكًنا بأطراؼ جدة عنده أرض بجدة ال يعرؼ قيمتيا الحقيقية، دخل إلى أوؿ مكتب عقارؼ شعروا أنو ال يعمـ 

يو مبمغًا أربعمئة وخمسيف ألف رياؿ، طبعًا بخسوا لو فييا، وليا مشكمة، ىو باعيا، و سعرىا شيئًا، عرضوا عم
حوالي مميوف ونصف مميوف رياؿ، أؼ أخذوىا بثمث ثمنيا، أشادوا عمييا بناء ضخمًا مف ثبلثة وعشريف طابقًا، 

ف فوصل األرض ميتًا، الثاني مات القصة واقعية، ىـ ثبلثة شركاء، الشريؾ األوؿ وقع مف الطابق الثالث والعشري
بحادث سيارة، الثالث شعر أف ىاتيف المصيبتيف بسبب ىذا االغتصاب لماؿ صاحب ىذا األرض فبحث عنو 
ستة أشير إلى أف عثر عميو، وأعطاه الفرؽ، قاؿ لو: ىذه أرضؾ سعرىا مميوف ونصف، وأنا عمّي الثمث، وىذا 

 الفرؽ، فقاؿ لو البدوؼ: لحقت حالؾ.
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الدنيا كل شيء يحل، يوجد لؾ حقوؽ، عميؾ واجبات ُيحل، شيء أخذتو دوف ثمف، يوجد غفمة عف البائع في  ففي
الجاىمية ادفع الثمف، لـ تجده ادفعو صدقة، كل قضية تحل في الدنيا، فمذلؾ المغفرة لما بينؾ وبيف هللا، لكف لما 

 بينؾ وبيف العباد ىذه تحتاج إلى إصبلح:

ـه ِإفه َربه  ـه َتاُبوا ِمْف َبْعِد َذِلَؾ َوَأْصَمُحوا ِإفه َربهَؾ ِمْف َبْعِدَىا َلَغفُ ﴿ ُِ وَء ِبَجَياَلٍة ُِ وٌر َرِحيـٌ َؾ ِلمهِذيَف َعِمُموا السُّ
(009﴾) 

 [119] سورة النحل: اآلية 

إذا عرفت أمر هللا  تابوا وأصمحوا، معنى وأصمحوا أساسًا التوبة بأدؽ تعاريفيا عمـ وحاؿ وعمل، أنت لف تتوب إال
عز وجل، ىذه حبلؿ، ىذه حراـ، ىذه مكروه، أما إذا ما عرفت أمر هللا تقيـ عمى ألف ذنب، وال تفكر أف تتوب 
منيا، لماذا طمب العمـ فريضة ؟ كي تعرؼ منيج هللا عز وجل، لف تتوب إال إذا عرفت أمر هللا، فقبل أف تعرؼ 

ريد عممًا، إذًا حضور مجالس العمـ معرفة أمر هللا، معرفة منيجو، أمر هللا أنى تتوب، كيف تتوب ؟ التوبة ت
معرفة حبللو، معرفة حرامو، معرفة الواجبات، معرفة الفروض، معرفة السنف، معرفة المندوبات، المكروىات، 
ب العمـ المحرمات، الحق، الباطل، الخير، الشر، الحبلؿ، الحراـ، ما ينبغي، ما ال ينبغي، الخمق، القيـ، إذًا طم

حتـ واجب عمى كل مسمـ، فأنت قبل أف تعرؼ الحق أو قبل أف تعرؼ األمر لف تتوب، اآلف إذا عرفت البد مف 
قبلع كامل في الوقت الحاضر، وعزيمة في المستقبل عمى أال تعود  شعور ىذا الشعور شعور ندـ عمى ما فات، وا 

ة، العمل إصبلح ما كاف بينؾ وبيف العباد، لذلؾ لما ليذا الذنب، الشعور الحالي ثبلثة أشطار ندـ، إقبلع، عزيم
 ربنا عز وجل قاؿ:

ـْ﴾ ـْ ِمْف ُذُنوِبُك  ﴿ َيْغِفْر َلُك

 [31] سورة األحقاؼ: اآلية 

لماذا جاءت مف ؟ ىذه مف لمتبعيض، أؼ يغفر لكـ بعض ذنوبكـ التي بينكـ وبيف ربكـ، أما التي بينكـ وبيف 
لمعباد، ألف حقوؽ العباد مبنية عمى المشاححة، وحقوؽ هللا عز وجل مبنية عمى العباد ىذه لف تغفر إال أف تؤدػ 

المسامحة، ىذه قاعدة، لذلؾ ذنب ال يغفر الشرؾ، وذنب يغفر ما بينؾ وبيف هللا، وذنب ال يترؾ ما بينؾ وبيف 
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 العباد، إذًا قاؿ لو عمى شرط،

ََاَؿ َأَما َعِممْ  ََْبِمَيا َوَأفه ))ِبَماَذا ؟ َُْمُت َأْف ُيْغَفَر ِلي  ـُ َما َكاَف  ََْبَمُو َوَأفه اْلِيْجَرَة َتْيِد ـُ َما َكاَف  ـَ َيْيِد ْساَل َت َأفه اإلِْ
ََْبَمُو(( ـُ َما َكاَف   اْلَحجه َيْيِد

: ـَ ِ ْبِف َمْسُعوٍد َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  وَعْف َعْبِد َّللاَّ

ِة َوَلْيَس ا َبْيَف اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َفِإنهُيَما َيْنِفَياِف اْلَفْقَر َوالذُُّنوَب َكَما َيْنِفي اْلِكيُر َخَبَث اْلَحِديِد َوال))َتاِبُعو  ذهَىِب َواْلِفضه
ِة اْلَمْبُروَرِة ََِواٌب ِإَّله اْلَجنهُة((  ِلْمَحجه

 ] الترمذؼ، النسائي، أحمد [

معمـو أف ىناؾ إفراًدا، وىناؾ حّج إقراف، وحج تمتع، المتمتع يعتمر، ويتحمل إلى أف يأتي أؼ حجوا واعتمروا، و 
يـو التروية، ىذا المتمتع عميو ىدؼ، ىدؼ ترميـ، والقارف يعتمر، ويبقى محرمًا إلى أياـ الحج، ىذا قارف ىذا 

تيي الحج يعتمر، عمى كل عميو ىدؼ شكر، يوجد عندنا ىدؼ جبر وىدؼ شكر، والمفرد يحج فقط، وبعد أف ين
 النبي الكريـ قاؿ: 

 ))َتاِبُعوا َبْيَف اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َفِإنهُيَما َيْنِفَياِف اْلَفْقَر َوالذُُّنوَب...(( 

 يبدو أف نفقة الحج معوضة مف قبل هللا عز وجل، وليا أجر كبير قاؿ: 

ِة اْلَمْبُروَرِة ََِواٌب ِإَّله ))َفِإنهُيَما َيْنِفَياِف اْلَفْقَر َوالذُُّنوَب َكمَ  ِة َوَلْيَس ِلْمَحجه ا َيْنِفي اْلِكيُر َخَبَث اْلَحِديِد َوالذهَىِب َواْلِفضه
 اْلَجنهُة((

ىذه زمرة أخرػ مف األحاديث أف الحجاج مغفور ليـ، الزمرة األولى الحج جياد، اآلف الزمرة الثالثة: َعْف َأِبي 
ـَ َأنَُّو َقاَؿ:ُىَرْيَرَة َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ    َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

)) ـْ ْف اْسَتْغَفُروُه َغَفَر َلُي ـْ َواِ  اُج َواْلُعمهاُر َوْفُد َّللاهِ ِإْف َدَعْوُه َأَجاَبُي  ))اْلُحجه

 ] النسائي، ابف ماجو [



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

565 

 

، ولو سيارة، ولو ترتيبات بكل المؤتمرات يوجد وفود، كل وفد يضع عمى صدره اسمو واسـ دولتو، ولو مرافق
، دولة صغرػ متخمفة ليا  معينة، وكل وفد يكتسب قيمتو بحسب مكانة دولتو، دولة عظمى وفدىا معزز مكـر
لى رئيس وفده، فمذلؾ قاؿ  ترتيب ثاف، فكل دولة ليا معاممة بحسب مكانتيا، قيمة الدولة تنسحب إلى سفيرىا وا 

 النبي الكريـ:

اُج َواْلُعمه   اُر َوْفُد َّللاهِ(())اْلُحجه

والذؼ يجرح القمب، ويؤلـ أشد األلـ أف ترػ حاجًا، وىو في اإلسبلـ وفد هللا مستواه ييبط إلى أقل مف مستوػ 
اإلنساف العادؼ أحيانًا، ال يوجد عنده نظاـ، ىذه الطائرة فييا مئتاف وخمسوف راكبًا، تجد االزدحاـ عمى مدرجيا، 

لطائرة، مئتاف وخمسوف راكبًا عمى مئتيف وخمسيف مقعدًا، وأنت وفد هللا عز وجل ال يمكف أال يكوف لؾ محل في ا
، فيذه المزاحمة والمعركة، أنا أذكر أنو في الحج األوؿ بقيت عشرة أياـ بعد انتياء الحج في مكة، وتمنيت عمى 

ى ببلدىـ، إف كانوا قد زاروا هللا أف أتمكف مف تقبيل الحجر األسود، اخترت أواًل بعد الحج أكثر الحجاج توجيوا إل
النبي الكريـ، أو توجيوا إلى المدينة المنورة، فمكة المكرمة بعد الحج تكاد تفرغ مف الحجاج، كنت أرػ في الحـر 
المكي األروقة كميا فارغة الكل متجيوف إلى غير بالمطار، فاخترت أحد األياـ الساعة الثالثة إال ربعًا قبيل 

درجة، قمت: ىذا الوقت أنسب وقت لتقبيل الحجر األسود، وصمت إليو ال يوجد  العصر، الحر ست وخمسوف 
غير خمسيف حاجًا، وهللا الذؼ ال إلو إال ىو لو وقفوا وراء بعضيـ لقبموه جميعًا في عشر دقائق، أما مف أجل أف 

ا العالـ ؟ أيف تقبل الحجر كأنؾ داخل إلى معصرة وغسالة، تخرج مصفحًا، ىؤالء المسمموف يريدوف أف يفتحو 
النظاـ، ىذه عبادة، أال ينبغي أف يقفوا وراء بعضيـ بعضًا ؟ أال ينبغي أف يتأدبوا مع ىذا المنسؾ العظيـ ؟ فمذلؾ 
الشيء المؤلـ أف ىذا الحاج وفد هللا، ومع ذلؾ كنت أشبو لمتقريب أنو أب حولو عشرة أوالد، فجاء أحد أوالده 

والثاني رفسو، والثالث نعره، ثـ يريد أف يقبل يد والده، أبوؾ غضب عميؾ  فمسؾ أوؿ أخ ضربو عمى رأسو وأبعده،
عمى ىذه التصرفات، أنت قادـ الحجر األسود يميف هللا في أرضو، أنت جئت إلى ىذا الحجر لتقبمو، وكأنؾ 
ف تفاوض كف الرحمف، كأنؾ تعاىد هللا عز وجل عمى التوبة النصوح، أيعقل وأنت في ىذا المنسؾ العظيـ أ
تزاحـ، وأف تدفع ؟ يوجد يد كالميّدة يضعيا عمى كتفؾ تحس وكأف كتفؾ قد ىّد، أيف آداب الحج ؟ أيف الرقة ؟ 
أيف المطف ؟ أيف الشعور بقيمة اآلخريف ؟ فيذا وفد هللا، أحيانًا تجد حاجًا يخالف النظاـ بالمطار يسمع كبلمًا 
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ما يروف الحجاج يخالفوف النظاـ يتكمموف كممات قاسية، قاسيًا، أنت حاج، أنت تمثل الديف، موظفو المطار عند
أحيانًا يدفعونيـ دفعًا، أحيانًا بالسياط، ىكذا وفد هللا يكوف ؟ دائمًا وأبدًا تذكر أنؾ تمثل ىذا الديف، دائمًا وأبدًا 
بح ىذه تذكر أنؾ تمثل ىذا الشرع العظيـ، أنت وفد هللا، الوفود الرسمية تجد لباسو لو ترتيب، يجب أف تص

المنشفة سوداء ؟ حاج، الحاج نظيف أيضًا، ىل يجب أف يناـ ىو و زوجتو بالشارع ؟ بالميل تتكشف زوجتو، أنا 
أرػ أف شخًصا ليس معو ثمف اإلقامة في بيت في مكة أو في المدينة ليس مستطيعًا، أما التكفف، وذاىب مف 

الؾ في موضع ازدراء، أنت وأىمؾ تناموف في العراء، دوف نفقة، أو بنفقة قميمة جدًا دوف الحد المطموب، تجعل ح
ىذا كبلـ مرفوض إطبلقًا، إذا كنت ال تممؾ نقودًا ميما تكف الغرفة خشنة، ميما تكف بعيدة عف الحـر فبلبد مف 
أف تقيـ في بيت لرفع شأف الديف، وأنا وهللا لو كاف األمر إلي ال أسمح لحاج أف يناـ في الطريق لتعظيـ ىؤالء 

جاج، ىـ وفد هللا، ىل سمعتـ وفدًا يناـ في الطريق ؟ ليس واردًا ىذا إطبلقًا أف يناـ وفد مؤتمر في الطريق الح
 مثبًل، ال يمكف ىذا، فنادؽ مؤمنة، وفد هللا، طبعًا: 

 )) ـْ اُج َواْلُعمهاُر َوْفُد َّللاهِ ِإْف َدَعْوُه َأَجاَبُي  ))اْلُحجه

لدعاء مخ العبادة، تخاطب خالق الكوف، أنت بالحج تخاطب خالق الكوف و لؾ دعوة عند هللا عز وجل انتبو، ا
لؾ عنده دعاء مستجاب فبل يوجد مانع أنت اعمل قائمة، كف طماعًا هللا عز وجل إذا طمعت فيما عنده أحبؾ 
د عكس الناس، الناس ماداـ مجامبلت وسبلـ وكبلـ يحبؾ جدًا، متى كاف ىناؾ طمع تجده ابتعدت عنو أنت، ازى
فيما عند الناس يحبؾ الناس، ارغب فيما عند هللا يحبؾ هللا، هللا عز وجل عكس الناس، إذا الناس طمعت بماليـ 
يكرىونؾ، أما ربنا عز وجل إذا طمعت بفضمو يحبؾ أكثر، فماداـ قد حججت وأنت ذاىب إلى الحج فخذ قائمة 

 مطالب، عندما كمـ سيدنا موسى ربو قاؿ لو:

 (﴾07َيِميِنَؾ َيا ُموَسى )﴿ َوَما ِتْمَؾ بِ 

 [17] سورة طو: اآلية 
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 مناسبة ال تفوت قاؿ لو:

ََاَؿ ِىَي َعَصاَي﴾  ﴿ 

 [18] سورة طو: اآلية 

 هللا يعمـ أنو يتوكأ عمييا، ىو يخاطب ربو استغل ىذه الفرصة:

ُأ َعَمْيَيا َوَأُىشُّ ِبَيا َعَمى َغَنِمي﴾  ﴿ َأَتَوكه

 [18] سورة طو: اآلية 

 ألنو أطاؿ فقاؿ: استحيا

 (﴾08﴿ َوِلَي ِفيَيا َمَآِرُب ُأْخَرى )

 [18] سورة طو: اآلية 

فإذا كاف موسى يرغب أف يكمل فيقوؿ لو: يا موسى ما ىذه المآرب ؟ سيذكرىا، ىذه فرصة ال تعوض، وأنت 
بؾ بنوره، جالس بمكة، لؾ عنده دعوة مستجابة اطمب منو أف ييديؾ إلى سواء السبيل، اطمب منو أف ينور قم

اطمب منو أف يوفقؾ لعمل صالح يرضى عنؾ فيو، اطمب منو أف تكوف مستقيمًا عمى أمره تمامًا، اطمب منو 
أصيارًا أطيارًا، اطمب منو ىداية أوالدؾ، اطمب منو ىداية زوجتؾ، اطمب منو أف يكوف لؾ رزؽ وفير تنفق منو 

 عمى الفقراء والمساكيف، 

اُج َواْلُعمهاُر  (())اْلُحجه ـْ ْف اْسَتْغَفُروُه َغَفَر َلُي ـْ َواِ   َوْفُد َّللاهِ ِإْف َدَعْوُه َأَجاَبُي

 ]رواه النسائي و ابف ماجو و ابف خزيمة و ابف حباف في صحيحييما[
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 الزمرة الرابعة مف األحاديث:

: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعمَ  ـَ  ْيِو َوَسمَّ

اَرٌة ِلَما َبْيَنُيَما َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر َلْيَس َلُو َجَزاٌء ِإَّله اْلَجنه  ََاَؿ اْلُعْمَرُة ِإَلى اْلُعْمَرِة َكفه  ُة (())

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، النسائي، ابف ماجو، أحمد، مالؾ، الدارمي [

 ىذا المفروض، لكف ورد في بعض األحاديث القدسية:طبعًا قد تقوؿ: الحج مرة في العمر، طبعًا 

))إذا أصححت لعبدي جسمو ػ صحة طيبة ػ وأوسعت عميو في المعيشة ػ و الدخل وفير ػ و مضت عميو خمسة 
))  أعواـ لـ يفد إلي لمحرـو

ػ معناىا حججت، ولكف حجؾ لو مستوػ، يوجد حج بمستوػ أرقى، فكمما تابعت بيف الحج والعمرة ارتقى مستو 
حجؾ، إال أنو عندما اإلنساف عميو واجبات ميمة جدًا، ويؤثر عمييا حج النفل، ىذا مؤاخذ، إذا ابنو بحاجة ماسة 
 إلى الزواج ىو حج الفرض، األولى أف يؤدؼ ما عميو مف واجبات، قبل أف يؤدؼ ما عميو مف نوافل، إذًا: 

اَرٌة ِلَما َبْيَنيُ   َما َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر َلْيَس َلُو َجَزاٌء ِإَّله اْلَجنهُة(())اْلُعْمَرُة ِإَلى اْلُعْمَرِة َكفه

 وروػ ابف جريج بإسناد حسف عف جابر رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 ))ىذا البيت دعامة اإلسالـ، فمف خرج يـؤ ىذا البيت مف حاج أو معتمر كاف مضمونًا عمى هللا((

عو إذف سفر مف جية رسمية، وحدث لو شيء عمى الطريق يأخذ تعويضات كاممة، وقد إذا سافر شخص وم
يعطى معاشًا تقاعديًا كامبًل مف دوف أف يحسـ منو شيء، ىذا إنساف يعمل، فكيف بخالق األكواف ؟ أنت في 

 الحج مضموف عمى هللا.

الذىاب إلى الحج إال وأنا  حدثني طبيب قمب قاؿ لي: ال يوجد مريض مف مرضاؼ بمرض القمب استفتاني في
أفتي لو أف يذىب، أؼ أنصحو بأف يذىب، وما أذكر أف واحدًا منيـ أصابتو نوبة في الحج، ألف هللا عز وجل ىو 

 :  الضامف، ىو ضيف، و الضيف محفوظ محفوؼ، مبجل، مكـر
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هللا إف َبضو أف  ))ىذا البيت دعامة اإلسالـ، فمف خرج يـؤ ىذا البيت مف حاج أو معتمر كاف مضمونًا عمى
 يدخمو الجنة((

لفت نظرؼ بمنى سيارة كبيرة جدًا، فييا براد مكتوب عميو: براد الموتى، فكمما توفي حاج وضعوه فييا، ثـ إلى 
البقيع ليدفنوه، حسب الحديث إلى الجنة أليس كذلؾ ؟ أؼ إذا ذىب شخص إلى بيت هللا الحراـ ال يبتغي إال 

 المنية ىناؾ:مرضاة هللا عز وجل ، ووافتو 

 ))كاف مضمونًا عمى هللا إف َبضو أف يدخمو الجنة، و إف رده ْلىمو رده بأجر و غنيمة ((

 اآلف فضل النفقة في الحج:

 : ـَ ِ ْبِف ُبَرْيَدَة َعْف َأِبيِو َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َعْبِد َّللاَّ

 جِّ َكالنهَفَقِة ِفي َسِبيِل َّللاهِ ِبَسْب َِ ِماَئِة ِضْعٍف (())النهَفَقُة ِفي اْلحَ 

 ] أحمد [

كمما رأيت سمعة معؾ آلة حاسبة، ضرب اثنتي عشرة، تقوؿ: وهللا غالية، أنت ىذه النفقة في سبيل هللا، أحد عشر 
الحج نفقات عادية، ألف رياؿ طمبوىا أجرة الغرفة، ىذه نفقة في سبيل هللا، ىذه كميا معوضة، ال تعد نفقة 

مصروؼ بيتؾ ؟ ال ىذا شيء ثاف، رسـو دخوؿ، رسـو خروج، الطائرة اثني عشر ألفًا، الغرفة اثني عشر ألف 
 رياؿ لخمسة أياـ، زجاجة ماء سعرىا خمسا وعشريف ليرة، شربناىا مرة واحدة، ىكذا قاؿ عميو الصبلة و السبلـ: 

 ِفي َسِبيِل َّللاهِ ِبَسْب َِ ِماَئِة ِضْعٍف(())النهَفَقُة ِفي اْلَحجِّ َكالنهَفَقِة 

 ال تضربيا باثني عشر، اضربيا بسبعمئة، ألف عند هللا عز وجل يوجد أسعار غالية جدًا، 

 ىذا لحديث رواه اإلماـ أحمد في مسنده، و إسناده حسف.

 اآلف الحج يجب مرة واحدة:
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ـَ َفَقاَؿ: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َخَطَبَنا َرُسوُؿ َّللاَِّ   َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٍ َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َفَسكَ  وا َفَقاَؿ َرُجٌل َأُكله َعا ـْ اْلَحجه َفُحجُّ ُ َعَمْيُك ََْد َفَرَض َّللاه ًِا َفَقاَؿ ))َأيَُّيا النهاُس  ََاَلَيا َِاَل َت َحتهى 
ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ َفِإنهَما َىَمَؾ َمْف َكاَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ َذُروِني َما َتَرْكُتُك ـه  ـْ ُِ ـْ َلَوَجَبْت َوَلَما اْسَتَطْعُت َلْو َُْمُت َنَع

ـْ ِبَشْيٍء َفْأُتوا ِمْنُو َما اسْ  ـْ َفِإَذا َأَمْرُتُك ـْ َعَمى َأْنِبَياِئِي ـْ َواْخِتاَلِفِي َِْرِة ُسَؤاِلِي ـْ ِبَك ـْ ََْبَمُك ـْ َعْف َشْيٍء َتَطْعُت َذا َنَيْيُتُك َواِ 
 َفَدُعوُه((

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، النسائي، ابف ماجو، أحمد [

إذا كاف هللا عز وجل أعطاه أمرًا مطمقًا السؤاؿ يطيب، ذروني ما تركتكـ، أؼ الذؼ سكت عنو الشرع ىناؾ حكمة 
رع شيئًا، فالمسكوت عنو لحكمة بالغة، و عظيمة في الذؼ سكت عنو، ال تقّل عف الحكمة التي ذكر فييا الش

 الذؼ ذكره فيو حكمة بالغة.

مرة سيدنا عمر كاف مع أصحابو في مكاف، وأرادوا الوضوء، رأوا بركة ماء، يوجد رجل قريب مف البركة قاؿ لو 
تقيد بعض أصحابو: يا صاحب البركة ىذه البركة تردىا السباع ؟ قاؿ لو: يا صاحب البركة ال تخبرنا، أؼ ال 
نفسؾ، يوجد ماء صاؼ ال لوف لو، وال طعـ، وال رائحة، أغمب الظف ماء طاىر، أما كل قضية أؼ يوجد 
أشخاص عندىـ مرض الوسواس، ىذا مرض، نحف درسنا بالجامعة ثبلثمئة مرض نفسي، مف ىذه األمراض 

ات، بقضاء الحاجة مرض اسمو الوساوس المتسمطة، تجده يعيد وضوءه خمسيف مرة، يجمس بالحماـ ثبلث ساع
 ساعتيف، ىذا مرض، أو أحيانًا يقع بوساوس مف أنواع أخرػ، فمذلؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: 

)) ـْ  ))َذُروِني َما َتَرْكُتُك

أؼ ماداـ أنا سكت فاسكتوا أنتـ، إف هللا أمر بأشياء، وسكت عف أشياء، الذؼ أمر نفذ، الذؼ نيى انتيي، الذؼ 
 اداـ هللا سكت فافضل ساكتًا، َقاَؿ: سكت كف ساكتًا، م

ـْ َعَمى َأْنِبَيائِ  ـْ َواْخِتاَلِفِي َِْرِة ُسَؤاِلِي ـْ ِبَك ََْبَمُك ـْ َفِإنهَما َىَمَؾ َمْف َكاَف  ـْ ِبَشْيٍء َفْأُتوا ِمْنُو ))َذُروِني َما َتَرْكُتُك ـْ َفِإَذا َأَمْرُتُك ِي
ـْ َعْف  َذا َنَيْيُتُك ـْ َواِ   َشْيٍء َفَدُعوه((َما اْسَتَطْعُت
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ال يوجد في المنييات حل وسط، في المأمورات هللا أمرؾ بالتصدؽ، يوجد حل وسط، ىذا أنفق ألًفا، ىذا ألفيف، 
ىذا خمسة، ىذا عشرة، اإلنفاؽ بقدر استطاعتؾ، أما في المنييات فبل يوجد حل وسط، أنت عندؾ مستودع 

ربعو، مؤلتو كمو، يوجد ثقب، أخي ال بأس، ال تدقق، تريد الوقود السائل، مؤلت نصفو حسب إمكانياتؾ، مؤلت 
أف تمؤله يذىبوا جميعًا، ال يوجد نصف محكـ بالمستودع، إما محكـ، أو غير محكـ، إذا كاف غير محكـ فأؼ 

 شيء تصبو فيو خرج منو.

غبتؾ، في االستقامة ال يوجد حل وسط، أما في األعماؿ الصالحة فيوجد حل وسط قدر استطاعتؾ، بحسب ر 
بحسب صدقؾ، بحسب استعدادؾ، بحسب مكانتؾ، بحسب مالؾ، لكف بالمعاصي أخي أنا أترؾ المعاصي 
باعتداؿ، ال يوجد حل وسط، ىذا مثل المستودع دعو ببالؾ، يمكف أف تمؤل منو قدر ما تريد، أما إذا لـ يكف 

 محكمًا فبل خيار لؾ فيو، إما أنو محكـ أو غير محكـ،

ـْ َعْف َشْيٍء َفَدُعوه(())َفِإَذا َأَمْرتُ  َذا َنَيْيُتُك ـْ َواِ  ـْ ِبَشْيٍء َفْأُتوا ِمْنُو َما اْسَتَطْعُت  ُك

 ]رواه البخارؼ و مسمـ [

 اآلف وجوب الحج عمى الفور أو عمى التراخي:

 ذىب الشافعي والثورؼ واألوزاعي ودمحم إلى أف الحج واجب عمى التراخي، فيؤدػ في أؼ وقت مف العمر، وال يأثـ
مف وجب عميو بتأخيره متى أداه قبل الوفاة، ألف النبي عميو الصبلة والسبلـ أخر الحج إلى سنة عشر لميجرة، 
وكاف معو أزواجو، وكثير مف أصحابو، مع أف إيجابو كاف سنة ست لميجرة، فمو كاف واجبًا عمى الفور لما أخره 

وزاعي، أما أبو حنيفة ومالؾ وأحمد وبعض أصحاب صمى هللا عميو و سمـ، ىذا رأؼ اإلماـ الشافعي والثورؼ واأل
 الشافعي وأبو يوسف فذىبوا إلى أف الحج واجب عمى الفور، إذًا ما األدلة ؟ ىنا دليل آخر لحديث ابف عباس:

: َعْف اْبِف َعبَّاٍس َعْف اْلَفْضِل َأْو َأَحِدِىَما َعْف اآْلَخِر َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعمَ  ـَ  ْيِو َوَسمَّ

الهُة َوَتْعِرُض اْلَحاَجُة(( ََْد َيْمَرُض اْلَمِريُض َوَتِضلُّ الضه ْل َفِإنهُو   ))َمْف َأَراَد اْلَحجه َفْمَيَتَعجه

 ] أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

572 

سوف، القضية اآلف اآلف يوجد سبب رابع: العاـ الماضي سمحوا لمذؼ عمره ستوف عامًا، ىذه السنة كـ ؟ خم
ليست بيدنا، ليست القضية إذا نويت الحج الطريق سالؾ، يوجد منع، ستوف سنة، خمسوف سنة، أربعوف سنة، 

 يوجد شروط، يوجد قرعة، يوجد خمس سنوات، فكمما تقدـ أصبح ىناؾ قيود لـ تكف مف قبل، إذًا: 

ََْد َيمْ  ْل َفِإنهُو  الهُة َوَتْعِرُض اْلَحاَجُة(())َمْف َأَراَد اْلَحجه َفْمَيَتَعجه  َرُض اْلَمِريُض َوَتِضلُّ الضه

 : ـَ  وحديث آخر َعِف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ََّل َيْدِري َما َيْعِرُض َلُو(( ُموا ِإَلى اْلَحجِّ َيْعِني اْلَفِريَضَة َفِإفه َأَحَدُك  ))َتَعجه

 ] أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

 إذًا الحج األولى أف يكوف عمى الفور ألنو قد يعرض لئلنساف حاجة تمنعو مف الحج.

 والحمد  رب العالميف 
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( : أرب َ مف كف فيو كاف منافقاً  027 - 034الدرس )

01-09-1991النابمسي بتاريخ: لفضيمة الدكتور دمحم راتب -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
قنا إتباعو، وأرنا أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وازدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارز 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ ويتبعوف أحسنو، وأدخمنا في رحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

أييا اإلخوة المؤمنوف:

في ىذه الميمة ذكرػ ميبلد النبي عميو الصبلة والسبلـ، ودروسنا كميا حديٌث عف عممو، وعف شمائمو، وعف 
ما نعطي شيئًا مف حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فنحف ننسجـ مع ىذه الميمة المباركة التي ولد فييا النبي عميو أخبلقو، فحين
 الصبلة والسبلـ.

فقد روػ ابف ماجو عف سيل ابف سعد الساعدؼ رضي هللا عنو، قاؿ: جاء رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: يا رسوؿ هللا 
 ذا عممتو أحبني هللا وأحبني الناس، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: دلني عمى عمٍل إ

)) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا عز وجل وازىد فيما في أيدي الناس يحبؾ الناس((

 ]أخرجو الحاكـ عف سيل بف سعد[

ير طموح، الحقيقة كممة زىد يعني اإلنساف قبل أف يتعمق في أبعادىا يتوىـ أنو حرماف، يعني الذؼ يزىد إنساف غ
الزاىد إنساف قنوع باليسير، بيتو خشف، طعامو خشف، لباسو خشف حياتو محدودة، كممة زىد ال توحي لئلنساف 
ذا تأممتـ وجدتـ أف أشد الناس طموحًا ىو الزاىد، لماذا؟ ألف  ذا تعمقتـ، وا  بشيء فيو بريق، مع أنكـ إذا دققتـ، وا 

 ؿ:الزاىد يزىد في حياٍة محدودة، ربنا عز وجل قا
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ـْ َيْنَفُد َوَما ِعْنَد َّللاهِ َباٍؽ ﴾  ﴿ َما ِعْنَدُك

 [ 96] سورة النحل اآلية:

يعني إذا اإلنساف طمع في اآلخرة، وزىد في الدنيا، أنا أقوؿ لكـ: ىو مف أشد الناس طموحًا، مف أشدىـ تعمقًا 
سعيًا وراء صالحو البعيد ال القريب، بالخير، مف أشدىـ اتساعًا في األفق، مف أشدىـ رغبًة في المزيد، مف أكثرىـ 

فبل يحممنكـ ما يفيمو الناس، أو ما يفيمو عامة الناس مف كممة الزىد، مف أنيا تعني الحرماف، وتعني الخشونة، 
وتعني ضيق األفق، وتيني القناعة بالشيء اليسير، ال، أشد الناس طموحًا ىـ الزىاد، يعني زىد في الشيء 

 وطمع في الباقي.التافو، والشيء الفاني 

لو فرضنا إنساف يعني بالغ في رفاىيتو في الدنيا عمى حساب عممو الصالح، كمما جمعو في الدنيا، ووظفو 
لرفاىيتو، تأتي ساعٌة واحدة يغادر الدنيا كميا، يقدـ عمى حياٍة أبدية طويمٍة طويمة، وليس معو ليذه الحياة الطويمة 

 فقد استيمكيا استيبلكًا رخيصًا. نقٌد صالٌح ليا، وأما الحياة القصيرة

لذلؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ يعني ىذا الرجل سيل ابف سعٍد الساعدؼ قاؿ: يا رسوؿ هللا، دلني عمى عمٍل إذا 
 عممتو أحبني هللا، وأحبني الناس، فقاؿ: 

 )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا (( 

 ف يبنى عمى الفتح في محل جـز دائمًا:جواب الطمب، الفعل المضعف إذا جاء مبنيًا عمى السكو 

 )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا (( 

الحقيقة الزىد في الدنيا عقل، الزىد في الدنيا رؤية صحيحة، الزىد في الدنيا معرفة ما عند هللا، مف عرؼ ما عند 
ينو الحياة الفانية، مف هللا زىد فيما في الدنيا، مف عرؼ هللا زىد فيما سواه مف رأػ الحياة األبدية صغرت في ع

 رأػ الخير العميـ في الدار اآلخرة رأػ المتعة الرخيصة اآلنيَّة في الدنيا:

 )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا (( 
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أنا أقوؿ لكـ كبلـ إف شاء هللا يعني أعني ما أقوؿ الزىد في الدنيا مستحيل، طيب كيف يأمرنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص أف نزىد 
ا وىذا شيٌء مستحيل؟ يعني انظروا الطفل الصغير إذا تعمق في شيء تشبث بو، أمسكو في كل قوتو، ال في الدني

يمكف أف يفمت يده إال إذا أعطيتو شيئًا أثمف منو تركو، وىذه النفس البشرية، إف لـ ترػ شيئًا أثمف مف الدنيا ال 
 رصو عمييا، إلى أف يرػ أف ما عند هللا أفضل:تدع الدنيا، وهللا كمما زاد بو العمر زاد تعمقو بيا، واشتد ح

 ﴿ َوَلَسْوَؼ ُيْعِطيَؾ َربَُّؾ َفَتْرَضى ﴾

 ] سورة الضحى [

 إلى أف يوقف:

 ﴿ َوَلْْلَِخَرُة َخْيٌر َلَؾ ِمَف اْْلُوَلى ﴾

 ] سورة الضحى [

 إلى أف يتأكد أنو مف أثر آخرتو عمى دنياه ربحيما معًا، إلى أف يوقف أف ما عند هللا

 َخْيٌر َوَأْبَقى ﴾ ﴿

 ] سورة األعمى [

 والدنيا أقل وأشقى، إذًا إذا قاؿ لؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ فيما يرويو عف ربو: 

 )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا (( 

، اعرفني، اعرؼ ما عندؼ مف إكراـ، تيقف باآلخرة عندئٍذ تدع الدنيا ببل جيد، ببل  يعني يا عبدؼ تعرؼ عميَّ
 ببل مكابرة، ببل تعب، ببل أخذ و رد:مشادة، 

 )) وازىد فيما في أيدي الناس يحبؾ الناس(( 
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يعني اآلف عبلقاتؾ مع الناس متى تنجح؟ إذا زىدت في ما في أيدييـ، ما دمت طامعًا فيما عندىـ فيـ يتوجسوف 
مف اتصاليـ بؾ فازىد منؾ، يحسبوف لؾ ألف حساب، يتجافوف عنؾ، أما إذا أردت أف يحبؾ الناس، وأف يكثروا 

 فيما في أيدييـ، كبلـ النبي عميو الصبلة والسبلـ، كبلـٌ جامٌع مانع، كبلـٌ بميغ، كبلـٌ فيو كما قاؿ عف نفسو:

 )) أوتيت جوام َ الكمـ (( 

 ]أخرجو أبو يعمى عف عمر بف الخطاب[

  )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا عز وجل وازىد فيما في أيدي الناس يحبؾ الناس((

مرة ُسئل الحسف البصرؼ، وأنا اخترت لكـ ىذا التابعي الجميل، اخترتو لكـ في ىذا الدرس ليكوف ىذا التابعي 
الجميل، يعني سيرتو تطبيٌق عممٌي ليذا الحديث، الحقيقة قمت مرة في خطبة، أف اإلنساف إذا تحدث عف الُمثل 

واقعية، أما إذا تحدث عف الدنيا فيي كالوحوؿ تمامًا،  العميا يتيمو الناس بأنو خيالي حالـ، يتكمـ عف أشياء غير
أال ينبغي أف تكوف ىناؾ ُمثٌل واقعية، أو واقٌع مثالي، أال ينبغي أف نشد الواقع إلى المثل، وأف نجر المثل إلى 

قيمة ىذا  الواقع، أال ينبغي أف يكوف ىذا اإلسبلـ قاببًل لمتطبيق، ما قيمة ىذا الديف إذا بقي بيف دفتي الكتب؟ ما
الديف إذا بقي حبرًا عمى ورؽ؟ قيمة ىذا الديف إذا أصبح متداواًل، إذا أصبح متداواًل، إذا أصبح حياًة نعيشيا، واقعًا 

 نممسو، تجربًة طيبًة نعيشيا، إذًا: 

 )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا عز وجل وازىد فيما في أيدي الناس يحبؾ الناس(( 

عمى الشاكمة نفسيا، عف سعد ابف أبي وقاٍص رضي هللا عنو قاؿ: جاء رجٌل إلى  حديٌث عمى نفس الشاكمة، أو
النبي عميو الصبلة والسبلـ فقاؿ: يا رسوؿ هللا أوصيني، يعني أنا أخاؼ أو أخوؼ ما أخاؼ أف تفيموا ىذا 

ـ ىذا التوجيو النبوؼ التوجو النبوؼ في الزىد في الدنيا، والتعمق في اآلخرة أو في الزىد فيما أيدؼ الناس، أف يفي
عمى غير ما أر النبي، يعني النبي عميو الصبلة والسبلـ أرادؾ أف تكوف مؤمنًا متفوقًا، ألف التفوؽ في الدنيا سر 
النجاح فييا، وسر نيل اآلخرة منيا، يعني الدنيا مطية اآلخرة، ليس بخيركـ مف ترؾ دنياه آلخرتو وال مف ترؾ 

 نيما معًا، فإف األولى مطيٌة لمثانية، فالحديث الثاني يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:آخرتو لدنياه، إال أف يتزود م
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ياؾ وما  ياؾ والطم َ فإنو الفقر الحاضر وصل صالتؾ وأنت مودع وا  )) عميؾ باإلياس مما في أيدي الناس وا 
 تعتذر منو (( 

 ]أخرجو الحاكـ عف سعد بف أبي وقاص،[

حديثيف، وىذاف الحديثاف واضحاف وضوح الشمس، بل إنيما ال يحتاجاف إلى كثير مف السيل جدًا أف نقرأ ىذيف ال
تفسير، الكبلـ الواضح ال يحتاج إلى تفسير، ولكف نريد أف نعمق فيمنا ليما، كما قمت قبل قميل: لف تدع الدنيا، 

ا ىو أثمف لف تفرط بيا، لف تستغني عنيا، لف تجعميا وراء ظيرؾ، لف تجعميا ىامش حياتؾ، إال إذا رأيت م
منيا، لف تدع ىذه األكمة إال ألكمٍة أطيب، لف تدع ىذا البيت إال لبيٍت أكبر، لف تدع ىذه المركبة إال لمركبٍة 
أفخـ، ىذه طبيعة النفس، فأنت متى تزىد في الدنيا؟ إذا عرفت طرفًا مف جبلؿ هللا عز وجل، إذا عرفت اآلخرة 

نتظرؾ في الجنة، إذا عرفت أف ىذه الدنيا محدودة وأف اآلخرة غير إذا عرفت إكراـ هللا عز وجل، إذا عرفت ما ي
 محدودة.

يعني كمكـ يعمـ أف اإلنساف في بطف أمو يعيش في رحـ حجمو ال يزيد عف سبع مئة وخمسيف سنتي متر مكعب 
لؾ:  بالضبط، إذا خرج إلى الدنيا، وأصبح مف أولي الحوؿ والطود أو مف أولي الماؿ، مف أصحاب الماؿ، يقوؿ

سافرت لكندا، ثمانية عشر ساعة طيراف ىذه الطائرة كـ قطعت إلى كندا؟ عشريف ألف كيمو متر بثماني عشر 
ساعة طيراف، معنى ىذا أف الجنيف كاف في الرحـ في حجـ ال يزيد عف سمة تقريبًا أو أقل، فإذا بو يطير إلى 

لى غربيا، والذيف وصموا إلى القم ر، كـ قطعوا؟ إذا كاف ذىب إلى كندا ثمانية عشر أقاصي الدنيا، إلى شرقيا وا 
ساعة طيراف، الذيف وصموا إلى القمر قطعوا ما يزيد عف ثبلث مئة وستيف ألف كيمو متر، وركبوا مركبًة سرعتيا 
أربعيف ألف كيمو متر بالساعة، طيب وازف بيف الرحـ الصغير وبيف ىذه المسافات الشاسعة التي قطعيا رواد 

عيا أصحاب الماؿ والسمطاف في رحبلتيـ الطويمة حوؿ العالـ، ماذا قاؿ النبي عميو الصبلة الفضاء، أو قط
 والسبلـ؟ قاؿ:

 )) المؤمف يخرج مف ضيق الدنيا إلى سعة اآلخرة(( 
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كما يخرج الجنيف مف ضيق الرحـ إلى سعة الدنيا، فإذا عرفت ما عند هللا عرفت الجنة، ال نغص، ال تعب، ال 
ال منافسة، ال مرض، ال ِكَبر، ال قمق، ال يوجد ولد مزعج لوالده، ال يوجد زوجة مزعجة، ال يوجد  ىـ، ال َحزف،

 مقمقات، ال يوجد شيء يقيرؾ:

ـْ َما َيَشاُءوَف ِفيَيا َوَلَدْيَنا َمِزيٌد ﴾  ﴿ َلُي

 ] سورة ؽ [

ييا تشبثًا، إال انظر الطفل، إذًا أنا أدعوكـ بشكل واقعي، أف أقوؿ لؾ: دع الدنيا كبلـ لست واقعي، تزداد عم
ممسؾ بالمعبة، أياـ الطفل الصغير تحاوؿ أف تفتح أصابعو ال تقدر، يقوؿ لؾ: عصبو قوؼ، أياـ الطفل الصغير 
يكوف ممسؾ بمعبة بكمتا يديو، إذا رأػ شيئًا أثمف منيا تركيا، ىكذا طبيعة الناس، فأنت لف تدع الدنيا إال إلى ما 

عروفة بطعاميا وشرابيا، ونسائيا، ونزىاتيا، وبيوتيا، ومركباتيا، وما فييا مف وجاىٍة، ومف ىو خيٌر منيا، الدنيا م
 ممذاٍت، ومتٍع وما إلى ذلؾ.

أنا أقوؿ لئلخوة الكراـ، ذقت ىذه وذقت ىذه، ذؽ مرًة طعـ القرب مف هللا عز وجل، خض ىذه التجربة بالتعبير 
ؽ طعـ اإلقباؿ، يعني اجعل حياتؾ منوعة، فإذا عرفت ما عند الجديد، خض ىذه التجربة، اقتحـ ىذا المجاؿ، ذ

 المؤمنيف مف سعادة عذرتيـ، كما قاؿ اإلماـ البورصيرؼ:

 فال تـر بالمعاصي كسر شيوتيا إف الطعاـ يقوي شيوة النيػػػػـ
 يا َّلئمي في اليوى الػػعذريِّ معذرًة ُكف الُمالـ فمو أنصفت لـ تممِف 

 * * * 
 مؤمف ما لمتو عمى انصرافو إلى هللا والدار اآلخرة.لو ذَت ما ذاؽ ال

إذًا حقيقة الزىد أف ترػ ما عند هللا، حقيقة الزىد أف تذوؽ طعـ القرب، حقيقة الزىد أف تشعر بسكينة اإليماف، 
كما قاؿ أحد العمماء: بالنفس يوجد فراغ ال يممؤه لو قرأت كتب الثقميف لو حصمت أعمى الشيادات في فراغ، 

أديب كبير، شاعر كبير، صحفي كبير مثبًل، تحمل أعمى شيادة في العالـ، في فراغ ال يممؤه إال  أصبحت
اإليماف، في وحشة، لو عشت بيف ألف إنساف، وحولؾ المئات يأتمروف بأمرؾ، ىناؾ وحشة، يعني دائمًا أنت في 

ضيق ال يفرجو إال معرفة هللا،  وحشة، إال إذا آمنت با عز وجل، اإليماف با يذىب عنؾ الوحشة، أنت في
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 ىذه الفطرة، إذًا:

 )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا عز وجل وازىد فيما في أيدي الناس يحبؾ الناس(( 

 ويا رسوؿ هللا أوصني، قاؿ:

ياؾ والطم َ فإنو الفقر الحاضر((   )) عميؾ باإلياس مما في أيدي الناس وا 

المرض في مرٍض، وتوقع المصيبة مصيبٍة أكبر منيا، الحالة طبعًا أنت مف خوؼ الفقر في فقٍر، ومف خوؼ 
النفسية ميمة جدًا، أياـ اإلنساف يكوف محاط بكل وسائل التعظيـ، بكل وسائل الرفاه، بكل وسائل البذخ، لكف مف 
قف الداخل شقي، مف الداخل منيار، مف الداخل يحتقر ذاتو، االزدواجية، المواقف غير الواضحة، المترددة، الموا
التي ليا سمعة طيبة أماـ الناس، والمواقف المخزية فيما بينؾ وبيف نفسؾ، ىذا يسبب انييار لمنفس، وأحيانًا ترػ 

 إنسانًا يعيش حياًة خشنًة جدًا، ومع ذلؾ يشعر باحتراـ لمذاتو، صادؽ مع ربو، واضح نقي.

ريفيف، أنا دائمًا أحب، األحاديث واآليات عمى كٍل عندنا إف شاء هللا بعد قميل تطبيٌق عممي ليذيف الحديثيف الش
تصف نماذج مف المؤمنيف، ولكف إف لـ تروا في حياتكـ، أو في تاريخنا، إف لـ نَر نماذج حقيقية واقعية منتزعة 

 مف التاريخ، ىذه المعمومات تغدو أقل قيمًة مما لو جاء مف يدعميا بالتطبيق:

 )) عميؾ باإلياس مما في أيدي الناس (( 

شرؼ المؤمف قيامو بالميل، وعزه استغناءه عف الناس، والقوؿ المعروؼ عندكـ: احتج إلى الرجل تكف  يعني
 أسيره، واستغني عنو تكف نظيره، وأحسف إليو تكف أميره.

 )) ومف جمس إلى غنٍي فتضعض َ لو ذىب ِمِا دينو (( 

 دير:قواًل واحدًا، وابتغوا الحوائج بعزة األنفس، فإف األمور تجرؼ بالمقا

ياؾ والطم َ فإنو الفقر الحاضر((   )) وا 
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الفقر يعني حالة، نأتي ببعض األمثمة، لو في واحد في بجيبو ليرة واحدة، لكف لو أب لو طمب منو المبلييف 
نساف آخر في بجيبو مئة ليرة، لكف ال يممؾ إال ىذه المئة ليرة إطبلقًا، أييما يشعر بالفقر صاحب  ألعطاه إياىا، وا 

أـ صاحب المئة ليرة؟ صاحب المئة ليرة ىو الفقير، أما صاحب الميرة صحيح في جيبو ليرة واحدة، ولكف الميرة، 
أبوه لو طمب منو المبلييف لنقدىا إياه، إذًا الغنى شعور داخمي، الغنى ليس موضوع عدد مقدار المبمغ، ال، الغنى 

و، نعطي مفيومات دقيقة، مفيـو الزىد، كبلـ شعور أنؾ أنت عبد ، وربؾ ىو الغني، وىو يحبؾ وأنت في طاعت
الزىد كبلـ مف دوف أف ترػ ما عند هللا كبلـ فارغ، إذا قمت لؾ ازىد، يعني انظر ما عند هللا انظر إلى الدار 
اآلخرة، عندئٍذ تدع الدنيا، مف عرؼ هللا زىد فيما سواه، مف عرؼ اآلخرة زىد في الدنيا، مف ذاؽ طعـ القرب زىد 

 ألخرػ كميا.بالطعـو ا

المفيـو الثاني: الفقر شعور نفسي يعني أحيانًا تكوف أنت في مركز المدينة وليس معؾ ماؿ إطبلقًا يعني لسبب 
أو آلخر، ونفسؾ عزيزة، يعف يكبر عميؾ تقف أماـ صديق تقوؿ لو: وهللا أريد منؾ خمس ليرات أركب بيف في 

ؾ بطرؼ المدينة، ويحتاج أف تسير إليو ساعة أو أكثر التكسي أو السرفيس، كبرت نفسؾ، تحس بالحرماف، بيت
مثبًل، في حاالت نادرة يكوف إنساف أعطاؾ دفعة كبيرة، لكف نسيتيا، لـ تبرمجيا في ذىنؾ، بجيبؾ محفوظة، 
تخرج طوؿ الطريق مشيًا، وتشعر بالحرماف، وليس معؾ ماؿ، ونفسؾ عزيزة، ولـ تسأؿ مف أحد وفي ماؿ بجيبؾ، 

ور داخمي، وليس شعور خارجي، شعور نفسي، أنت معؾ ألف أعطوؾ، أعطوؾ األلف، لـ تدخميـ إذًا الفقر شع
 في برنامجؾ الذىني، متوىـ ليس معؾ ماؿ.

ولو فرضنا إنساف مثل أوضح مف ىذا، ارتدػ معطف، أو ثيابو فييا مبمغ مف الماؿ، لكف ىو غافل عنو، وىو 
المبمغ بجيبو نعود لممثل، معؾ ليرة، ولؾ أب يعطيؾ ما شئت، يعمـ ليس معو مبمغ مف الماؿ، يشعر بالحرماف و 

 معؾ ألف ليرة، وال تممؾ غيرىا، أييما يحس بالفقر، صاحب األلف ليرة، ألنو ال يممؾ غيرىا.

فاإلنساف الغني البعيد عف هللا عز وجل يعني دائمًا في قمق، أما المؤمف الفقير يشعر أف هللا عز وجل ال ينساه، 
هللا، في رعايتو، لو رب ال ينساه، ىو سعى بكل طاقتو، لذلؾ معنى الزىد، الزىد نتيجة حتمية لرؤية ىو في عيف 

 ما عند هللا عز وجل، والفقر شعور، قد تجد أغنى األغنياء يشعر بأنو فقير، وقد تجد فقيرًا فعبًل يشعر بأنو غني، 
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 )) الغنى غنى النفس (( 

 ]أخرجو ابف حباف عف أبو ىريرة[

 ا قاؿ النبي:ىكذ

 )) الغنى غنى النفس (( 

 والغنى والفقر بعد العرض عمى هللا، إذًا: 

ياؾ والطم َ فإنو الفقر الحاضر((   )) وا 

يعني واحد عاش حياة، إحدػ زوجاتو طالبت بميراثيا منو سبع مئة مميوف، إحدػ زوجاتو بدعوػ، طيب كـ ىو 
الذؼ يغتني بمعرفة هللا عز وجل يغتني بالعمـ، يغتني بأنو  يممؾ مف الماؿ؟ ماؿ لـ يكف غنيًا، جمع لغيره، أما

 عمى منيج هللا، يغتني بمرضاة هللا، يغتني بأف هللا يحبو، يغتني بأف لو في اآلخرة نصيب، ىذا ىو الغنى:

ياؾ وما تعتذر منو ((   )) وصل صالتؾ وأنت مودع وا 

بمرض، لكف مرض خطير يقربو مف الدار اآلخرة، إذا اإلنساف صمى، انظر إذا واحد ال سمح هللا وال قدر شعر 
كيف يصمي؟ يتقف صبلتو، يغمض عينيو، يشعر أف لو بقي صموات لعل هللا يرحمو، النبي الكريـ عممنا أف 

 نصمي صبلة مودع:

ياؾ وما تعتذر منو ((   )) وصل صالتؾ وأنت مودع وا 

ىد، يجب أف تعمـ أييا األخ الكريـ أف الزاىد يعني مف ىذيف الحديثيف يجب أف يتضح لدينا مفيوماف، مفيـو الز 
ىكذا، ىو أشد الناس طموحًا، الزاىد ىو أوسع الناس ُأفقًا الزاىد ىو أكثر الناس تعمقًا بمصمحتو اآلجمة ال 
العاجمة، والزىد كبلـٌ بكبلـ إف لـ يكف نتيجًة طبيعيًة لرؤية ما عند هللا عز وجل، رؤية عظمة هللا عز وجل، رؤية 

 عز وجل رؤية إكراـ هللا عز وجل، رؤية ما ينتظر المؤمف مف ثواٍب كبير، رؤية ردية اآلخرة ومحدودية فضل هللا
 الدنيا، ىذا ىو الزىد، والفقر شعور داخمي.
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 لذلؾ قالوا: إذا أردت أف تكوف أغنى الناس فكف بما في يدؼ هللا أوثق منؾ بما في يديؾ.

البصرؼ، الحسف البصرؼ أقاـ بالبصرة ىو الحسف ابف يسار، لكنو أقاـ  واآلف ننتقل إلى التابعي الجميل الحسف
بالبصرة، فُعرؼ بيذه المدينة التي أقاـ فييا، فسمي الحسف البصرؼ، البصرة يـو كاف فييا الحسف البصرؼ كانت 

ي ميزة كبيرة قمعًة مف أكبر قبلع العمـ في دولة اإلسبلـ، يعني السكنى بالمدف الكبيرة في تموث، في ضجيج لكف ف
جدًا في حمقات عمـ، واإلنساف يحيا بالعمـ، يجوز في بيت بريف، في ضاحية جميمة، يكوف ىذا البيت أىدأ وأريح 
وأجمل، ولكف في فقر عممي، لذلؾ العمـ في المدف الكبيرة دائمًا، فكانت البصرة وقتيا قمعًة مف أكبر قبلع العمـ 

موج بمف ارتحل إلييا مف كبار الصحابة، وجمة التابعيف، وكانت حمقات في دولة اإلسبلـ، وكاف مسجدىا العظيـ ي
العمـ عمى اختبلؼ ألوانيا تعمر باحات المسجد ومصبله، وقد لـز الحسف البصرؼ المسجد، وانقطع إلى حمقة عبد 

 ميو الصبلة والسبلـ قاؿ: هللا ابف عباس حبر أمة محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص، وأخذ عنو التفسير، والحديث، والقراءة، النبي ع

 )) الميـ عممو التأويل (( 

 ]أخرجو الحاكـ عف عبد هللا بف عباس[

 كما أخذ عنو وعف غيره الفقو، والمغة، واألدب، وغيرىا وغيرىا، حتى غدا عالمًا جامعًا، فقييًا، ثقًة.

أف توجو الناس؟ أفَّ لؾ أف  أنت البد مف أف تمؤل وعائؾ قبل أف تفيض عمى الناس، في الحقيقة ثانية، أفَّ لؾ
تعمميـ؟ أفَّ لؾ أف تفقييـ إف لـ تكف فقييًا، فاقد الشيء ال يعطيو أنت وعاء، لف يفيض ىذا الوعاء إال إذا امتؤل، 
إذا امتؤل يفيض، لـ يمتؤل ال يفيض، إذا بقي الوعاء فارغًا تتكمـ بجيل، لذلؾ طريق الدعوة إلى هللا يحتاج إلى 

 طمب العمـ أواًل.

فيذا الحسف البصرؼ لـز حمقة عبد هللا ابف عباس، حبر ىذه األمة، والذؼ دعا لو النبي عميو الصبلة والسبلـ 
بتعمـ التأويل، حتى غدا الحسف البصرؼ عالمًا، جامعًا، فقييًا، ثقًة فأقبل الناس عميو ينيموف مف عممو الغزير، 

لقاسية، وتستدر الدموع العاصية، ويعوفَّ حكمتو التي تخمب والتفوا حولو التفوا إلى مواعظو التي تستميف القموب ا
األلباب، ويتأسوف بسيرتو التي كانت مف أطيب السير، لقد انتشر أمر الحسف البصرؼ في الببلد، وفشا ذكره بيف 
بد العباد حتى أف الخمفاء واألمراء تساءلوا عنو، وتسقطوا أخباره، حدث خالد ابف صفواف قاؿ: لقيت مسممة ابف ع
الممؾ في الحيرة، فقاؿ لي: أخبرني يا خالد عف حسف البصرة؟ فإني أظف أنؾ تعرؼ مف أمره ما ال يعرؼ سواؾ 
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 في مجمسو، وأعمـ أىل البصرة بو، فقاؿ: ىات ما عندؾ قمت: أنو امرٌؤ سريرتو كعبلنيتو.

ف، موقف مبطف، أعماؿ يفعميا يا هللا! أروع ما في المؤمف أف سره كعبلنيتو ازدواجية ال يوجد عنده، موقف معم
في خموتو، أفعاؿ يفعميا أماـ الناس، فبلٌة في المسجد وفراٌت في البيت، مواقف يبدو فييا ورعًا أماـ الناس، وفيما 
بينو وبيف نفسو ليس فيو جنس الورع، ىذه االزدواجية أخطر ما في الحياة، ىذا ىو النفاؽ، ىذا الذؼ يفتت إيماف 

 المؤمف.

و امرٌؤ سريرتو كعبلنيتو، وقولو كفعمو، ال يوجد عنده كبلـ لبلستيبلؾ بمواقف خاصة فيو، الذؼ أوؿ صفة أن
قضى عمى الدعوة اإلسبلمية، ىذه االزدواجية، ىذه االزدواجية شككت الناس بمصداقية الداعيف إلى هللا، ىذه 

 بيف القوؿ والفعل:  المصداقية، ىذه المساكب بيف التطبيق وبيف القوؿ، بيف السريرة والعبلنية،

ـَ َتُقوُلوَف َما ََّل َتْفَعُموَف * َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد َّللاهِ َأْف َتُقوُلوا َما ََّل   َتْفَعُموَف ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ِل

 ] سورة الصف [

ذا نيى عف منكٍر كاف أترؾ الناس لو ولقد رأيتو م ستغنيًا عف الناس زاىدًا إذا أمر بمعروٍؼ كاف أعمل الناس بو، وا 
فيما في أيدييـ، ورأيت الناس محتاجيف إليو، طالبيف ما عنده، فقاؿ مسممة: حسبؾ حسبؾ يا خالد، كيف يضل 

 قوـٌ فييـ مثل ىذا؟.

أذكر أنو مرة سئل الحسف البصرؼ قاؿ: يا إماـ كيف نمت ىذا المقاـ العظيـ؟ مقاـ العمماء يفوؽ مقاـ أؼ جية 
األمراء أحيانًا، قالوا: يا إماـ كيف نمت ىذا المقاـ؟ قاؿ: باستغنائي عف دنيا الناس، وحاجتيـ  أخرػ، يفوؽ مقاـ

إلى عممي، أنا مستغني عف دنياىـ وىـ محتاجوف إلى عممي، أما إذا كاف بالعكس، ىـ زاىدوف في عمـ العالـ، 
لناس، وزىدوا في عممو أصبح في الوحل، وىو محتاٌج لدنياىـ، انتيى العالـ، بالوحل أصبح، إذا احتاج إلى دنيا ا
 يجب أف يحتاج الناس إلى عممو، وأف يزىد في دنياىـ، ىذا الموقف الكريـ.

لما ولي الحجاج ابف يوسف الثقفي العراؽ، وطغى في واليتو وتجبر، والحجاج تعمموف مف الحجاج قاؿ: إني 
ن ني لصاحبيا وا  ي أرػ العمائـ بيف الدماء، في الدماء، وهللا لو ألرػ رؤوسًا قد أينعت، استوت وحاف قطافيا، وا 

خطب شييرة جدًا، مف أقسى الوالة، يعني قتل اإلنساف أىوف عميو مف قتل ذبابة، لما ولي الحجاج أمر العراؽ، 
وطغى وتجبر، وكاف الحسف البصرؼ أحد الرجاؿ القبلئل الذيف تصدوا لو، وتكمموا أمامو بكممة الحق، ىذا شيء 
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فمرة وقف خطيبًا في الناس وبيف ليـ األخطاء التي يفعميا الحجاج، والتي تخالف سنة رسوؿ هللا كبير جدًا، 
ملسو هيلع هللا ىلص، في أثناء حديثو أشفق عميو الناس، حتى ماؿ عميو أحد السامعيف فقاؿ لو: حسبؾ يا أبا سعيد، حسبؾ، ماذا 

 عمى أىل العمـ: قاؿ أبو سعيد الحسف البصرؼ؟ قاؿ: لقد أخذ هللا الميثاؽ

ُننهُو ِلمنهاِس َوََّل َتْكُتُموَنُو ﴾  ﴿ َلُتَبيِّ

 [ 187] سورة آؿ عمراف اآلية: 

في اليـو التالي دخل الحجاج إلى مجمسو، وىو يتميز مف الغيع، وقاؿ لجبلسو تبًا لكـ وسحقًا، يقـو عبٌد مف عبيد 
ده أو ينكر عميو! وهللا ألسقينكـ مف دمو يا معشر البصرة، ويقوؿ فينا ما شاء أف يقوؿ، ثـ ال يجد فيكـ مف ير 

الجبناء، ثـ أمر بالسيف، والنطع، النطع يعني بالمغة الدارجة مشمع، إذا كانوا قطعوا رأس اإلنساف حتى الدـ ال 
يموث الُفرش الوثيرة، ىذا مشمع كبير يقف عميو مف يقطع رأسو، فالدـ ينزؿ عمى ىذا الخواف، ىذا النطع اسمو، 

مر بالسيف والنطع فأحضر، ودعا بالجبلد، فمثل واقفًا بيف يديو، ثـ وجو إلى الحسف بعض ُشرطو، ىاتوه، ثـ أ
وأمرىـ أف يأتوه بو، وما ىو إال قميٌل حتى جاء الحسف، فشخصت نحوه األبصار فوجفت عميو القموب، قمما رأػ 

مما قاؿ، ثـ أقبل عمى الحجاج، وعميو الحسف السيف، والنطع، والجبلد، حرؾ شفتيو، لكف لـ يفيـ عميو أحد 
جبلؿ المؤمف، وعزة المسمـ، ووقار الداعية إلى هللا، فمما رآه الحجاج عمى حالو ىذه، ىابو أشد الييبة، وقاؿ لو: 
ىا ىنا يا أبا سعيد، اجمس ىا ىنا، ثـ ما زاؿ يوسع لو، ويقوؿ: ىا ىنا والناس مشدوىوف، ينظروف إليو في 

ى أجمسو عمى فراشو، مكانو جمس، ولما أحذ الحسف مجمسو، التفت إليو الحجاج، وجعل دىشة، واستغراٍب حت
ـٍ واسع، قاؿ لو  يسألو عف بعض أمور الديف، والحسف يجيبو عف كل مسألٍة بجناٍف ثابٍت، وبياٍف ساحٍر، وعم

يا لحيتو، وودعو، ولما الحجاج: أنت سيد العمماء يا أبا سعيد، ثـ دعا بغاليٍة مف أفخر أنواع الطيب، وطيب لو ب
خرج الحسف مف عنده، تبعو حاجب الحجاج ىذا الحاجب سيجف، وجد السيف، والنطع، والجبلد، كل جاىز لمقتل 
فمما دخل ماذا حدث لمحجاج؟ تبعو، قاؿ: يا أبا سعيد لقد دعاؾ الحجاج لغير ما فعل بؾ، دعاؾ ليقتمؾ، لكف 

ني رأيتؾ عندما أقبمت، ورأيت السيف والنطع قد حركت شفتيؾ، فماذا قمت؟ ماذا حصل؟  فعل معؾ أف أكرمؾ، وا 
فقاؿ الحسف: لقد قمت: يا ولي نعمتي، يعني يا ربي، ومبلذؼ عند كربتي اجعل نقمتو بردًا وسبلمًا عمي، كما 

 جعمت النار بردًا وسبلما عمى إبراىيـ، ىذا الدعاء األمر بيد هللا عز وجل، الدعاء سبلح المؤمف:
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 ِبَأْعُيِنَنا ﴾ ﴿ َفِإنهؾَ 

 [ 48] سورة الطور اآلية: 

 هللا عز وجل ال يتخمى عف المؤمف، ال يسممو لخصمو، يدافع عنو، أنت وليو.

ولقد كثرت مواقف الحسف البصرؼ ىذه مع الوالة واألمراء، فكاف يخرج مف كٍل منيا عظيمًا في أعيف ذوؼ 
 السمطاف، عزيزًا با، محفوظًا بحفظو.

جميل، لما انتقل الخميفة الزاىد عمر ابف عبد العزيز إلى جوار ربو، وآلت الخبلفة عمى يزيد ابف  لو موقف ثاني
عبد الممؾ، ولّى عمى العراؽ عمر ابف ىبيرة الفزارؼ، ثـ زاده بسطًة في السمطاف، فأضاؼ إليو خراساف، وسار 

بيرة بالكتاب كل الكتاب، ويأمره بإنفاذ ما يزيد في الناس سيرًة غير سيرة سمفو العظيـ، فكاف يرسل إلى عمر ابف ى
فييا، ولو كاف مجافيًا لمحق أحيانًا، يعني في توجييات غير صحيحة وغير شرعية، وال ترضي هللا عز وجل، 
فدعا عمر ابف ىبيرة، وىذا الوالي عمى العراؽ وخراساف، يأتيو كتاب مف يزيد، افعل كذا، اقتل كذا، توجييات غير 

، فييا مخالفة لمشرع، ماذا يفعل؟ بساعة مف ساعات ضيقو دعا الحسف البصرؼ، وعامر ابف معقولة فييا ظمـ
شرحبيل، وقاؿ ليما قاؿ: إف أمير المؤمنيف يزيد ابف عبد الممؾ قد استخمفو هللا عمى عباده، وأوجب طاعتو عمى 

أحيانًا كتبًا يأمرني فييا بإنفاذ  الناس، وقد والني ما تروف مف أمر العراؽ، ثـ زادني فوالني فارس،وىو يرسل إليَّ 
نفاذ أوامره مخرجًا لي في الديف عندكـ فتوة يعني،  ما ال أطمئف إلى عدالتو، فيل تجداف لي في متابعتي إياه، وا 
أنا آثـ عند ربي؟ أنا عبد مأمور يا أخي، ىكذا يقوؿ المثل، أنا عبد مأمور أنا آثـ؟ ال أنا ليس لي عبلقة، ىكذا 

، الشعبي يقولوا: أجاب جوابًا فيو مبلطفًة لمخميفة، ومسايرًة لموالي، كبلـ ليس فيو مواقف حازمة، تقوؿ األوامر
والحسف صامت، والتفت عمر ابف ىبيرة إلى الحسف وقاؿ: ما تقوؿ أنت يا أبا سعيد؟ يعني أجبني، أنا آثـ، عميَّ 

بيرة، يا ابف ىبيرة: خف هللا في يزيد، وال تخف ذنب؟ فقاؿ: يا ابف ىبيرة، اسمعوا ماذا قاؿ الحسف لعمر ابف أبي ى
يزيد في هللا، وأعمـ أف هللا جل وعز يمنعؾ مف يزيد، ولكف يزيد ال يمنعؾ مف هللا، يا ابف ىبيرة: إنو يوشؾ أف 
ينزؿ بؾ ممٌؾ غميٌع، شديٌد، ال يعصي هللا ما أمره، فيزيمؾ عف سريرؾ ىذا، وينقمؾ مف سعة قصرؾ إلى ضيق 

نما تجد عممؾ الذؼ خالفت فيو رب يزيد، كبلـ دقيق جدًا، يا ابف ىبيرة: إنؾ إف قبرؾ، حيث  ال تجد ىناؾ يزيد، وا 
ف تؾ مع يزيد في معصية هللا  تؾ مع هللا تعالى وفي طاعتو، يكفؾ بائقة يزيد ابف عبد الممؾ في الدنيا واآلخرة، وا 

طاعة لمخموٍؽ كائنًا مف كاف في معصية الخالق عز  تعالى، فإف هللا يكمؾ إلى يزيد، واعمـ يا ابف ىبيرة أنو ال
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كرامو،  وجل، فبكى عمر ابف ىبيرة، حتى بممت دموعو لحيتو، وماؿ عف الشعبي إلى الحسف، وبالغ في إعظامو وا 
فمما خرجا مف عنده توجيا إلى المسجد، فاجتمع عمييما الناس، وجعموا يسألونيما عف خبرىما مع أمير العراقيف، 

ـٍ فميفعل، ىو فالتفت ال شعبي فقاؿ: أييا الناس مف استطاع منكـ أف يؤثر هللا عز وجل عمى خمقو في كل مقا
الذؼ نفسي بيده، ما قاؿ الحسف لعمر ابف ىبيرة قواًل أجيمو، ولكنني أردت فيما قمتو وجو ابف ىبيرة وأراد الحسف 

نساف يريد هللا  عز وجل، أياـ تتكمـ كبلمًا تبتغي بو وجو هللا، وأحيانًا فيما قالو وجو هللا، أياـ تحكي تريد عبد هللا، وا 
تتكمـ كبلمًا تبتغي بو وجو عبد هللا، قاؿ: فأقصاني هللا مف ابف ىبيرة، وأدناه منو، وحببو إليو، ليذا قاؿ النبي عميو 

 الصبلة والسبلـ: 

ًا، وَّل تقرب أجاًل ((   )) كممة الحق َّل تقط َ رَز

مًا، مؤل الدنيا خبلليا عممًا، وحكمًة، وفقيًا، وكاف مف أجل ما ورثو لؤلجياؿ عاش الحسف البصرؼ ثمانيف عا
 رقائقو التي ظمت عمى األياـ ربيعًا لمقموب، لو كممات رائعة.

واحد سألو عف الدنيا واآلخرة، اسمعوا ماذا قاؿ، قاؿ: إف مثل الدنيا واآلخرة كمثل المشرؽ والمغرب، متى ازددت 
دت مف اآلخر بعدًا، الدنيا بالشرؽ واآلخرة بالغرب، مشيت نحو الشرؽ، بعدت عف الغرب، مف أحدىما قربًا، ازد
 ماذا قاؿ النبي؟

 )) مف أحب دنياه أضر بآخرتو ومف أحب آخرتو أضر بدنياه ((

 ]أخرجو الطبراني، والبزار، واإلماـ أحمد، وابف حباف، والحاكـ عف أبو موسى األشعرؼ[

لغرب، كمما اقتربت مف أحدىما أزدت بعدًا عف اآلخر فقاؿ لو ىذا السائل: صف لي فالدنيا واآلخرة كالشرؽ وا
ىذه الدار، يعني الدنيا، فقاؿ: ماذا أصف لؾ مف داٍر أوليا عناء وآخرىا فناء، حبلليا حساب، وحراميا عقاب، 

حساب، حراميا عقاب،  مف استغنى فييا ُفتف، ومف افتقر فييا حزف وصٌف بميغ، أوليا عناء، آخرىا فناء، حبلليا
مف استغنى فييا ُفتف مف افتقر فييا حزف، الغني مفتوف، والفقير حزيف، وأوليا عناء، وآخرىا فناء، وحبلليا 

 حساب وحراميا عقاب، ىذه الدنيا.
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نا عمى ويحنا ماذا فعمنا بأنفسنا؟ لقد أىزلنا ديننا، وثمفَّ دنيانا، أخمقنا أخبلقنا وجددنا فرشنا وثيابنا، يتكأ أحد
شمالو، ويأكل مف ماؿ غيره، طعامو غصٌب، وخدمتو سخرٌة بالقير يعني، يدعو بحمٌو بعد حامض، وبحاٍر بعد 
بارد، وبرطٍب بعد يابس، ألواف النعيـ ساعة عصير، ساعة فواكو، ساعة حمويات، ساعة حمٍو بعد حامض، حاٍر 

ا أخذتو القبضة تجشأ مف البشـ مف التخمة، ثـ بعد بارد، رطٍب بعد يابس، طعامو غصٌب، خدمتو سخرٌة، حتى إذ
قاؿ: يا غبلـ ىاِت ىاضومًا، نريد شيئًا كازوز يعني، ىات ىاضومًا ييضـ الطعاـ، قاؿ يا ُأحيمق، وهللا لف 
تيضـ إال دينؾ، أيف جارؾ المحتاج؟ أيف يتيـ قومؾ الجائع؟ أيف مسكينؾ الذؼ ينظر إليؾ؟ أيف ما وصاؾ بو هللا 

تعمـ أنؾ عدد، أنت عدد، وأنو كمما غابت عنؾ شمس يوـٍ نقص شيٍء مف عددؾ، ومضى  عز وجل؟ ليتؾ
 بعضؾ معو، أنت عدد، كمما غربت شمس يوـٍ نقص منؾ شيء.

توفي ىذا التابعي الجميل يـو الجمعة، ولبى نداء ربو، فمما أصبح الناس وشاع فييـ نعيو، ارتجت البصرة لموتو 
بعد الجمعة، في الجامع الذؼ قضى في رحابو جّل حياتو، عالمًا ومعممًا، وداعيًا  رجًا، فُغسل وكفف وصميَّ عميو

، ألوؿ مرة في تاريخ بناء ىذا  إلى هللا، ثـ تبع الناس جميعًا جنازتو، قاؿ العمماء: فمـ تقـ صبلة العصر ذلؾ اليـو
ـُ أف الصبلة عطمت في  المسجد لـ تقـ فيو الصبلة، ألنو لـ يكف فيو واحٌد إال وتبع الجنازة، لـ يبق أحد، وال ُيعم

، يـو انتقاؿ الحسف البصرؼ إلى جوار ربو، ىذه بطولة، قالوا في ذلؾ: ، إال في ذلؾ اليـو  جامع البصرة منذ ابتنيَّ

 ﴿ َفْمَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَف ﴾

 ] سورة المطففيف [

ِِْل َىَذا َفْمَيْعَمِل اْلَعاِمُموَف ﴾  ﴿ ِلِم

 [ ] سورةالصافات

إنساف دخل وخرج، دخل لمدنيا فقير، وسيخرج منيا فقيرًا، لكف إنساف دخل لمدنيا وعرؼ هللا، فترؾ آثار طيبة، 
ترؾ آثار، ترؾ عمـ، ترؾ مؤمنيف طيبيف، ترؾ أناس ميتديف إلى هللا عز وجل، ترؾ أعماؿ خيرة، ترؾ آثار في 

تكوف عالمًا، والعطاء الذؼ ال قيمة لو أف تكوف صاحب القموب، ىذا ىو العمـ، لذلؾ أعمى عطاء تنالو مف هللا أف 
أمواٍؿ طائمة، ألنيا إذا استخدمتيا في طاعة هللا فيذا شيٌء عظيـ، أما إذا اكتفيت بجمع الماؿ مف دوف أف تنفقو 
 في طاعة هللا عز وجل، فيذا شيٌء فاني، ينتيي مع الدنيا، يعني أنا أردت مف ىذه القصة أف تكوف تجسيدًا ليذا
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 الحديث الشريف:

 )) ازىد في الدنيا يحبؾ هللا عز وجل وازىد فيما في أيدي الناس يحبؾ الناس(( 

ىذا ممخص الحديث، والحسف البصرؼ رضي هللا عنو، مرة قيل لو: يا إماـ إف السماء ال تمطر، جاءه رجل قاؿ 
جب، فقاؿ: استغفر هللا، جاءه لو: السماء ال تمطر، قاؿ: استغفر هللا، جاءه شخص قاؿ لو: إف زوجتي ال تن

شخٌص ثالث، شكا لو، قاؿ لو: استغفر هللا ففي واحد استغرب، قاؿ لو: أوكمما جاءؾ إنساف تقوؿ لو: استغفر 
 هللا، قاؿ لو: ألـ تسمع قولو تعالى: 

ـْ مِ  َماَء َعَمْيُك ارًا * ُيْرِسِل السه ـْ ِإنهُو َكاَف َغفه ـْ َجنهاٍت ﴿ َفُقْمُت اْسَتْغِفُروا َربهُك ـْ ِبَأْمَواٍؿ َوَبِنيَف َوَيْجَعْل َلُك ْدَرارًا * َوُيْمِدْدُك
ـْ َأْنَيارًا ﴾  َوَيْجَعْل َلُك

 ] سورة نوح [

نسمع كنا كل صيفية خمسة ستة غرقوا في نير بردػ باليامة، لـ يغرؽ أحد ىذه السنة، وال واحد غرؽ في النير، 
 ألنو ال يوجد ماء يغرؽ فييا:

ـْ ِبَأْمَواٍؿ َوبَ  ﴿ َفُقْمتُ  ـْ ِمْدَرارًا * َوُيْمِدْدُك َماَء َعَمْيُك ارًا * ُيْرِسِل السه ـْ ِإنهُو َكاَف َغفه ـْ َجنهاٍت اْسَتْغِفُروا َربهُك ِنيَف َوَيْجَعْل َلُك
ـْ َأطْ  ِ َوََارًا * َوََْد َخَمَقُك ـْ ََّل َتْرُجوَف َّللِه ـْ َأْنَيارًا * َما َلُك  َوارًا ﴾َوَيْجَعْل َلُك

 ] سورة نوح [

يعني أنا ألخص لكـ الموضوع كمو بكممتيف، ىاف هللا عمى الناؼ فيانوا عمى هللا يعني معصيتو كطاعتو، وأمره 
كنييو، يقوؿ لؾ: ال تدقق، اتركيا لربؾ، ال أحد يطبق أحد أمر هللا عز وجل، األنيار جافة، الينابيع جافة، 

لكـ مرة ثانية: كبلـ دقيق، تقنيف العبد تقنيف عجٍز، لكف تقنيف الرب تقنيف األشجار ميددة باليباس، يعني أقوؿ 
تأديب، ليس عجز، يعني بنفس الوقت تجد فيضانات بمحبلت ثانية، فيضانات، وسيوؿ، وكوارث مف جراء كثرة 

 المياه معناىا موضوع مدروس، موضوع تأديب ليس موضوع عجز، والدليل:
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ْف ِمْف َشْيٍء ِإَّله    ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُو ﴾﴿ َواِ 

 [ 21] سورة الحجر اآلية: 

 نرجو هللا سبحانو وتعالى أف يميمنا رشدنا. 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الميـ أعطنا وال تحرمنا، وأكرمنا 
غننا بالعمـ، وزينا بالحمـ، وأكرمنا بالتقوػ، وجممنا بالعافية، وال ُتينا، وأثرنا وال تؤثر عمينا، وأرضنا وأرضى عنا، أ 

وطير قموبنا مف النفاؽ وأعمالنا مف الرياء، وألسنتنا مف الكذب، وأعيننا مف الخيانة، فإنؾ تعمـ خائنة األعيف وما 
صومًا وال تجعل فينا تخفي الصدور، الميـ اجعل جمعنا ىذا جمعًا مباركًا مرحومًا، واجعل تفرقنا مف بعده تفرقًا مع

 وال منا وال معنا شقيًا وال محرومًا، وصمى هللا عمى سيدنا دمحم النبيِّ األميِّ وعمى آلو وصحبو وسمـ.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : اتقوا هللا واعدلوا في أوَّلدكـ 027 - 035الدرس )

 08-09-1991 راتب النابمسي بتاريخ: لفضيمة الدكتور دمحم-أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

، حديثاف شريفاف ال أظف أف واحدًا منا ليس في أمّس الحاجة إلى فيـ مدلوليما.  أييا اإلخوة األكاـر

َؽ َعَميَّ َأِبي ِبَبْعِض َماِلِو، َفَقاَلْت ُأمِّي َعْمَرُة ِبْنُت َرَواَحَة: اَل  الحديث األوؿ: َعْف النُّْعَمافِ  ْبِف َبِشيٍر َقاَؿ: َتَصدَّ
، َفاْنَطَمَق َأِبي ِإَلى النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ  ـَ ـَ َأْرَضى َحتَّى ُتْشِيَد َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ ِلُيْشِيَدُه َعَمى َعَمْيِو َوَسمَّ

 : ـَ  َصَدَقِتي، َفَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

، َفَرَج ََ َأِبي  ـْ ََاَؿ: اتهُقوا َّللاهَ، َواْعِدُلوا ِفي َأْوََّلِدُك ََاَؿ: ََّل،  ـْ ؟  َََة(())َأَفَعْمَت َىَذا ِبَوَلِدَؾ ُكمِِّي َد  َفَرده ِتْمَؾ الصه

 عميو، والمفع لمسمـ [] متفق 

وليذا الحديث روايات عديدة سآتي عمييا إف شاء هللا، وسوؼ يكوف موضوع درسنا ىذا الحديث، وما يتشعب عنو 
مف جزئيات وفروع ما مف مسمـ إال وىو في أشد الحاجة إلييا، ألنو قد يمضي حياتو صائمًا مصميًا، ثـ ال يعدؿ 

 كور واإلناث فيمقى هللا عز وجل وىو عميو غاضب.بيف أوالده الذكور، أو بيف أوالده الذ

والد النعماف بف بشير ىو بشير بف سعد األنصارؼ، قصة ىذا الحديث أنو كاف لو أوالد مف نساء متعددات، 
وأحدىـ راوؼ الحديث، وأمو عمرة بف رواحة أخت عبد هللا بف رواحة، كاف لو أوالد كثر مف نساء متعددات، 

بنت رواحة أخت عبد هللا بف رواحة الشاعر المشيور رضي هللا عنو، وكاف مف أمر  إحدػ ىذه النساء عمرة
عمرة أنيا أرادت لولدىا النعماف أف يحوز شيئًا مف أبيو يختص بو دوف إخوتو لصغر سنو، أو لكونو وحيدًا منيا، 

يقة، وامتاز بيا عمى فطمبت مف زوجيا ذلؾ، فجعل لو حديقًة، ولـ تكتِف المرأة بما صنع الرجل بأف أعطاه حد
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إخوتو، ولـ تكتف المرأة بما صنع الرجل حتى قالت لو: أشيد عمى ذلؾ رسوؿ هللا لتوثق ىذه العطية، ولتخص 
ابنيا بيذه العطية، فذىب بولده ليشيد عمى ما وىب لو، ذىب البشير إلى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع ولده النعماف، ولكف 

 المبعوث بالعدالة والمساواة عاب عميو ذلؾ، وأبى أف يشيد عميو، وعد ذلؾ مف الجور، أؼ الظمـ، رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 وقاؿ: 

)) ـْ  ))اتهُقوا َّللاهَ، َواْعِدُلوا ِفي َأْوََّلِدُك

ـَ َفَقاَؿ: وفي بعض الروايات َعْف النُّْعَماِف ْبِف َبِشيٍر َقاَؿ: اْنَطَمَق ِبي َأِبي َيْحِمُمِني ِإَلى َرُسوِؿ َّللاَِّ   َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
ِ اْشَيْد َأنِّي َقْد َنَحْمُت النُّْعَماَف َكَذا َوَكَذا ِمْف َماِلي، َفَقاَؿ:   َيا َرُسوَؿ َّللاَّ

ََاَؿ: َفَأْشِيْد َعَمى َىذَ  ََاَؿ: ََّل،  َِْل َما َنَحْمَت النُّْعَماَف ؟  ََْد َنَحْمَت ِم َؾ َأْف َيُكوُنوا ))َأُكله َبِنيَؾ  ََاَؿ: َأَيُسرُّ ـه  ا َغْيِري، ُِ
ََاَؿ: َفاَل ِإًذا(( ََاَؿ: َبَمى،   ِإَلْيَؾ ِفي اْلِبرِّ َسَواًء ؟ 

 أؼ ال تفعل ذلؾ إذًا، وربما قاؿ: سووا بيف أوالدكـ في العطية كما تحبوف أف يسوػ بينكـ في البر. 

آباءىـ قد فضموا إخوتيـ عمييـ، بل إف تفضيل بعض اإلخوة عمى األوالد كثيروف يتمزقوف أشد التمزؽ حينما يروا 
بعض مف قبل اآلباء ربما سبب عداوة وحقدًا دفينيف، وربما سبب عداوة عاجمًة، أو عداوًة آجمة بعد موتؾ، بل إف 

 المحرـو ربما تمنى موت أبيو.

ؽَ  َعَميَّ َأِبي ِبَبْعِض َماِلِو، َفَقاَلْت ُأمِّي َعْمَرُة ِبْنُت َرَواَحَة: اَل  أعيد عميكـ الروايات: َعْف النُّْعَماِف ْبِف َبِشيٍر َقاَؿ: َتَصدَّ
، َفاْنَطَمَق َأِبي ِإَلى النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ  ـَ ـَ ِلُيْشِيَدُه َعَمى َأْرَضى َحتَّى ُتْشِيَد َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ َعَمْيِو َوَسمَّ

: َصَدَقِتي، فَ  ـَ  َقاَؿ َلُو َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

، َفَرَج ََ َأِبي  ـْ ََاَؿ: اتهُقوا َّللاهَ، َواْعِدُلوا ِفي َأْوََّلِدُك ََاَؿ: ََّل،  ـْ ؟  َََة(())َأَفَعْمَت َىَذا ِبَوَلِدَؾ ُكمِِّي َد  َفَرده ِتْمَؾ الصه

 ] متفق عميو، والمفع لمسمـ [

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

592 

ـَ َفَقاَؿ: ِإنِّي َنَحْمتُ َعْف النُّ   – اْبِني َىَذا ُغبَلًما ْعَماِف ْبِف َبِشيٍر َأفَّ َأَباُه َأَتى ِبِو ِإَلى َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 َفَقاَؿ:  -نحل بمعنى أعطى 

ََاَؿ: َفاْرِجْعُو (( ََاَؿ: ََّل،  َمُو ؟   ))َأُكله َوَلِدَؾ َنَحْمَت ِمِْ

 تفق عميو [] م

 الروايات المتعددة: 

)) ـْ  ))اتهُقوا َّللاهَ، َواْعِدُلوا ِفي َأْوََّلِدُك

 ] متفق عميو [

ِ ْبِف ُعْتَبَة ْبِف َمْسُعوٍد:   وفي بعض الروايات عند النسائي َعْف َعْبِد َّللاَّ

ـْ َكَما َأْعطَ  ََاَؿ: َأْعَطْيَتُي  ، ـْ ََاَؿ: َنَع ََاَؿ: ََّل َأْشَيُد َعَمى َجْوٍر (())َىْل َلَؾ َوَلٌد َغْيُرُه ؟  ََاَؿ: ََّل،   ْيَتُو ؟ 

 وفي رواية: 

ََاَؿ: َفاَل ِإًذا(( ََاَؿ: َبَمى،  َؾ َأْف َيُكوُنوا ِإَلْيَؾ ِفي اْلِبرِّ َسَواًء ؟   ))َأَيُسرُّ

 ]مسمـ[

 وربما قاؿ: سووا بيف أوالدكـ في العطية كما تحبوا أف يسوػ بينكـ في البر.

العمماء في شيء، وىو أنو يجوز لموالد أف يسترد ىبًة وىبيا البنو كما فعل البشير مع ولده  الحقيقة اختمف
 النعماف حينما نحمو حديقة، فمما سأؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ عف ذلؾ قاؿ: 

 ))ََّل َأْشَيُد َعَمى َجْوٍر((
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 فاسترجع الحديقة. 

و، إال أف العمماء أجازوا بيذا الحديث إذا بدا لؤلب أف في ىذه قاؿ بعض العمماء: العائد مف ىبتو كالعائد مف قيئ
اليبة ظممًا وجورًا أف يسترد ىبتو، وأف يسوؼ بيف أوالده، فالحق قديـ، والرجوع إلى الحق أولى، ىذا يختص بيذا 

 الحديث.

نوفق ىذا الحكـ  لكف النقطة اآلف دقيقة، أف يقوؿ بعض العمماء: يجوز أال تسوؼ بيف أوالدؾ في العطية، فكيف
الفقيي، والشؾ أف العمماء استندوا إلى أدلة في السنة النبوية، كيف نوفق بيف ىذا الحكـ الشرعي وىذا الحديث 

 الشريف الصحيح الذؼ ورد في البخارؼ ومسمـ ؟ 

فيمو الحقيقة إذا كاف ىناؾ أسباب مادية وجيية لؾ جواب  عز وجل، والحديث الذؼ تعرفونو جميعًا، والذؼ ي
: ـَ   الناس أحيانًا عمى غير ما أريد منو، َفَعْف َأِبي َمْسُعوٍد ُعْقَبَة َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َتْسَتْحِي َفاْفَعْل َما ِشْئَت(( ـِ النُُّبوهِة: ِإَذا َل  ))ِإفه ِممها َأْدَرَؾ النهاُس ِمْف َكاَل

 ]البخارؼ[

ا الحديث الشريف ليدلموا عمى فساد آخر الزماف، وعمى انحراؼ اإلنساف، وعمى تحممو مف كل حياء يأتوف بيذ
وخجل، لكف ليذا الحديث معنى آخر، يعني أؼ عمل إف كاف بإمكانؾ إذا واجيؾ هللا بو يـو القيامة أال تستحي 

ؾ أعمالؾ فافعمو، وال تخش في هللا مف هللا، وأف تكوف معؾ حجة قوية إذا لـ تستِح مف ىذا العمل يـو تعرض عمي
 لومة الئـ، كيف ؟ 

لو أف لؾ ولدًا ضعيفًا يعاني مف مشكمة في جسده، ال يقوػ عمى العمل، ولؾ أوالد آخروف أقوياء أشداء، فإذا 
خصصت ىذا الضعيف بشيء يعينو عمى أمر حياتو، وأنت حينما خصصتو بيذا الشيء ال تبتغي إال أف ترضي 

أف ىناؾ أسباًبا مادية، وليست أسباب اجتماعية، فيناؾ آباء بعض أبنائيـ أذكى مف بعض، هللا عز وجل، و 
بعض أبنائيـ يتمتعوف بذكاء اجتماعي، فيذا االبف الذكي يقدـ ألبيو معسوؿ الكبلـ، ويعتني بو عنايًة ظاىرًة، 

اجتماعي أو نفسي، وال تممؾ  فمعمو يأخذ منو أكثر مما يعطي إخوتو، إذا كاف عطاؤؾ الزائد لبعض أبنائؾ لسبب
 جوابًا  تعالى يـو القيامة فيذا محاسب عميو، وىذا ينطبق عميو حديث النبي عميو الصبلة والسبلـ: 
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ي ََّل َأْشَيُد َعَمى َجْوٍر((  ))َفاَل ُتْشِيْدِني ِإًذا، َفِإنِّ

 ]مسمـ[

اصنع ما تشاء، المقياس الدقيق أف تمتمؾ أما إذا كانت لؾ إجابة  عز وجل، أو إذا لـ تستح مف ىذا العمل ف
حجًة تدلي بيا يـو القيامة لربؾ إذا قاؿ لؾ: يا عبدؼ لماذا فعمت كذا ؟ فالقضية أف ىذا الحديث ينيى عف 
الظمـ، أْؼ ببل مبرر، أعطيت بعض الذكور، وحرمت بعضيـ اآلخر ببل مبرر، خصصت أموالؾ ألوالدؾ الذكور، 

 ، إذا لـ تكف تمتمؾ الحجة والمبرر والمسوغ فأنت ينطبق عميؾ ىذا الحديث: وحرمت منو اإلناث ببل مبرر

ي ََّل َأْشَيُد َعَمى َجْوٍر((  ))َفاَل ُتْشِيْدِني ِإًذا، َفِإنِّ

أما إذا كاف ىناؾ مبرر، اإلنساف أحيانًا لو أربع بنات، ثبلث منيف أزواجيف أغنياء أقوياء، وواحدة منيف ليا زوج 
، ويعاني مف السكنى مع بيت أىمو الشيء الكثير، فإذا تفضل األب عمى ىذه البنت ببيت ذو دخل محدود جداً 

صغير خصيا بو، وجعميا تعيش مع زوجيا حياًة كريمة، وىو يممؾ  جوابًا عف ىذا التصرؼ فيذا استثناء مف 
 ىذا الحديث، وال شيء عمى صاحبو ما داـ الدافع إلى ذلؾ رضواف هللا تعالى.

ذؼ ينبغي أف نحذر منو ىو أف هللا سبحانو وتعالى حينما تولى بنفسو توزيع التركة بيف الورثة، ما معنى الشيء ال
أحكاـ المواريث ؟ ما معنى الفرائض ؟ يعني أف هللا عز وجل تولى بنفسو مف خبلؿ قرآنو توزيع أنصبة التركة بعد 

خوة، وأبناء، وأحفاًدا، وما إلى ذلؾ، فأؼ تغيير أو تبديل أو تبلعب أو تحويل  وفاة صاحبيا بيف الورثة، أوالدًا، وا 
أو ىروب مف دفع الحقوؽ إلى أصحابيا فيذا يعد ظممًا، المقياس ببل مبرر، ببل مسوغ، ببل جواب تممكو  عز 
وجل يـو القيامة، فأنت إذًا ميزت بيف أوالدؾ في العطية، حابيت بعضيـ عمى حساب بعض، فيذا ظمـ شديد 

 اإلنساف، وقد يمقى هللا وىو عميو غضباف، وقد ال يسمح لو بدخوؿ الجناف، قاؿ تعالى:يؤاخذ عميو 

ُموا َبْيَف َيَدِي َّللاهِ َوَرُسوِلِو﴾  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ََّل ُتَقدِّ

 [1] سورة الحجرات: 

أتي بديف جديد، وتحاوؿ حرماف هللا عز وجل لو قرآف، ولمنبي سنة تفسر القرآف، فإذا لـ يعجبؾ ىذا، وأردت أف ت
 اإلناث، وا عطاء الذكور، أو تفضيل ولد عمى ولد فيذا مشكمة.
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اآلف ىناؾ مشكمة يعاني منيا إخوة كثيروف، ىذه المشكمة أف أبًا لو محل تجارؼ، يأتي أحَد أوالده، ولعمو أكبرىـ، 
أخرػ، أو ىـ صغار، فيذا الذؼ  يقوؿ لو: اعمل في ىذا المحل، إخوتو اآلخروف إما يدرسوف، أو ليـ أعماؿ

يعمل في ىذا المحل ليس لو شيء إال أف يأكل ويشرب، أيضًا ىذا ظمـ ليذا الولد، ىو كبقية إخوتو سيأخذوف كما 
سيأخذ، وليس لو فضل عمييـ إطبلقًا، مع أنو يبذؿ جيدًا كبيرًا لتحصيل أرباح ىذا المحل، ىذا أيضًا ظمـ مف 

يحرصوف عمى إرضائيـ، ويعمموف معيـ، ويبلزمونيـ، ىذا ظمـ، وذاؾ ظمـ، اآلية بعض اآلباء ألوالدىـ الذيف 
 الكريمة:

َنَتْيِف َفَمُيفه  ِْ ََِيْيِف َفِإْف ُكفه ِنَساًء َفْوَؽ ا ُِْل َحظِّ اْْلُْن ـْ ِلمذهَكِر ِم ُ ِفي َأْوََّلِدُك ـُ َّللاه ْف َكاَنْت َواِحَدًة ﴿ُيوِصيُك َِا َما َتَرَؾ َواِ   ُُِم
ـْ َيُكْف َلوُ َفمَ  ُدُس ِممها َتَرَؾ ِإْف َكاَف َلُو َوَلٌد َفِإْف َل ْصُف َوِْلََبَوْيِو ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُيَما السُّ ِو  َيا النِّ َوَلٌد َوَوِرَُِو َأَبَواُه َفِِلُمِّ

ُدُس ِمْف َبْعِد َوِصيهٍة ُيوِصي بِ  ِو السُّ َرُب الُُِّمُث َفِإْف َكاَف َلُو ِإْخَوٌة َفِِلُمِّ َْ ـْ َأ ـْ ََّل َتْدُروَف َأيُُّي ـْ َوَأْبَناُؤُك َيا َأْو َدْيٍف َآَباُؤُك
ـْ َنْفعًا َفِريَضًة ِمَف َّللاهِ ِإفه َّللاهَ َكاَف َعِميمًا َحِكيمًا﴾  َلُك

 [11] سورة النساء: 

ية، بل إف مف السنة إذًا الحكـ األوؿ: أف األصل أال تحابي ولدًا عمى حساب ولد، أف تسوؼ بيف أوالدؾ في العط
أف تسوؼ بينيـ بالقبل إذا كانوا صغارًا، حتى ىذا المستوػ، أما أف تعطي الذكور، وتحـر اإلناث فيذا ظمـ ال 
يرضاه هللا عز وجل، وىذا لعب بديف هللا، أما إذا كاف ىناؾ ضرورة، وىناؾ مسوغ، وىناؾ مصمحة، ولؾ عند هللا 

 متو قبل قميل: جواب يـو القيامة فيذا الحديث الذؼ ق

ـْ َتْسَتْحِي َفاْفَعْل َما ِشْئَت((  ))ِإَذا َل

يعني إذا كاف لؾ وجية نظر سديدة ترضي بيا هللا عز وجل خالصة مف كل شائبة فافعل، وال تمتفت لمـو أحد، 
عدة وال تأخذؾ في هللا لومة الئـ، وىذا يفسر بأف تخص بعض األوالد إذا كانوا في أمّس الحاجة إلى بعض المسا

 دوف بعض في حياتؾ عمى شكل ىبة، ال عمى شكل شيء آخر.

أما العطاء الجميل الذؼ يعطيو األب ألوالده، اآلف دخمنا في عطاء آخر، العطاء األوؿ ما ترؾ األب ألوالده مف 
 ميراث، والنبي عميو الصبلة والسبلـ نيى عف أف تكوف الوصية أكثر مف الثمث، مف أجل أف تدع أوالدؾ أغنياء،

 دوف أف تجعميـ فقراء يتكففوف الناس مف بعدؾ.
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عمى كّل العطاء الكبير الذؼ يمنحو الوالد لولده ىو أف يؤدبو بآداب اإلسبلـ، والحقيقة اإلماـ أبو حامد الغزالي، 
، وىو مف أشد عمماء المسمميف عناية بتربية األوالد، بل إف التربية اإلسبلمية يعد أبو حامد الغزالي عَمميا األوؿ
حتى إف في الجامعة تحت بند التربية اإلسبلمية يدرسوف ما ورد في إحياء عمـو الديف مف توجييات، وما ورد مف 
تربية األوالد أو الصبياف كما يقوؿ الغزالي مف توجييات، والحقيقة أمامي وصية مف أروع الوصايا التي أوصى 

، فالعطاء الحقيقي الذؼ يفوؽ أؼ عطاء مادؼ ىو ىذا بيا اإلماـ أبو حامد الغزالي المؤمنيف في تربية أوالدىـ
مخايل التميز فينبغي أف يحسف مراقبتو "،  -أْؼ في ولده  -العطاء، يقوؿ ىذا اإلماـ الجميل: " وميما رأػ فيو 

فمراقبة االبف أخطر ما في تربية األوالد، ألف غفمًة بسيطة قد تودؼ بأخبلؽ ابنؾ، و بأخبلؽ ابنتؾ، فأخطر ما 
مو اآلباء أف يغفموا عف أوالدىـ، أيف ناموا تمؾ الميمة ؟ ال يدقق في حركاتيـ، في نزىاتيـ، في أصدقائيـ، إذا يفع

لـ يدقق األب في حركة ابنو ربما كانت غفمة األب عف ابنو سببًا في شقائو في الدنيا واآلخرة، وأقوؿ لكـ ىذه 
ع مف اإليماف إذا شقي ابنؾ فشقاء ابنؾ شقاء لؾ، الكممة، وىي مف أدؽ الكممات: ميما كنت عمى مستوػ رفي

وخير كسب الرجل ولده، وأعظـ األعماؿ الصالحة عند هللا أف ينشأ ابنؾ عمى طاعة هللا، وخير كسب الرجل 
ولده، ميما رأػ األب في ابنو مف مخايل الذكاء والتمييز واإلدراؾ والوعي فينبغي أف يحسف مراقبتو، يا ترػ ىذا 

ي ؟ أيستحي مف كممة بذيئة ؟ أيستحي مف نكتة ساقطة ؟ أيستحي مف نظرة وقحًة ؟ إف كاف يستحي االبف أيستح
فالحياء مف اإليماف، وعبلمة إيماف الطفل حياؤه، عبلمة حسف خمقو حياؤه، لذلؾ يجب أف يربى الطفل عمى 

 الحياء، في أقوالو، وفي أفعالو، وفي حركاتو، وفي سكناتو.

ستحي فيذا مف عبلمة إشراؽ نور العقل عميو، فإذا رأػ بعض األشياء قبيحًا، وبعضيا خيرًا، فإذا كاف ىذا االبف ي
أو جميبًل، فيذه عبلمة مبشرة بخير، أف ىذا االبف عمى شيء مف األخبلؽ، ومف الحياء، ومف اإليماف، بل إف 

ال يتأتى إال بالمراقبة حياء الطفل الصغير دليل كماؿ عقمو حينما يكبر، وال أشؾ أف حياء الطفل الصغير 
 والتوجيو.

فالصبي المستحيي ال ينبغي أف ييمل، بل يستعاف عمى تأديبو، بحيائو، أو تمييزه، والطفل الذؼ يستحي ىذا إذا 
 أدب ال ينبغي أف يجرح، فإذا ُجرح فقد حّطـ.
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بو ضربًا مبرحًا، وىذا يأتي بطفل مستحي، يفيـ بالنظرة، يفيـ باالزورار، فيضر  -أصمحو هللا  -أحيانا معمـ 
الضرب المبرح مع طفل يستحي ىو في حقو جريمة، ولما يغمب عمى الطفل مف الصفات القبيحة، كأف يكوف شره 
الطعاـ، فينبغي أف يؤدب فيو، أاّل يأخذ مف الطعاـ إال بيمينو، وأف يقوؿ فيو: باسـ هللا، عند أخذه، وأف يأكل مما 

غيره، وأال يحدؽ النظر فيو، وال إلى مف يأكل، وأال يسرع في األكل، وأف يجيد  يميو، وأال يبادر إلى الطعاـ قبل
المضغ، وأال يوالي بيف المقـ، وأال يمطخ يده، وال ثوبو، وأف يعّود أكل الخبز وحده في بعض األحياف حتى ال 

 يصير األدـ حتمًا. 

 ىذا قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

(())اخشوشنوا، وتمعددوا، فإف   النعـ َّل تدـو

 ]الطبراني في المعجـ األوسط عف القعقاع بف أبي حدرد بغير قولو: فإف النعـ...[

ىذا توجيو اإلماـ الغزالي، مف حيف إلى آخر عّوده عمى طعاـ خشف، الطعاـ الخشف ىو الطعاـ القميل، أو الطعاـ 
بة في المستقبل، وقّل دخمو، أو خسر الذؼ ليس فيو إداـ، إذا عّودت ابنؾ عمى طعاـ خشف، وجاءتو أياـ عصي

عممو يألف ىذا الوضع الجديد، وال يضجر، ألف الذؼ ال يألف وضعو الجديد، وىو يشكو ضيق ذات يده ربما مد 
يده إلى الحراـ، أو ربما نافق، ىناؾ مزلقاف خطيراف ممف تعّود عمى اإلسراؼ في المصروؼ، ثـ قّل دخمو فجأًة، 

والتبذير وشراء الحاجات الكمالية الزائدة، الذؼ يتعّود عمى ىذا لو قّل دخمو فجأًة يدفع الذؼ تعّود عمى اإلسراؼ 
دفعًا إما إلى أكل الماؿ الحراـ، أو إلى مماألة مف عندىـ الماؿ، نفاؽ إما عمى حساب دينو، أو عمى حساب 

 آخرتو.

وأف يذـ بيف يديو الصبي الذؼ يكثر ويقبح عند ىذا الصبي كثرة األكل، وأف يشبو كل مف يكثر األكل باليائـ، 
األكل، ويمدح عنده الصبي المتأدب القميل األكل، وأف يحبب إليو اإليثار بالطعاـ، وقمة المباالة بو، والقناعة 

 بالطعاـ الخشف، ىذا فيما يتعمق بالطعاـ.

ه الفقرة ألف خير شيء دقائق كثيرة أوردىا اإلماـ الغزالي، وىي متعمقة بتأديب الصبياف في الطعاـ، أوردت ىذ
 تدعو ألوالدؾ الخمق الحسف، واألدب الحسف.
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ىناؾ أشخاص أغنياء يدعوف ألوالدىـ مااًل كثيرًا، ولكف يغفموف عف تربيتيـ، وأخبلقيـ السيئة، وجيميـ، وغفمتيـ، 
عل ىذا الماؿ وشرودىـ عف الحق وأىمو، ويدفعونيـ إلى تبديد ىذه الثروة في أياـ قميمة، بينما الخمق الحسف يج

صالحًا في يد عبد صالح، لذلؾ كل ما يفعمو األوالد بعد موت آبائيـ في صحيفة آبائيـ، إف كانت أفعاليـ 
 صالحًة.

 قاؿ:

 ))وأف يحبب إليو مف الِياب البيض((

اآلف ننتقل إلى شيء متعمق بالعصر الذؼ عاش فيو الغزالي، يبدو أف األلواف الفاقعة والصارخة ليست مف 
األوالد الميذبيف، قاؿ:"وأف يحبب إليو مف الثياب البيض دوف المموف، وأف يكوف ىذا مف شأف النساء صفات 

والمخنثيف، وأف الرجاؿ يستنكفوف منو، وميما رأػ عمى صبي ثوبًا فينبغي أف يستنكره، وأف يذمو، ويحفع الصبي 
 عف الصبياف الذيف تعودوا التنعـ والرفاىية، ولباس الثياب الفاخرة.

الصبي المدلل فوؽ الحدود، الغارؽ في النعيـ، الذؼ يتبجح، وينفق أموااًل طائمة، مثل ىذا الصبي ال ينبغي أف 
 يرافق صبيًا آخر لو رقة في طبعو، ولو خشونة في حياتو.

سيـ وعمى الوالد أف يشغل ابنو بتعمـ القرآف وأحاديث النبي العدناف، وحكايات األبرار، وأحواليـ، لُيغرس في نفو 
حب الصالحيف، وُيحَفَع مف األشعار التي فييا ذكر العشق وأىمو، كيذه المجبلت الرخيصة، ىذه التي تعنى 
بأخبار الفنانيف والفنانات، األحياء منيـ واألموات، ىذه المجبلت يجب أف نحفع منيا أوالدنا، ىذه إشارة، وُيحَفَع 

وف ىذا الصبي عف أخبار الساقطيف والساقطات الشيء مف األشعار التي فييا ذكر العشق وأىمو، تجد أف مخز 
 الكثير، بينما مخزونو عف أصحاب رسوؿ هللا وعف األبطاؿ الحقيقييف الشيء القميل، وىذا مف عمة ىذا العصر. 
الطفل وعاء، ىذا الوعاء بماذا يمتمئ ؟ قاؿ: وعميو أف يحفظو مف مخالطة األدباء الذيف يزعموف أف ذلؾ مف 

الطبع "، يعني إذا كاف في وسط أشخاص حديثيـ عف النساء، ومزاحيـ ليس في المستوػ  الظرؼ، ورقة
المطموب، أو مع الكتاب الذؼ فيو أشعار ساقطة يؤذؼ الصغار، واألصدقاء الذيف يتحدثوف ىذه األحاديث يؤذوف 

 الصغار، المراقبة ميمة جدًا، لذلؾ حينما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 
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 عًا، وأدبو سبعًا، وراَبو سبعًا، ِـ اترؾ حبمو عمى غاربو(())داعب ولدؾ سب

 ىذا شيء دقيق جدًا.

ينبغي أف تحفع ولدؾ مف قراءة أو مف مشاىدة فييا فساد وضبلؿ وانحراؼ وفسق، ويجب أف تحفع ابنؾ مف 
يكـر صديق ليس في المستوػ المطموب، قاؿ: "ثـ ميما ظير عمى الصبي خمق جميل، وفعل محمود فينبغي أف 

عميو "، التشجيع ميـ جدًا، ىناؾ أسموب الردع، وىناؾ أسموب المكافأة، أسموب التشجيع والمكافأة والتكريـ أسموب 
فعاؿ جدًا، ولو نتائج مضمونة، بينما أسموب الزجر والتقريع والتوبيخ والتأنيب والعقاب المتكرر ىذا أسموب منفر، 

 ربما يبعد الطفل عف مربيو.

ذلؾ في بعض أحوالو مرًة واحدة فينبغي أف يتغافل عنو، مثبًل ىناؾ أب عمى ابنو كأنو اآلف، إف خالف 
بالمرصاد، كل غمطة يحاسبو عميو حسابًا شديدًا، األب إذا الحع أف ابنو غمط مرة مرات قميمة فتغافل األب عف 

ت ابنؾ يستحي منؾ، مبلحظة ابنو فيذا شيء طيب يحفع لو حياءه، يحفع لو مكانتو، الشيء اآلخر، إذا رأي
اضطرب لما رأيتو وىو يفعل كذا، اضطرب، اضطرابو واستحياؤه ىذا دليل حيائو، فبل تقتحـ عميو حياءه، وال 

 تضيق عميو الخناؽ لئبل يفجر، ولئبل يتجاسر، فإذا استحيا منؾ فاستحي منو. 

 الحديث الشريف تعرفونو: 

 شاب شعرؾ، فاستحي مني، فأنا أستحي منؾ(())عبدي لقد كبرت سنؾ، وانحنى ظيرؾ، وضعف بصرؾ، و 

 ([4/392(، وابف كثير)28/166(، )28/165] تفسير الطبرؼ) 

األب الحكيـ إذا رأػ ابنو يستحي منو فعميو ىو أف يستحي منو، ىناؾ بقية حياء، وعنده ىيبة لؾ، ىيبتؾ عنده 
 ، ىذا الذؼ أراده اإلماـ الغزالي.دفعتو إلى أف يتوارػ، ىذه بادرة طيبة، تغافل أحيانًا، وحاسب أحياناً 

إذا فعل الطفل شيئًا ليس الئقًا، وتغافمت عنو مرة، وعادىا مرًة ثانية فاألسموب المناسب أف تكاشفو بيا سرًا، ىذه 
ميمة جدًا، الشيء الذؼ ال يحتممو الصغير أف توبخو أماـ اآلخريف، فإذا فعل شيئًا واستحيا منؾ، وحاوؿ ستره 

، وخجل أف تعمـ، فتغافل أنت، أما إذا أعاد ذلؾ ثانيًة فينبغي أف تكاشفو بيا سرًا حفاظًا عمى عنؾ، وىرب منؾ
 حيائو، وعمى كرامتو، ودفعًا لو بترؾ ىذا الشيء.
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النصيحة التي تأتي بعد ىذه النصيحة عدـ اإلكثار مف المعاتبة، فاإلكثار مف المعاتبة يجعل ىذه المعاتبة مألوفة 
ضرب ابنو عمى أدنى عمل، الضرب المستمر يجعل ىذا الصغير يألف الضرب، فعندئذ ال عند الصبي، كمف ي

 يفعل الضرب فعمو إطبلقًا، دائمًا كل الوسائل الردعية إذا كثر استعماليا فقدت قيمتيا.

وابنو،  اآلف ىناؾ أشياء دقيقة جدًا، قاؿ: " ليكف األب حافظًا ىيبة الكبلـ معو، يعني رفع الكمفة كميًا بيف األب
ىذا مما يدعو إلى اجتراء االبف عمى أبيو، فبل يوبخو إال أحيانًا، واألـ تخوفو باألب، وتزجره عف القبائح، وينبغي 
أف يمنع عف النـو نيارًا، فإنو يورث الكسل، وال يمنع منو ليبًل، ولكف يمنع الفرش الوطيئة حتى تتصمب أعضاؤه، 

والمطعـ، قاؿ: "وينبغي أف يمنع مف كل ما يفعمو في خفية "، ألنو وتعود عمى الخشونة في المفرش والممبس 
حينما يخفيو يعتقد أنو قبيح، الشيء الذؼ تستحي منو فيما بينؾ وبيف هللا ال تفعمو أماـ الناس، الشيء الذؼ 
عميو  تستحي بو ال تفعمو، قاؿ: "ويعود أاّل يكشف أطرافو "، يعني التبذؿ في الثياب ىذا مما نيى عنو النبي

الصبلة والسبلـ، ينبغي أف يعود أاّل يكشف أطرافو، وأاّل يسرع المشي، وأاّل يرخي يديو، وعميو أف يمنع عمى أف 
يفتخر عمى أقرانو بشيء مما يممكو والده، ىذا التباىي عمى األقراف فيما يممؾ الوالد ىذا أيضًا مما يجب أف نبعد 

 أبناءنا عنو.

 قالت:  صمى هللا عميو و سمـأخبلؽ رسوؿ هللا حينما سئمت السيدة عائشة عف 

 ))كاف خمقو القرآف((

 ]مسند أحمد[

 فحينما يحفع الطفل القرآف الكريـ، وحينما تشرح لو بعض اآليات، قاؿ تعالى:

ْم ََ َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَؾ َكاَف َعْنوُ  ـٌ ِإفه السه  َمْسُئوًَّل﴾ ﴿َوََّل َتْقُف َما َلْيَس َلَؾ ِبِو ِعْم

 [36] سورة اإلسراء: 

حينما يوضع الطفل أماـ ىذه اآليات، وحينما تشرح لو شرحًا بسيطًا فيذا مما يرسخ في أعماقو اآلداب اإلسبلمية، 
والعواـ يقولوف: المربى غاٍؿ، فالطفل الذؼ تمقى توجييات كثيرة، وقّومت أخبلقو حتى استقامت فيذا شيء نفيس 

 ا قمت في أوؿ الدرس: وخير كسب الرجل ولده.جدًا، والحقيقة كم
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يحسف بنا أف نحاوؿ إما تصوير ىذه الصفحات عف ىذه الوصية، طبعًا الوصية طويمة، وفييا جزئيات كثيرة 
جدًا، واإلنساف إذا قرأىا بعناية وتميل، وحاوؿ أف يستوعبيا، وجعميا دستورًا لو في تربية أوالده، فيي وصية كما 

نعة، تتناوؿ الكبلـ، وقرناء السوء، والعادات العقمية، واالجتماعية، والنفسية، والتربوية، وما إلى يقولوف جامعة ما
 ذلؾ.

في موضوع السيرة معنا قصة قصيرة مف غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة فيما يروؼ كتاب السيرة أف النبي عميو الصبلة 
يرة العربية ىؤالء المموؾ واألمراء تمقوا رسل النبي والسبلـ حينما أرسل الرسل إلى المموؾ واألمراء في أطراؼ الجز 

عميو الصبلة والسبلـ بمواقف متباينة، بعضيـ تمقى الرسوؿ بالترحيب واإلكراـ، بعضيـ أسمـ كالنجاشي، وبعضيـ 
جامل كالمقوقس، وبعضيـ أكـر الرسوؿ، إال أف بعض أمراء الغساسنة حينما جاءه رسوؿ النبي عميو الصبلة 

كاف يحكـ بصرػ في تخـو الشاـ، حينما جاءه ىذا الرسوؿ قيده، وضرب عنقو، وكاف موقفًا مف أشد والسبلـ، و 
المواقف إجرامًا، ألف العادة بيف المموؾ أف الرسل يكرموف، ألنيـ ال ذنب ليـ، إنيـ مبمغوف، فالنبي عميو الصبلة 

لموقف يضعف ىيبة المسمميف، كيف ال وقد والسبلـ حينما رأػ ىذا التطاوؿ، وىذا التعدؼ، إّف سكوتو عمى ىذا ا
عبل شأنيـ، واتسع نفوذىـ، ودخل الناس في ديف هللا أفواجًا، ىيبة منيـ، أو طمعًا بما عندىـ، فمذلؾ رأػ النبي 
عميو الصبلة والسبلـ أف مف الحكمة أف يرسل جيشًا إلى تخـو الشاـ ليؤدب ىذا األمير الغساني الذؼ تطاوؿ 

  ملسو هيلع هللا ىلص، وضرب عنقو، فجيز جيشًا فيما يسمى في كتب التاريخ والسيرة معركة مؤتة.عمى رسوؿ رسوؿ هللا

جيز النبي عميو الصبلة والسبلـ جيشًا قوامو ثبلثة آالؼ مقاتل، وجعل عمى رأسيـ سيدنا زيد بف حارثة، فإذا ُقتل 
تو تحدثنا عنيا قبل قميل، وتوجو الجيش إلى فجعفر بف أبي طالب، فإذا ُقتل فعبد هللا بف رواحة الشاعر الذؼ أخ

، ولكف الشيء الذؼ ال يصدؽ أف الرـو توقعوا أف يكوف الجيش كبيرًا جدًا، وأف يستأصميـ مف أصميـ،  ببلد الرـو
فجيزوا جيشًا تروؼ كتب التاريخ أنو يزيد عف ثبلثمئة ألف، مئة ألف مف العرب الغساسنة الذؼ يحكميـ ىذا 

لذؼ قتل رسوؿ رسوؿ هللا، فمما قدـ أصحاب رسوؿ هللا في ىذا الجيش المتواضع الذؼ ال يزيد األمير األحمق، ا
عف ثبلثة آالؼ مقاتل، وعمى رأسيـ قواد ثبلثة، فمما قدموا، وجدوا أنيـ أماـ جيش ال ِقبل ليـ بو، ما الذؼ حدث 

ا جعفر، أمسؾ بالراية، ضربت يمينو، ؟ سيدنا زيد حمل الراية، وقاتل بيا حتى قتل، تولى القيادة مف بعده سيدن
فأمسكيا بشمالو، ضربت شمالو، فأمسكيا بعضديو، ثـ جاءتو ضربة قاتمة وقع مف عمى فرسو، وقتل، اآلف في 
رواية بعضيـ يؤكدىا، وبعضيـ ينفييا، عمى كّل إف صحت فميا داللة دقيقة، أف سيدنا عبد هللا بف رواحة حينما 

تردد ال يزيد عمى ثبلثيف ثانية،  -إف صحت الرواية  -تشيدا سريعًا، وقع في نفسو رأػ صاحبيو ماتا سريعًا، اس
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 كاف شاعرًا، وقاؿ: 

 ىذا حماـ الموت َد صميت     يا نفس إَّل تقتمي تموتي
ف توليت فقد شػػػقيت    إف تفعمي فعميما رضيت  وا 

 خالد بف الوليد أّمر نفسو، ووضع خطة وأخذ الراية فقاتل بيا حتى قتل، أما تتمة القصة سيدنا خالد، رحـ هللا
رائعة، بدؿ قواتو مف كانوا عمى الميمنة، نقميـ إلى الميسرة، ومف كانوا في المقدمة نقميـ إلى المؤخرة، وأمر بعض 
جنوده أف يحدثوا جمبة، وضجيجيًا، وأف يثيروا غبارًا األمر الذؼ ظف الرـو الذيف يعدوف ثبلثمئة ألف مقاتل أف 

دات سريعة جاءت مف قبل المدينة، فيذا الذؼ جعميـ يتريثوف فصار يناوشيـ، وينسحب قميبًل، يناوشيـ ىناؾ إمدا
وينسحب قميبًل، إلى أف جرىـ إلى قمب الصحراء، عندئذ خافوا، وتييبوا مف كميف يقضي عمييـ، فانسحبوا، والذوا 

انسحبوا، فصار الغمماف يقرعونيـ، ويقولوف: بالفرار، فمما جاء الجيش إلى المدينة، وقد عمـ أىل المدينة أنيـ 
فّرار، فّرار، فسمع النبي عميو الصبلة والسبلـ ىذه المقولة، فقاؿ: بل كّرار إف شاء هللا تعالى، وعّد النبي عميو 
نقاذه أصحاب رسوؿ هللا  الصبلة والسبلـ حنكة سيدنا خالد وطريقتو الفذة في إيياـ العدو بمجيء إمدادات كبيرة، وا 

نقاذه مف  مف موت محقق عد ذلؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ نصرًا مف نوع آخر، فالحفاظ عمى حياة اإلنساف، وا 
ىبلؾ محقق، وقدرتو عمى إيياـ األعداء بحجـ بأكبر بكثير مف الحجـ الحقيقي ىذا نوع مف أنواع النصر غير 

 الظاىر الذؼ أثنى النبي بو عمى سيدنا خالد.

فة قميمة، ىي أف النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما كاف بالمدينة، وقبل أف يأتي الجيش مف لكف في ىذه القصة وق
ني ألرػ  مؤتة سئل عف الذؼ حصل ؟ فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: أخذ الراية أخوكـ زيد، فقاتل بيا حتى قتل، وا 

ني ألرػ م قامو في الجنة، ثـ سكت النبي مقامو في الجنة، ثـ أخذ الراية أخوكـ جعفر، فقاتل بيا حتى قتل، وا 
قميبًل، حتى قاؿ أصحابو: يا رسوؿ هللا ما فعل عبد هللا؟ فقاؿ: ثـ أخذ الراية أخوكـ عبد هللا، فقاتل بيا حتى قتل، 

ني ألرػ في مقامو ازورارًا عف صاحبيو.  وا 

يل قبيل معركة مؤتة، إذا صحت ىذه الرواية ألف بعض الكتاب ينفييا لموقف رائع جدًا، وقفو ىذا الصحابي الجم
ىذا الموقف يتناقض مع موقفو الثاني، عمى كّل إف صحت فيجب أف نستنبط مف ذلؾ أف ىذا الصحابي الجميل 
الذؼ تردد في بذؿ روحو في سبيل هللا كاف في مقامو ازورار عف صاحبيو، كيف لو فعل اإلنساف المعصية، الذؼ 

هللا كاف ىذا نقطًة قدحت مف مكانتو عند هللا عز وجل، لذلؾ إذا  تردد في فعل الخير، تردد بتقديـ نفسو في سبيل
ـَ َقاَؿ:   قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ـِ، ُيْصِبُح  ُجُل ُمْؤِمًنا، َوُيْمِسي َكاِفًرا، َأْو ُيْمِسي ُمْؤِمًنا، َوُيْصِبُح ))َباِدُروا ِباْْلَْعَماِؿ، ِفَتًنا َكِقَط َِ المهْيِل اْلُمْظِم الره
ْنَيا((  َكاِفًرا، َيِبي َُ ِديَنُو ِبَعَرٍض ِمْف الدُّ

 ]مسمـ[

فمنبادر باألعماؿ الصالحة، وليكف غنى المؤمف في األعماؿ الصالحة، ألنو ىو الغنى الحقيقي الذؼ ال فقر بعده، 
 ة الكريمة:وال ننسى ىذه اآلي

ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر )0﴿َواْلَعْصِر ) ْبِر 2( ِإفه اإلِْ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصه ( ِإَّله الهِذيَف َآَمُنوا َوَعِمُموا الصه
(3﴾) 

 [3-1] سورة العصر: 

 والحمد  رب العالميف 
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 0ممؾ كممات احفظ هللا يحفظؾ( : يا غالـ إني أع 027 - 036الدرس )

 15-09-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
لعميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت ا

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

: النص الذؼ يمي نص القرآ ف الكريـ مف حيث القوة في النظـ، والقوة في التعبير، ومف حيث أييا اإلخوة األكاـر
المضموف المطمق في صحتو ىو نص النبي عميو الصبلة والسبلـ، وميما وجدنا متسعًا لفيـ كبلـ النبي عميو 

 الصبلة والسبلـ فيمًا دقيقًا واسعًا شامبًل عميقًا فنحف في أعمى درجات الفوز.

ة والسبلـ الجامعة المانعة، َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ: ُكْنُت َخْمَف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ مف أحاديث النبي عميو الصبل
ـَ َيْوًما َفَقاَؿ:   َعَمْيِو َوَسمَّ

َ َتِجْدُه ُتَجاَىَؾ، ِإَذا َسَألْ  َ َيْحَفْظَؾ، اْحَفْظ َّللاه ـُ، ِإنِّي ُأَعمُِّمَؾ َكِمَماٍت، اْحَفْظ َّللاه َذا اْسَتَعْنَت ))َيا ُغاَل َت َفاْسَأْؿ َّللاهَ، َواِ 
ـْ َيْنَفُعوَؾ ِإَّله بِ  ـْ َأفه اْْلُمهَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَمى َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبَشْيٍء َل ُ َلَؾ، َوَلْو َفاْسَتِعْف ِباَّللهِ، َواْعَم ََْد َكَتَبُو َّللاه َشْيٍء 

وَؾ ِبَشْيٍء َلـْ  ُحُف(( اْجَتَمُعوا َعَمى َأْف َيُضرُّ ْت الصُّ ـُ، َوَجفه اَل َْ ُ َعَمْيَؾ، ُرِفَعْت اْْلَ ََْد َكَتَبُو َّللاه وَؾ ِإَّله ِبَشْيٍء   َيُضرُّ

 ]رواه الترمذؼ و قاؿ حديث حسف صحيح[ 
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ـَ َفَقاَؿ: وفي رواية غير الترمذؼ َعِف اْبِف َعبَّاٍس َأنَُّو َقاَؿ: ُكْنُت َرِديَف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوسَ   مَّ

ُ ِبِيفه ؟ َفُقْمُت: َبَمى، َفَقاَؿ: اْحَفظْ  ـُ، َأََّل ُأَعمُِّمَؾ َكِمَماٍت َيْنَفُعَؾ َّللاه ـُ، َأْو َيا ُغَميِّ َ َتِجْدُه  ))َيا ُغاَل َ َيْحَفْظَؾ، اْحَفْظ َّللاه َّللاه
ده  َخاِء َيْعِرْفَؾ ِفي الشِّ ْؼ ِإَلْيِو ِفي الره ـُ َأَماَمَؾ، َتَعره ََْد َجفه اْلَقَم َذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْف ِباَّللهِ،  َذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاهَ، َواِ  ِة، َواِ 

ُ َعمَ  ـْ َيْكُتْبُو َّللاه ـْ َجِميًعا َأَراُدوا َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبَشْيٍء َل ـْ َيْقِدُروا َعَميْ ِبَما ُىَو َكاِئٌف، َفَمْو َأفه اْلَخْمَق ُكمهُي ْف َأَراُدوا ْيَؾ َل ِو، َواِ 
ْبِر َعَمى َما تَ  ـْ َأفه ِفي الصه ـْ َيْقِدُروا َعَمْيِو، َواْعَم ُ َعَمْيَؾ َل ـْ َيْكُتْبُو َّللاه وَؾ ِبَشْيٍء َل ْكَرُه َخْيًرا َكِِيًرا، َوَأفه النهْصَر َأْف َيُضرُّ

ْبِر، َوَأفه اْلَفَرَج َم ََ اْلَكْرِب، َوَأفه َم ََ الْ   ُعْسِر ُيْسًرا ((َم ََ الصه

 ] الترمذؼ، أحمد [

الذؼ أراه أف ىذا الحديث فيو عدد مف أصوؿ الديف، واألحاديث التي تنطوؼ عمى أصوؿ لمديف تعد مف أركاف 
 األحاديث، فكممة احفع هللا يحفظؾ مثبًل:

ـْ﴾ ُ َُُموَبُي  ﴿َفَممها َزاُغوا َأَزاَغ َّللاه

 [5] سورة الصف: اآلية 

، فاذكروني أذكركـ، إف تنصروا هللا ينصركـ، ىذه العبلقة والمشاكمة بيف فعل الطمب وجواب احفع هللا يحفظؾ
الطمب، ىذه المشاكمة والعبلقة الحتمية يمكف أف يعبر عنيا بقانوف، أحيانًا بيف ىذا الشيء وىذا الشيء عبلقة 

قة حتمية ضرورية شاممة، لذلؾ حينما ضرورية، المعادف تتمدد بالحرارة، قانوف، العبلقة بيف الحرارة والتمدد عبل
 تجد تركيًبا َشرطيِّا أو تركيًبا طمبيِّا جزائيِّا، التركيب الشرطي مثل:

 مف يفعل الخير ال يعدـ جوازيو ال يذىب العرؼ بيف هللا والناس

مـ أف ىذا تركيب شرطي، أو اجتيد تنجح، ىذا تركيب طمبي جزائي، فإذا ورد في المغة تركيب كيذا التركيب فاع
العبلقة حتمية بيف المقدمة والنتيجة، احفع هللا، ما معنى احفع هللا ؟ نرجو هللا سبحانو وتعالى أف نمضي ىذه 

 الساعة بتوفيقو بفقرة أو فقرتيف مف ىذا الحديث، 

َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

606 

 الفعل و الجواب مف صيغة واحدة، احفع يحفع، اذكر يذكر:

﴾﴿َفاْذُكُروِني أَ  ـْ  ْذُكْرُك

 [152] سورة البقرة: اآلية 

﴾ ـْ َ َيْنُصْرُك  ﴿ِإْف َتْنُصُروا َّللاه

 [7] سورة دمحم: اآلية 

 احفع يحفع، 

َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه

 الجواب حتمي، العبلقة بيف الطمب والجواب عبلقة حتمية، أْؼ عبلقة سبب بنتيجة، 

َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه

ال يتمنى أف يحفظو هللا تعالى ؟ مف منا ال يتمنى مف كل أعماقو أف يكوف في حفع هللا ؟ أف يكوف في  ومف منا
رعايتو ؟ ألف هللا ىو القوؼ، أنت كمما التجأت إلى قوؼ تشعر بالطمأنينة أكثر، لو اعتمدت عمى إنساف عنده 

قوػ األقوياء، إذا التجأت إلى خالق بعض القوة، وجاء مف ىو أقوػ منو انيار ظيرؾ، لكف إذا التجأت إلى أ
 األرض والسماوات، 

َ َيْحَفْظَؾ((،  ))اْحَفْظ َّللاه

 اآلف نريد أف نفيـ ماذا يعني النبي عميو الصبلة والسبلـ مف قولو: 

َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه

يطير في السماء ؟ قاؿ: ال،  أواًل: احفع حدوده، وحقوقو، وأوامره ونواىيو، مف ىو ولي هللا ؟ يا جنيد أىو الذؼ
أىو الذؼ يمشي عمى وجو الماء ؟ قاؿ: ال، أىو الذؼ يبكي في الصبلة ؟ قاؿ: ال، مف ىو الولي ؟ قاؿ: الذؼ 

 تجده عند األمر والنيي، مقياس واحد يرفعؾ عند هللا أف تكوف مطبقًا ألمره ونييو، احفع حدوده:
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 ﴾﴿ِتْمَؾ ُحُدوُد َّللاهِ َفاَل َتْعَتُدوَىا

 [229] سورة البقرة: اآلية 

 ﴿ِتْمَؾ ُحُدوُد َّللاهِ َفاَل َتْقَرُبوَىا﴾

 [187] سورة البقرة: اآلية 

ىذا ال يجوز، ال أفعمو وربِّ الكعبة، ىذا ال أوافق عميو، ىذا العقد ال أوقعو، البضاعة محرمة، ىذا المقاء ال 
، فييا شبية، ىذا العمل لف أمضيو، فيو إيقاع أذػ أحضره، ألنو مختمط، ىذه الطريقة في البيع ال أوافق عمييا

 بمؤمف، أو بإنساف، معنى 

َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه

 دوده في األمر والنيي، لذلؾ المؤمف:

ـُ اْلِخَيَرُة ِمْف أَ  ُ َوَرُسوُلُو َأْمرًا َأْف َيُكوَف َلُي ﴾﴿َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍف َوََّل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َََضى َّللاه ـْ  ْمِرِى

 [36] سورة األحزاب: اآلية 

التردد، وهللِا ىل مف المعقوؿ أف أفعل ىذا أو غير معقوؿ ؟ مف أنت حتى تقوؿ: معقوؿ أـ غير معقوؿ ؟ أنت 
 أماـ أمر إليي، فإذا فكرت في أف تفعمو أو أاّل تفعمو فمست مؤمنًا:

﴾﴿َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍف َوََّل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َََضى َّللاهُ  ـْ ـُ اْلِخَيَرُة ِمْف َأْمِرِى   َوَرُسوُلُو َأْمرًا َأْف َيُكوَف َلُي

 [36] سورة األحزاب: اآلية 

 إذًا احفع حدوده وحقوقو وأوامره ونواىيو.

التفصيل: وحفع ذلؾ ىو الوقوؼ عند أوامره باالمتثاؿ، أمرؾ أف تصمي، أمرؾ أف تغض البصر، أمرؾ أف تقوؿ 
تصل رحمؾ، أمرؾ أف تنصف الناس مف نفسؾ، أمرؾ أف تقرأ القرآف، أمرؾ أف تحسف لمناس حسنًا، أمرؾ أف 

إلى كل األناـ، ىذه أوامر، وعند نواىيو باالجتناب ىذه الحفع، تطبيق األمر، واجتناب النيي، وعند حدوده بعدـ 
وامر هللا بالتطبيق، التجاوز، فمف فعل ىذا كاف مف الحافظيف، أنت حفظت، احفع هللا يحتاج إلى تفسير، احفع أ
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احفع نواىيو باالجتناب، احفع حدوده بعدـ التجاوز، نشب خبلؼ بينؾ وبيف زوجتؾ، ىذا الخبلؼ يستحق أف 
تعاتبيا، أف تعرض عنيا، لكف ال يستأىل أف تطمقيا، تجاوزت الحدود، ال تطمق المرأة إال مف ريبة، إذا شككت 

بلؽ، أما إذا غاضبتؾ أو غاضبتيا أو قصرت في حقؾ عاتبيا، في أخبلقيا، إذا خانتؾ، ىذا العمل يقتضي الط
 اىجرىا، أعرض عنيا، أما أف توقع الطبلؽ بسبب ال يستأىمو الطبلؽ فقد تجاوزت الحدود.

 استمعوا أييا اإلخوة إلى قوؿ هللا عز وجل حينما قاؿ:

 ﴿َىَذا َما ُتوَعُدوَف ِلُكلِّ َأوهاٍب َحِفيٍظ﴾

 [32] سورة ؽ: اآلية 

 ىو الحفيع ؟ يحفع حدود هللا، يحفع األوامر فيطبقيا، يحفع النواىي فيجتنبيا، يحفع الحدود فبل يتجاوزىا:مف 

ْحَمَف ِباْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْمٍب ُمِنيٍب )32﴿َىَذا َما ُتوَعُدوَف ِلُكلِّ َأوهاٍب َحِفيٍظ )  (﴾33( َمْف َخِشَي الره

 ] سورة ؽ [

؟ فيمنا قبل قميل أف حفع هللا ىو حفع أمره بالتطبيق، ونييو باالجتناب، وحدوده  اآلف ما ىي أبرز ىذه األوامر
بعدـ التجاوز، ما ىي أبرز أوامر هللا عز وجل ؟ أجمع العمماء عمى أنيا الصبلة، مف أقاميا فقد أقاـ الديف، و 

 مف ىدميا فقد ىدـ الديف، ال خير في ديف ال صبلة فيو.

 ربنا عز وجل يقوؿ:

اَلِة اْلُوْسَطى﴾﴿َحاِفظُ  َمَواِت َوالصه  وا َعَمى الصه

 [238] سورة البقرة: اآلية 

 وقاؿ:

ـْ ُيَحاِفُظوَف﴾ ـْ َعَمى َصَمَواِتِي  ﴿َوالهِذيَف ُى

 [9] سورة المؤمنوف: اآلية 
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 : صمى هللا عميو و سمـوَعْف َكْعِب ْبِف ُعْجَرَة َقاَؿ: َقاَؿ 

ـْ عَ  اَلَة ))َأَتْدُروَف َما َيُقوُؿ َربُُّك ـْ َعزه َوَجله َيُقوُؿ: َمْف َصمهى الصه ََاَؿ: َفِإفه َربهُك ـُ،  ُ َوَرُسوُلُو َأْعَم زه َوَجله ؟ َُْمَنا: َّللاه
ـْ ُيَضيِّْعَيا اْسِتْخَفاًفا ِبَحقَِّيا َفَمُو َعَميه َعْيٌد َأْف ُأْدِخَمُو اْلَجنه  ِتَيا، َوَحاَفَظ َعَمْيَيا، َوَل  َة((ِلَوَْ

 أحمد، الدارمي [  ]

بَلَة َيْوًما َفَقاؿَ  ـَ َأنَُّو َذَكَر الصَّ ِ ْبِف َعْمٍرو َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  : وَعْف َعْبِد َّللاَّ

 ))َمْف َحاَفَظ َعَمْيَيا َكاَنْت َلُو ُنوًرا َوُبْرَىاًنا َوَنَجاًة ِمْف النهاِر َيْوـَ اْلِقَياَمِة...((

 حمد، الدارمي [] أ

 ىذا أوؿ بند: الحفاظ عمى أوؿ أمر في العبادة، وىو الصبلة.

عندنا أمر آخر: الطيور، ال يحافع عمى الوضوء إال مؤمف، المؤمف دائمًا متوضئ، خرج مف بيتو متوضئًا، أذف 
المغرب دخل وصمى، كاف في مجمس الوضوء صعب، في ىذا المجمس نصمي، أنا متوضئ، والحمد ، 

لمحافظة عمى الوضوء مف فروع المحافظة عمى الصبلة، ماداـ ىمؾ أف تصمي في الوقت المناسب، في الوقت فا
المستحب، وأف تؤدؼ الصبلة عمى وجييا، إذًا يجب أف تستعد ليا بالوضوء الدائـ، لذلؾ َعْف َثْوَباَف َقاَؿ َقاَؿ 

 : ـَ  َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ََّل ُيَحاِفُظ َعَمى اْلُوُضوِء ِإَّله ُمْؤِمٌف(( ))...

 ] ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

ف كاف ىناؾ تحفع في بعض فقراتو أنو: مف أحدث، ولـ يتوضأ فقد جفاني،  يوجد قوؿ يرويو أكثر العمماء، وا 
قد جفوتو، ولست ومف توضأ، ولـ يصلِّ فقد جفاني، ومف صمى، ولـ يدعني فقد جفاني، ومف دعاني، ولـ أجبو ف

 برب جاؼ، ولست برب جاؼ، ولست برب جاؼ .
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 إذًا المحافظة عمى الصموات، والمحافظة عمى الوضوء ىذا معنى: 

َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه

 يوجد حفع ثالث:

ـْ﴾  ﴿َواْحَفُظوا َأْيَماَنُك

 [89] سورة المائدة: اآلية 

 ؾ، لكي تبيع بنطااًل تقسـ أيماًنا مغمظة، هللا قاؿ:ألتفو سبب تقوؿ: وهللِا العظيـ كذا، طوؿ بال

ـْ﴾  ﴿َواْحَفُظوا َأْيَماَنُك

 [89] سورة المائدة: اآلية 

 : ـَ  ال تحمف إال ألمر ذؼ باؿ، وقد استحمفت، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْمَعِة، َمْمَحَقٌة ِلْمَكْسِب واْلَبَرَكَة(())اْلَيِميُف اْلَكاِذَبُة مَ   ْنَفَقٌة ِلمسِّ

 ] البخارؼ، مسمـ، النسائي، أبو داود، أحمد [

 اليميف الكاذبة تدع الديار ببلقع:

ـْ﴾  ﴿َواْحَفُظوا َأْيَماَنُك

 [89] سورة المائدة: اآلية 

ِ ْبِف َمْسُعوٍد َقاَؿ: َقاَؿ رَ  : احفع هللا يحفظؾ، َعْف َعْبِد َّللاَّ ـَ  ُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ََ ،ِ ََاَؿ: َُْمَنا: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ، ِإنها َنْسَتْحِيي، َواْلَحْمُد َّللِه اَؿ: َلْيَس َذاَؾ، َوَلِكفه ))اْسَتْحُيوا ِمْف َّللاهِ َحقه اْلَحَياِء، 
 َتْحَفَظ الرهْأَس َوَما َوَعى، َواْلَبْطَف َوَما َحَوى، َوْلَتْذُكْر اْلَمْوَت َواْلِبَمى((اَِّلْسِتْحَياَء ِمْف َّللاهِ َحقه اْلَحَياِء َأْف 

 ] الترمذؼ، أحمد [
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الرأس وما وعى، ما في الرأس ؟ فيو لساف، وفيو عيف، وفيو أذف، يبدو أف المساف لخروج المعاني، والعيوف واألذف 
ذا كففت عف سماع لتمقف الصور الصوتية والبصرية، فإذا غضضت ب صرؾ عف محاـر هللا فقد حفظت عينؾ، وا 

ذا استقاـ لسانؾ، فمـ  الغيبة والنميمة والمنكر والفحش وقوؿ الزور وشيادة الزور والغناء فقد حفظت أذنؾ، وا 
ينيش أعراض المؤمنيف، ولـ يتكمـ بما ال يرضي رب العالميف، فالرأس فيو العيف واألذف والمساف، وحفع المساف 

ؿ الحق، واجتناب ما نيى هللا عنو، وحفع العيف بغض البصر عف عورات المسمميف، وحفع األذف بكفيا عف بقو 
 سماع ما ال يرضي هللا عز وجل، قاؿ: 

 ))َأْف َتْحَفَظ الرهْأَس َوَما َوَعى، َواْلَبْطَف َوَما َحَوى((

ف أف يرتكبيا القمب ؟ أف يعقل، أف يصر ماذا في البطف ؟ ماذا في أعمى البطف ؟ القمب، ما المعصية التي يمك
عمى جيل أو استكبار، أو أف يسيء الظف با عز وجل، إذًا أف يحفع قمبو مف سوء الظف با، أف يحفع قمبو 
مف أمراض النفس، مف العجب، الكبر، االستعبلء، الحقد، األنانية، وأيضًا يوجد معدة، أف يحفع ىذا البطف مف 

 أكل الماؿ الحراـ، 

 ))يا سعد، أطب مطعمؾ تكف مستجاب الدعوة((

 ]الطبراني في الصغير عف سعد[

أصبح معنا الحفاظ عمى الصبلة، والحفاظ عمى الوضوء، والحفاظ عمى الطيارة، والحفاظ عمى األيماف، والحفاظ 
 عمى الرأس وما وعى، والبطف وما حوػ، ىذا كمو تحت قوؿ النبي الكريـ: 

َ َيْحفَ   ْظَؾ(())اْحَفْظ َّللاه

 القمب: قاؿ تعالى:

ـْ َفاْحَذُروُه﴾ ـُ َما ِفي َأْنُفِسُك َ َيْعَم  ﴿َواْعَمُموا َأفه َّللاه

 [235] سورة البقرة: اآلية 
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عبدؼ طيرت منظر الخمق سنيف، أفبل طيرت منظرؼ ساعة ؟ هللا عز وجل دائمًا وأبدًا ناظر إلى قمبؾ، فما في 
يو شحناء ؟ فيو بغض لمسمـ ؟ فيو قطيعة رحـ ؟ فيو استعبلء عمى خمق ىذا القمب ؟ ىل بو حقد، بو ضغينة، ف

 هللا ؟

ـْ َفاْحَذُروُه﴾ ـُ َما ِفي َأْنُفِسُك َ َيْعَم  ﴿َواْعَمُموا َأفه َّللاه

 [235] سورة البقرة: اآلية 

 هللا عز وجل جمع ىذا كمو فقاؿ:

ْم ََ َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَؾ كَ   اَف َعْنُو َمْسُئوًَّل﴾﴿ِإفه السه

 [36] سورة اإلسراء: اآلية 

ـَ مف أغرب ما ورد عف النبي عميو الصبلة والسبلـ حديٌث َعْف َسْيِل ْبِف َسْعٍد َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ 
 َقاَؿ: 

 َمْف َلُو اْلَجنهَة(())َمْف َيْضَمْف ِلي َما َبْيَف َلْحَيْيِو َوَما َبْيَف ِرْجَمْيِو َأْض 

 ] البخارؼ، الترمذؼ، أحمد [ 

المحياف الفّكاف، ماذا ُيفيـ ؟ ىناؾ شيئاف كافياف إلدخاؿ اإلنساف جينـ، لسانو وفرجو، قاؿ عميو الصبلة و 
 السبلـ: 

 ))َمْف َيْضَمْف ِلي َما َبْيَف َلْحَيْيِو((

اف قوؿ زور، في المساف كذب، في المساف تدليس، في أؼ المساف، في المساف غيبة، في المساف نميمة، في المس
 المساف بذاءة، في المساف استعبلء، في المساف احتقار، آالؼ المعاصي.

ـَ ِفي َسَفٍر َفَأْصَبْحُت َيْوًما َقِري َنِسيُر َفُقْمُت:  ًبا ِمْنُو َوَنْحفُ َعْف ُمَعاِذ ْبِف َجَبٍل َقاَؿ ُكْنُت َمَع النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
ـُ ِبِو ؟ َفَقاَؿ:  نَّا َلُمَؤاَخُذوَف ِبَما َنَتَكمَّ ِ َواِ   َيا َرُسوَؿ َّللاَّ
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ـْ ِإَّله َحَص  ـْ َأْو َعَمى َمَناِخِرِى (())َِِكَمْتَؾ ُأمَُّؾ َيا ُمَعاُذ، َوَىْل َيُكبُّ النهاَس ِفي النهاِر َعَمى ُوُجوِىِي ـْ  اِئُد َأْلِسَنِتِي

 النسائي، ابف ماجو، أحمد [ ] الترمذؼ،

أؼ يمكف أف يدخل إنساف إلى النار مف المساف فقط، إذا قاؿ شخص لزوج مازحًا انتبو لبيتؾ ؟ فظف الزوج أف في 
أخبلؽ زوجتو خمبًل فطمقيا تعسفًا، وشردىا، وشرد أوالدىا، أسرة تدمرت، ألف إنساًنا تكمـ بكممة ليس متيقنًا منيا، 

 يو الصبلة والسبلـ: ليذا ورد عف النبي عم

 ))َذؼ محصنة ييدـ عمل مئة سنة((

 ]الفردوس بمأثور الخطاب عف أبي ىريرة[

أف تخوض في أعراض المسمميف، أف تفرؽ بيف شريكيف، بيف زوجيف، بيف أخويف، بيف جاريف، بيف مؤمنيف، 
 فبلف إياؾ أف تسّمـ عميو، ىذا مف أخبلؽ المؤمنيف ؟ فمذلؾ: 

 َما َبْيَف َلْحَيْيِو َوَما َبْيَف ِرْجَمْيِو َأْضَمْف َلُو اْلَجنهَة(( ))َمْف َيْضَمْف ِلي

 معنى ىذا أف إرادتو قوية جدًا، فيو ضابط لمسانو، وضابط لشيوتو، انتيى األمر:

ـْ َخاِشُعوَف )0﴿ََْد َأْفَمَح اْلُمْؤِمُنوَف ) ـْ ِفي َصاَلِتِي ـْ َعِف المهغْ 2( الهِذيَف ُى ـْ 3ِو ُمْعِرُضوَف )( َوالهِذيَف ُى ( َوالهِذيَف ُى
ـْ َحاِفُظوَف )4ِلمزهَكاِة َفاِعُموَف ) ـْ ِلُفُروِجِي ـْ َغْيُر َمُموِميَف 5( َوالهِذيَف ُى ـْ َفِإنهُي ـْ أْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُي ( ِإَّله َعَمى َأْزَواِجِي

ـُ اْلَعا6)  (﴾7ُدوَف )( َفَمِف اْبَتَغى َوَراَء َذِلَؾ َفُأوَلِئَؾ ُى

 ] سورة المؤمنوف [

 المؤمنوف عف المغو معرضوف، ولفروجيـ حافظوف، قاؿ: 

 ))َمْف َيْضَمْف ِلي َما َبْيَف َلْحَيْيِو َوَما َبْيَف ِرْجَمْيِو َأْضَمْف َلُو اْلَجنهَة((

لبصر عمى والحقيقة مف معموماتكـ المنسية أف طريق حفع الفرج ىو غض البصر، ألف هللا عز وجل قدـ غض ا
 حفع الفرج، قاؿ تعالى:
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ـْ﴾ ـْ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُي وا ِمْف َأْبَصاِرِى  ﴿َُْل ِلْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ

 [30] سورة النور: اآلية 

فتقديـ غض البصر عمى حفع الفرج دليل أف طريق حفع الفرج ىو غض البصر، وهللا سبحانو وتعالى أثنى عمى 
 عدة، مف أبرزىا قاؿ:المؤمنيف بصفة واحدة أو بصفات 

ـْ َمْغِفرَ  ُ َلُي َ َكِِيرًا َوالذهاِكَراِت َأَعده َّللاه ـْ َواْلَحاِفَظاِت َوالذهاِكِريَف َّللاه  ًة َوَأْجرًا َعِظيمًا﴾﴿َواْلَحاِفِظيَف ُفُروَجُي

 [35] سورة األحزاب: اآلية 

ساف وفي األنبياء، سمح لؾ بقناة نظيفة انظر إلى ىذه الصفة: مؤمف حافع لفرجو، شيوة أودعيا هللا في كل إن
ف إبميس طبّلع رّصاد ػ  ىي الزواج، فضمف المسموح أىبًل وسيبًل، المحـر ممنوع، ولو قطع اإلنساف إربًا إربًا، وا 
إبميس ذكي جدًا، لكف ذكاءه شيطاني، أو ذكاء إبميسي، ألنو ػ وما ىو مف فخوخو ػ عنده خمسوف فخًا لممؤمف ػ 

صيدة ػ بأوثق بصيده في األتقياء مف النساء، أؼ المرأة في يد إبميس أكبر فخ، اتقوا هللا و اتقوا فخ ػ شبكة أو م
ـَ َقاَؿ:   النساء، َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َؿ ِفتْ  َساَء، َفِإفه َأوه ْنَيا، َواتهُقوا النِّ َساِء(())اتهُقوا الدُّ  َنِة َبِني ِإْسَراِئيَل َكاَنْت ِفي النِّ

 ] مسمـ، الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد [

وأنا أعتقد عمى مستوػ الشباب أف يؤتى مف أكل الماؿ الحراـ أبعد مف أف يؤتى مف النساء، أؼ ىناؾ شيئاف 
حرامًا، وكنت محصنًا مف أف نقطتا ضعف في حياة اإلنساف ؛ الماؿ والمرأة، فإذا كنت محصنًا مف أف تأكل مااًل 

تفعل ما ال يرضي هللا مع امرأة فقد حفظت دينؾ، تسعة أعشار المعاصي مف الماؿ والنساء، الشباب أكثر 
 المعاصي مف النساء، لذلؾ إف هللا ليباىي المبلئكة بالشاب التائب، يقوؿ: انظروا عبدؼ ترؾ شيرتو مف أجمي.

: َعْف ُعْقَبَة ْبِف َعاِمٍر َقاَؿ: قَ  ـَ  اَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ابِّ َلْيَسْت َلُو َصْبَوٌة((  ))ِإفه َّللاهَ َعزه َوَجله َلَيْعَجُب ِمْف الشه

 ] أحمد [
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وكل شيء بحسابو، الذؼ يعف عف النساء قبل الزواج أوؿ مكافأة لو زواج ميموف، زواج موفق، زواج يسعده 
شذ قبل الزواج، لعف هللا الذواقيف والذواقات، عاقبو هللا بزواج شقي، كل شيء في حسابو طواؿ حياتو، ومف 

الدقيق، ورد عف النبي عميو الصبلة والسبلـ أف أحد أصحابو سألو: يا رسوؿ هللا كيف أحفع فرجي ؟ فقاؿ عميو 
 الصبلة والسبلـ: ال تضعو إال في حبلؿ.

لبشير النذير كتاب مف أشير كتب الحديث، وفي ىذا المسجد مف أنا في كتاب الجامع الصغير مف أحاديث ا
سنوات عدة درست قسمًا كبيرًا منو، ىذا الكتاب ألطف ما فيو أف األحاديث مبوبة وفق أوائل حروفيا، مثبًل كممة 
حق، ىناؾ أكثر مف خمسة عشر حديثًا تبدأ بكممة حق، حق المسمـ عمى المسمـ، حق األب عمى ابنو، حق 

عمى أبيو، حق الزوجة عمى زوجيا، إال في حديث واحد حينما أقرأه يقشعر جمدؼ، حق المسمـ عمى هللا أف االبف 
يعينو إذا أراد العفاؼ، مسمـ أراد أف يعف عف الحراـ حق عمى هللا أف يعينو، هللا عز وجل ييسر األمور تيسيرًا 

 عجيبًا، في البيت واألثاث والزوجة الصالحة.

ح محبل صغيًرا في أحد أحياء دمشق، وبيذا الحي يوجد أبنية شاىقة وأبنية فخمة، وطبعًا سمعت أف شابًا فت
األبنية فييا أسٌر غنية، والفتيات داخبلت وخارجات مف ىذه البيوت، ىذا الشاب تاقت نفسو لمزواج، وال يجد ما 

ًا، وىؤالء أغنياء، قاؿ ليا: يممؾ، طمب مف أمو أف تخطب لو مف ىذه البيوتات سخرت أمو منو، أنت ال تممؾ شيئ
لكف أنا مستقيـ، وال أعرؼ الحراـ في حياتي، ىو يعتز باستقامتو، لكف ال يممؾ شيئًا، فمما ضغط عمييا ذىبت 
إلى بعض ىذه البيوت، ولـ تطمب منيـ شيئًا، لكنيا ذىبت مداراة البنيا، مف غير المعقوؿ أف يعطوىا، مستحيل، 

ولـ يعطوني، كاف يصدقيا، ىي تكذب عميو، و ىو يصدقيا، البيت الفبلني أمو كانت تقوؿ لو: يا بني طمبت، 
واقعية، المستحيل أف يقبموا بو، شاب ال يممؾ شيئًا، ف ثقتو با عز وجل، قصة واقعية، قبل أشير جاءه رجل 

فتاة عمرىا أربعة مف سكاف ىذا الحي، قاؿ لو: يا بني أمتزوج أنت ؟ قاؿ لو: ال، با يا سيدؼ، قاؿ لو: عندؼ 
عشر عامًا تناسبؾ، أرسل أمؾ لمبيت الفبلني، فأرسل أمو، البنت مناسبة جدًا، لكف ال يوجد شيء، فمما جاءه مرة 
ثانية، قاؿ لو: يا سيدؼ، البنت مناسبة، أما أنا ال أممؾ شيئًا، قاؿ لو: ىي والبيت يا بني، أبت نفسو أف يعصي 

ذه المفاجأة، أما إذا صدقت في طمب الحبلؿ، وعففت عف الحراـ فا سبحانو هللا، لكف ال أحد ينتظر مفاجأة كي
وتعالى ال يمكف إال أف يكرمؾ،إذا أردت العفاؼ فحق عمى هللا أف يعينؾ، مف ىنا قاؿ عميو الصبلة و السبلـ: ما 

 يعينؾ كثيرًا، شكا لو أحد ضيق ذات يده إال قاؿ لو: اذىب فتزوج، ىو وحده كاٍؼ نفسو، اسع قميبًل، لكف هللا
تحرؾ، وهللا يوفق، ابحث، و ييديؾ، اعمل، وهللا يرزقؾ، الناس يفيموف التوكل أنو يجمس في البيت وينتظر 
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ـٍ اْلَجْيَشاِنيِّ َقاَؿ َسِمْعُت ُعَمَر َيُقوُؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو وَ  ـَ َيُقوُؿ:الفَرج، َعْف َأِبي َتِمي   َسمَّ

ـْ َكَما َيْرُزُؽ الطهْيَر َتْغُدو ِخَماًصا، َوَترُ  ِمِو َلَرَزََُك ـْ َعَمى َّللاهِ َحقه َتَوكُّ ْمُت ـْ َتَوكه ُك  وُح ِبَطاًنا(())َلْو َأنه

 ] الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد [

 الطير لو قاعدة: 

 ))َتْغُدو ِخَماًصا، َوَتُروُح ِبَطاًنا((

 اسع، اسأؿ. يوجد حركة، الحركة فييا بركة،

ـَ َقَضى بَ  ـْ َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ َثُي ْيَف َرُجَمْيِف، َفَقاَؿ أجمل حديث قرأتو مرة: َعْف َعْوِؼ ْبِف َماِلٍؾ َأنَُّو َحدَّ
ـَ اْلَوِكيُل، َفَقاَؿ النَِّبيُّ  :  اْلَمْقِضيُّ َعَمْيِو َلمَّا َأْدَبَر: َحْسِبَي َّللاَُّ َوِنْع ـَ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ َونِ  َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز، َوَلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكْيِس، َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر َفُقْل: َحْسِبَي َّللاه ـَ اْلَوِكيُل(())ِإفه َّللاه  ْع

 ] أبو داود، أحمد [ 

وظيفة، ابحث عف عمل، ابحث عف بيت، أخي  دقيق جدًا، تقعد ببل سعي لست مؤمنًا، تحرؾ، اسأؿ، ابحث عف
 ال أحد يؤجر ؟ أنت ابحث، مف قاؿ لؾ ؟ يوجد حاالت استثنائية، ابحث، دبر أمرؾ، و المدبر، وعمى هللا الباقي، 

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز َوَلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكْيِس((  ))ِإفه َّللاه

 والبحث واألخذ باألسباب، وعمى هللا الباقي، أؼ بالتدبير، بالسعي، عميكـ بالسعي والتدبير 

ـَ اْلَوِكيُل(( ُ َوِنْع  ))َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر َفُقْل: َحْسِبَي َّللاه

المحافظة عمى الصبلة، المحافظة عمى الوضوء، المحافظة عمى األيماف، المحافظة عمى الرأس وما وعى، 
 دت في المحافظة، لذلؾ: احفع هللا.والبطف وما حوػ، ىذه بعض اآليات واألحاديث التي ور 

اآلف الجواب: يحفظؾ، ما معنى يحفظؾ ؟ دققوا في ىذا الجواب، حفع هللا لعبده نوعاف، النوع األوؿ: حفظو لو 
في مصالح دنياه كحفظو في بدنو، صحة طيبة، وحفظو في ولده، يوجد كثير مف األخطار في المنزؿ، أحيانًا 
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يسبب شقاء لؤلسرة، وجو تشوه، أو فتاة كمما ألقت أميا عمييا نظرة زادت إبريق شاؼ يصيب وجو طفل صغير 
ألمًا، إذا هللا عز وجل حفع لؾ أوالدؾ، الطفل سميـ معافى، ثقب بوتاف مغمق، لو كاف مفتوحًا لكاف الخطُر كبيًرا 

ف، إذا حفع هللا عز جدًا، عممية قمب مفتوح، وبعد عشر سنوات يعافى، ويريد ثمانمئة ألف، نجاحيا بالمئة ثبلثو 
وجل لمشخص صحتو وصحة زوجتو وأوالده فيذا شيء عظيـ جدًا، كحفظو في بدنو وولده وأىمو ومالو، احفع هللا 
يحفظؾ، يحفع لؾ بدنؾ مف األسقاـ واألمراض واألدواء، ويحفع لؾ أوالدؾ، ويحفع لؾ زوجتؾ، ويحفع لؾ 

 مالؾ.

عمييا أبوىا مميوًنا و نصف المميوف، ثـ ماتت، لـ تمت  سمعت مف يوميف عف طفمة أصابيا مرض عضاؿ، دفع
فقط، قبل أف تموت أنفق عمييا كل ما يممؾ، هللا عز وجل قادر أف ينزع عنؾ كل مالؾ، وأنت راض، ثـ توفت، 
طبعًا ىذا موقف بطولي، لكف يمكف لكل شيء تدخره أف يدفعؾ إياه، وأنت راض، فإذا حفع الرجل الرأس وما 

وما حوػ، وحفع أمر هللا فمـ يعصو، وحفع أمره فمـ يتجاوزه، فمـ يقترفو، وحفع حدوده فمـ وعى، والبطف 
يتجاوزىا، أال يحفظو هللا عز وجل ؟ الحفع في بدنؾ، وفي أوالدؾ، وفي زوجتؾ، وفي أىمؾ، والماؿ شقيق الروح، 

أنو متضعضع، أمر بإخبلء البناء، وليس  أحيانًا الماؿ يصادر، أحيانًا البيت تدفع ثمنو مبمغًا كبيرًا جدًا، ثـ يظير
لو غيره ىذا البيت، أحيانًا منزؿ يذىب بأرخص األثماف، تنظيـ، خذ عشرة آالؼ ليرة، وىو سعره ثمانمئة ألف، 
أحيانًا بضاعة تفسد، بضاعة تمفْت في الطريق، البراد تعطل، فواكو سعرىا مبلييف تخمصوا منيا بالصحراء، ذىب 

فبلسات كبيرة جدًا، ألتفو األسباب شخص معو بضاعة في سيارة، السائق لجيمو دخل الماؿ كمو، قصص اإل
قريتو فناـ ثبلثة أياـ، أغمق البراد، فتمفت جميعيا عمى حساب صاحبيا، وعمق بالمحاكـ، فاحفع هللا يحفع لؾ 
مف  بدنؾ مف األمراض، احفع هللا يحفع هللا لؾ زوجتؾ، إذا أصيبْت زوجُة شخص بمرض عضاؿ فيذه

 المصائب الكبيرة جدًا، احفع هللا يحفع لؾ أوالدؾ، احفع هللا يحفع لؾ مالؾ.

أنا في الخطبة أحيانًا حينما أدعو إخواننا إلى التبرع أقوؿ ليـ: ادفعوا يدفع هللا عنكـ كل مكروه، ادفعوا ليحفع هللا 
يحفظؾ، احفظو يحفظؾ، ال أعتقد أنو  لكـ أموالكـ وأىميكـ وأوالدكـ وصحتكـ، حديث مف أروع األحاديث احفع هللا

يوجد شخص مف الحاضريف ال يتمنى مف أعماقو أف يكوف في صحة جيدة ىو و زوجتو وأوالده، وأف يحفع هللا لو 
مالو، كل ىذا إذا حفع حدود هللا، حفع أوامر هللا فطبقيا، حفع نواىيو فمـ يقترفيا، حفع حدوده فمـ يتجاوزىا، 

لطيارة، حافع عمى أيمانو، حافع عمى رأسو وما وعى، وبطنو وما حوػ، ىذا مف حافع عمى الصبلة، عمى ا
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 جوامع األحاديث.

 اسمعوا إلى قولو تعالى:

 ﴿َلُو ُمَعقَِّباٌت ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َوِمْف َخْمِفِو َيْحَفُظوَنُو ِمْف َأْمِر َّللاهِ﴾

 [11] سورة الرعد: اآلية 

ى جية معينة، يقوؿ لؾ: حراسة مشددة، ومرافقة، وكذا، إذًا أنت أيضًا ىذا المؤمف، تصور شخًصا غالًيا عم
 كمؤمف غاؿ عمى هللا كثيرًا:

 ﴿َلُو ُمَعقَِّباٌت ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َوِمْف َخْمِفِو َيْحَفُظوَنُو ِمْف َأْمِر َّللاهِ﴾

 [11] سورة الرعد: اآلية 

ىذا الطريق ال تذىب منو، يكوف فيو مشكمة، ىذه الصفقة ال يعطي ربنا توجيًيا لممبلئكة أف احفظوا فبلنًا، تجد 
تشترىا يقوؿ لؾ: عّص قمبي، يكوف فييا تفميس، يحفظونو مف أمر هللا، هللا يوجيؾ، أنت معو، يوجيؾ في أمر 

 حياتؾ، في عبلقاتؾ، في تجارتؾ، في صناعتؾ، في زراعتؾ، ىذه رائعة جدًا:

 ِو َوِمْف َخْمِفِو َيْحَفُظوَنُو ِمْف َأْمِر َّللاهِ﴾﴿َلُو ُمَعقَِّباٌت ِمْف َبْيِف َيَديْ 

 [11] سورة الرعد: اآلية 

قاؿ ابف عباس: ىـ المبلئكة يحفظونو بأمر هللا، فأنت أيضًا معؾ مرافقة كبيرة جدًا، أنت كونؾ مؤمًنا معؾ 
هللا عز وجل، المؤمف ال مبلئكة مف أمر هللا تحفظؾ يا عبد هللا، حياتؾ غالية عمى هللا، وسبلمتؾ غالية عمى 

يذىب رخيصًا بسبب تافو، فيو غاٍؿ عمى هللا، يوجد حولو مف يحفظو، قاؿ ابف عباس: ىـ المبلئكة يحفظونو 
ف األجل جنة  بأمر هللا، ويقوؿ عمي رضي هللا عنو: إف مع كل رجل ممكيف يحفظانو مما لـ يقدر هللا عميو، وا 

 هللا.حصينة، ماداـ األجل في فسحة فيو في حفع 
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مريضة جاءىا طبيب، قاؿ ليا: معؾ مرض خبيث، ثبلثة أياـ وستموتيف، بكل صراحة، انيارت انيياًرا نفسًيا 
نيائيا، فطمبوا طبيًبا مؤمًنا، أوؿ ما جاء قالت لو: أموت ؟ قاؿ ليا: نعـ، وأنا سأموت، يمكف أف تحضرؼ أنِت 

وعالجيا، ولحكمة أرادىا هللا عز وجل جعل شفاءىا عمى يد جنازتي، ىكذا قاؿ ليا الطبيب، لكف هللا خمق الشفاء، 
ىذا الطبيب، وعاشت، قاؿ مجاىد: " ما مف عبد إال لو ممؾ يحفظو في نومو ويقظتو مف اإلنس والجف واليواف "، 
 أحيانًا اإلنساف يناـ في خيمة بمنطقة كميا أفاٍع وعقارب، أنت مؤمف، نـ وخذ احتياطؾ، و لكف ال حيمة لؾ، فإذا

 ناـ تحفظو المبلئكة مف أمر هللا.

ـْ َيُكْف َرُسوُؿ َّللاَِّ  ـٍ َقاَؿ َسِمْعُت اْبَف ُعَمَر َيُقوُؿ: َل ـَ َعْف ُجَبْيِر ْبِف َأِبي ُسَمْيَماَف ْبِف ُجَبْيِر ْبِف ُمْطِع  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
َعَواِت ِحيَف ُيْمِسي َوِحيَف ُيْصِبحُ   : َيَدُع َىؤاَُلِء الدَّ

ـه ِإنِّي َأْسَأُلَؾ اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيةَ  ْنَيا َواآْلِخَرِة، المهُي ي َأْسَأُلَؾ اْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ ـه ِإنِّ  ِفي ِديِني َوُدْنَياَي َوَأْىِمي َوَماِلي، ))المهُي
ـه اْحَفْظِني ِمْف َبْيِف َيَديه َوِمْف َخمْ  ـه اْسُتْر َعْوَرِتي، المهُي ِفي، َوَعْف َيِميِني َوَعْف ِشَماِلي، َوِمْف َفْوَِي، َوَأُعوُذ المهُي

 ِبَعَظَمِتَؾ َأْف ُأْغَتاَؿ ِمْف َتْحِتي ((

 َقاَؿ َوِكيٌع: َيْعِني اْلَخْسَف.

 ] النسائي، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [

 يمشي عمى لغـ، يقوؿ لؾ: لـ يعد موجودًا، طار، دعاء لطيف.

أنو مف حفع هللا في صباه وقوتو حفظو هللا في حاؿ كبره، وضعف قوتو، ومتعو بسمعو وبصره مف القوانيف الثابتة 
وحولو وقوتو وعقمو، وقد كاف بعض العمماء قد تجاوز المئة، أحد شيوخ األزىر الصالحيف عاش مئة وثبلثيف 

وىو متمتع بقوتو وعقمو،  عامًا، وكاف يتمتع بعقمو وقوتو وسمعو وبصره، ىنا ورد أنو أحد العمماء جاوز المئة،
فوثب يومًا وثبة شديدة، فعوتب في ذلؾ، معقوؿ بالمئة ىذه الوثبة، فقاؿ ىذا العالـ: ىذه جوارح حفظناىا عف 
المعاصي في الصغر، فحفظيا هللا عمينا في الكبر، مف عاش تقيًا عاش قويًا، عكس ذلؾ رأػ بعض السمف 

و في أمّس الحاجة إلى دخل وفير ؛ أصبح إنتاجو قميبل، وحاجاتو شيخًا يسأؿ الناس، واإلنساف وىو في شيخوخت
كثيرة، عكس الشاب، إنتاجو كثير، وحاجاتو قميمة، فبعض السمف الصالح رأػ شيخًا يسأؿ الناس يتكففيـ، فقاؿ: 
إف ىذا ضعيف، ضيع هللا في صغره، فضيعو في كبره، أروع شيء في الحياة شيخوخة مؤمف تجده متمتًعا 
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بعزة، بمحاكمة جيدة، بعقل كبير، بمكانة اجتماعية، و في الثمانيف، وهللِا التقيت مع أحد اإلخواف العمماء  بكرامة،
قاؿ لي: أنا عمرؼ خمس وثمانوف سنة، قمت لو: كيف صحتؾ ؟ قاؿ لي: عمى ىذا العمر ممتازة، عندؼ 

حيانًا يأتي مشيًا، وأحيانًا يكوف راكبًا، متاعب، لكف في ىذا السف ممتازة، يأتي مف آخر المدينة إلى مركز عممو، أ
لذلؾ العبارة الثابتة: حفظناىا عف المعاصي في الصغر فحفظيا هللا عمينا في  وىو في الخامسة والثمانيف، 
 الكبر، مف عاش تقيًا عاش قويًا.

 عندنا بشارة أبعد مف ذلؾ، عندما قاؿ ربنا:

 ﴿َوَكاَف َأُبوُىَما َصاِلحًا﴾

 [82آلية ] سورة الكيف: ا

معنى ذلؾ أف المؤمف يحفع هللا لو أوالده، قاؿ سعيد بف المسيب البنو: "إني ألزيد في صبلتي مف أجمؾ رجاء أف 
 أحفع فيؾ "، أؼ أنا أزيد مف صبلتي مف أجمؾ، لعل هللا يحفظؾ بعد مماتي، ثـ تبل ىذه اآلية:

 ﴿َوَكاَف َأُبوُىَما َصاِلحًا﴾

 [82] سورة الكيف: اآلية 

عمر بف عبد العزيز يقوؿ: " ما مف مؤمف يموت إال حفظو هللا في عقبو، وعقب عقبو "، بل إف أحد  سيدنا
العمماء يقوؿ: "إف هللا ليحفع بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حولو، فما يزالوف في حفع هللا وفي 

ساف، وىناؾ قصص كثيرة جدًا، بعضيـ قاؿ: ستره "، حتى إف بعض الحيوانات المؤذية قد يسخرىا هللا لحفع اإلن
 إني ألعصي هللا فأعرؼ ذلؾ في خمق خادمي ودابتي.

إف شاء هللا في الدرس القادـ نتابع ىذا الموضوع، ولكف أبرز ما في ىذا الحديث أولو، اجعل ىذا الحديث أو ىذه 
 الفقرة مف الحديث شعارًا لؾ 

َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه
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 س: بالحفع حفع أمر هللا بتطبيقو، حفع نييو باجتنابو، حفع حدوده بعدـ تجاوزىا، ىذا الحفع.ممخص الدر 

اآلف يحفع هللا لؾ صحتؾ وأوالدؾ وزوجتؾ ومالؾ، بقي في الدرس القادـ الحفع األرقى، وىو أف يحفع لؾ دينؾ 
ى، فيذا الحديث مف جوامع واستقامتؾ، أف يحفظؾ مف الشيوات المردية، مف الشبيات المضمة، ىناؾ حفع أرق

 الكمـ، ومف أصوؿ الديف، وأرجو هللا سبحانو و تعالى أف يوفقني في درس قادـ إلى متابعة شرحو. 

 والحمد  رب العالميف 
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 2( : يا غالـ إني أعممؾ كممات احفظ هللا يحفظؾ 027 - 037الدرس )

 22-09-1991لدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: لفضيمة ا -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
رنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأ

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

: النص الذؼ يمي نص القرآف الكريـ مف حيث القوة في النظـ، والقوة في التعبير، ومف حيث  أييا اإلخوة األكاـر
مق في صحتو ىو نص النبي عميو الصبلة والسبلـ، وميما وجدنا متسعًا لفيـ كبلـ النبي عميو المضموف المط

 الصبلة والسبلـ فيمًا دقيقًا واسعًا شامبًل عميقًا فنحف في أعمى درجات الفوز.

وِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ مف أحاديث النبي عميو الصبلة والسبلـ الجامعة المانعة، َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ: ُكْنُت َخْمَف َرسُ 
ـَ َيْوًما َفَقاَؿ:   َعَمْيِو َوَسمَّ

َ َتِجْدُه ُتَجاَىَؾ، ِإَذا َسَأْلَت فَ  َ َيْحَفْظَؾ، اْحَفْظ َّللاه ـُ، ِإنِّي ُأَعمُِّمَؾ َكِمَماٍت، اْحَفْظ َّللاه َذا اْسَتَعْنَت ))َيا ُغاَل اْسَأْؿ َّللاهَ، َواِ 
ََْد َكَتَبُو َّللاهُ َفاْسَتِعْف ِباَّللهِ، َواعْ  ـْ َيْنَفُعوَؾ ِإَّله ِبَشْيٍء  ـْ َأفه اْْلُمهَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَمى َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبَشْيٍء َل َلَؾ، َوَلْو  َم

ُ َعَمْيَؾ، ُرِفَعْت ا ََْد َكَتَبُو َّللاه وَؾ ِإَّله ِبَشْيٍء  ـْ َيُضرُّ وَؾ ِبَشْيٍء َل ُحُف((اْجَتَمُعوا َعَمى َأْف َيُضرُّ ْت الصُّ ـُ، َوَجفه اَل َْ  ْْلَ

 ]رواه الترمذؼ و قاؿ حديث حسف صحيح[ 
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ـَ َفَقاَؿ:   وفي رواية غير الترمذؼ َعِف اْبِف َعبَّاٍس َأنَُّو َقاَؿ: ُكْنُت َرِديَف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ، َأاَل أَُعمُِّمَؾ كَ ) ـُ، َأْو َيا ُغَميِّ ؟ َفُقْمُت: َبَمى، َفَقاَؿ: اْحَفْع َّللاََّ َيْحَفْظَؾ، اْحَفْع َّللاََّ َتِجْدُه )َيا ُغبَل ِمَماٍت َيْنَفُعَؾ َّللاَُّ ِبِيفَّ
َذا اْسَتَعنْ  َذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاََّ، َواِ  ِة، َواِ  دَّ ـُ َت َفاْسَتِعْف َأَماَمَؾ، َتَعرَّْؼ ِإَلْيِو ِفي الرََّخاِء َيْعِرْفَؾ ِفي الشِّ ِ، َقْد َجفَّ اْلَقَم ِباّلِلَّ
ـْ َيْكُتْبُو َّللاَُّ َعمَ  ـْ َجِميًعا َأَراُدوا َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبَشْيٍء َل ْف َأَراُدوا َأْف ِبَما ُىَو َكاِئٌف، َفَمْو َأفَّ اْلَخْمَق ُكمَُّي ـْ َيْقِدُروا َعَمْيِو، َواِ  ْيَؾ َل

ـْ َيْكُتْبُو َّللاَُّ عَ  وَؾ ِبَشْيٍء َل ْبِر َعَمى َما َتْكَرُه َخْيًرا َكِثيًرا، َوَأفَّ النَّْصَر َمَع َيُضرُّ ـْ َأفَّ ِفي الصَّ ـْ َيْقِدُروا َعَمْيِو، َواْعَم َمْيَؾ َل
ْبِر، َوَأفَّ اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرِب، َوَأفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ((  الصَّ

 ] الترمذؼ، أحمد [

أصوؿ الديف، واألحاديث التي تنطوؼ عمى أصوؿ لمديف تعد مف أركاف الذؼ أراه أف ىذا الحديث فيو عدد مف 
 األحاديث، فكممة احفع هللا يحفظؾ مثبًل:

ـْ﴾ ُ َُُموَبُي  ﴿َفَممها َزاُغوا َأَزاَغ َّللاه

 [5] سورة الصف: اآلية 

الطمب وجواب احفع هللا يحفظؾ، فاذكروني أذكركـ، إف تنصروا هللا ينصركـ، ىذه العبلقة والمشاكمة بيف فعل 
الطمب، ىذه المشاكمة والعبلقة الحتمية يمكف أف يعبر عنيا بقانوف، أحيانًا بيف ىذا الشيء وىذا الشيء عبلقة 
ضرورية، المعادف تتمدد بالحرارة، قانوف، العبلقة بيف الحرارة والتمدد عبلقة حتمية ضرورية شاممة، لذلؾ حينما 

 ا جزائيِّا، التركيب الشرطي مثل: تجد تركيًبا َشرطيِّا أو تركيًبا طمبيِّ 

 َّل يذىب العرؼ بيف هللا والناس        مف يفعل الخير َّل يعدـ جوازيو

ىذا تركيب شرطي، أو اجتيد تنجح، ىذا تركيب طمبي جزائي، فإذا ورد في المغة تركيب كيذا التركيب فاعمـ أف 
ع هللا ؟ نرجو هللا سبحانو وتعالى أف نمضي ىذه العبلقة حتمية بيف المقدمة والنتيجة، احفع هللا، ما معنى احف

 الساعة بتوفيقو بفقرة أو فقرتيف مف ىذا الحديث

َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه
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 الفعل و الجواب مف صيغة واحدة، احفع يحفع، اذكر يذكر:

ـْ﴾  ﴿َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُك

 [152] سورة البقرة: اآلية 

َ يَ  ﴾﴿ِإْف َتْنُصُروا َّللاه ـْ  ْنُصْرُك

 [7] سورة دمحم: اآلية 

 احفع يحفع،

َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه

الجواب حتمي، العبلقة بيف الطمب والجواب عبلقة حتمية، أْؼ عبلقة سبب بنتيجة، ))اْحَفْع َّللاََّ َيْحَفْظَؾ((، ومف 
ف في حفع هللا ؟ أف يكوف في رعايتو منا ال يتمنى أف يحفظو هللا تعالى ؟ مف منا ال يتمنى مف كل أعماقو أف يكو 

؟ ألف هللا ىو القوؼ، أنت كمما التجأت إلى قوؼ تشعر بالطمأنينة أكثر، لو اعتمدت عمى إنساف عنده بعض 
القوة، وجاء مف ىو أقوػ منو انيار ظيرؾ، لكف إذا التجأت إلى أقوػ األقوياء، إذا التجأت إلى خالق األرض 

 والسماوات،

 َيْحَفْظَؾ(( ))اْحَفْظ َّللاهَ 

 اآلف نريد أف نفيـ ماذا يعني النبي عميو الصبلة والسبلـ مف قولو: ))اْحَفْع َّللاََّ َيْحَفْظَؾ((.

أواًل: احفع حدوده، وحقوقو، وأوامره ونواىيو، مف ىو ولي هللا ؟ يا جنيد أىو الذؼ يطير في السماء ؟ قاؿ: ال، 
الذؼ يبكي في الصبلة ؟ قاؿ: ال، مف ىو الولي ؟ قاؿ: الذؼ  أىو الذؼ يمشي عمى وجو الماء ؟ قاؿ: ال، أىو

 تجده عند األمر والنيي، مقياس واحد يرفعؾ عند هللا أف تكوف مطبقًا ألمره ونييو، احفع حدوده:

 ﴿ِتْمَؾ ُحُدوُد َّللاهِ َفاَل َتْعَتُدوَىا﴾

 [229] سورة البقرة: اآلية 
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 ا﴾﴿ِتْمَؾ ُحُدوُد َّللاهِ َفاَل َتْقَرُبوىَ 

 [187] سورة البقرة: اآلية 

ىذا ال يجوز، ال أفعمو وربِّ الكعبة، ىذا ال أوافق عميو، ىذا العقد ال أوقعو، البضاعة محرمة، ىذا المقاء ال 
أحضره، ألنو مختمط، ىذه الطريقة في البيع ال أوافق عمييا، فييا شبية، ىذا العمل لف أمضيو، فيو إيقاع أذػ 

 ىبمؤمف، أو بإنساف، معن

َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه

 حدوده في األمر والنيي، لذلؾ المؤمف:

ـُ اْلِخَيَرُة ِمْف َأْمِرىِ  ُ َوَرُسوُلُو َأْمرًا َأْف َيُكوَف َلُي ﴾﴿َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍف َوََّل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َََضى َّللاه  ـْ

 [36] سورة األحزاب: اآلية 

أفعل ىذا أو غير معقوؿ ؟ مف أنت حتى تقوؿ: معقوؿ أـ غير معقوؿ ؟ أنت  التردد، وهللِا ىل مف المعقوؿ أف
 أماـ أمر إليي، فإذا فكرت في أف تفعمو أو أاّل تفعمو فمست مؤمنًا:

ـُ اْلِخَيَرُة ِمْف َأْمِرىِ  ُ َوَرُسوُلُو َأْمرًا َأْف َيُكوَف َلُي ﴾﴿َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍف َوََّل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َََضى َّللاه  ـْ

 [36] سورة األحزاب: اآلية 

 إذًا احفع حدوده وحقوقو وأوامره ونواىيو.

التفصيل: وحفع ذلؾ ىو الوقوؼ عند أوامره باالمتثاؿ، أمرؾ أف تصمي، أمرؾ أف تغض البصر، أمرؾ أف تقوؿ 
حسف لمناس حسنًا، أمرؾ أف تصل رحمؾ، أمرؾ أف تنصف الناس مف نفسؾ، أمرؾ أف تقرأ القرآف، أمرؾ أف ت

إلى كل األناـ، ىذه أوامر، وعند نواىيو باالجتناب ىذه الحفع، تطبيق األمر، واجتناب النيي، وعند حدوده بعدـ 
التجاوز، فمف فعل ىذا كاف مف الحافظيف، أنت حفظت، احفع هللا يحتاج إلى تفسير، احفع أوامر هللا بالتطبيق، 

نشب خبلؼ بينؾ وبيف زوجتؾ، ىذا الخبلؼ يستحق أف احفع نواىيو باالجتناب، احفع حدوده بعدـ التجاوز، 
تعاتبيا، أف تعرض عنيا، لكف ال يستأىل أف تطمقيا، تجاوزت الحدود، ال تطمق المرأة إال مف ريبة، إذا شككت 
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في أخبلقيا، إذا خانتؾ، ىذا العمل يقتضي الطبلؽ، أما إذا غاضبتؾ أو غاضبتيا أو قصرت في حقؾ عاتبيا، 
 نيا، أما أف توقع الطبلؽ بسبب ال يستأىمو الطبلؽ فقد تجاوزت الحدود.اىجرىا، أعرض ع

 استمعوا أييا اإلخوة إلى قوؿ هللا عز وجل حينما قاؿ:

 ﴿َىَذا َما ُتوَعُدوَف ِلُكلِّ َأوهاٍب َحِفيٍظ﴾

 [32] سورة ؽ: اآلية 

 بيا، يحفع الحدود فبل يتجاوزىا:مف ىو الحفيع ؟ يحفع حدود هللا، يحفع األوامر فيطبقيا، يحفع النواىي فيجتن

ْحَمَف ِباْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْمٍب ُمِنيٍب )32﴿َىَذا َما ُتوَعُدوَف ِلُكلِّ َأوهاٍب َحِفيٍظ )  (﴾33( َمْف َخِشَي الره

 ] سورة ؽ [

وحدوده  اآلف ما ىي أبرز ىذه األوامر ؟ فيمنا قبل قميل أف حفع هللا ىو حفع أمره بالتطبيق، ونييو باالجتناب،
بعدـ التجاوز، ما ىي أبرز أوامر هللا عز وجل ؟ أجمع العمماء عمى أنيا الصبلة، مف أقاميا فقد أقاـ الديف، و 

 مف ىدميا فقد ىدـ الديف، ال خير في ديف ال صبلة فيو.

 ربنا عز وجل يقوؿ:

اَلِة اْلُوْسَطى﴾ َمَواِت َوالصه  ﴿َحاِفُظوا َعَمى الصه

 [238] سورة البقرة: اآلية 

 وقاؿ:

ـْ ُيَحاِفُظوَف﴾ ـْ َعَمى َصَمَواِتِي  ﴿َوالهِذيَف ُى

 [9] سورة المؤمنوف: اآلية 
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 :صمى هللا عميو و سمـوَعْف َكْعِب ْبِف ُعْجَرَة َقاَؿ: َقاَؿ 

ََاَؿ: َفِإفه  ـُ،  ُ َوَرُسوُلُو َأْعَم ـْ َعزه َوَجله ؟ َُْمَنا: َّللاه اَلَة  ))َأَتْدُروَف َما َيُقوُؿ َربُُّك ـْ َعزه َوَجله َيُقوُؿ: َمْف َصمهى الصه َربهُك
ـْ ُيَضيِّْعَيا اْسِتْخَفاًفا ِبَحقَِّيا َفَمُو َعَميه َعْيٌد َأْف ُأْدِخَمُو اْلَجنه  ِتَيا، َوَحاَفَظ َعَمْيَيا، َوَل  َة((ِلَوَْ

 ] أحمد، الدارمي [ 

ِ ْبِف َعْمٍرو َعْف النَِّبيِّ  بَلَة َيْوًما َفَقاَؿ:  وَعْف َعْبِد َّللاَّ ـَ َأنَُّو َذَكَر الصَّ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ))َمْف َحاَفَظ َعَمْيَيا َكاَنْت َلُو ُنوًرا َوُبْرَىاًنا َوَنَجاًة ِمْف النهاِر َيْوـَ اْلِقَياَمِة((

 ] أحمد، الدارمي [

 ىذا أوؿ بند: الحفاظ عمى أوؿ أمر في العبادة، وىو الصبلة.

عندنا أمر آخر: الطيور، ال يحافع عمى الوضوء إال مؤمف، المؤمف دائمًا متوضئ، خرج مف بيتو متوضئًا، أذف 
المغرب دخل وصمى، كاف في مجمس الوضوء صعب، في ىذا المجمس نصمي، أنا متوضئ، والحمد ، 

لوقت المناسب، في الوقت فالمحافظة عمى الوضوء مف فروع المحافظة عمى الصبلة، ماداـ ىمؾ أف تصمي في ا
المستحب، وأف تؤدؼ الصبلة عمى وجييا، إذًا يجب أف تستعد ليا بالوضوء الدائـ، لذلؾ َعْف َثْوَباَف َقاَؿ َقاَؿ 

: ـَ  َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ))ََّل ُيَحاِفُظ َعَمى اْلُوُضوِء ِإَّله ُمْؤِمٌف((

 [ ] ابف ماجو، أحمد، الدارمي

ف كاف ىناؾ تحفع في بعض فقراتو أنو: " مف أحدث، ولـ يتوضأ فقد جفاني،  يوجد قوؿ يرويو أكثر العمماء، وا 
ومف توضأ، ولـ يصلِّ فقد جفاني، ومف صمى، ولـ يدعني فقد جفاني، ومف دعاني، ولـ أجبو فقد جفوتو، ولست 

 برب جاؼ، ولست برب جاؼ، ولست برب جاؼ ".
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 الصموات، والمحافظة عمى الوضوء ىذا معنى: إذًا المحافظة عمى

َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه

 يوجد حفع ثالث:

ـْ﴾  ﴿َواْحَفُظوا َأْيَماَنُك

 [89] سورة المائدة: اآلية 

 ألتفو سبب تقوؿ: وهللِا العظيـ كذا، طوؿ بالؾ، لكي تبيع بنطااًل تقسـ أيماًنا مغمظة، هللا قاؿ:

﴾﴿َواْحَفُظوا َأْيَماَنكُ   ـْ

 [89] سورة المائدة: اآلية 

 : ـَ  ال تحمف إال ألمر ذؼ باؿ، وقد استحمفت، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْمَعِة، َمْمَحَقٌة ِلْمَكْسِب واْلَبَرَكَة((  ))اْلَيِميُف اْلَكاِذَبُة َمْنَفَقٌة ِلمسِّ

 مـ، النسائي، أبو داود، أحمد [] البخارؼ، مس

 اليميف الكاذبة تدع الديار ببلقع:

ـْ﴾  ﴿َواْحَفُظوا َأْيَماَنُك

 [89] سورة المائدة: اآلية 

: ـَ ِ ْبِف َمْسُعوٍد َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  احفع هللا يحفظؾ، َعْف َعْبِد َّللاَّ

ََاَؿ: َلْيَس َذاَؾ، َوَلكِ ))اْسَتْحُيوا ِمْف َّللاهِ   ،ِ ََاَؿ: َُْمَنا: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ، ِإنها َنْسَتْحِيي، َواْلَحْمُد َّللِه فه  َحقه اْلَحَياِء، 
 ْوَت َواْلِبَمى((اَِّلْسِتْحَياَء ِمْف َّللاهِ َحقه اْلَحَياِء َأْف َتْحَفَظ الرهْأَس َوَما َوَعى، َواْلَبْطَف َوَما َحَوى، َوْلَتْذُكْر اْلمَ 

 ] الترمذؼ، أحمد [
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الرأس وما وعى، ما في الرأس ؟ فيو لساف، وفيو عيف، وفيو أذف، يبدو أف المساف لخروج المعاني، والعيوف واألذف 
ذا كففت عف سماع  لتمقف الصور الصوتية والبصرية، فإذا غضضت بصرؾ عف محاـر هللا فقد حفظت عينؾ، وا 

ذا استقاـ لسانؾ، فمـ  الغيبة والنميمة والمنكر والفحش وقوؿ الزور وشيادة الزور والغناء فقد حفظت أذنؾ، وا 
ينيش أعراض المؤمنيف، ولـ يتكمـ بما ال يرضي رب العالميف، فالرأس فيو العيف واألذف والمساف، وحفع المساف 

حفع األذف بكفيا عف بقوؿ الحق، واجتناب ما نيى هللا عنو، وحفع العيف بغض البصر عف عورات المسمميف، و 
 سماع ما ال يرضي هللا عز وجل، قاؿ: 

 ))َأْف َتْحَفَظ الرهْأَس َوَما َوَعى، َواْلَبْطَف َوَما َحَوى((

ماذا في البطف ؟ ماذا في أعمى البطف ؟ القمب، ما المعصية التي يمكف أف يرتكبيا القمب ؟ أف يعقل، أف يصر 
ا عز وجل، إذًا أف يحفع قمبو مف سوء الظف با، أف يحفع قمبو عمى جيل أو استكبار، أو أف يسيء الظف ب

مف أمراض النفس، مف العجب، الكبر، االستعبلء، الحقد، األنانية، وأيضًا يوجد معدة، أف يحفع ىذا البطف مف 
 أكل الماؿ الحراـ،

 ))يا سعد، أطب مطعمؾ تكف مستجاب الدعوة((

 ]الطبراني في الصغير عف سعد[

نا الحفاظ عمى الصبلة، والحفاظ عمى الوضوء، والحفاظ عمى الطيارة، والحفاظ عمى األيماف، والحفاظ أصبح مع
 عمى الرأس وما وعى، والبطف وما حوػ، ىذا كمو تحت قوؿ النبي الكريـ:

َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه

 القمب: قاؿ تعالى:

ـُ َما ِفي َأْنفُ  َ َيْعَم ـْ َفاْحَذُروُه﴾﴿َواْعَمُموا َأفه َّللاه  ِسُك

 [235] سورة البقرة: اآلية 
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عبدؼ طيرت منظر الخمق سنيف، أفبل طيرت منظرؼ ساعة ؟ هللا عز وجل دائمًا وأبدًا ناظر إلى قمبؾ، فما في 
ىذا القمب ؟ ىل بو حقد، بو ضغينة، فيو شحناء ؟ فيو بغض لمسمـ ؟ فيو قطيعة رحـ ؟ فيو استعبلء عمى خمق 

 هللا ؟

ـْ َفاْحَذُروُه﴾﴿َواعْ  ـُ َما ِفي َأْنُفِسُك َ َيْعَم  َمُموا َأفه َّللاه

 [235] سورة البقرة: اآلية 

 هللا عز وجل جمع ىذا كمو فقاؿ:

ْم ََ َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَؾ َكاَف َعْنُو َمْسُئوًَّل﴾  ﴿ِإفه السه

 [36] سورة اإلسراء: اآلية 

ـَ مف أغرب ما ورد عف النبي عم يو الصبلة والسبلـ حديٌث َعْف َسْيِل ْبِف َسْعٍد َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 َقاَؿ:

 ))َمْف َيْضَمْف ِلي َما َبْيَف َلْحَيْيِو َوَما َبْيَف ِرْجَمْيِو َأْضَمْف َلُو اْلَجنهَة((

 ] البخارؼ، الترمذؼ، أحمد [ 

يـ ؟ ىناؾ شيئاف كافياف إلدخاؿ اإلنساف جينـ، لسانو وفرجو، قاؿ عميو الصبلة و المحياف الفّكاف، ماذا ُيف
 السبلـ: 

 ))َمْف َيْضَمْف ِلي َما َبْيَف َلْحَيْيِو((

أؼ المساف، في المساف غيبة، في المساف نميمة، في المساف قوؿ زور، في المساف كذب، في المساف تدليس، في 
 ء، في المساف احتقار، آالؼ المعاصي.المساف بذاءة، في المساف استعبل

ـَ ِفي َسَفٍر َفَأْصَبْحُت َيْوًما َقِري ًبا ِمْنُو َوَنْحُف َنِسيُر َفُقْمُت: َعْف ُمَعاِذ ْبِف َجَبٍل َقاَؿ ُكْنُت َمَع النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
نَّا َلُمَؤاَخُذوَف ِبَما َنَتَكمَّ  ِ َواِ   ـُ ِبِو ؟ َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ َّللاَّ
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ـْ ِإَّله َحَص  ـْ َأْو َعَمى َمَناِخِرِى (())َِِكَمْتَؾ ُأمَُّؾ َيا ُمَعاُذ، َوَىْل َيُكبُّ النهاَس ِفي النهاِر َعَمى ُوُجوِىِي ـْ  اِئُد َأْلِسَنِتِي

 ] الترمذؼ، النسائي، ابف ماجو، أحمد [

قاؿ شخص لزوج مازحًا انتبو لبيتؾ ؟ فظف الزوج أف في  أؼ يمكف أف يدخل إنساف إلى النار مف المساف فقط، إذا
أخبلؽ زوجتو خمبًل فطمقيا تعسفًا، وشردىا، وشرد أوالدىا، أسرة تدمرت، ألف إنساًنا تكمـ بكممة ليس متيقنًا منيا، 

 ليذا ورد عف النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))َذؼ محصنة ييدـ عمل مئة سنة((

 أبي ىريرة[]الفردوس بمأثور الخطاب عف 

أف تخوض في أعراض المسمميف، أف تفرؽ بيف شريكيف، بيف زوجيف، بيف أخويف، بيف جاريف، بيف مؤمنيف، 
 فبلف إياؾ أف تسّمـ عميو، ىذا مف أخبلؽ المؤمنيف ؟ فمذلؾ:

 ))َمْف َيْضَمْف ِلي َما َبْيَف َلْحَيْيِو َوَما َبْيَف ِرْجَمْيِو َأْضَمْف َلُو اْلَجنهَة((

 ىذا أف إرادتو قوية جدًا، فيو ضابط لمسانو، وضابط لشيوتو، انتيى األمر: معنى

ـْ َخاِشُعوَف )0﴿ََْد َأْفَمَح اْلُمْؤِمُنوَف ) ـْ ِفي َصاَلِتِي ـْ َعِف المهْغِو ُمْعِرُضوَف )2( الهِذيَف ُى ـْ 3( َوالهِذيَف ُى ( َوالهِذيَف ُى
ـْ َحاِفُظوَف )( َوالهِذيَف ىُ 4ِلمزهَكاِة َفاِعُموَف ) ـْ َغْيُر َمُموِميَف 5ـْ ِلُفُروِجِي ـْ َفِإنهُي ـْ أْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُي ( ِإَّله َعَمى َأْزَواِجِي

ـُ اْلَعاُدوَف )6)  (﴾7( َفَمِف اْبَتَغى َوَراَء َذِلَؾ َفُأوَلِئَؾ ُى

 ] سورة المؤمنوف [

 المؤمنوف عف المغو معرضوف، ولفروجيـ حافظوف، قاؿ:

 )َمْف َيْضَمْف ِلي َما َبْيَف َلْحَيْيِو َوَما َبْيَف ِرْجَمْيِو َأْضَمْف َلُو اْلَجنهَة(()

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

632 

والحقيقة مف معموماتكـ المنسية أف طريق حفع الفرج ىو غض البصر، ألف هللا عز وجل قدـ غض البصر عمى 
 حفع الفرج، قاؿ تعالى:

وا ِمْف َأْبَصارِ  ﴾﴿َُْل ِلْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ ـْ ـْ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُي  ِى

 30] سورة النور: اآلية 

فتقديـ غض البصر عمى حفع الفرج دليل أف طريق حفع الفرج ىو غض البصر، وهللا سبحانو وتعالى أثنى  
 عمى المؤمنيف بصفة واحدة أو بصفات عدة، مف أبرزىا قاؿ:

ـْ َواْلَحاِفَظاِت َوالذهاِكرِ  ـْ َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيمًا﴾﴿َواْلَحاِفِظيَف ُفُروَجُي ُ َلُي َ َكِِيرًا َوالذهاِكَراِت َأَعده َّللاه  يَف َّللاه

 [35] سورة األحزاب: اآلية 

انظر إلى ىذه الصفة: مؤمف حافع لفرجو، شيوة أودعيا هللا في كل إنساف وفي األنبياء، سمح لؾ بقناة نظيفة 
ف إبميس طبّلع رّصاد ػ ىي الزواج، فضمف المسموح أىبًل وسيبًل، ال محـر ممنوع، ولو قطع اإلنساف إربًا إربًا، وا 

إبميس ذكي جدًا، لكف ذكاءه شيطاني، أو ذكاء إبميسي، ألنو ػ وما ىو مف فخوخو ػ عنده خمسوف فخًا لممؤمف ػ 
ا هللا و اتقوا فخ ػ شبكة أو مصيدة ػ بأوثق بصيده في األتقياء مف النساء، أؼ المرأة في يد إبميس أكبر فخ، اتقو 

ـَ َقاَؿ:   النساء، َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َساِء(( َؿ ِفْتَنِة َبِني ِإْسَراِئيَل َكاَنْت ِفي النِّ َساَء، َفِإفه َأوه ْنَيا، َواتهُقوا النِّ  ))اتهُقوا الدُّ

 حمد [] مسمـ، الترمذؼ، ابف ماجو، أ

وأنا أعتقد عمى مستوػ الشباب أف يؤتى مف أكل الماؿ الحراـ أبعد مف أف يؤتى مف النساء، أؼ ىناؾ شيئاف 
نقطتا ضعف في حياة اإلنساف ؛ الماؿ والمرأة، فإذا كنت محصنًا مف أف تأكل مااًل حرامًا، وكنت محصنًا مف أف 

عشار المعاصي مف الماؿ والنساء، الشباب أكثر تفعل ما ال يرضي هللا مع امرأة فقد حفظت دينؾ، تسعة أ 
 المعاصي مف النساء، لذلؾ إف هللا ليباىي المبلئكة بالشاب التائب، يقوؿ: انظروا عبدؼ ترؾ شيرتو مف أجمي.
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: ـَ  َعْف ُعْقَبَة ْبِف َعاِمٍر َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ابِّ َلْيَسْت َلُو َصْبَوٌة(( ))ِإفه َّللاهَ َعزه   َوَجله َلَيْعَجُب ِمْف الشه

 ] أحمد [

وكل شيء بحسابو، الذؼ يعف عف النساء قبل الزواج أوؿ مكافأة لو زواج ميموف، زواج موفق، زواج يسعده 
سابو طواؿ حياتو، ومف شذ قبل الزواج، لعف هللا الذواقيف والذواقات، عاقبو هللا بزواج شقي، كل شيء في ح

الدقيق، ورد عف النبي عميو الصبلة والسبلـ أف أحد أصحابو سألو: يا رسوؿ هللا كيف أحفع فرجي ؟ فقاؿ عميو 
 الصبلة والسبلـ: ال تضعو إال في حبلؿ.

أنا في كتاب الجامع الصغير مف أحاديث البشير النذير كتاب مف أشير كتب الحديث، وفي ىذا المسجد مف 
كبيرًا منو، ىذا الكتاب ألطف ما فيو أف األحاديث مبوبة وفق أوائل حروفيا، مثبًل كممة سنوات عدة درست قسمًا 

حق، ىناؾ أكثر مف خمسة عشر حديثًا تبدأ بكممة حق، حق المسمـ عمى المسمـ، حق األب عمى ابنو، حق 
مسمـ عمى هللا أف االبف عمى أبيو، حق الزوجة عمى زوجيا، إال في حديث واحد حينما أقرأه يقشعر جمدؼ، حق ال

يعينو إذا أراد العفاؼ، مسمـ أراد أف يعف عف الحراـ حق عمى هللا أف يعينو، هللا عز وجل ييسر األمور تيسيرًا 
 عجيبًا، في البيت واألثاث والزوجة الصالحة.

عًا سمعت أف شابًا فتح محبل صغيًرا في أحد أحياء دمشق، وبيذا الحي يوجد أبنية شاىقة وأبنية فخمة، وطب
األبنية فييا أسٌر غنية، والفتيات داخبلت وخارجات مف ىذه البيوت، ىذا الشاب تاقت نفسو لمزواج، وال يجد ما 
يممؾ، طمب مف أمو أف تخطب لو مف ىذه البيوتات سخرت أمو منو، أنت ال تممؾ شيئًا، وىؤالء أغنياء، قاؿ ليا: 

باستقامتو، لكف ال يممؾ شيئًا، فمما ضغط عمييا ذىبت  لكف أنا مستقيـ، وال أعرؼ الحراـ في حياتي، ىو يعتز
إلى بعض ىذه البيوت، ولـ تطمب منيـ شيئًا، لكنيا ذىبت مداراة البنيا، مف غير المعقوؿ أف يعطوىا، مستحيل، 
كانت تقوؿ لو: يا بني طمبت، ولـ يعطوني، كاف يصدقيا، ىي تكذب عميو، و ىو يصدقيا، البيت الفبلني أمو 

المستحيل أف يقبموا بو، شاب ال يممؾ شيئًا، ف ثقتو با عز وجل، قصة واقعية، قبل أشير جاءه رجل واقعية، 
مف سكاف ىذا الحي، قاؿ لو: يا بني أمتزوج أنت ؟ قاؿ لو: ال، با يا سيدؼ، قاؿ لو: عندؼ فتاة عمرىا أربعة 

ناسبة جدًا، لكف ال يوجد شيء، فمما جاءه مرة عشر عامًا تناسبؾ، أرسل أمؾ لمبيت الفبلني، فأرسل أمو، البنت م
ثانية، قاؿ لو: يا سيدؼ، البنت مناسبة، أما أنا ال أممؾ شيئًا، قاؿ لو: ىي والبيت يا بني، أبت نفسو أف يعصي 
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هللا، لكف ال أحد ينتظر مفاجأة كيذه المفاجأة، أما إذا صدقت في طمب الحبلؿ، وعففت عف الحراـ فا سبحانو 
ال يمكف إال أف يكرمؾ،إذا أردت العفاؼ فحق عمى هللا أف يعينؾ، مف ىنا قاؿ عميو الصبلة و السبلـ: ما وتعالى 

شكا لو أحد ضيق ذات يده إال قاؿ لو: اذىب فتزوج، ىو وحده كاٍؼ نفسو، اسع قميبًل، لكف هللا يعينؾ كثيرًا، 
فيموف التوكل أنو يجمس في البيت وينتظر تحرؾ، وهللا يوفق، ابحث، و ييديؾ، اعمل، وهللا يرزقؾ، الناس ي

ـٍ اْلَجْيَشاِنيِّ َقاَؿ َسِمْعُت ُعَمَر َيُقوُؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو وَ  ـَ َيُقوُؿ:الفَرج، َعْف َأِبي َتِمي  َسمَّ

ـْ  ِمِو َلَرَزََُك ـْ َعَمى َّللاهِ َحقه َتَوكُّ ْمُت ـْ َتَوكه ُك  َكَما َيْرُزُؽ الطهْيَر َتْغُدو ِخَماًصا، َوَتُروُح ِبَطاًنا(())َلْو َأنه

 ] الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد [

 الطير لو قاعدة:

 ))َتْغُدو ِخَماًصا، َوَتُروُح ِبَطاًنا((

 يوجد حركة، الحركة فييا بركة، اسع، اسأؿ.

ـْ أَ  َثُي ـَ َقَضى َبْيَف َرُجَمْيِف، َفَقاَؿ أجمل حديث قرأتو مرة: َعْف َعْوِؼ ْبِف َماِلٍؾ َأنَُّو َحدَّ فَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
ـَ اْلَوِكيُل، َفَقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  :اْلَمْقِضيُّ َعَمْيِو َلمَّا َأْدَبَر: َحْسِبَي َّللاَُّ َوِنْع  ـَ

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز، وَ  ـَ اْلَوِكيُل(())ِإفه َّللاه ُ َوِنْع  َلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكْيِس، َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر َفُقْل: َحْسِبَي َّللاه

 ] أبو داود، أحمد [

دقيق جدًا، تقعد ببل سعي لست مؤمنًا، تحرؾ، اسأؿ، ابحث عف وظيفة، ابحث عف عمل، ابحث عف بيت، أخي 
 الت استثنائية، ابحث، دبر أمرؾ، و المدبر، وعمى هللا الباقي، ال أحد يؤجر ؟ أنت ابحث، مف قاؿ لؾ ؟ يوجد حا

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز َوَلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكْيِس((  ))ِإفه َّللاه

 أؼ بالتدبير، بالسعي، عميكـ بالسعي والتدبير والبحث واألخذ باألسباب، وعمى هللا الباقي، 
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ـَ اْلَوِكيُل(())َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر َفُقْل: َحسْ  ُ َوِنْع  ِبَي َّللاه

المحافظة عمى الصبلة، المحافظة عمى الوضوء، المحافظة عمى األيماف، المحافظة عمى الرأس وما وعى، 
 والبطف وما حوػ، ىذه بعض اآليات واألحاديث التي وردت في المحافظة، لذلؾ: احفع هللا.

ا الجواب، حفع هللا لعبده نوعاف، النوع األوؿ: حفظو لو اآلف الجواب: يحفظؾ، ما معنى يحفظؾ ؟ دققوا في ىذ
في مصالح دنياه كحفظو في بدنو، صحة طيبة، وحفظو في ولده، يوجد كثير مف األخطار في المنزؿ، أحيانًا 
إبريق شاؼ يصيب وجو طفل صغير يسبب شقاء لؤلسرة، وجو تشوه، أو فتاة كمما ألقت أميا عمييا نظرة زادت 

 عز وجل حفع لؾ أوالدؾ، الطفل سميـ معافى، ثقب بوتاف مغمق، لو كاف مفتوحًا لكاف الخطُر كبيًرا ألمًا، إذا هللا
جدًا، عممية قمب مفتوح، وبعد عشر سنوات يعافى، ويريد ثمانمئة ألف، نجاحيا بالمئة ثبلثوف، إذا حفع هللا عز 

ي بدنو وولده وأىمو ومالو، احفع هللا وجل لمشخص صحتو وصحة زوجتو وأوالده فيذا شيء عظيـ جدًا، كحفظو ف
يحفظؾ، يحفع لؾ بدنؾ مف األسقاـ واألمراض واألدواء، ويحفع لؾ أوالدؾ، ويحفع لؾ زوجتؾ، ويحفع لؾ 

 مالؾ.

سمعت مف يوميف عف طفمة أصابيا مرض عضاؿ، دفع عمييا أبوىا مميوًنا و نصف المميوف، ثـ ماتت، لـ تمت 
كل ما يممؾ، هللا عز وجل قادر أف ينزع عنؾ كل مالؾ، وأنت راض، ثـ توفت، فقط، قبل أف تموت أنفق عمييا 

طبعًا ىذا موقف بطولي، لكف يمكف لكل شيء تدخره أف يدفعؾ إياه، وأنت راض، فإذا حفع الرجل الرأس وما 
مـ وعى، والبطف وما حوػ، وحفع أمر هللا فمـ يعصو، وحفع أمره فمـ يتجاوزه، فمـ يقترفو، وحفع حدوده ف
يتجاوزىا، أال يحفظو هللا عز وجل ؟ الحفع في بدنؾ، وفي أوالدؾ، وفي زوجتؾ، وفي أىمؾ، والماؿ شقيق الروح، 
أحيانًا الماؿ يصادر، أحيانًا البيت تدفع ثمنو مبمغًا كبيرًا جدًا، ثـ يظير أنو متضعضع، أمر بإخبلء البناء، وليس 

األثماف، تنظيـ، خذ عشرة آالؼ ليرة، وىو سعره ثمانمئة ألف، لو غيره ىذا البيت، أحيانًا منزؿ يذىب بأرخص 
أحيانًا بضاعة تفسد، بضاعة تمفْت في الطريق، البراد تعطل، فواكو سعرىا مبلييف تخمصوا منيا بالصحراء، ذىب 
الماؿ كمو، قصص اإلفبلسات كبيرة جدًا، ألتفو األسباب شخص معو بضاعة في سيارة، السائق لجيمو دخل 

فناـ ثبلثة أياـ، أغمق البراد، فتمفت جميعيا عمى حساب صاحبيا، وعمق بالمحاكـ، فاحفع هللا يحفع لؾ قريتو 
بدنؾ مف األمراض، احفع هللا يحفع هللا لؾ زوجتؾ، إذا أصيبْت زوجُة شخص بمرض عضاؿ فيذه مف 

 المصائب الكبيرة جدًا، احفع هللا يحفع لؾ أوالدؾ، احفع هللا يحفع لؾ مالؾ.
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في الخطبة أحيانًا حينما أدعو إخواننا إلى التبرع أقوؿ ليـ: ادفعوا يدفع هللا عنكـ كل مكروه، ادفعوا ليحفع هللا أنا 
لكـ أموالكـ وأىميكـ وأوالدكـ وصحتكـ، حديث مف أروع األحاديث احفع هللا يحفظؾ، احفظو يحفظؾ، ال أعتقد أنو 

ف في صحة جيدة ىو و زوجتو وأوالده، وأف يحفع هللا لو يوجد شخص مف الحاضريف ال يتمنى مف أعماقو أف يكو 
مالو، كل ىذا إذا حفع حدود هللا، حفع أوامر هللا فطبقيا، حفع نواىيو فمـ يقترفيا، حفع حدوده فمـ يتجاوزىا، 
حافع عمى الصبلة، عمى الطيارة، حافع عمى أيمانو، حافع عمى رأسو وما وعى، وبطنو وما حوػ، ىذا مف 

 اديث.جوامع األح

 اسمعوا إلى قولو تعالى:

 ﴿َلُو ُمَعقَِّباٌت ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َوِمْف َخْمِفِو َيْحَفُظوَنُو ِمْف َأْمِر َّللاهِ﴾

 [11] سورة الرعد: اآلية 

ىذا المؤمف، تصور شخًصا غالًيا عمى جية معينة، يقوؿ لؾ: حراسة مشددة، ومرافقة، وكذا، إذًا أنت أيضًا 
  كثيرًا:كمؤمف غاؿ عمى هللا

 ﴿َلُو ُمَعقَِّباٌت ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َوِمْف َخْمِفِو َيْحَفُظوَنُو ِمْف َأْمِر َّللاهِ﴾

 [11] سورة الرعد: اآلية 

يعطي ربنا توجيًيا لممبلئكة أف احفظوا فبلنًا، تجد ىذا الطريق ال تذىب منو، يكوف فيو مشكمة، ىذه الصفقة ال 
يكوف فييا تفميس، يحفظونو مف أمر هللا، هللا يوجيؾ، أنت معو، يوجيؾ في أمر تشترىا يقوؿ لؾ: عّص قمبي، 

 حياتؾ، في عبلقاتؾ، في تجارتؾ، في صناعتؾ، في زراعتؾ، ىذه رائعة جدًا:

 ﴿َلُو ُمَعقَِّباٌت ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َوِمْف َخْمِفِو َيْحَفُظوَنُو ِمْف َأْمِر َّللاهِ﴾

 [11] سورة الرعد: اآلية 

اؿ ابف عباس: ىـ المبلئكة يحفظونو بأمر هللا، فأنت أيضًا معؾ مرافقة كبيرة جدًا، أنت كونؾ مؤمًنا معؾ ق
مبلئكة مف أمر هللا تحفظؾ يا عبد هللا، حياتؾ غالية عمى هللا، وسبلمتؾ غالية عمى هللا عز وجل، المؤمف ال 

فظو، قاؿ ابف عباس: ىـ المبلئكة يحفظونو يذىب رخيصًا بسبب تافو، فيو غاٍؿ عمى هللا، يوجد حولو مف يح
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ف األجل جنة  بأمر هللا، ويقوؿ عمي رضي هللا عنو: إف مع كل رجل ممكيف يحفظانو مما لـ يقدر هللا عميو، وا 
 حصينة، ماداـ األجل في فسحة فيو في حفع هللا.

نيارت انيياًرا نفسًيا مريضة جاءىا طبيب، قاؿ ليا: معؾ مرض خبيث، ثبلثة أياـ وستموتيف، بكل صراحة، ا
نيائيا، فطمبوا طبيًبا مؤمًنا، أوؿ ما جاء قالت لو: أموت ؟ قاؿ ليا: نعـ، وأنا سأموت، يمكف أف تحضرؼ أنِت 
جنازتي، ىكذا قاؿ ليا الطبيب، لكف هللا خمق الشفاء، وعالجيا، ولحكمة أرادىا هللا عز وجل جعل شفاءىا عمى يد 

" ما مف عبد إال لو ممؾ يحفظو في نومو ويقظتو مف اإلنس والجف واليواف "،  ىذا الطبيب، وعاشت، قاؿ مجاىد:
أحيانًا اإلنساف يناـ في خيمة بمنطقة كميا أفاٍع وعقارب، أنت مؤمف، نـ وخذ احتياطؾ، و لكف ال حيمة لؾ، فإذا 

 ناـ تحفظو المبلئكة مف أمر هللا.

ـَ  َعْف ُجَبْيِر ْبِف َأِبي ُسَمْيَماَف ْبِف ُجَبْيرِ  ـْ َيُكْف َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ ـٍ َقاَؿ َسِمْعُت اْبَف ُعَمَر َيُقوُؿ: َل ْبِف ُمْطِع
َعَواِت ِحيَف ُيْمِسي َوِحيَف ُيْصِبُح:  َيَدُع َىؤاَُلِء الدَّ

ْنَيا َواآْلِخَرِة، المهيُ  ي َأْسَأُلَؾ اْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ ـه ِإنِّ ـه ِإنِّي َأْسَأُلَؾ اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِفي ِديِني َوُدْنَياَي َوَأْىِمي َوَماِلي، ))المهُي
ـه اْحَفْظِني ِمْف َبْيِف َيَديه َوِمْف َخْمِفي، َوَعْف َيِميِني َوَعْف ِشَماِلي، َومِ  ـه اْسُتْر َعْوَرِتي، المهُي ْف َفْوَِي، َوَأُعوُذ المهُي

 ُأْغَتاَؿ ِمْف َتْحِتي ((ِبَعَظَمِتَؾ َأْف 

 َقاَؿ َوِكيٌع: َيْعِني اْلَخْسَف.

 ] النسائي، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [

 يمشي عمى لغـ، يقوؿ لؾ: لـ يعد موجودًا، طار، دعاء لطيف.

مف القوانيف الثابتة أنو مف حفع هللا في صباه وقوتو حفظو هللا في حاؿ كبره، وضعف قوتو، ومتعو بسمعو وبصره 
حولو وقوتو وعقمو، وقد كاف بعض العمماء قد تجاوز المئة، أحد شيوخ األزىر الصالحيف عاش مئة وثبلثيف و 

عامًا، وكاف يتمتع بعقمو وقوتو وسمعو وبصره، ىنا ورد أنو أحد العمماء جاوز المئة، وىو متمتع بقوتو وعقمو، 
ة، فقاؿ ىذا العالـ: ىذه جوارح حفظناىا عف فوثب يومًا وثبة شديدة، فعوتب في ذلؾ، معقوؿ بالمئة ىذه الوثب

المعاصي في الصغر، فحفظيا هللا عمينا في الكبر، مف عاش تقيًا عاش قويًا، عكس ذلؾ رأػ بعض السمف 
شيخًا يسأؿ الناس، واإلنساف وىو في شيخوختو في أمّس الحاجة إلى دخل وفير ؛ أصبح إنتاجو قميبل، وحاجاتو 
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كثير، وحاجاتو قميمة، فبعض السمف الصالح رأػ شيخًا يسأؿ الناس يتكففيـ، فقاؿ:  كثيرة، عكس الشاب، إنتاجو
إف ىذا ضعيف، ضيع هللا في صغره، فضيعو في كبره، أروع شيء في الحياة شيخوخة مؤمف تجده متمتًعا 

د اإلخواف العمماء بكرامة، بعزة، بمحاكمة جيدة، بعقل كبير، بمكانة اجتماعية، و في الثمانيف، وهللِا التقيت مع أح
قاؿ لي: أنا عمرؼ خمس وثمانوف سنة، قمت لو: كيف صحتؾ ؟ قاؿ لي: عمى ىذا العمر ممتازة، عندؼ 
متاعب، لكف في ىذا السف ممتازة، يأتي مف آخر المدينة إلى مركز عممو، أحيانًا يأتي مشيًا، وأحيانًا يكوف راكبًا، 

ابتة: حفظناىا عف المعاصي في الصغر فحفظيا هللا عمينا في الكبر، وىو في الخامسة والثمانيف، لذلؾ العبارة الث
 مف عاش تقيًا عاش قويًا.

 عندنا بشارة أبعد مف ذلؾ، عندما قاؿ ربنا:

 ﴿َوَكاَف َأُبوُىَما َصاِلحًا﴾

 [82] سورة الكيف: اآلية 

د في صبلتي مف أجمؾ رجاء أف معنى ذلؾ أف المؤمف يحفع هللا لو أوالده، قاؿ سعيد بف المسيب البنو: "إني ألزي
 أحفع فيؾ "، أؼ أنا أزيد مف صبلتي مف أجمؾ، لعل هللا يحفظؾ بعد مماتي، ثـ تبل ىذه اآلية:

 ﴿َوَكاَف َأُبوُىَما َصاِلحًا﴾

 [82] سورة الكيف: اآلية 

أحد  سيدنا عمر بف عبد العزيز يقوؿ: " ما مف مؤمف يموت إال حفظو هللا في عقبو، وعقب عقبو "، بل إف
العمماء يقوؿ: "إف هللا ليحفع بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حولو، فما يزالوف في حفع هللا وفي 
ستره "، حتى إف بعض الحيوانات المؤذية قد يسخرىا هللا لحفع اإلنساف، وىناؾ قصص كثيرة جدًا، بعضيـ قاؿ: 

 إني ألعصي هللا فأعرؼ ذلؾ في خمق خادمي ودابتي.

إف شاء هللا في الدرس القادـ نتابع ىذا الموضوع، ولكف أبرز ما في ىذا الحديث أولو، اجعل ىذا الحديث أو ىذه 
 الفقرة مف الحديث شعارًا لؾ
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َ َيْحَفْظَؾ((  ))اْحَفْظ َّللاه

 ممخص الدرس: بالحفع حفع أمر هللا بتطبيقو، حفع نييو باجتنابو، حفع حدوده بعدـ تجاوزىا، ىذا الحفع.

اآلف يحفع هللا لؾ صحتؾ وأوالدؾ وزوجتؾ ومالؾ، بقي في الدرس القادـ الحفع األرقى، وىو أف يحفع لؾ دينؾ 
واستقامتؾ، أف يحفظؾ مف الشيوات المردية، مف الشبيات المضمة، ىناؾ حفع أرقى، فيذا الحديث مف جوامع 

 درس قادـ إلى متابعة شرحو.  الكمـ، ومف أصوؿ الديف، وأرجو هللا سبحانو و تعالى أف يوفقني في

 والحمد  رب العالميف 
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 3( : يا غالـ إني أعممؾ كممات احفظ هللا يحفظؾ 027 - 038الدرس )

 29-09-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

لميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، الحمد  رب العا
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

ف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعو 
 الصالحيف.

أييا اإلخوة المؤمنوف، حديث مف أصوؿ الديف، كنت قد بدأت شرحو مف درسيف سابقيف، إنو قوؿ النبي عميو 
َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ الصبلة والسبلـ لسيدنا عبد هللا بف عباس رضي هللا عنيما، َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ: ُكْنُت َخْمَف َرُسوِؿ 

ـَ َيْوًما َفَقاَؿ:   َعَمْيِو َوَسمَّ

َ َتِجْدُه ُتَجاَىَؾ، ِإَذا َسَأْلَت فَ  َ َيْحَفْظَؾ، اْحَفْظ َّللاه ـُ ِإنِّي ُأَعمُِّمَؾ َكِمَماٍت، اْحَفْظ َّللاه َذا اْسَتَعْنَت ))َيا ُغاَل اْسَأْؿ َّللاهَ، َواِ 
ـْ أَ  ُ َلَؾ،َفاْسَتِعْف ِباَّللهِ، َواْعَم ََْد َكَتَبُو َّللاه ـْ َيْنَفُعوَؾ ِإَّله ِبَشْيٍء  َوَلْو  فه اْْلُمهَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَمى َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبَشْيٍء، َل

ُ َعَمْيَؾ، ُرِفَعْت اْْلََْ  ََْد َكَتَبُو َّللاه وَؾ ِإَّله ِبَشْيٍء  ـْ َيُضرُّ وَؾ ِبَشْيٍء َل ُحُف((اْجَتَمُعوا َعَمى َأْف َيُضرُّ ْت الصُّ ـُ، َوَجفه  اَل

 ] الترمذؼ، أحمد [

 شرحنا في الدرس الماضي: 

َ َتِجْدُه ُتَجاَىَؾ((، َ َيْحَفْظَؾ، اْحَفْظ َّللاه  ))اْحَفْظ َّللاه

 :  واليـو

َذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْف ِباَّللهِ((  ))ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاهَ، َواِ 

دائمًا ذليل، السائل دائمًا يشعر بالضعف، والمسؤوؿ دائمًا قوؼ، ودائمًا غني، ودائمًا  السائل دائمًا مفتقر، السائل
مسيطر، عبوديتؾ  عز وجل تقتضي أاّل تقف موقفًا ذليبًل إال  عز وجل، كرامتؾ اإلنسانية، عزتؾ كمؤمف، 

ضعيفًا ذليبًل مفتقرًا لجية ما، كائنة  مكانتؾ كإنساف أنعـ هللا عميؾ بنعمة الوجود، ونعمة اليداية، أاّل تقف موقفاً 
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مف كانت، إال  عز وجل، فإذا وقفت الموقف الذليل لحضرة هللا عز وجل فيذا قمة العزة، وقمة الشرؼ، لذلؾ: 
ويعاب مف يشكو الرحيـ إلى الذؼ ال يرحـ، حينما تسأؿ فأنت ضعيف، حينما تسأؿ فأنت ذليل، حينما تسأؿ 

تقف ىذا الموقف الضعيف أماـ مخموؽ مثمؾ، لذلؾ مف جمس إلى غني فتضعضع لو  فأنت فقير، ال ينبغي أف
 ذىب ثمثا دينو.

أيف كرامتو ؟ أيف عزتو ؟ أيف مروءتو ؟ أيف موقفو الشيـ ؟ ضاعت، لذلؾ ميما مرغت جبيتؾ في أعتاب هللا، 
، وىذا رفعة لؾ، أما أف ميما رجوت ربؾ في السجود، ميما ألححت عميو في الدعاء فيذا شرؼ لؾ، وىذا عز لؾ

تقف موقف السائل أماـ إنساف قد يجيبؾ، وقد ال يجيبؾ، قد يشفق عميؾ، وقد يشمت بؾ، قد يحبؾ، ويتمنى أف 
 يعطيؾ، ولكنو ال يممؾ، فمذلؾ: 

 ))ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاهَ((،

يَّاؾَ  َنْسَتِعيُف}، دائمًا النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما  طبعًا ىذا الكبلـ مستنبط مف آية الفاتحة، {ِإيَّاَؾ َنْعُبُد َواِ 
 قاؿ:

َعاُء ُمخُّ اْلِعَباَدِة ((  ))الدُّ

 ]الترمذؼ[

 مف أيف جاء بيذا الكبلـ ؟ هللا عز وجل قاؿ:

ـْ﴾ ـُ اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُك  ﴿َوََاَؿ َربُُّك

 [60] سورة غافر: اآلية 

 دققوا:

 َعْف ِعَباَدِتي﴾ ﴿ِإفه الهِذيَف َيْسَتْكِبُروفَ 

 [60] سورة غافر: اآلية 
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لو قاؿ: إف الذيف يستكبروف عف دعائي بدؿ كممة دعائي، بعبادتي إذًا الدعاء عبادة، بل عمى الداعي يكوف في 
ليفة وضيق وشدة واستغاثة، فعندئذ تكوف صمتو با عز وجل مف أوثق الصبلت، ليذا قاؿ عميو الصبلة 

 والسبلـ: 

َعاءُ   ُمخُّ اْلِعَباَدِة (( ))الدُّ

 : ـَ ِ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َعْبِد َّللاَّ

 َرِج(())َسُموا َّللاهَ ِمْف َفْضِمِو، َفِإفه َّللاهَ َعزه َوَجله ُيِحبُّ َأْف ُيْسَأَؿ، َوَأْفَضُل اْلِعَباَدِة اْنِتَظاُر اْلفَ 

 ] الترمذؼ [

 فضمو كبير، وفضمو عميـ، وفضمو واسع، قد تسأؿ إنسانًا وظيفة، يقوؿ لؾ: وهللِا كاف عندنا مكاف شاغر واحد هللا
فمؤلناه، نحف آسفوف، قد تسأؿ إنسانًا زكاة، فيقوؿ: وهللِا أديت زكاة مالي، ما معي، اإلنساف محدود، مالو محدود، 

إذا ممئ الشاغل انتيى، أما هللا عز وجل فضمو عميـ، إمكانياتو محدودة، سمطتو محدودة، شواغره محدودة، ف
وفضمو كبير، وفضمو واسع، وأنت عبد لو، وىذا الذؼ يسألو فيعطيو ىل أنت أقل منو ؟ ال، حينما تشعر أنؾ عبد 
، وأنو بإمكانؾ أف تسألو كما سألو غيرؾ، وأف هللا عز وجل يعطيؾ كما يعطي غيرؾ، وأنو ليس بيف العباد 

 ال طاعتيـ لو، لذلؾ: تفاضل، إ

 َـ فاسألف عف السبب       ممؾ المموؾ إذا وىب
 فقف عمى حػد اْلدب      هللا يعطػي مف يشاء 

ىذا الذؼ أتمناه عمى كل أخ مؤمف، في سجوده، في صبلتو، في صبلة الفرض، في صبلة السنة، في قياـ الميل، 
د، مشكمة، تتمنى أف تشترؼ ىذا البيت، تتمنى أف لؾ حاجة، لؾ قضية، شبح مصيبة، إنساف عدو، ضيق ذات الي

تصل إلى ىذا اليدؼ، ما داـ لؾ عند هللا حاجة فا عز وجل يحب أف تسألو، العبد يكره أف تسألو، وهللا يحب 
ذا أعطاؾ يعطيؾ عطاًء جزيبًل، ىو المعطي، ال ُيسأؿ، وىو الكريـ ال يبخل، وىو  أف تسألو، ويحبؾ إذا سألتو، وا 

ال يعجل، إذا آمنت بوجود هللا إيمانًا قويًا، وبأنو يسمعؾ، وبأنو يحبؾ، وبأنؾ عبد لو، وأف فضمو عميـ، الحميـ 
وأنو قدير، وأنو غني، وأنو حميـ، اسألو، ال أقوؿ لؾ: جرب، ىذه الكممة ال تجوز، هللا عز وجل ال يجرب، وال 

 يشارط، ولكف أقوؿ لؾ: اسألو، وانظر، قاؿ تعالى: 
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ْنَيا َواآْلَِخَرِة﴾ ﴿َمْف َكافَ  ُ ِفي الدُّ  َيُظفُّ َأْف َلْف َيْنُصَرُه َّللاه

 [15] سورة الحج: اآلية 

أنا ال حع لي، ىذا كبلـ الشيطاف، هللا ال يحبني، هللا ال يعطيني، هللا حرمني، أضربيا شرقًا تأتي غربًا، أينما 
 سرت الطريق مسدود، ىذا كبلـ المعسريف، قاؿ تعالى:

َماِء﴾ ﴿َمْف َكافَ  ْنَيا َواآْلَِخَرِة َفْمَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَلى السه ُ ِفي الدُّ  َيُظفُّ َأْف َلْف َيْنُصَرُه َّللاه

 [15] سورة الحج: اآلية 

ليعمل عمبًل صالحًا يرجو بو هللا عز وجل، ثـ ليقطع كل معصية، ثـ لينظر ىل يذىبف كيده ما يغيع، تعامل مع 
لو سألؾ: كـ الساعة، أتتجاىمو ؟ تقوؿ لو: الساعة كذا، إنساف قاؿ لؾ: كأس ماء، وأنت  هللا مباشرًة اسألو، إنساف

ف زوارىا ىـ عمارىا، فطوبى لعبد تطير في  في محل فيو ماء، تفضل اشرب، "إف بيوتي في األرض المساجد، وا 
 بيتو، ثـ زارني، وحق عمى المزور أف يكـر الزائر". 

هللا يحب أف يسأؿ، هللا يحب أف يسأؿ، أنت إذا كاف لؾ صديق ترحب بو، دققوا، سموا هللا مف فضمو، فإف 
وتكرمو، لما يقوؿ لؾ: أقرضني خمسيف ألًفا يتغّير لوف وجيؾ، قمت لو: ليس لي إمكانيات، ال تؤاخذنا، اإلنساف 

 يكره أف ُيسأؿ، أما هللا عز وجل فيحب أف ُيسأؿ،

  َعزه َوَجله ُيِحبُّ َأْف ُيْسَأَؿ (())َسُموا َّللاهَ ِمْف َفْضِمِو، َفِإفه َّللاهَ 

: ـَ  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َ َيْغَضْب َعَمْيِو(( ـْ َيْسَأْؿ َّللاه  ))َمْف َل

 ]الترمذؼ[

ؾ أنو ضعيف، ليس في إمكانو أف يعطيؾ، وال أقوؿ ىذا الكبلـ ىذه أبمغ، أنت حينما ال تسأؿ فبلنًا ترػ بأعماق
إال مف باب الحفز، أنت حينما ال تسأؿ هللا عز وجل معنى ذلؾ أنؾ ال تعرفو، ال تعرؼ أنو عمى كل شيء قدير، 
 ػ: ال تعرؼ أنو يستمع إليؾ، ال تعرؼ أنو يحب أف يجيبؾ، حيف ال تسألو أنت ال تعرفو، فإذا عرفتو تسألو، ف
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ـْ َيْسَأْؿ َّللاََّ َيْغَضْب َعَمْيِو((  ))َمْف َل

 : ـَ  حديث آخر: َعْف َأَنٍس َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َربهُو َحاَجَتُو ُكمهَيا، َحتهى َيْسَأَؿ ِشْس ََ َنْعِمِو ِإَذا اْنَقَط ٍََ ((  ))ِلَيْسَأْؿ َأَحُدُك

 ] الترمذؼ [

ناؾ أبمغ مف ذلؾ، ليسأؿ أحدكـ ربو ممح عجينو، وعمف دابتو، الحياة كميا متاعب، كميا مشكبلت، كميا ىل ى
 أزمات، شاء هللا أف تكوف كذلؾ كي نقبل عميو، كي نسألو، كي نرجع إليو، كي نفتقر إليو.

إف ىو إال وحي اآلف ما داـ النبي عميو الصبلة والسبلـ، وىو الصادؽ المصدوؽ الذؼ ال ينطق عف اليوػ، 
 يوحى يقوؿ:

 ))ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاهَ((

فثمة معنى مخالف لمحديث، المعنى العكسي، المعنى المخالف أؼ المعنى العكسي، يعني يجب أاّل تسأؿ غير 
 هللا عز وجل، إذًا كاف في ىذا الحديث نيي عف سؤاؿ المخموقيف، استمعوا، ىناؾ أحاديث صحيحة كثيرة جدًا.

ايع النبي عميو الصبلة والسبلـ جماعة مف أصحابو عمى أال يسألوا الناس شيئًا، سيدنا الصديق خميفة رسوؿ هللا ب
يقع في قمة المجتمع اإلسبلمي بمرتبة دينية ليس فوقيا مرتبة، ومرتبة زمنية ليس فوقيا مرتبة، ىو بعد رسوؿ 

ف حيث الزمف ىو خميفة المسمميف، يقع في هللا، ما طمعت شمس عمى رجل بعد نبي أفضل مف أبي بكر، وم
، كاف يركب ناقتو، فسقط سوطو، زماـ ناقتو عمى األرض، وحولو أصحابو، فنزؿ مف عمى ناقتو،  رأس اليـر

 والتقط زماـ ناقتو، وكره أف يسأؿ أصحابو أف يعطوه إياىا.

الناس شيئًا، منيـ أبو بكر الصديق، دققوا، بايع النبي عميو الصبلة والسبلـ جماعة مف أصحابو عمى أاّل يسألوا 
وأبو ذر الغفارؼ، وثوباف، وكاف أحدىـ يسقط خطاـ ناقتو فبل يسأؿ أحدًا أف يناولو إياه، ىناؾ قصص عف 

جيشًا جعل  صمى هللا عميو و سمـالصحابة شيء ال يصدؽ، سيدنا الصديق خميفة المسمميف، وقد جّيش النبي 
يش، وكانت سنو ال تزيد عمى سبعة عشر عامًا، فركب أسامة ناقتو، وكاف سيدنا أسامة بف زيد حبو قائدًا ليذا الج

الصديق يمشي عمى األرض، فتوقف أسامة أدبًا، وقاؿ: يا خميفة رسوؿ هللا، لتركبف أو ألنزلف، قاؿ: وهللِا ال 
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 ه.ركبُت، و ال نزلَت، وما عمي أف تغبّر قدماؼ ساعة في سبيل هللا، أراد أف يبجمو أماـ جنود

ىنا نقطة دقيقة جدًا، ترػ إنسانًا يشكو إلى إنساف بحرقة، ىكذا حدث معي، مف الخامس مف بالشير ليس معي، 
في حرقة، في ألـ، جاء رجل إلى النبي عميو الصبلة والسبلـ، وقاؿ: يا رسوؿ هللا، إف بني فبلف أغاروا عمي 

بمي، فقاؿ لو النبي عميو الصبلة والسبلـ: إ ف آؿ دمحم كذا وكذا، أىل بيت ماليـ مد مف طعاـ، أو فذىبوا بابني وا 
، وقمت: يا صمى هللا عميو و سمـصاع، فاسأؿ هللا عز وجل، يعني أنا وجماعتي فقراء، فحينما توجيت إلى النبي 

رسوؿ هللا، إف بني فبلف قد أخذوا مالي وابني، قاؿ: إف آؿ دمحم كذا وكذا، أىل بيت ماليـ مد مف طعاـ، أو 
سأؿ هللا عز وجل مف فضمو، فرجع إلى امرأتو، فقالت: ما قاؿ لؾ ؟ فأخبرىا فقالت: نعـ ما رد عميؾ، صاع، فا

فما لبث أف رد هللا عميو إبمو وولده أوفر ما كانت، فأتى النبي عميو الصبلة والسبلـ فأخبره، فصعد المنبر، وأثنى 
 لو تعالى:عميو، وأمر الناس بمسألة هللا عز وجل والرغبة إليو، وقرأ قو 

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَرجًا﴾  ﴿َوَمْف َيتهِق َّللاه

 [2] سورة الطبلؽ: اآلية 

حدثني أخ كريـ مف الدعاة إلى هللا عز وجل كاف في حديقة الجامعة، فالتقى بو طالب مف كمية التجارة، قاؿ: يا 
 عز وجل، وليس لي ما أستاذ، أنا شاب في ريعاف الشباب، وتاقت نفسي إلى الزواج، وأخاؼ أف أعصي هللا

أتزوج بو، فما العمل ؟ قاؿ ىذا الداعية، وأعجبني جوابو: ىذا الكبلـ ال تقمو لي، قمو  في صبلتؾ، فيأتيو بعد 
أشير أف ىذا الشاب رزقو هللا زوجة وبيتًا بشكل عجيب، قاؿ لو: ال تقل ىذا الكبلـ لي، مف أنا ؟ أنا ضعيف، أنا 

  عز وجل في صبلتؾ، روعة الديف أف اإلنساف لو رب سميع مجيب، قاؿ تعالى: عبد فقير، ىذا الكبلـ قمو

 ﴿َناَدى َربهُو ِنَداًء َخِفّيًا﴾

 [3] سورة مريـ: اآلية 

ببل صياح، ببل ضجيج، ببل صخب، أحيانًا تكوف في موقف ال تستطيع أف تحرؾ شفتيؾ، بإمكانؾ أف تدعو ربؾ 
ع التمتمة، فحينما تدعو ربؾ بقمبؾ تقوؿ: يا رب أنقذني، يا رب ليس لي إال بقمبؾ، في المواقف الصعبة ال تستطي

أنت، أنت رب المستضعفيف، إلى مف تكمني ؟ إلى عدو يتجيمني ؟ أـ إلى صديق وّكمتو أمرؼ ؟ فيذا الدعاء، 
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 الدعاء يعني أنؾ تعرؼ هللا عز وجل، عبلمة معرفتؾ با دعائؾ.

، هللا جعميا كذلؾ أراد، أف يجعميا كذلؾ كي نقبل فأنا أقوؿ لكـ: إف الحياة كميا  متاعب، كميا أزمات، كميا ىمـو
عميو، كي نتجو إليو، كي نفتقر إليو، كي نستعيذ بو، وبصراحة األنبياء ليـ معاممة خاصة، لكف غير األنبياء 

ى الرخاء يصبح عمى الرخاء يرخييا، عندما يبعث هللا لو مطالبو كميا تضعف ىمتو، عمى الرخاء يرتخي، عم
دعاؤه شكمًيا، صبلتو شكمية، هللا عز وجل يحب أف يسمع صوت عبده الميفاف، ال يأتي إال بشدة، أّذف يركض 
ركضًا، كنت أقوؿ إلخواني: ممخص الدروس كميا: إف لـ تأتو ركضًا جاء بؾ ركضًا، فالبطولة أف تأتيو وحدؾ، 

ـَ َقاَؿ:ال أف تؤتى مقيًدا إليو، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة رَ   ِضَي َّللاَُّ َعْنُو َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

اَلِسِل(( ـٍ َيْدُخُموَف اْلَجنهَة ِفي السه ََْو ُ ِمْف   ))َعِجَب َّللاه

 ]البخارؼ[

ـَ َقاَؿ:ثبت في الصحيحيف َعْف ُعْثَماَف ْبِف َأِبي اْلَعاِص َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو   َوَسمَّ

 َفَأْسَتِجيَب َلُو ؟(( ))ُيَناِدي ُكله َلْيَمٍة ُمَناٍد: َىْل ِمْف َساِئٍل َفُأْعِطَيُو ؟ َىْل ِمْف ُمْسَتْغِفٍر َفَأْغِفَر َلُو ؟ َىْل ِمْف َداٍع 

 ]أحمد [

 وفي األثر:

غفرني فمـ أغفر لو ؟ وأنا ))مف ذا الذي دعاني فمـ أجبو ؟ مف ذا الذي سألني فمـ أعطو، مف ذا الذي است
 أرحـ الراحميف ((

 ]ورد في األثر [

بالمغة الدارجة: ىاتوا لي إنساًنا دعاني، ولـ أستجب لو، أيف ىو ؟ ما مف عبد سألني إال أعطيتو، دعاني إال 
محمو، أجبتو، استغفرني إال غفرت لو، الطالب بدراستو، يا رب توفقني، يا رب تميمني اإلجابة الصحيحة، التاجر ب

يا رب تجبر بضاعة فوؽ بعضيا كاسدة، ما مف منظر لمتجار مزعج مف مستودع مآلف، ال حركة، لذلؾ لما ربنا 
 قاؿ عف التجارة:
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 ﴿َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَف َكَساَدَىا﴾

 [24] سورة التوبة: اآلية 

 أصعب شيء بالتجارة كساد البضاعة، ما أحد يقوؿ لؾ: ماذا عندؾ، 

ي فمـ أجبو ؟ مف ذا الذي سألني فمـ أعطو، مف ذا الذي استغفرني فمـ أغفر لو ؟ وأنا ))مف ذا الذي دعان
 أرحـ الراحميف ((

لذلؾ ما مف مخموؽ يعتصـ بمخموؽ دوني أعرؼ ذلؾ مف نيتو إال جعمت األرض ىويًا تحت قدميو، وقطعت 
فتكيده أىل السماوات واألرض أسباب السماء بيف يديو، ما مف مخموؽ يعتصـ بمخموؽ دوني أعرؼ ذلؾ مف نيتو 

 إال جعمت لو مف بيف ذلؾ مخرجا.

والحياة الدنيا مميئة بقصص تؤكد ىذه الحقيقة، اعتصـ با، وأخمص نيتؾ  عز وجل، وال تخش أحدًا، كل مف 
 تراه عينؾ بيد هللا عز وجل، قاؿ تعالى:

ـه ََّل ُتْنِظُروِف ) ي َتوَ 55﴿َفِكيُدوِني َجِميعًا ُِ ـْ َما ِمْف َدابهٍة ِإَّله ُىَو َآِخٌذ ِبَناِصَيِتَيا ِإفه ( ِإنِّ ْمُت َعَمى َّللاهِ َربِّي َوَربُِّك كه
ـٍ )  (﴾56َربِّي َعَمى ِصَراٍط ُمْسَتِقي

 ] سورة ىود [

كاف اإلماـ أحمد بف حنبل رضي هللا عنو يدعو ربو، ويقوؿ: الميـ كما صنت وجيي عف السجود لغيرؾ فصنو 
 لغيرؾ، وال يقدر عمى كشف الضر وجمب النفع سواؾ، واآلية الكريمة:عف المسألة 

ُ ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُو ِإَّله ُىَو﴾ ْف َيْمَسْسَؾ َّللاه  ﴿َواِ 

 [17] سورة األنعاـ: اآلية 

قاؿ بعضيـ: إف هللا جل وعبل يحب أف يسأؿ، ويرغب إليو في الحوائج، ويمح في سؤالو ودعائو، ويغضب عمى 
يسألو، ويستدعي مف عباده سؤالو، وىو قادر عمى إعطاء خمقو كميـ سؤليـ مف غير أف ينقص مف ممكو مف ال 
 شيء.
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ِ َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى َأنَُّو َقا ـَ ِفيَما َرَوػ َعْف َّللاَّ  َؿ: َعْف َأِبي َذرٍّ َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْمِب َرُجٍل َواِحٍد َما َنَقَص َذِلَؾ ِمْف ُمْمِكي ))َيا ِعَباِدي، َلْو َأفه َأوه  ـْ َكاُنوا َعَمى َأْفَجِر ََ ـْ َوِجنهُك ْنَسُك ، َواِ  ـْ ـْ َوآِخَرُك َلُك
ََاُموا ِفي َصِعيٍد َواِحٍد، َفَسَأُلوِني  ـْ  ُك ـْ َوِجنه ْنَسُك ـْ َواِ  ـْ َوآِخَرُك َلُك ُت ُكله ِإْنَساٍف َفَأْعَطيْ َشْيًئا، َيا ِعَباِدي، َلْو َأفه َأوه
 َمْسَأَلَتُو، َما َنَقَص َذِلَؾ ِممها ِعْنِدي ِإَّله َكَما َيْنُقُص اْلِمْخَيُط ِإَذا ُأْدِخَل اْلَبْحَر ((

 ] مسمـ، الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

 ))ِإَذا َسَأْلِت َفاْسَأِؿ هللَا((

ف سألت غيره فأنت قد أش ركت بو، عدـ سؤالؾ  جيل، وشرؾ، وسؤالؾ إياه معرفة إذا سألت هللا فأنت تعرفو، وا 
وتوحيد، والسؤاؿ فيو ذؿ، بصراحة أؼ سؤاؿ فيو ذؿ، فيو موقف ضعيف، فيو شيء مف الضعف، والذؿ، والفقر، 
والمسؤوؿ دائمًا قوؼ، وعزيز، فأنت كعبد  عز وجل ال يجوز أف تقف موقفًا ضعيفًا أماـ مخموؽ مف العالميف، 

ائشة رضي هللا عنيا ليا موقف عجيب، حينما أنزؿ هللا عز وجل براءتيا، فقاؿ ليا أبوىا: قومي إلى السيدة ع
 رسوؿ هللا، قالت: وهللا ال أقـو إليو، ال أقـو إال ، ىو الذؼ برأني، فالنبي تبسـ، ولـ ينزعج، عرفت الحق ألىمو.

ا يفعل ؟ أنت حينما توحد ترتاح، وال تنسوا قوؿ سيدنا النبي عميو الصبلة والسبلـ احتار، بقي شيرًا في حيرة ماذ 
 إبراىيـ في القرآف:

ـَ ) ـْ َنَبَأ ِإْبَراِىي ََاَؿ ِْلَِبيِو َوََْوِمِو َما َتْعُبُدوَف )69﴿َواْتُل َعَمْيِي ََاُلوا َنْعُبُد َأْصَنامًا َفَنَظلُّ َلَيا َعاِكِفيَف )70( ِإْذ   )70 )
ـْ إِ  وَف )72ْذ َتْدُعوَف )ََاَؿ َىْل َيْسَمُعوَنُك ـْ َأْو َيُضرُّ ََاُلوا َبْل َوَجْدَنا َآَباَءَنا َكَذِلَؾ َيْفَعُموَف )73( َأْو َيْنَفُعوَنُك  )74 )

ـْ َتْعُبُدوَف ) ـْ َما ُكْنُت َدُموَف )75ََاَؿ َأَفَرَأْيُت َْ ـُ اْْلَ ـْ َوَآَباُؤُك ـْ َعُدوٌّ ِلي ِإَّله َربه اْلعَ 76( َأْنُت ( الهِذي 77اَلِميَف )( َفِإنهُي
 (﴾79( َوالهِذي ُىَو ُيْطِعُمِني َوَيْسِقيِف )78َخَمَقِني َفُيَو َيْيِديِف )

َذا َمِرْضُت َفُيَو َيْشِفيِف ) ـه ُيْحِييِف )80﴿َواِ  يِف 80( َوالهِذي ُيِميُتِني ُِ ( َوالهِذي َأْطَم َُ َأْف َيْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي َيْوـَ الدِّ
(82﴾) 

 رة الشعراء [] سو 
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خمق، وىدػ، ورزؽ، وشفى، وأحيا، وأمات، وغفر، هللا عز وجل تفرد بالخمق، واليداية، والرزؽ، والشفاء، 
واإلحياء، واإلماتة، والمغفرة، فيجب أف تفرده بالسؤاؿ، والطاعة، والحب، واإلخبلص، والتفويض، واالستثناء، 

يشفي، ويحيي، ويميت، ويغفر، إذًا يجب أف تسألو وحده، وأف والتوكل، ما داـ ىو وحده يخمق، وييدؼ، ويرزؽ، و 
 تحبو وحده، وأف تخمص لو وحده.

 اآلف تتمة الحديث

ـْ َأفه اْْلُمهَة َلْو اْجَتَمَعْت عَ  َذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْف ِباَّللهِ، َواْعَم ـْ  َمى َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبَشْيءٍ )) ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاهَ، َواِ  َل
وَؾ ِإَّله  ـْ َيُضرُّ وَؾ ِبَشْيٍء َل ُ َلَؾ، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَمى َأْف َيُضرُّ ََْد َكَتَبُو َّللاه ُ َيْنَفُعوَؾ ِإَّله ِبَشْيٍء  ََْد َكَتَبُو َّللاه  ِبَشْيٍء 

ُحُف(( ْت الصُّ ـُ، َوَجفه اَل َْ  َعَمْيَؾ، ُرِفَعْت اْْلَ

هللا عز وجل بجمب منافعو، ودفع مضاره في الدنيا واآلخرة، ال نبتعد، أؼ اإلنساف عاجز قطعًا عف االستقبلؿ عف 
غمطة بجسمؾ تساوؼ جحيـ الحياة، إذا زاد الكولستروؿ في الشراييف قميبًل، ووصل إلى الشرياف التاجي، وضاقت 

دخاؿ م واد ظميمة، لمعة الشرياف عمى الجيد تشعر بألـ في الصدر، تحتاج إلى عممية، مميوف ليرة، وقسطرة، وا 
وأيف التضيق، وبعد التضيق ننشر الصدر، ونفتح الصدر، ونوقف القمب، ونصمو بقمب اصطناعي، ونفتح القمب، 

 وندخل.

غمطة في الكميتيف تجعل الحياة جحيمًا، أخ كريـ قبل أف يتوفاه هللا أصيب بمرض توقف الكميتيف عف العمل، فزار 
ضة بقسوة: ال تشرب ماء كثيرًا، الجياز معطل، شرب الماء نعمة، ما المستشفى، في أثناء الغسيل قالت لو الممر 

دامت الكميتاف تعمبلف بانتظاـ فشرب الماء مف نعـ هللا الكبرػ، كميتاؾ، دسامات قمبؾ، شرايينؾ، لمعة شرايينؾ، 
يا مرونة شرايينؾ، ضغطؾ، عضبلتؾ، أعصابؾ، البنكرياس لو تعطل ألصابؾ مرض السكرؼ، الغدة النخامية ل
مشكمة، الغدة الدرقية ليا مشكمة، الكظر لو مشكمة، أيف ؟ مركز توازف السوائل، لو اختل المركز ال تستطيع إال 
أف تقبع إلى جانب المرحاض وصنبور الماء طواؿ عمرؾ، تشرب خمس لترات ماء يخرجيـ، إذا اختل مركز 

 اسمو مركز توازف السوائل.
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ر بعضبلتؾ، بأعصابؾ، بقمبؾ، بكميتيؾ، بأمعائؾ، آالؼ األمراض، مبلييف أنت فقير إلى هللا، فقير بجسمؾ، فقي
األمراض، كل مرض لو اسـ خاص، لو أعراض خاصة، وأدوية خاصة، وعبلج خاص، مرض أىل البيت، إذا 
مرضت الزوجة، وصار معيا وـر خبيث ترػ البيت كمو جحيمًا، البيت تعطل، ال طبخ، وال تنظيف، وال كوؼ، وال 

األوالد صغار يحتاجوف إلى مدارس، وأنت ال تطيق ذلؾ، وىي في الفراش تحتاج إلى نفقات تصوير، غسيل، 
 وتحميل، أنت تعيش بفضل هللا، لذلؾ: 

َذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْف ِباَّللهِ((  ))َواِ 

اج إلى أنت فقير، فقير في كل شيء، نقطة دـ صغيرة بأؼ مكاف تجمدت جعمت مشكمة في الجسـ، الغرغريف يحت
قطع، ليس معقواًل، قطع الكعب، غير معقوؿ قطعت الركبة، في وقت قميل قطع الفخذ كمو، بيدؾ األمر ؟ نرجو 

 هللا سبحانو وتعالى أف يعافينا مف كل داء عضاؿ.

لكف اإلنساف إذا كاف في طاعة هللا، جوارحو ممتزمة، دخمو حبلؿ، عممو طيب، إخبلصو عاٍؿ، استقامتو جيدة، 
 مـ شديد، باب لمخير، هللا عز وجل يحفظو، ويطمئنو، وأيضًا يمقي بقمبو األمف، قاؿ تعالى:طمبو لمع

ـْ َتْعَمُموَف ) ـْ 80﴿َفَأيُّ اْلَفِريَقْيِف َأَحقُّ ِباْْلَْمِف ِإْف ُكْنُت ـُ اْْلَْمُف َوُى ـٍ ُأوَلِئَؾ َلُي ـْ ِبُظْم ـْ َيْمِبُسوا ِإيَماَنُي ( الهِذيَف َآَمُنوا َوَل
 (﴾82َتُدوَف )ُميْ 

 ] سورة األنعاـ [

أريد أف أقوؿ لكـ كممة، أنا أتذوقيا جيدًا: ىذا الشاب المستقيـ، الذؼ عرؼ هللا عز وجل، والذؼ غض بصره عف 
محاـر هللا، والذؼ ضبط لسانو عف الغيبة والنميمة، والذؼ حرر دخمو مف الشبيات، والذؼ أنفق مالو في طاعة 

 مق هللا، هللا عز وجل يييئ لو جوِّا مريًحا، قاؿ تعالى:هللا، والذؼ كاف محسنًا لخ

 ﴿َمْف َعِمَل َصاِلحًا ِمْف َذَكٍر َأْو ُأْنَِى َوُىَو ُمْؤِمٌف َفَمُنْحِيَينهُو َحَياًة َطيَِّبًة﴾

 [97] سورة النحل: اآلية 
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دؾ، ويسممؾ، ويحفظؾ، أنت تعامل خالق الكوف، تعامل رب العالميف، أنت ترجو هللا، ترجو رضوانو، وىو يسع
 وينصرؾ، ويؤيدؾ، ويريؾ آياتو.

أقوؿ لكـ ىذه الكممة: اإلنساف حينما يستقيـ عمى أمر هللا، وحينما يعمل الصالحات ماذا يعمل ؟ يخطب ود هللا 
عز وجل، إذا أحب ابف أف يخطب ود والده يرػ والده الحذاء مممًعا، فبلف، نعـ بابا، كأس ماء، حاضر، باردة، 

، إذا أحب االبف أف يخطب ود والده لبى لو حاجاتو، وقدـ لو بعض اليدايا، وعاونو، ترػ األب ماؿ إلى نظيفة
االبف، فيجب عمى األب أف يبادر ابنو بشكل ال شعورؼ بعمل، بعطاء، يعطيو مبمًغا، ىذا احفظو معؾ، ىكذا 

 الحياة طبيعتيا.

ب ود هللا عز وجل، ربنا شيء طبيعي أف يبادره الحفع، لما يبادر اإلنساف في طاعة هللا ماذا يفعل ؟ إنو يخط
خطر حفظو هللا منو، ورطة هللا أنقذه منيا، مشكمة هللا حماه منيا، أرسل لو رزقًا، وىو ال يحتسب، أنقذ ابنو مف 

 مرض، هللا شفاه، جعل زوجتو تعززه، يمقي عميو ثوب الييبة، لو قيمة عند أىل بيتو.

ًا صديًقا يريد أف يطمق زوجتو، ما السبب ؟ قاؿ: أنا جالس أرػ برنامج في مرة كنت في الحج رأيت شخص
 التمفزيوف غمزتني بقدميا أْف غيِّر القناة، أّؼ ىيبة ىذه ؟

إذا كاف اإلنساف شيوانًيا هللا ينزع ىيبتو مف زوجتو، ليس لو في بيتو قيمة، يخاطب باسمو، وبقسوة، وتكيل لو 
ينما يطمب ود هللا عز وجل، حينما يطيعو هللا عز وجل يتواله بالرعاية والعناية الصاع صاعيف، فمذلؾ اإلنساف ح

 والتوفيق والتأييد والنصر، وىذا معنى قوؿ هللا عز وجل:

اِبِريَف﴾ ُ َم ََ الصه  ﴿َوَّللاه

 [249] سورة البقرة: اآلية 
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 ىذه معية خاصة.

والصبر عمى المقدورات، أنت محتاج، سيدنا يوسف  العبد محتاج إلى هللا في فعل المأمورات، وترؾ المحظورات،
 قاؿ لو:

﴾ ي َكْيَدُىفه َأْصُب ِإَلْيِيفه َّله َتْصِرْؼ َعنِّ ْجُف َأَحبُّ ِإَليه ِممها َيْدُعوَنِني ِإَلْيِو َواِ   ﴿َربِّ السِّ

 [33] سورة يوسف: اآلية 

ؼ غضًا حازمًا، ىذا كبلـ فيو شرؾ، ربي أؼ إذا كنت ماشيًا في الطريق، أخي أنا مؤمف مستقيـ، أنا أغض بصر 
ـَ: صمى هللا عميو و سمـاحفظني، ىكذا عممنا النبي   ، فَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ِإَلى ِفَراِشِو َفْمَيْنُفْض ِفَراَشُو ِبَداِخَمِة ِإَزارِِه، َفإِ  ـه َيُقوُؿ: ِباْسِمَؾ َربِّ ))ِإَذا َأَوى َأَحُدُك نهُو ََّل َيْدِري َما َخَمَفُو َعَمْيِو، ُِ
ْف َأْرَسْمَتَيا َفاْحَفْظَيا ِبَما َتْحَفُظ بِ  اِلِحيَف((َوَضْعُت َجْنِبي، َوِبَؾ َأْرَفُعُو، ِإْف َأْمَسْكَت َنْفِسي َفاْرَحْمَيا، َواِ   ِو ِعَباَدَؾ الصه

 ]البخارؼ[

فقل: يا رب احفظني، يوجد مزالت في الطريق، يوجد منزلقات، يوجد مشكبلت، فدائمًا فإذا خرجت مف بيتؾ 
اإلنساف في فعل المأمورات وترؾ المحظورات والصبر عمى المقدورات أنت بحاجة إلى أف تستعيف با عز و 

 جل.

:  اآلف: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيوِ  ـَ  َوَسمَّ

 )) اْحِرْص َعَمى َما َيْنَفُعَؾ، َواْسَتِعْف ِباَّللهِ، َوََّل َتْعَجْز.((

 ] مسمـ، ابف ماجو، أحمد [

:  دائمًا عندنا موقف دقيق جدًا، يا أييا اإلخوة، َعْف َعْوِؼ ْبِف َماِلٍؾ َأنَُّو َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيوِ  ـَ  َوَسمَّ

ـَ الْ  ))ِإفه  ُ، َوِنْع َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز، َوَلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكْيِس، َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر َفُقْل: َحْسِبَي َّللاه  َوِكيُل((َّللاه

 ] أبو داود، أحمد [
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حديث خطير جدًا، أؼ أنت أماـ مشكمة، ميمتؾ كمؤمف أف تشمر، وأف تقوؿ: يا رب أعني، ىيئ، خطط، قابل، 
، تستخزؼ، تضعف، ليس بيدؼ، كبل، إنو بيدؾ، هللا يعينؾ، وما اعمل  استدعاء، اطمب، وسط، ال تستسمـ، تنيـز

أكثر اإلخوة األكاـر الذيف استعانوا با فأعانيـ، أخي ابني ال يوجد منو جدوػ، لماذا ال جدوػ منو ؟ اعمل لو 
بًل، ييأس بسرعة، ىذا اليأس عبلمة القنوط برنامجًا، اجمس معو كل أسبوع جمسة، دعو يرافقؾ بكل حركاتؾ مث

مف رحمة هللا عز وجل، أخي زوجتي ال جدوػ منيا، ال يمكف أف ُتصمح، لماذا ؟ كبلـ فيو تأؿٍّ عمى هللا عز 
 وجل، هللا تعالى قاؿ:

 ﴿َوَأْصَمْحَنا َلُو َزْوَجُو﴾

 [90] سورة األنبياء: اآلية 

، أقنعيا، غض البصر عف بعض أخطائيا، تجد أنيا قد تغّيرت بعد تعاؿ مف باب البر واإلحساف والمطف، أكرميا
شير، ألـ يقل لو سيدنا معاوية عندما جاءتو رسالة مف أحد المواطنيف اسمو عبد هللا بف الزبير، قاؿ لو: " أما بعد 

ال كاف ل -مباشرة، وىو خميفة المسمميف  -فيا معاوية  ي ولؾ إف جنودؾ قد دخموا أرضي، فانييـ عف ذلؾ، وا 
شأف، والسبلـ، ابنو يزيد جالس أمامو، ماذا نفعل ؟ قاؿ لو: أرػ أف ترسل لو جيشًا أولو عنده وآخره عندؾ، يأتوؾ 
برأسو، ىذا تجاوز، تطاوؿ، تبسـ سيدنا معاوية، فقد كاف حميمًا، قاؿ لو: غير ذلؾ أفضل، أمسؾ القمـ، وقاؿ 

و لقد ساءني ما  -ىو ابف الزبير  -حوارؼ رسوؿ هللا  لمكاتب: اكتب: " أما بعد، فقد وقفت عمى كتاب ولد
ساءؾ، والدنيا كميا ىينة جنب رضاه، لقد نزلت لو عف األرض ومف فييا، يأتي الجواب: " أما بعد، فيا أمير 

الثاني: "فيا أمير المؤمنيف، أطاؿ هللا بقاءؾ، وال أعدمؾ الرأؼ الذؼ أحمؾ  -أوؿ كتاب: فيا معاوية  -المؤمنيف 
قومؾ ىذا المحل، قاؿ لو: يا بني تعاؿ إلى ىنا، تريد أف تبعث لو جيشًا أولو عنده، وآخره عندؾ، نأتي مف 

 برأسو، قاؿ لو: يا بني اقرأ، قاؿ لو: يا بني مف عفا ساد، ومف حمـ عظـ، ومف تجاوز استماؿ إليو القموب ".
ىذا العمل ال خبلص منو، حسنيا، وانظر  كممة: ال أستطيع، زوجتي ال تصمح، ابني ال جدوػ منو، ال خير فيو،

أيف األغبلط، ال يوجد بيع، أنت محضر بضاعة قديمة غير مطموبة بالسوؽ، تريد أف تبيعيا بسعر غاؿ، طبعًا 
لف يشترييا أحد، نزؿ سعرىا، وبعيا برأسماليا، أو أقل مف رأسماليا، وأحضر بضاعة مستواىا أرقى فستبيع، 

جارة، بالوظيفة، بالزواج، مع أوالده، ىذا اليأس السريع دليل الجيل، استعف با، وال بسرعة ييأس في العمل، بالت
 تعجز، فالحديث: إف هللا يمـو عمى العجز، فورًا انيارت أعصابؾ، فورًا استخزيت، ىربت، انسحبت، 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

654 

َ َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز َوَلِكْف َعَمْيَؾ ِباْلَكْيِس ((  )) ِإفه َّللاه

أيف يوجد األخطاء ؟ أيف يوجد الثغرات ؟ فكر، فبلف مف يعرفو، اعمل لو استدعاء، قاؿ لي رجل: في دبر، فكر، 
عممو التجارؼ عقبة كبيرة جدًا، عممو في المواد الغذائية، والطريق مسدود، وما سمحوا لو، فكتب كتابًا، واشتكى، 

ثاني يـو جاء الجواب بالموافقة، تحرؾ،  ثاني يـو أجابوه، قاؿ لي: كتبت كتابًا، قدمت شكوػ معي مبرر قوؼ،
 ولكف عميكـ بالكيس.

 إذا كاف هللا عز وجل لو إرادة أف ىذا الشيء ال يناسبؾ سّد لؾ إياىا

 ))َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر (( 

بعد ما سعيت، وقابمت، واتصمت، ووسطت، وبينت، ووضحت، وأخذت بكل األسباب، وما حدث معؾ شيء، 
 اآلف قل: 

ـَ اْلَوِكيُل(()) َحْسبِ  ُ، َوِنْع  َي َّللاه

ىذا الموقف الدقيق، أواًل: اسَع، العجز أالـ عميو، والسعي مطموب، وحينما أغمب أقوؿ: حسبي هللا ونعـ الوكيل، 
 ىذه مشيئة هللا عز وجل.

دىا أعرؼ أسرة ابنيا دراستو وسط، أو أقل مف وسط، بتصميـ مف أمو أف يجعموه طبيبًا، أنا ما رأيت أسرة عن
إلحاح مثميا، أوؿ سنة رسب، والثانية رسب، الثالثة أخذ البكالوريا، ثـ ثماني سنوات في الطب، وبعد ىذا صار 

 طبيبًا، وفتح عيادة، واآلف دكتور فبلف، أعجبني في ىذه األسرة إلحاحيا.

بح عبقرًيا، أديسوف أحيانا إنساف ابنو مف أوؿ سنة يرسب، ىذا ليس أىبل لمدراسة، يرسب اإلنساف في سنة وقد يص
نشتايف أكبر عالـ رياضيات طرد مف المدرسة لضعفو بالرياضيات، وعميد األدب  كاف ضعيًفا في الفيزياء، وا 
العربي بمصر توفيق الحكيـ توفي وكاف ضعيًفا بالمغة العربية، يمكف أف يكوف ابنؾ ضعيًفا بالمغة فيصبح أديبًا، 

ف عالمًا كبيرًا، اليأس جيل كبير، ال تيأس، القنوط دليل عدـ معرفة يمكف أف يكوف ضعيًفا في الرياضيات فيكو 
ذا استعنت فاستعف با.  هللا عز وجل، وا 
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 اسمعوا اآلف، مف ترؾ االستعانة با قاؿ واستعاف بغيره وّكمو هللا إلى مف استعاف بو فصار مخذواًل. 

 سيدنا الحسف كتب إلى سيدنا عمر بف عبد العزيز قاؿ: 

 تستعف بغير هللا فيكمؾ هللا إليو (( )) َّل

بعض السمف قاؿ: " يا رب عجبت لمف يعرفؾ كيف يرجو غيرؾ، وعجبت لمف يعرفؾ كيف يستعيف بغيرؾ "، 
عبلمة إيمانؾ أف تسأؿ هللا، وأف تستعيف با، ىات معرفة واستعانة، وخذ كل شيء، خذ حبًل لكل مشكمة، لكف 

، وعبد هللا لئيـ، عبد هللا قصدؼ، مصمحتو فوؽ كل مصمحة، تارؾ خالق وأنت تارؾ هللا، وقاعد مع عبد هللا
 الكوف، والحق العبيد، والعبيد ليـ مصالح قد تكوف عكس مصالحؾ.

مرة أخ أحب أف يعمل في مصمحة، فقمت لو: اسأؿ أصحاب المصالح يفيدوؾ، قاؿ لي: سألت السوؽ بكاممو، 
فييا أرباح، المواد األولية غير مؤّمنة، ما مف واحد إال حطـ لو أعصابو، قالوا لو: انتبو المصمحة فقيرة صعبة، ما 

وهللِا كل ىؤالء أصحاب مصالح، أبعدوه عنيا، قمت لو: اسأؿ فبلنًا، أعرفو إنساًنا مؤمًنا، قاؿ لو: بالعكس، 
استعاف بغير هللا وّكمو  مصمحة ممتازة، موادىا األولية موفورة، وأرباحيا جيدة، وأنا أساعدؾ بيا، فمذلؾ اإلنساف إذا

 هللا إليو.

وما توفيقي إال با، أساسًا التوفيق بيد هللا عز وجل، ما يمكف أف ينجح شيء ال تجارة، وال صناعة، وال زراعة، 
وال عمل، وال وظيفة، وال طبابة إال بتوفيق هللا، ترػ الطبيب عبلماتو قبلئل عائدوه كثير، وطبيب لو بورد ال أحد 

ا استعاف الطبيب با يجعل شفاء الناس عمى يده، وكل واحد عند واحد معتد بشياداتو سوؼ يموت يعوده، إذ
 ويرسمو إليو يدخل حيا، فيخرج ميتًا. 

 َعِف اْبِف َعبَّاٍس: 

ُ َعَميْ  ـْ َيْكُتْبُو َّللاه ـْ َجِميًعا َأَراُدوا َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبَشْيٍء َل وَؾ ))َفَمْو َأفه اْلَخْمَق ُكمهُي ْف َأَراُدوا َأْف َيُضرُّ ـْ َيْقِدُروا َعَمْيِو، َواِ  َؾ َل
ـْ َيْقِدُروا َعَمْيو((  ُ َعَمْيَؾ َل ـْ َيْكُتْبُو َّللاه  ِبَشْيٍء َل

 ] أحمد، الترمذؼ [
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ف لكل شيء حقيقة، وما بمغ عبد حقيقة اإليماف حتى يعمـ أف ما أصابو لـ يكف ليخطئو، وما أخطأه لـ  ))وا 
 و ((يكف ليصيب

 ]الترمذؼ [

 ىذا تتمة الحديث الشريف.

 اآلف شيء عندنا مف السيرة كما وعدتكـ في كل درس، أف نجمع بيف السيرة والحديث.

 وفد رجل عمى النبي عميو الصبلة والسبلـ لو موقف جدير أف نستمع إليو.

 بيا، فمشى إليو رجاؿ مف قاؿ ابف إسحاؽ: كاف الطفيل بف عمرو الدوسي يحدث أنو قدـ مكة، ورسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 قريش، وكاف الطفيل رجبًل شريفًا شاعرًا أريبًا.

ف ىذا الرجل   -رجل شريف أؼ سيد في قومو، شاعر، لبيب، ذكي، قاؿ ىؤالء الرجاؿ لو: إنؾ قدمت ببلدنا، وا 
نما قولو -يقصدوف النبي الكريـ  كالسحر، يفرؽ بيف المرء  وىو الذؼ بيف أظيرنا فرؽ جماعتنا، وشتت أمرنا، وا 

نما نخشى عميؾ وعمى قومؾ ما قد حّل عمينا فبل تكممو، وال تسمع  وابنو، وبيف المرء وأخيو، وبيف المرء وزوجو، وا 
منو، ىو ذكي، لبيب، وشاعر، وشريف، سيد في قومو، وشاعر لبيب، عاقل، فمما قدـ مكة خافوا أف يؤمف برسوؿ 

وه أف ىذا الرجل إياؾ أف تستمع إليو، إياؾ أف تمتقي بو، إياؾ أف تحضر مجمسو، ، فنبيصمى هللا عميو و سمـهللا 
نما نخشى  ألنو شتت جماعتنا، كبلمو كالسحر، يفرؽ بيف المرء وابنو، وبيف المرء وأخيو، وبيف المرء وزوجو، وا 

وا بي حتى أجمعت أال أسمع عميؾ منو وعمى قومؾ ما قد حّل عمينا، فبل تكممو، وال تستمع إليو، قاؿ: فو هللا مازال
منو شيئًا، أنا قنعت، ىذا شيء مخيف، وال أكممو حتى حشوت في أذني حيف غدوت إلى المسجد كرسفًا، أؼ 
كالقطف، فرقًا مف أف يبمغني منو شيء، قاؿ: فغدوت إلى المسجد فإذا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قائـ يصمي عند الكعبة، 

 إال أف يسمعني بعض قولو، سمع شيئًا مف القرآف الكريـ، فسمعت كبلمًا حسنًا، فقمت فقمت قريبًا منو، فأبى هللا
في نفسي: واثكمى أمياه، وهللِا إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى عمّي الحسف مف القبيح، فما يمنعني أف أسمع مف 

ذا كاف شيًئا سيًئا أرفضو، ىذا الرجل ما يقوؿ، عندؼ عقل، وعندؼ ميزاف، أنا أسمع إذا كاف شيًئا جيًدا أقب مو، وا 
فمكثت حتى انصرؼ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى بيتو فتبعتو حتى إذا دخل بيتو دخمت عميو، فقمت: يا دمحم، إف قومؾ قد 
قالوا لي كذا وكذا، فو هللا ما برحوا يخوفونني أمرؾ حتى سددت أذني بكرسف لئبل اسمع قولؾ، ثـ أبى هللا إال أف 
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ني قولؾ، فسمعت قواًل حسنًا، فاعرض عمي أمرؾ، أؼ ما قصتؾ ؟ فعرض عمي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اإلسبلـ، يسمع
وتبل عمّي القرآف فبل وهللا ما سمعت قواًل قط أحسف منو، وال أمرًا أعدؿ منو، فأسممت، وشيدت شيادة الحق، 

ني راجع  إلييـ فداعييـ إلى اإلسبلـ، فادع هللا لي أف يجعل لي وقمت: يا نبي هللا، إني امرؤ مطاع في قومي، وا 
آية تكوف عونًا لي عمييـ فيما أدعوىـ إليو، فقاؿ: الميـ اجعل لو آية، أؼ عبلمة، قاؿ: فخرجت إلى قومي حتى 
إذا كنت بثنية تطمعني عمى الحاضر وقع نور بيف عيني مثل المصباح، قمت: الميـ غير وجيي، إني أخشى أف 

ا مثمة وقعت في وجيي لفراؽ دينيـ، أؼ يشمتوا بي، فتحولت فوقع في رأس صوتي كالقنديل المعمق، يظنوا أني
وأنا أىبط إلييـ مف الثنية حتى جئتيـ، وأصبحت فييـ، فمما نزلت أتاني أبي، وكاف شيخًا كبيرًا، فقمت: إليؾ عني 

ـَ يا بني ؟ قمت: قد أسممت، وتا بعت ديف دمحم، قاؿ: يا بني فديني دينؾ، يا أبت فمست مني، ولست منؾ، قاؿ: ل
أنا أيضًا معؾ، قاؿ: فقمت: اذىب فاغتسل إذًا، وطير ثيابؾ، ثـ تعاؿ حتى أعممؾ ما عممت، قاؿ: فذىب، 
واغتسل، و ىر ثيابو، ثـ جاء، فعرضت عميو اإلسبلـ فأسمـ، ثـ أتتني صاحبتي، أؼ زوجتو، فقمت ليا: إليؾ 

، بأبي أنت وأمي ؟ قمت: فرؽ اإلسبلـ بيني وبينؾ، أسممت وتابعت ديف عني فمست منؾ، ولست مني ؟ قاؿ ـَ : ل
دمحم، قالت: فديني دينؾ، أنا معؾ، ألنو لو قيمتو، قاؿ: قمت: فاذىبي فاغتسمي، ففعمت، ثـ جاءت فعرضت عمييا 

ميو الصبلة والسبلـ اإلسبلـ فأسممت، ثـ دعوت دوسًا إلى اإلسبلـ، القبيمة، اآلف فأبطؤوا عمي، فجئت رسوؿ هللا ع
فقمت: يا رسوؿ، إنو قد غمبني عمى دوس الزنا، أكثرىـ زناة، فيذا الزنا حجبيـ عني، ولـ يسمموا معي، فادع هللا 
عمييـ كي ييمكيـ، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: الميـ اىد دوسًا، لماذا تدعو عمييـ ؟ ادع ليـ باليدػ، الشخص 

يدػ، ولو كاف عدوؾ، ألنو إذا ىداه هللا سيخدمؾ، فقاؿ: الميـ اىد دوسًا، ثـ بسرعة يدعو عمى اآلخر، ادع لو بال
ارجع إلى قومؾ فادعيـ إلى هللا، وارفق بيـ، احمـ عمييـ، خذىـ بالميف، بشر، وال تنفر، يسر وال تعسر،  قاؿ: 

، ورسوؿ هللا بخيبر، سدد وقارب، فرجعت إلييـ فمـ أزؿ بأرض دوس أدعوىـ إلى هللا، ثـ قدمت عمى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
فنزلت المدينة بسبعيف أو ثمانيف بيتًا مف دوس، أسمموا معو، ثـ لحقنا برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بخيبر فأسيـ لنا مع 
المسمميف، فيذا الذؼ وضع في أذنو قطنًا كي ال يسمع أسمـ ىو، وأبوه، وزوجتو، وسبعوف أو ثمانوف بيتًا مف 

 إياؾ أف تحظر، إياؾ أف تذىب، اذىب، واسمع، هللا أعطاؾ عقبًل، ىذا العقل ميز بو.قومو، ف

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : إف هللا طيب وَّل يقبل إَّل طيباً  027 - 039الدرس )

 06-10-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا 
 الصالحيف.

، قبل أف نقرأ الحديث الذؼ ىو محور ىذا الدرس أريد أف أقوؿ كممات عدة، الكممة األولى: أف  أييا اإلخوة األكاـر
مف دوف وضوء ؟ الصبلة فرض،  مف قواعد األصوؿ أنو ما ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب، ىل تتـ الصبلة

 والوضوء فرض، ألف الصبلة ال تتـ إال بالوضوء، بما أف الصبلة فرض والطريق إلييا وىو الوضوء فرض أيضًا.

عبر عمماء األصوؿ عف ىذه الحقيقة بأنو ما ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب، هللا سبحانو وتعالى في نص القرآف 
 الكريـ يقوؿ: 

ـْ َعْنُو َفاْنَتُيوا﴾﴿َوَما َآَتاكُ  ُسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك  ـُ الره

 [7] سورة الحشر: 

ىذا أمر قطعي الداللة واضح كالشمس، ال تحتاج معو إلى تفسير، كيف أتبع الرسوؿ ؟ كيف أأتمر بما أمر 
ذا كاف اتباع ؟ فإ صمى هللا عميو و سمـالرسوؿ ؟ وكيف أنتيي عما نيى عنو الرسوؿ إف لـ أعرؼ سنة الرسوؿ 

الرسوؿ فرضًا بنص القرآف الكريـ فتعمـ سنتو أمره ونييو فرض، تنفيذًا ليذه القاعدة، إذًا أنت حينما تأتي إلى ىذا 
المسجد، أو إلى أؼ مجمس عمـ آخر لتتعمـ سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ماذا أمر، وماذا نيى، ماذا قاؿ، وماذا فعل ؟ 

 فًا في موضوع معيف، ىذا واجب حتـ، لذلؾ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: كيف كاف، كيف وقف موق

 ))طمب الفقو حتـ واجب عمى كل مؤمف((

اإلنساف يكوف موظًفا، وعميو دواـ، ودوامو أساسي، ولو ما داـو يحسـ مف راتبو، وفي المرة الثانية يفصل مف 
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جة، ذىب إلى السوؽ، ذىب إلى نزىة، لكف وظيفتو، فحركتو في المدينة، ذىب إلى صديقو، ذىب إلى شراء حا
 أىـ ذىاب في حياتو ذىابو إلى وظيفتو، ىذا شيء أساسي.

فيذا حتـ واجب عميؾ،  صمى هللا عميو و سمـإذًا أنت حينما تأتي إلى بيت مف بيوت هللا لتتعمـ سنة رسوؿ هللا 
 السبلـ، ىذا شق مف الموضوع.ألف هللا عز وجل في القرآف الكريـ يأمرؾ أف تتبع النبي عميو الصبلة و 
 الشق اآلخر: قاؿ هللا عز وجل في آية واضحة الداللة قطعية الداللة: 

ـْ ِفي َرُسوِؿ َّللاهِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة﴾  ﴿َلَقْد َكاَف َلُك

 [21] سورة األحزاب: 

زوجتو ؟ فكل مف  ، كيف كاف زوجًا ؟ كيف عاملصمى هللا عميو و سمـيعني أنتـ أييا العباد قدوتكـ رسوؿ هللا 
عامل زوجتو خبلفًا لما أمر النبي عميو الصبلة والسبلـ فقد عصى أبا القاسـ، كيف كاف يجمس مع أىمو؟ كاف إذا 
دخل بيتو بسامًا ضحاكًا، كيف يعامل جيرانو ؟ لو جار ييودؼ كاف يؤذيو، انقطع عنو األذػ مرة، فقاؿ: لعمو 

أنا ال أدخل في التفاصيل اآلف، لكف أقوؿ لكـ: ما دمنا في شير ربيع مريض، فزاره، وكاف إسبلمو بيذه الحادثة، 
األوؿ، ما دمنا في شير المولد النبوؼ الشريف، فأؼ احتفاؿ بيذه الذكرػ العطرة ال ينتج عنو معرفة بسنتو، 

ال يقاـ لو وزف عند بأوامره، ونواىيو، وال بمواقفو ليكوف قدوة لنا في أخبلقو، ومشرعًا لنا في توجيياتو، فيذا احتفاؿ 
 هللا عز وجل، ىذه الفكرة األولى.

الفكرة الثانية: النبي عميو الصبلة والسبلـ روؼ عنو أحاديث كثيرة بمغت في مجموعيا ستمئة ألف حديث، لكف 
اإلماـ البخارؼ ومسمـ أخذا مف ىذه األحاديث ما ثبتت عندىما صحتو، عشرة آالؼ حديث، وىناؾ عمماء اختاروا 

الصحاح بعض األحاديث، أنا والفضل  عز وجل حينما أختار لكـ حديثًا شريفًا أجعمو محور الدرس مف ىذه 
ىذا الحديث الشريف مف األىمية بمكاف، ىذا الحديث الشريف متعمق بأصل مف أصوؿ الديف، تقريبًا سيارة أخطر 

 كعبلقة المحرؾ بالمركبة. ما فييا المحرؾ، فإف تعطل لـ تعد سيارة، فيناؾ أحاديث عبلقتيا بالديف 
ـَ َيوْ   ًما َفَقاَؿ: الحديث الماضي احفع هللا يحفظؾ، َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ: ُكْنُت َخْمَف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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َ َيْحَفْظَؾ، اْحَفْظ َّللاهَ  ـُ ِإنِّي ُأَعمُِّمَؾ َكِمَماٍت ؛ اْحَفْظ َّللاه َذا اْسَتَعْنَت ))َيا ُغاَل َتِجْدُه ُتَجاَىَؾ، ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاهَ، َواِ 
ـْ َيْنَفُعوَؾ ِإَّله بِ  ـْ َأفه اْْلُمهَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَمى َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبَشْيٍء َل ُ َلَؾ، َوَلْو َفاْسَتِعْف ِباَّللهِ، َواْعَم ََْد َكَتَبُو َّللاه َشْيٍء 

ْت ااْجَتَمُعوا َعمَ  ـُ، َوَجفه اَل َْ ُ َعَمْيَؾ، ُرِفَعْت اْْلَ ََْد َكَتَبُو َّللاه وَؾ ِإَّله ِبَشْيٍء  ـْ َيُضرُّ وَؾ ِبَشْيٍء َل ُحُف((ى َأْف َيُضرُّ  لصُّ

 ] الترمذؼ، أحمد [

ِ  اليـو حديث شريف آخر مف الصحاح، ىذا الحديث يعد أصبًل مف أصوؿ الديف، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َرُسوؿُ  َّللاَّ
 : ـَ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َ َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَف ِبَما َأَمَر  فه َّللاه ًبا، َواِ  ِبِو اْلُمْرَسِميَف، َفَقاَؿ: [َيا َأيَُّيا ))َأيَُّيا النهاُس ؛ ِإفه َّللاهَ َطيٌِّب ََّل َيْقَبُل ِإَّله َطيِّ
َباِت َواعْ  ُسُل ُكُموا ِمْف الطهيِّ  َمُموا َصاِلًحا ِإنِّي ِبَما َتْعَمُموَف َعِميـٌ]، َوََاَؿ: الرُّ

﴾ ـْ َناُك َباِت َما َرَزَْ  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف آَمُنوا ُكُموا ِمْف َطيِّ

، َومَ  ، َيا َربِّ َماِء، َيا َربِّ َفَر، َأْشَعَث َأْغَبَر، َيُمدُّ َيَدْيِو ِإَلى السه ُجَل ُيِطيُل السه ـه َذَكَر الره ـٌ، ُِ ـٌ، َوَمْشَرُبُو َحَرا ْطَعُمُو َحَرا
ـِ، َفَأنهى ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَؾ(( ـٌ، َوُغِذَي ِباْلَحَرا  َوَمْمَبُسُو َحَرا

 ] مسمـ، الترمذؼ، أحمد، الدارمي [

ىذا الحديث وهللِا مف أخطر األحاديث، بل مف ألصق األحاديث بأصوؿ الديف، وليس أحد وأنا معكـ بمنجاة مف 
 إف لـ يتبع نص ىذا الحديث، وحقيقة الديف شيء خطير جدًا، الديف لو مظاىر، يمكف أف تصمي، عذاب هللا

يمكف أف ترتدؼ ثوبًا إسبلميًا، يمكف أف تحمل السواؾ، يمكف أف تحمل سبحة، يمكف أف تضع عمى محمؾ 
 التجارؼ قولو تعالى: 

 ﴿ِإنها َفَتْحَنا َلَؾ َفْتًحًا ُمِبيًنا ﴾

ـو الجمعة، ىناؾ آالؼ مف المظاىر اإلسبلمية، ولكف جوىر الديف لو وضعت يدؾ عميو يمكف أف تصمي ي
لقطفت ثماره كميا، لو وضعت يدؾ عمى جوىر الديف لكنت أسعد الناس، لو عرفت حقيقة الديف لصحت بأعمى 
ػ صوتؾ: ليس في األرض مف ىو أسعد مني، لكنؾ إذا وضعت يدؾ عمى جوىر الديف يجب أف تكوف في مستو 
ىذا الجوىر، ال أف تكوف أنت في واد، والديف في واد آخر، النبي عميو الصبلة والسبلـ، وىو الصادؽ المصدوؽ 

 يقوؿ:
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ًبا((  ))ِإفه َّللاهَ َطيٌِّب ََّل َيْقَبُل ِإَّله َطيِّ

 ما معنى إف هللا تعالى طيب ؟ ىذا الحديث يذكرنا بحديث آخر، 

، َجَواٌد ُيِحبُّ اْلُجوَد(())ِإفه َّللاهَ َطيٌِّب ُيِحبُّ الطه  ـٌ ُيِحبُّ اْلَكَرـَ  يَِّب، َنِظيٌف ُيِحبُّ النهَظاَفَة، َكِري

 ] الترمذؼ [

ًَ طيبًا.   أتحب أف يحبؾ هللا ؟ كف سخيًا، أتحب أف يحبؾ هللا ؟ كف نظيفًا، أتحب أف يحبؾ هللا ؟ كف طاىرًا

 ىذا الحديث عمى اليامش:

 بُّ الطهيَِّب(())ِإفه َّللاهَ َطيٌِّب ُيحِ 

طاىر، إذا قمنا فبلف طيب، يعني طاىر، أما إذا قمنا: هللا طيب، أؼ منزه عف كل نقص ال يميق بو، إذا وصفنا 
 ربنا بأنو طيب، أؼ أنو منزه عف كل نقص، 

، ـٌ ُيِحبُّ اْلَكَرـَ  َجَواٌد ُيِحبُّ اْلُجوَد(( ))ِإفه َّللاهَ َطيٌِّب ُيِحبُّ الطهيَِّب، َنِظيٌف ُيِحبُّ النهَظاَفَة، َكِري

والطريق واضح، أتحب أف يحبؾ هللا ؟ كف طاىرًا مف العيوب، مف الغل، مف الحسد، مف الغيبة، مف النميمة، مف 
 قوؿ الزور، مف الكبر، مف االستعبلء، مف األنانية،

 ))ِإفه َّللاهَ َطيٌِّب ُيِحبُّ الطهيَِّب((

 يعني منزًىا عف كل نقص، 

 لطهيَِّب(())ُيِحبُّ ا

 يحب العبد المنزه عف كل نقص، الكامل،

، َجَواٌد ُيِحبُّ اْلُجوَد(( ـٌ ُيِحبُّ اْلَكَرـَ  ))َنِظيٌف ُيِحبُّ النهَظاَفَة، َكِري
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إذا قمنا: إنساف طيب أؼ طاىر، طاىر في جسمو، طاىر في أخبلقو، طاىر في سموكو، طاىر في كسبو، طاىر 
 هللا طيب، معنى ذلؾ أنو منزه عف النقائص والعيوب كميا، قاؿ تعالى:في إنفاقو، أما إذا قمنا: إف 

َباِت ُأوَلِئَؾ ُمَبرهُءوَف ِممها َيُقوُلوَف﴾  ﴿َوالطهيُِّبوَف ِلمطهيِّ

 [26] سورة النور: 

 المؤمنة الطيبة ُسمعتيا، نظيفة، عفيفة، حصاف، ودودة، مطيعة لزوجيا، ستيرة، اآلف: 

 ٌب(( ))ِإفه َّللاهَ َطيِّ 

أؼ منزه عف كل نقص ال يميق بو، منزه عف الظمـ، منزه عف أف يشبو أحدًا، عزيز في ممكو، حكيـ في أفعالو، أما 
 معنى:

 ))َّل يقبل إَّل طيبًا(( 

 ىنا الدقة في الحديث، ىنا خطورة الحديث، 

 ))ِإفه َّللاهَ َطيٌِّب(( 

ني أنو منزه عف كل نقص، لكف الذؼ يتعمق بؾ ىو طيب، عرفت أـ لـ تعرؼ، أقررت أـ لـ تقر، ىو طيب، يع
ال يقبل إال طيبًا، ال تغمب نفسؾ، ميما فعمت، ميما أخذت مف مظاىر الديف، ميما تعمقت بمظاىر الديف، ميما 
 كنت مع المقربيف، ميما فعمت أفعاال ترضي الناس، ميما أثنى عميؾ الناس، ميما عموت في نظر الناس، 

ًبا(( ))ِإفه َّللاهَ َطيِّبٌ   ََّل َيْقَبُل ِإَّله َطيِّ

 ما معنى ال يقبل إال طيبًا ؟ 
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 :صمى هللا عميو و سمـىذا الحديث معناه واسع جدًا، قاؿ 

ًبا((  ))ََّل َيْقَبُل ِإَّله َطيِّ

النبي عميو الصبلة والسبلـ فسر ىذه الكممة قاؿ: ال يتصدؽ أحدكـ بصدقة إال مف كسب طيب، يعني ال يقبل هللا 
 إال إذا كانت مف كسب طيب حبلؿ. الصدقة

ًبا((  ))ِإفه َّللاهَ َطيٌِّب ََّل َيْقَبُل ِإَّله َطيِّ

الماؿ إذا كاف حرامًا، أو إذا كاف فائدًة، أو إذا كاف مغتصبًا، أو إذا كاف ربحًا فاحشًا، أو إذا كاف ربحًا مدلسًا، أو 
الماؿ كمو ماؿ خبيث، فا سبحانو وتعالى ال يقبمو، ىذا إذا كاف مااًل أخذ بالحياء، أو بالخداع، أو بالتبلعب، ىذا 

 المعنى األوؿ، ال يقبل مف مالؾ الذؼ تتصدؽ بو إال إذا كاف حبلاًل طيبًا.

 ،  اآلف بعضيـ قاؿ: الحديث فيو عمـو

 ))ِإفه َّللاهَ َطيٌِّب((

 ما قاؿ: ال يقبل إال مااًل طيبًا، قاؿ: 

ًبا((  ))ََّل َيْقَبُل ِإَّله َطيِّ

يعني حتى األعماؿ إذا كاف فييا شرؾ ال يقبميا، إذا كاف فييا افتخار ال يقبميا، إذا كاف فييا عجب ال يقبميا، إذا 
كاف فييا استعبلء عمى الناس ال يقبميا، إذا كاف فييا أىداؼ أرضية ال يقبميا، أنا أغنى األغنياء عف الشرؾ، ىذا 

 حديث خطير جدًا،

ًبا(())ِإفه َّللاهَ َطيٌِّب ََّل    َيْقَبُل ِإَّله َطيِّ

ىو منزه عف كل نقص، ال يقبل إال طيبًا، ال يقبل مف الماؿ إال ما كاف حبلاًل، ال يقبل مف العمل إال ما كاف 
خالصًا، ال يقبل مف االعتقاد إال ما كاف صحيحًا، ال يقبل مف الكبلـ إال ما كاف وفق السنة، ال يقبل كبلمؾ، وال 

ال اعتقادؾ إال إذا كاف طيبًا، ومعنى أنو طيب ىنا أنو منزه عف النقص، عقيدة زائغة ال يقبميا أفعالؾ، وال مالؾ، و 
هللا عز وجل، أخطر ما في اإلنساف عقيدتو، لماذا ؟ ألنو لو اعتقد عقيدة زائغًة فبل بد مف أف تترجـ إلى سموؾ 
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قد كما يعتقد عواـ الناس أف النبي عميو الصبلة منحرؼ أبدًا، إف اعتقد اعتقادًا زائغًا ظير في سموكؾ، مثبًل لو اعت
والسبلـ يشفع لكل عصاه أمتو، انتيى األمر، لماذا االستقامة ؟ لماذا تحرير الدخل ؟ لماذا غض البصر ؟ لماذا 

يشفع لكل العصاة ببل  صمى هللا عميو و سمـاالستقامة عمى أمر هللا ؟ ال حاجة لذلؾ ؟ لو اعتقدت أف النبي 
 ىكذا ببل شروط ؟ إذًا ىذا االعتقاد منعكسو في سموكؾ عدـ االستقامة.استثناء ؟ 

 إذا اعتقدت أف إطبلؽ البصر مف الصغائر ؟ قاؿ تعالى:

ـَ﴾ ـِ َواْلَفَواِحَش ِإَّله المهَم ِْ  ﴿الهِذيَف َيْجَتِنُبوَف َكَباِئَر اإلِْ

 [32] سورة النجـ: 

فإذا اعتقدت أف الممـ ىو النظرة ال يوجد داع لغض بصرؾ ؟ أخطر الممـ النظرة ؟ إذا استثنى هللا عزوجل النظرة، 
 شيء في اإلنساف عقيدتو ؟ إذا زاغت زاغ عممو، إذا زاغ عممو استحق العقاب.

ًبا((  ))ِإفه َّللاهَ َطيٌِّب ََّل َيْقَبُل ِإَّله َطيِّ

إال مااًل طيبًا صار في الصدقة الحقيقة أف الحديث فيو إطبلؽ ؟ لو قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: ال يقبل 
متعمق ؟ أما: ال يقبل إال طيبًا ؟ ال يقبل إال اعتقادًا صحيحًا ؟ ال يقبل إال كبلمًا موافًقا لمسنة ؟ ال يقبل إال عمبًل 

 ابتغي بو وجيو ؟ ال يقبل مااًل إال ما كاف حبلاًل، 

ًبا((  ))ِإفه َّللاهَ َطيٌِّب ََّل َيْقَبُل ِإَّله َطيِّ

 قاؿ تعالى: دقق ؟

َِْرُة اْلَخِبيِث﴾  ﴿َُْل ََّل َيْسَتِوي اْلَخِبيُث َوالطهيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَؾ َك

 [100] سورة المائدة: 

تجد وظيفة دخميا كبير جدًا ؟ ىذا الدخل يتيح لؾ حياًة ناعمًة فارىًة، وبيتًا واسعًا، ومركبًة كبيرًة، ومكانًة مرموقًة، 
مى إيذاء الناس، أو عمى أكل أمواليـ بالباطل، أو عمى خداعيـ، ىذا خبيث ما ولكف أصل ىذا العمل مبني ع

 الذؼ يقابل الطيب ؟ الخبيث، قاؿ تعالى:
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َِْرُة اْلَخِبيِث﴾  ﴿َُْل ََّل َيْسَتِوي اْلَخِبيُث َوالطهيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَؾ َك

 [100] سورة المائدة: 

لديف الذؼ لؾ، أؼ ديف ؟ ىذا ىو الشرع، أخي الناس كميـ يفعموف يا أخي الناس كميـ ىكذا، مف أيف جئتنا أنت با
 ىذا، قاؿ تعالى:

َِْرُة اْلَخِبيِث﴾  ﴿َُْل ََّل َيْسَتِوي اْلَخِبيُث َوالطهيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَؾ َك

 [100] سورة المائدة: 

 المؤمف ال ُيؤخذ بالكثرة، قاؿ تعالى:

ْف ُتِط َْ َأْكََِر َمْف ِفي اْْلَرْ   ِض ُيِضمُّوَؾ َعْف َسِبيِل َّللاهِ﴾﴿ َواِ 

 [116] سورة النعاـ: 

فه الظهفه ََّل ُيْغِني ِمَف اْلَحقِّ َشْيئًا﴾  ﴿ِإْف َيتهِبُعوَف ِإَّله الظهفه َواِ 

 [28] سورة النجـ: 

َِْرُة اْلَخِبيِث﴾  ﴿َُْل ََّل َيْسَتِوي اْلَخِبيُث َوالطهيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَؾ َك

 [100دة: ] سورة المائ

إذًا صار في حياتنا شيئاف، طيب وخبيث، عقيدة طيبة عقيدة خبيثة، كبلـ طيب كبلـ خبيث، ماؿ طيب ماؿ 
 خبيث، سموؾ طيب سموؾ خبيث، السموؾ الطيب، والعقيدة الطيبة، والكبلـ الطيب،

الماؿ خبيثًا، والماؿ الطيب أساسو طاعة هللا عز وجل، فإذا عصيت هللا عز وجل أصبحت العقيدة خبيثًة، و 
 والمواقف خبيثة، واآلماؿ خبيثة، قاؿ تعالى:

َماِء﴾ َبٍة َأْصُمَيا َِاِبٌت َوَفْرُعَيا ِفي السه َبًة َكَشَجَرٍة َطيِّ  ﴿َكِمَمًة َطيِّ

 [24] سورة إبراىيـ: 
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ختو، ماذا أحيانًا إنساف يزور شخصًا يقوؿ لو: ىذا البيت كيف وسعؾ، كاف واسًعا، ورضي بو، فكّرىو فيو، يزور أ
قدـ لؾ زوجِؾ في العيد ؟ يزىدىا بزوجيا، يظير ليا زوجيا أنو إنساف فقير، ال يحبيا، أفسد العبلقة بيف 
شخصيف، أنت قبل أف تقوؿ كممة فكِّر في عاقبتيا، ىناؾ كممة فييا استعبلء، يقوؿ: كسرت خاطره، أو كسر 

شرؾ، وكممة فييا اعتداد، وكممة فييا استعبلء، فكل خاطرؼ، ىناؾ كممة فييا كبر، وكممة فييا فخر، وكممة فييا 
ىذه الكممات كممات خبيثة، أما الكممة الطيبة ففييا تواضع، فييا إرضاء لئلنساف، ترضيو عف حياتو، ترضيو عف 

 ربو، ترضيو عف دينو، دقق في قولو تعالى:

ِبيَف﴾ ـُ اْلَماَلِئَكُة َطيِّ  ﴿الهِذيَف َتَتَوفهاُى

 [32] سورة النحل: 

 آيات كثيرة جدًا، أحاديث كثيرة جدًا وردت فييا كممة طيب، أواًل: قاؿ تعالى:

َما َبٍة َأْصُمَيا َِاِبٌت َوَفْرُعَيا ِفي السه َبًة َكَشَجَرٍة َطيِّ ُ َمَِاًل َكِمَمًة َطيِّ ـْ َتَر َكْيَف َضَرَب َّللاه ( ُتْؤِتي ُأُكَمَيا ُكله 24ِء )﴿َأَل
 ِحيٍف﴾

 [25-24] سورة إبراىيـ: 

أنت تعرؼ أنؾ يمكف أف تتكمـ بكممة في مجمس، في عقد قراف، في احتفاؿ، في زيارة، في عيادة مريض، في 
مناسبة حزف، تتكمـ كممة صادقة مف قمبؾ، تحرؾ بيا مشاعر الناس، ترشدىـ إلى ربيـ، تعيدىـ إليو، تحمميـ 

ستقاـ أحدىـ، ودعا أىمو إلى االستقامة، ومف حولو عمى التوبة، تحببيـ في اآلخرة، تدعوىـ إلى االستقامة، فإذا ا
فيذه الكممة الطيبة أصبحت شجرة طيبة، أصميا ثابت، وفرعيا في السماء، تؤتي أكميا كل حيف، ال أحب أف 
أشبو ىذا بيذا، ولكف أحيانا اإلنساف يكوف وكيل شركة، جالًسا مرتاًحا، تأتيو رسالة: أف فبلًنا جاءنا مف البمد 

واشترػ بمبمغ كذا، لؾ منو مبمغ ثبلثيف ألًفا مثبًل، قيدناىا في حسابؾ، بعد ثبلثة أياـ رسالة ثانية في الفبلني، 
الجية الفبلنية، اشترت، قيدنا في حسابؾ كذا، وىو مرتاح تأتيو األمواؿ مف كل جانب، كذلؾ المؤمف تكمـ كممة 

 طيبة، قاؿ تعالى:
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 النهاَس َجِميعًا﴾ ﴿َوَمْف َأْحَياَىا َفَكَأنهَما َأْحَيا

 [32] سورة المائدة: 

أحييت أسرة، أنت اعتنيت بيا، أكرمتيا، أعنتيا، وجيتيا، أصبحت ىذه األسرة مسممة، اآلف الجيراف أخذوا عنيا، 
زمبلء العمل، األوالد، األقارب، األصيار، أنت ىديت إنسانًا، اآلف أماـ مئة إنساف كميـ في طاعة هللا عز وجل، 

 ممة الطيبة التي أصميا ثابت وفرعيا في السماء، مف ىذه الك

َما َبٍة َأْصُمَيا َِاِبٌت َوَفْرُعَيا ِفي السه َبًة َكَشَجَرٍة َطيِّ ُ َمَِاًل َكِمَمًة َطيِّ ـْ َتَر َكْيَف َضَرَب َّللاه ( ُتْؤِتي ُأُكَمَيا ُكله 24ِء )﴿َأَل
 ِحيٍف﴾

 [25-24] سورة إبراىيـ: 

َََراٍر﴾﴿َوَمَُِل َكِمَمٍة َخبِ   يٍَِة َكَشَجَرٍة َخِبيٍَِة اْجُتِهْت ِمْف َفْوِؽ اْْلَْرِض َما َلَيا ِمْف 

 [26] سورة إبراىيـ: 

: ـَ  َعْف اْلُمْنِذِر ْبِف َجِريٍر َعْف َأِبيِو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َشْيًئا، َوَمْف َسفه ))َمْف َسفه ُسنهًة َحَسَنًة َفُعِمَل ِبَيا  ُِْل َأْجِر َمْف َعِمَل ِبَيا ََّل َيْنُقُص ِمْف ُأُجوِرِى َكاَف َلُو َأْجُرَىا َوِم
َئًة َفُعِمَل ِبَيا َكاَف َعَمْيِو ِوْزُرَىا َوِوْزُر َمْف َعِمَل ِبَيا ِمْف َبْعِدِه ََّل َيْنُقُص ِمْف َأْوَزارِ  ـْ ُسنهًة َسيِّ ِى

                             َشْيًئا(( 

 ] مسمـ، الترمذؼ، ابف ماجو، النسائي، احمد، الدارمي [

 اآلف، قاؿ تعالى:

ـُ الطهيُِّب﴾  ﴿ِإَلْيِو َيْصَعُد اْلَكِم

 [10] سورة فاطر: 
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كيف يصعد الكمـ الطيب إليو ؟ ألف العمل الصالح يرفعو، كبلـ طيب مدعـو بعمل صالح، العمل الصالح 
 فع إلى هللا عز وجل، آية أخرػ، النبي عميو الصبلة والسبلـ في القرآف الكريـ ُوِصف بأنو: والكبلـ الطيب رُ 

ـُ اْلَخَباِئَث﴾ ـُ َعَمْيِي َباِت َوُيَحرِّ ـُ الطهيِّ  ﴿َوُيِحلُّ َلُي

 [157] سورة األعراؼ: 

القاذورات، حـر الزنا، دقق، ما حـر النبي عميو الصبلة والسبلـ إال بوحي عف ربو، ماذا حـر ؟ الخبائث، حـر 
حـر الخمر، لحـ الخنزير، الغيبة، الغيبة تفتت المجتمع، النميمة تقطع الناس، تقطع األوصاؿ، حـر قوؿ الزور، 
حـر شيادة الزور، حـر عقوؽ الوالديف، حـر أكل الربا، حـر إساءة الجوار، ماذا حـر ؟ حـر الخبائث، ما أحل ؟ 

 أحل الطيبات، ىذا ىو الديف.

ـُ اْلَخَباِئَث﴾﴿وَ  ـُ َعَمْيِي َباِت َوُيَحرِّ ـُ الطهيِّ  ُيِحلُّ َلُي

 [157] سورة األعراؼ: 

 المؤمنوف بماذا وصفوا إذا جاءىـ ممؾ الموت ؟

ِبيَف﴾ ـُ اْلَماَلِئَكُة َطيِّ  ﴿الهِذيَف َتَتَوفهاُى

 [32] سورة النحل: 

و طيبة، ثقتو با كبيرة، استقامتو تامة، مات طيب، طاىر، دخمو حبلؿ، إنفاقو حبلؿ، عباداتو صحيحة، أحوال
 طيبًا، المبلئكة إذا خاطبوا أىل الجنة ماذا يقولوف ؟

ـْ﴾ ـْ ِطْبُت ـٌ َعَمْيُك  ﴿َساَل

 [73] سورة الزمر: 

: المؤمف إذا زار أخاه ماذا تقوؿ لو المبلئكة ؟ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ عَ  ـَ  َمْيِو َوَسمَّ
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 اْلَجنهِة َمْنِزًَّل(())َمْف َعاَد َمِريًضا، َأْو َزاَر َأًخا َلُو ِفي َّللاهِ َناَداُه ُمَناٍد: َأْف ِطْبَت َوَطاَب َمْمَشاَؾ، َوَتَبوهْأَت ِمْف 

 ] الترمذؼ، ابف ماجو [

لو، عدتو إذا مرض، أعنتو إذا افتقر، الكبلـ دقيق، إذا زرت أخاؾ المؤمف، وصمتو، أكرمتو بزيارة، تفقدت أحوا
 سألت عنو إذا غاب، أنت إذا زرتو تقوؿ المبلئكة ليذا المؤمف: 

 ))ِطْبَت، َوَطاَب َمْمَشاَؾ، َوَتَبوهْأَت ِمْف اْلَجنهِة َمْنِزًَّل((

صًفا عمل عظيـ، تكوف ساكًنا في المياجريف، لؾ أخ في المخيـ، وما جاء درسيف، ركبت السيارة، ساعتيف ون
حتى وصمت إليو، طرقت الباب، فتح لؾ، السبلـ عميكـ، شعر أنو ىو غاؿ عمى الناس، ىو عضو بأسرة، غاب 

 درسيف، المبلئكة تقوؿ:

 ))ِطْبَت، َوَطاَب َمْمَشاَؾ، َوَتَبوهْأَت ِمْف اْلَجنهِة َمْنِزًَّل((

 أما الذؼ يأمر بالقطيعة بيف المؤمنيف فيذا مخالف لما أمر هللا بو.

ِبيَف﴾﴿ ـُ اْلَماَلِئَكُة َطيِّ  الهِذيَف َتَتَوفهاُى

 [32] سورة النحل: 

 ))ِطْبَت، َوَطاَب َمْمَشاَؾ، َوَتَبوهْأَت ِمْف اْلَجنهِة َمْنِزًَّل((

المؤمف في النياية كمو طيب، لسانو طيب، قمبو طيب، جسده طيب، اإليماف طير قمبو، وذكر هللا طير لسانو، 
اعات، اسمع منو كبلمًا طيبًا، قاؿ هللا عز وجل، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ، ىكذا فعل اجمس مع مؤمف خمس س

، أو عف أحكاـ صمى هللا عميو و سمـالصديق، ىكذا فعل عمر، ىذا الحكـ الشرعي، كبلـ عف سيرة رسوؿ هللا 
يا، ضمف عممو، فقيية، تفسير آية، تفسير حديث، آية كونية، داللة، مزاح برؼء لطيف، حديث في أمر الدن

كبلمو طيب، اجمس مع فاسق، كل مزحة فييا غش، يمزح مزاح الوقح، يحمر وجيو خجبًل، مزاحو ساقط، حديثو 
عف النساء، كمماتو في العورات، لو موقف معمف، وموقف مبطف، منافق، مزدوج، يقيس الناس بمقياسيف، خبيث، 

 جس، إنو نَجس، والدليل قاؿ تعالى:نجس، وليتو نجس، بل َنَجْس، لو قمنا نجس يطير، ليتو ن
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 ﴿ِإنهَما اْلُمْشِرُكوَف َنَجٌس﴾

 [28] سورة التوبة: 

ف شاركتو يحرجؾ، لذلؾ:  عيف النجاسة، إف شاركتو، إف سيرت معو يحرجؾ، تدخل زوجتو، وتجمس معؾ، وا 

ـَ َبْعَد عَ  ُ ِمْف َفْضِمِو﴾﴿ِإنهَما اْلُمْشِرُكوَف َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَرا ـُ َّللاه ـْ َعْيَمًة َفَسْوَؼ ُيْغِنيُك ْف ِخْفُت ـْ َىَذا َواِ   اِمِي

 [28] سورة التوبة: اآلية 

 اآلف:

َ َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَف ِبَما َأَمَر ِبِو اْلُمْرَسِميَف(( فه َّللاه  ))َواِ 

 ىذه فقرة في الحديث خطيرة جدًا، أواًل:

َ َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَف ِبَما َأَمَر ِبِو اْلُمْرَسِميَف(())ِإفه َّللاهَ َطيٌِّب ََّل يَ  فه َّللاه ًبا، َواِ   ْقَبُل ِإَّله َطيِّ

العواـ أوؿ كممة يقولونيا إذا أمرتيـ بالطاعة: أخي أنا لست نبيِّا، مف قاؿ لؾ: إنؾ نبي ؟ أنت لست نبيًا، وأنت 
 مأمور بما أمر بو النبي عميو الصبلة والسبلـ. 

لؾ، أعمى طبيب في العالـ، جراح قمب، إذا أراد أف يعطي مريًضا حقنة فبلبد مف تعقيميا، وتعقيـ توضيح ذ
الزجاجة، وتعقيـ الشفرة، وتعقيـ اإلبرة، وتعقيـ مكاف ضرب اإلبرة، لو كمفنا أقل ممرض في األرض أف يعطي 

هللا فيؾ الشيوات، فإذا عصيت حقنة لمريض يجب أف يفعل ما فعمو أعمى طبيب، ىذه قواعد أساسية، أنت أودع 
هللا عز وجل فقد زلت قدمؾ، تقوؿ: نحف في زمف صعب، في زماف صعب، ألف أصحاب النبي لو تركوا عشر 
العشر ليمكوا، ومف جاؤوا بعدىـ في زمف صعب، لو أخذوا عشر العشر مف األعماؿ الصالحة ال مف المنييات، 

اف، بأؼ زماف، عند أؼ إنساف ىذه المادة الثمينة تتسرب مف ىذا مستودع لو قعر، إذا بالقعر ىناؾ ثقب، بأؼ مك
الثقب، مستودع الوقود السائل، الوقود غاؿ جدًا، أخي أنا شخص جئت في زماف متأخر، يمكف أف يكوف عندؼ 
بالقعر عدد مف الثقوب، لف يبقى عندؾ في المستودع شيء، مستودع لوقود سائل البد مف أف يكوف محكمًا عند 

عند فقير، عند عالـ، عند جاىل، عند إنساف قديـ، حديث، بقرية، بمدينة، أينما كاف، حتى يبقى ىذا الوقود غني، 
السائل طواؿ السنة في المستودع تستخدمو، دفعت ثمنو مبمغًا باىظًا، البد مف أف يكوف المستودع محكمًا، ىذا 

بل، عند طبيب، وعند ممرض، وعند عالـ، وعند المستودع لو كاف عند طبيب ال بأس، ولو وجد ثقبًا ال بأس ؟ ك
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عالـ، وعند جاىل، وعند غني، وعند فقير، وعند قروؼ، وعند مدني، قديمًا وحديثًا، المواد السائمة ال تبقى في 
مستودع مثقوب، انتيى األمر، ليس ليا عبلقة بنبي أو غير نبي، أمور الشرع ال يوجد بيا حل وسط، أمور 

 لمؤمنيف بما أمر بو المرسميف.حدية: إف هللا أمر ا

 سيدنا يوسف عميو الصبلة والسبلـ قاؿ:

ي َكْيَدُىفه َأْصُب ِإَلْيِيفه وَ  َّله َتْصِرْؼ َعنِّ ْجُف َأَحبُّ ِإَليه ِممها َيْدُعوَنِني ِإَلْيِو َواِ   َأُكْف ِمَف اْلَجاِىِميَف﴾﴿ََاَؿ َربِّ السِّ

 [33] سورة يوسف: اآلية 

والنبي يغض البصر عميو الصبلة والسبلـ، لما جاءت بنت سيدنا شعيب تروؼ كتب التاريخ أنت تغض البصر، 
 أف سيدنا موسى أطرؽ رأسو في األرض، لماذا قالت:

 ﴿َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإفه َخْيَر َمِف اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْْلَِميُف﴾

 [26] سورة القصص: اآلية 

 ينظر إلييا.رأتو أمينًا عمى عرضيا، لـ 

 قاؿ تعالى:

 ﴿ِإفه َأِبي َيْدُعوَؾ ِلَيْجِزَيَؾ َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا﴾

 [25] سورة القصص: اآلية 

قاؿ ليا: امشي ورائي، ودليني عمى الطريق، يبدو أنو كاف في يـو ريح، فخاؼ أف تعبث الرياح بثيابيا فينظر 
ىذا شأف المؤمف، ال يضع نفسو في موضع فيو شبو، ىذا إلييا، قاؿ ليا: امشي ورائي، ودليني عمى الطريق، 

شأف المؤمف مع النساء، طيب، عفيف، طاىر، نظيف، نقي، قاؿ: يا رب أؼ عبادؾ أحب إليؾ حتى أحبو بحبؾ 
؟ قاؿ: يا داود أحب العباد إلي تقي القمب، نقي اليديف، دخمو حبلؿ، حياتو واضحة، ليس عنده احتياؿ، مواقف 

مبطنة، شيء يقاؿ، شيء ال يقاؿ، يعمل تحت ضوء الشمس، ليس عنده سر، ما في قمبو عمى معمنة، ومواقف 
َمِميِّ َأنَُّو َسِمَع اْلِعْرَبا َض ْبَف لسانة، ما يقولو في قمبو قاؿ عميو الصبلة والسبلـ ؟ َعْف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َعْمٍرو السُّ
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ـَ َمْوِعَظًة َذَرَفْت ِمْنَيا اْلُعُيوُف َوَوِجَمْت ِمْنَيا اْلُقُموُب فقاؿ:َساِرَيَة َقاَؿ: َوَعَظَنا َرُسوُؿ َّللاَِّ َص   مَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َعَمى اْلَبْيَضاِء َلْيُمَيا َكَنَياِرَىا ََّل َيِزيُغ َعْنَيا َبْعِدي ِإَّله َىاِلٌؾ...(( ََْد َتَرْكُتُك ...(( 

 الدارمي [ ] أحمد، الترمذؼ، أبو داود، ابف ماجو،

المؤمف نظيف، دخمو نظيف، مزاحو نظيف، عممو نظيف، مّخو نظيف، أخبلقو نظيفة، عبلقاتو نظيفة، ليس 
عنده عبلقات مشبوىة، الحبلؿ حبلؿ، والحراـ حراـ، ليس عنده شيء معمف، األخت أخت، األـ أـ، الزوجة 

 زوجة، الحبلؿ حبلؿ، والحراـ حراـ.

َ َأَمَر الْ  فه َّللاه  ُمْؤِمِنيَف ِبَما َأَمَر ِبِو اْلُمْرَسِميَف(())َواِ 

كل مف يقوؿ: أنا لست نبيِّا، مف قاؿ لؾ: إنؾ نبي، وىل ترقى إلى مستوػ ال يعدؿ واحًدا بالمميار مف نبي ؟ ال 
ترقى إلى ذلؾ، ومع ذلؾ حفاظًا عمى سبلمة دينؾ، حفاظًا عمى سعادتؾ، حفاظًا عمى طيرؾ البد أف تفعل ما 

، والدليل: ىل عندنا دليل مف القرآف الكريـ أف المؤمنيف مأموروف أف يفعموا ما صمى هللا عميو و سمـبي أمر بو الن
 أمر بو المرسموف،

َ َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَف ِبَما َأَمَر ِبِو اْلُمْرَسِميَف(( فه َّللاه  ))َواِ 

 ىل ىناؾ دليل قرآني ؟ قاؿ تعالى:

ي َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت  ـٍ﴾﴿َُْل ِإنِّ ـٍ َعِظي  َربِّي َعَذاَب َيْو

 [15] سورة األنعاـ: اآلية 

 دليل آخر، قاؿ تعالى:

ـْ َكَما ُأِمْرَت َوَمْف َتاَب َمَعَؾ﴾  ﴿ َفاْسَتِق

 [112] سورة ىود: اآلية 

 أنت أييا النبي مأمور أف تستقيـ ومف تاب معؾ، المؤمنوف مأموروف مثمؾ، أف تستقيـ.
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اليندسة مف أجل أف تشيد بناء في عشرة طوابق البد مف دعائـ بحجـ معيف،  مثل لمتوضيح ليس غير، في عمـ
وحديد بكميات معينة، وبسماكات معينة، وبأشكاؿ معينة، وبطبيعة معينة، لو فرضنا أنؾ قمت لو: أنا عوض 

عي ماؿ، ال ثمانية ميميمترات ضع أربعة، ال يقبل، يقع البناء، قضية عمـ، ليس ىنا مجامبلت، وال تقل: أنا ليس م
تعمر بناء، البناء يحتاج بالمتر مكعب سبعة أكياس إسمنت، يحتاج ثمانية ممـ حديد بكل متر مكعب، عشر 
قضباف، فقير، غني، معؾ ماؿ، ليس معؾ، تترجاه، ابف عمؾ، قريب، ىنا قضية عمـ، إف لـ تفيـ أوامر الديف 

 كأنيا كقواعد البناء فأنت لست فقييًا في الديف.

مثبل، واحد مشى في حقل، إذا بموحة كتب عمييا: انتبو، حقل ألغاـ، يشعر بامتناف مف الدولة التي كنت أضرب 
نبيت المواطنيف، أـ يشعر أف حريتو قد كبتت بيذا اإلعبلف ؟ إذا شعر أف حريتو قد كبتت بيذا اإلعبلف فيو 

بيو أف ىذا الحقل حقل ألغاـ فيو ذو جاىل، أما إذا شعر بامتناف لمف وضع ىذه الموحة التي تحفع لو حياتو، وتن
فيـ وذكاء، دع حقل األلغاـ، إذا كاف ثمة خط توتر عاؿ يقوؿ لؾ: خطر الموت، ال تقترب، أال تشعر بامتناف 
لمف وضع ىذه الموحة ؟ ىكذا الديف، الديف ليس قيودًا لحريتؾ، بل ىو ضماف لسبلمتؾ، ىذه حقيقة الديف، ليس 

 لسبلمتؾ.قيدًا لحريتؾ، بل ىو ضماف 

َ َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَف ِبَما َأَمَر ِبِو اْلُمْرَسِميَف(( فه َّللاه  ))َواِ 

مف اآلف فصاعًدا ال تتكمـ، وال تسمع مف أحد، أخي أنا لست نبيِّا، أنت مؤمف، والمؤمف مطالب أف يستقيـ كما 
 يستقيـ النبي عميو الصبلة والسبلـ، ىذه حدود، وليست قيود.

وقاص مرًة وقاؿ: يا رسوؿ هللا ادع هللا أف يجعمني مستجاب الدعوة، فقاؿ النبي عميو الصبلة قاـ سعد بف أبي 
 والسبلـ: 

 أطب مطعمؾ تكف مستجاب الدعوة (( -مف أخطر اْلحاديث  -))يا سعد ىذا 

 ]الطبراني في األوسط عف سعد[
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 ))أطب مطعمؾ((

ىذا العمل، أجًرا بمستوػ الجيد، قدمت مستوػ سيئا، اجعل دخمؾ حبلاًل، أتقف العمل، أنت تناولت أجًرا عف 
تناولت ثمف بمور أجنبي، وضعتو وطنًيا، الفرؽ كبير جدًا، صار الدخل حراًما، بعتو بضاعة عمى أنيا مف الطبقة 
األولى، ىي مف الطبقة الثالثة، ىو دفع ثمف درجة أولى، قبض ثمف درجة ثالثة، صار الدخل حراًما بالتدليس، 

ًما بالكذب، صار حراًما بالغش، صار حراًما بتأخير التسميـ، صار حراًما، عطمتو باإليياـ، صار حراًما صار حرا
باالحتكار، صار حراًما، ليس معنى ىذا أف الحراـ سرقة ماٍؿ، ىذا شيء نادر جدًا، السرقة لما اإلنساف يبتز 

ذا كاف الدخل حرامًا أمواؿ الناس يأكل أمواليـ بالباطل، يأكل أمواؿ الناس بالباطل،  فيذا الدخل حراـ، وا 
فاالستجابة ال تكوف، ما مف إنساف إال وىو محتاج إلى هللا عز وجل، أحيانا يشعر بنغزة في قمبو، يقوؿ لؾ: البوؿ 
قّل، تكوف الكمية متراجعة، ىناؾ مميوف خطر ييدد حياة اإلنساف، وهللا أكثر مف مميوف، في األعصاب، في 

ة، في الكميتيف، بالعظاـ، بالغدد الصماء، شيء كثير، مميوف خطر ييدد حياة اإلنساف، ييدد األوردة، في الرئ
صحتو، مميوف خطر ييدد صحة زوجتو، مميوف خطر صحة أوالده، ممكف لطفل أف يمرض مرًضا تدفع لو 

اإلنساف، ىو  مميوني ليرة، ويموت بعد ىذا، ما مات رأسًا، أخذ منؾ كل مالؾ قبل أف يموت، مميوف خطر ينتظر
 يحتاج أف يدعو، يا رب اشف لي ابني.

 ))يا سعد أطب مطعمؾ تكف مستجاب الدعوة((

أتحب أف تكوف مستجاب الدعوة ؟ إذًا أطب مطعمؾ، أتقف عممؾ، اجعل دخمؾ حبلاًل، تقصَّ أف تأكل مااًل 
 حبلاًل، وأف يدخل في بطنؾ طعاـ حبلؿ،

 ))يا سعد أطب مطعمؾ تكف مستجاب الدعوة((

 في الحديث:و 

 ))والذي نفس دمحم بيده إف العبد ليقذؼ المقمة الحراـ في جوفو ما يتقبل هللا منو عمل أربعيف يومًا((

 ]الطبراني في األوسط عف ابف عباس[

لقمة حراـ، أحيانا اإلنساف يمحس لحسة لبف، لكف يكبرىا، كـ الكيمو، ال ينوؼ أف يشترؼ، ىذه حراـ، ال يريد أف 
 طبلقًا، ولكف كّبر المحسة، أكل مشمشة، ما ينوؼ أف يشترؼ، ثـ يمشي، أيف تمشي، ىذه لقمة حراـ.يشترؼ المبف إ
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))والذي نفس دمحم بيده إف العبد ليقذؼ المقمة الحراـ في جوفو ما يتقبل هللا منو عمل أربعيف يومًا، وأيما عبد 
 نبت لحمو مف سحت فالنار أولى بو((

 ا يأكموف ماال حراًما ببل حساب فقد أىمكوا أنفسيـ، وىـ ال يشعروف.مف سحت، مف ماؿ حراـ، الناس لم

 ممخص الممخص أقوؿ: ىاف هللا عمييـ حينما عصوه، فيانوا عمى هللا حيف ضيق عمييـ.

 َعِف اْبِف ُعَمَر َقاَؿ:

ـْ َيْقَبْل َّللاهُ  ـٌ َل ـٌ َحَرا ـَ َوِفيِو ِدْرَى ـَ َعَمْيِو(( ))َمْف اْشَتَرى َِْوًبا ِبَعَشَرِة َدَراِى  َلُو َصاَلًة َماَدا

ـْ َيُكْف النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوسَ  َتا ِإْف َل َـّ َقاَؿ ُصمَّ َـّ َأْدَخَل ُأْصُبَعْيِو ِفي ُأُذَنْيِو ُث ـَ َسِمْعُتُو َيُقوُلُو. َقاَؿ ُث  مَّ

 ] أحمد [

فقة طيبة، ووضع رجمو في الغرز فنادػ: لبيؾ صبلتو مرفوضة ما كاف عميو ىذا الثوب، إذا خرج الرجل حاجًا بن
الميـ لبيؾ، ناداه مناد مف السماء: لبيؾ وسعديؾ، وزادؾ حبلؿ، وراحمتؾ حبلؿ، وحجؾ مبرور، وسعيؾ مشكور، 
ذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة، فوضع رجمو في الغرز فنادػ: لبيؾ الميـ لبيؾ، ناداه مناد في السماء: ال لبيؾ،  وا 

 زادؾ حراـ، ونفقتؾ حراـ، وحجؾ غير مبرور.وال سعديؾ، 

قضية ىذا الديف، الديف استقامة، الديف طاعة  عز وجل، الديف طير، الديف نظافة، الديف طيب، الديف حبلؿ، 
، قاؿ: أنت ال تعرفو، ىل سافرت معو؟ فالسفر يسفر عف أخبلؽ  ىذا ىو الديف، لعمؾ رأيتو يصمي، ويصـو

رىـ والدينار ؟ ىل جاورتو ؟ قاؿ: ال، قاؿ: أنت ال تعرفو، لعمؾ رأيتو يصمي في الرجاؿ ؟ ىل حاككتو بالد
 المسجد، أنت ال تعرفو.

أيضًا ال تقبل صبلة اآلبق، العبد اآلبق ال تقبل صبلتو، وال المرأة التي زوجيا ساخط عمييا، صبلتيا غير مقبولة، 
ًرا منيا، وتصمي، وليا أورادىا، أؼ أوراد ىذه ؟ أؼ يقوؿ لؾ: عشت معيا ثبلثيف سنة، ما نمت يوًما واحًدا مسرو 

 صبلة ىذه ؟ ىذه أوراد شيطانية. 
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ال تقبل صبلتو، وال المرأة التي زوجيا عنيا ساخط، وال مف أتى كاىنًا فصدقو، وال مف شرب خمرًا، ال تقبل ليؤالء 
 أربعيف يومًا.

 ألف هللا سبحانو وتعالى يقوؿ:

  ِمَف اْلُمتهِقيَف﴾﴿ِإنهَما َيَتَقبهُل َّللاهُ 

 [27] سورة المائدة: اآلية 

 قاؿ بعض العمماء:

خالص العمل، والعمل عمى السنة، وأكل  ))خمس خصاؿ بيا تماـ العمل، معرفة هللا عز وجل، ومعرفة الحق، وا 
 الحالؿ، فإذا فقدت واحدة لـ يرتف َ العمل((

كتابو ىو الحق، إذا عرفت هللا عز وجل، ولـ تعرؼ  التفصيل، إذا عرفت هللا عز وجل، ولـ تعرؼ الحق، منيجو،
ذا عرفت هللا، وعرفت الحق، ولـ  ذا عرفت كتابو، ولـ تعرؼ هللا عز وجل لـ تنتفع بو، وا  الحق لـ تنتفع بو، وا 
ذا عرفت هللا، وعرفت كتابو، وأخمصت العمل، ولـ يكف عممؾ عمى السنة كما أمر  تخمص العمل لـ تنتفع بو، وا 

ذا تمت األربع، ولـ يكف األكل مف حبلؿ لـ تنتفع، يجب أف تعرؼ هللا،  هللا عميو و سمـصمى النبي  لـ تنتفع، وا 
، وأف يكوف طعامؾ حبلاًل صمى هللا عميو و سمـوأف تعرؼ منيجو، وأف تخمص في العمل، وأف تطبق سنة نبيو 

 حتى يقبل عممؾ، لقوؿ هللا عز وجل:

ُ ِمفَ   اْلُمتهِقيَف﴾ ﴿ِإنهَما َيَتَقبهُل َّللاه

 [27] سورة المائدة: اآلية 

ِ ْبُف ُعَمَر َعَمى اْبِف َعاِمٍر َيُعوُدُه َوُىَو َمِريٌض َفَقاَؿ َأاَل  َتْدُعو َّللاََّ ِلي َيا اْبَف َعْف ُمْصَعِب ْبِف َسْعٍد َقاَؿ َدَخَل َعْبُد َّللاَّ
ـَ َيُقوُؿ:  ُعَمَر َقاَؿ ِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ   َعَمْيِو َوَسمَّ

ٌََة ِمْف ُغُموٍؿ((  ))ََّل ُتْقَبُل َصاَلٌة ِبَغْيِر ُطُيوٍر َوََّل َصَد

 ] مسمـ، الترمذؼ، أحمد، ابف ماجو [
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 الماؿ الذؼ أكمتو حراًما اسمو غموؿ، ىذا الماؿ ال يقبل إذا تصدقت بو.

 ِ : َوَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َيُقوُؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَّ ـَ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْحَمُف ِبَيمِ  ُ ِإَّله الطهيَِّب، ِإَّله َأَخَذَىا الره ٍََة ِمْف َطيٍِّب، َوََّل َيْقَبُل َّللاه َؽ َأَحٌد ِبَصَد ْف َكاَنْت َتْمَرًة َفَتْرُبو ِفي ))َما َتَصده يِنِو، َواِ 
ـَ ِمْف الْ  ْحَمِف َحتهى َتُكوَف َأْعَظ ـْ َفُموهُه َأْو َفِصيَمُو((َكفِّ الره  َجَبِل َكَما ُيَربِّي َأَحُدُك

 ] متفق عميو [

 دقق في الحديث، إذا تصدقت بماؿ حبلؿ أخذىا الرحمف بيمينو، ليذا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

 ))إف الصدَة لتق َ في يد الرب َبل أف تق َ في يد المسكيف((

 ([8/251]تفسير القرطبي )

فينفق منو فيبارؾ فيو إذا تصدؽ بو، ال يتقبل منو، إذا تركو  -اآلف دقق  -د مااًل مف حراـ اآلف، ال يكتسب عب
خمف ظيره، كاف زاده إلى النار، إذا أنفقو عمى نفسو غير مقبوؿ، تصدؽ بو غير مقبوؿ، تركو ببل صدقة كاف 

 زاده إلى النار.

 إف الخبيث ال يمحو السيئ. ألف هللا ال يمحو السيئة بالسيئ، ولكف يمحو السيئة بالحسنة،

مف أصاب مااًل مف مأثـ، فوصل بو رحمو، وتصدؽ بو، أو أنفقو في سبيل هللا جمع ذلؾ جميعًا، ثـ قذؼ بو في 
 نار جينـ.

 كل األعماؿ الصالحة إف كاف ماليا حرامًا فيذا غير مقبوؿ.

 ، مرًة ثانية: لذلؾ موضوع الدرس اليـو موضوع خطير، حقيقة الديف أف يكوف مطعمؾ حبلالً 

 ))يا سعد أطب مطعمؾ تكف مستجاب الدعوة((

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

678 

اآلف التفتوا إلى أعمالكـ، فحرروا الدخل، مواعيد العمل، نوع البضاعة، إخفاء العيوب، ال تخِف عيب البضاعة، 
 ليكف دخمؾ حبلاًل، ال تدلس، ال توىـ، ال تحتكر، ال تعمف عف نوع وتبيع نوًعا أقل جودة، ال تعمف عف مصدر
وتبيع مصدًرا أقل جودة، ال تعمف عف عدد وتبيع أقل عدد، ىذا كمو يدخل في الكسب الحراـ، ومف كانت لقمتو 

 مف حراـ لـ يستجب لو.

ولمبحث صمة أرجو هللا سبحانو وتعالى في درس قادـ أف أتابع ىذا الحديث، أعيده عمى مسامعكـ مرًة قبل نياية 
: الدرس، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ  ـَ  َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ًبا((  ))َأيَُّيا النهاُس، ِإفه َّللاهَ َطيٌِّب ََّل َيْقَبُل ِإَّله َطيِّ

فَّ َّللاََّ َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَف ِبَما َأَمَر ِبِو اْلُمْرَسِميَف، َفَقاَؿ:   َواِ 

ُسُل ُكُموا ِمْف الطهيِّ  ي ِبَما َتْعَمُموَف َعِميـٌ﴾﴿َيا َأيَُّيا الرُّ  َباِت َواْعَمُموا َصاِلًحا ِإنِّ

 َوَقاَؿ: 

ـْ﴾ َناُك َباِت َما َرَزَْ  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف آَمُنوا ُكُموا ِمْف َطيِّ

َفَر، َأْشَعَث أَْغَبرَ  َـّ َذَكَر الرَُّجَل ُيِطيُل السَّ  ُث

، يَ  َماِء، َيا َربِّ ـِ، َفَأنهى ))َيُمدُّ َيَدْيِو ِإَلى السه ـٌ، َوُغِذَي ِباْلَحَرا ـٌ، َوَمْمَبُسُو َحَرا ـٌ، َوَمْشَرُبُو َحَرا ، َوَمْطَعُمُو َحَرا ا َربِّ
 ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَؾ ((

 ] مسمـ، الترمذؼ، أحمد، الدارمي [

عو هللا عز وجل ىذا ىو الديف، الديف أف تكوف صادقًا في عممؾ، متقنًا لو، ليكوف دخمؾ حبلاًل، لتأكل حبلاًل، لتد
فيستجيب لؾ، بل إف بعض العمماء قاؿ: مف عوامل حفع القرآف الكريـ أف يكوف الكسب حبلاًل، لو عندؾ ذاكرة 

 قوية مما يعينؾ عمى حفع هللا أف يكوف الرزؽ حبلاًل.

 والحمد  رب العالميف 
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 ى هللا عميو و سمـ( : خطبة لرسوؿ هللا صم 027 - 040الدرس )

 20-10-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -لشريف شرح الحديث ا

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
نفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وا

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

ي سعيد الخدرؼ رضي هللا عنو قاؿ: أييا اإلخوة المؤمنوف، الحديث اليـو خطبة لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص موجزة، عف أب
 خطبنا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ في خطبتو: 

ف  ))أييا الناس ؛ إنو َّل خير في العيش إَّل لعالـ ناطق أو مستم َ واع، أييا الناس ؛ إنكـ في زمف ىدنة، وا 
د رأيتـ الميل والنيار كيف يبمياف كل جديد، ويقرباف كل بعي د، ويأتياف بكل موعود، فقاؿ لو السير بكـ سري َ، َو

المقداد: يا رسوؿ هللا ؛ وما اليدنة ؟ َاؿ: دار بالء وانقطاع، فإذا التبست عميكـ اْلمور كقط َ الميل المظمـ 
فعميكـ بالقرآف، فإنو شاف َ مشف َ، وشاىد مصدؽ، فمف جعمو أمامو َاده إلى الجنة، ومف جعمو خمفو ساَو 

 خير سبيل، مف َاؿ بو صدؽ، ومف عمل بو أجر، ومف حكـ بو عدؿ(( إلى النار، وىو أوضح دليل إلى 

في ىذه الخطبة معاٍف جميمة وكثيرة ودقيقة، وقد يسأؿ سائل: ما باؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ يخطب خطبًة ال 
ـ، تزيد عف دقيقتيف، وقد ربى صحابة فتحوا المشرقيف، وسيطروا عمى األرض إلى حد ما، ومكف هللا ليـ ديني
وأبدليـ مف بعد خوفيـ أمنًا ؟ وما باؿ المسمميف في عصور متأخرة يزيدوف عمى مميار ومئتي ألف، وخطباؤىـ 
يتحدثوف الساعات الطواؿ، والكتب بيف أيدييـ كثيرة، والمقاالت والصحف والمجبلت واألشرطة، والعمـ مبذوؿ 

بطولتو، وفي إخبلصو، وفي حبو يقترب قميبًل بشكل مذىل اآلف، ومع ذلؾ ال تجد واحدًا مف بيف المسمميف في 
 .eمف أؼ صحابي مف صحابة رسوؿ هللا 
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ىناؾ سّر خطر في بالي، أف ىذه الكيرباء إذا سرت في األجيزة تحركت المروحة، وعِمل البراد، والمكيف، 
حديد ال معنى ليا، والمدفأة قدمت الحرارة، ىذه األجيزة المتنوعة إذا قطعت عنيا الكيرباء أصبحت كتبًل مف ال

فإذا سرت فييا الكيرباء قدمت نفعًا كبيرًا، ما ىي ىذه القوة التي كانت في أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وافتقدناىا نحف؟ 
مثبًل درس الجمعة كاف عف غزوة الخندؽ، والغزوة طويمة، وقرأت لكـ مف بعض كتب السيرة مشاىد مؤثرة مف 

قرأتو سريعًا، ولـ أقف عنده طويبًل ىو أف النبي عميو الصبلة والسبلـ كاف يحفر مع  غزوة الخندؽ، وفي مشيد
أصحابو الخندؽ، وكاف كواحد منيـ، ولـ يميز نفسو عنيـ قيد أنممة، ال في الحفر، وال في الحمل، وال يفي الجوع، 

ع إيبلمًا شديدًا، فذىب إلى وال في البرد، وال في الخوؼ، أحد أصحاب النبي عميو الصبلة والسبلـ آلمو الجو 
البيت، وسأؿ زوجتو: ماذا عندؾ يا فبلنة؟ قالت: عندؼ شاة، وصاع مف شعير، فقاؿ: اجعميو طعامًا، ذبحت 
الشاة، وطبخت، وطحنت الشعير، وصنعت طعامًا يكفي لعدة أشخاص، ماذا فعل ىذا الصحابي ؟ أكل ىو 

، وأصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في الخندؽ يتضوروف جوعًا ؟ حمل ىذا وامرأتو، وشبعا، وقاال: الحمد ، وانتيى األمر
عمى حاجتو، وعمى أىمو،  eعمى نفسو، آثر النبي  eالقدر، وجاء بو إلى النبي عميو الصبلة والسبلـ، آثر النبي 

نا عمر، كموا، لو ىكذا خطط الصحابي، أف يا رسوؿ هللا ُكْل أنت ومف حولؾ، أنت واثنيف، سيدنا الصديق، سيد
أف النبي عميو الصبلة والسبلـ تناوؿ ىذا الطعاـ سرًا ىو وأصحابو المقربوف، وبقي أصحاب رسوؿ الو جائعيف، 
أكاف ىذا نبيِّا ؟ ماذا فعل أب إمكانو أف يأكل وحده مع صاحبيو، وأصحابو األلف يجوعوف، ويبردوف، ويخافوف ؟ 

قاؿ: أخوكـ فبلف دعاكـ إلى طعاـ، ثقتو با عز وجل أف ىذا الطعاـ  إال أف يفعل ما فعل، eال يستطيع النبي 
الذؼ يكفي ألشخاص ال يزيد عددىـ عمى أصابع اليد، لعل هللا عز وجل يطرح البركة، أو لعميـ يأكموف قميبًل 
جل فيشبعوف، عمى كّل قدـ الطعاـ لكل أصحاب رسوؿ هللا، ىذا الصحابي الذؼ صنع الطعاـ ذىب كالشمعة، وخ

وحده ومف حولو، فإذا بالنبي عميو الصبلة والسبلـ يدعو كل الناس، كل  eمف ىذا قمة الطعاـ، أنا دعوت النبي 
أصحابو ليذا الطعاـ، وقد دخل أصحاب رسوؿ هللا عمى ىذا الطعاـ عشرة وراء عشرة، وأكموا جميعًا، وىذه مف 

 معجزات النبي عميو الصبلة والسبلـ.

ال يؤثر نفسو بمقمة واحدة، وال يوفر جيده بساعة واحدة، يحفر مع أصحابو، وينقل التراب  eلكف لما يكوف النبي 
مع أصحابو، ويجوع مع أصحابو، ويشبع مع أصحابو، لو أف المؤمنيف بيذه المحبة، وبيذا التعاطف، وبيذا 

عندئذ يتحقق قوؿ هللا عز التسامح، وبيذا الود، وبيذا اإلخبلص، وبيذا التعاوف لكنا في حالة غير ىذه الحالة، 
 وجل فينا: 
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ـْ ِفي اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخَمَف اله  اِلَحاِت َلَيْسَتْخِمَفنهُي ـْ َوَعِمُموا الصه ُ الهِذيَف َآَمُنوا ِمْنُك ـْ َوَلُيَمكَِّنفه ﴿َوَعَد َّللاه ََْبِمِي ِذيَف ِمْف 
لَ  ـْ َوَلُيَبدِّ ـُ الهِذي اْرَتَضى َلُي ـْ ِديَنُي ـْ َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني﴾َلُي ـْ ِمْف َبْعِد َخْوِفِي  نهُي

 [55] سورة النور: اآلية 

أقوؿ لكـ كممات بإخبلص: التألق في الديف ال يكوف ال بالقراءة، وال باالستماع، وال بالحديث، وال بالمناقشة، وال 
سبلـ مطبقًا في حياتو، إسبلمؾ في بالحفع، وال بالتذكر، وال بالتأليف، تألق المؤمف يكوف حينما يجعل ىذا اإل

دكانؾ، في صدقؾ، في أمانتؾ، في ورعؾ، في عفافؾ، اإلسبلـ ليس في المسجد، في المسجد تقبض الجائزة، إذا 
أتيت إلى بيت مف بيوت هللا لتصمي، ففي ىذا المكاف تأخذ الجائزة، أما موجبات الجائزة تكوف في بيتؾ، في 

عممؾ، في وظيفتؾ، فإذا أتقنت عممؾ، وكنت صادقًا، ونصحت المسمميف، محمؾ التجارؼ، في صنعتؾ، في م
وجعمت اإلسبلـ مطبقًا في حياتؾ اليومية، جعمت ىذه السنة المطيرة يممسيا الناس صارخًة في سموكؾ، عندئذ 
حر تتألق، عندئذ يصبغ هللا عمى كبلمؾ قوة تأثير عجيبة، عندئذ تيفو القموب إليؾ، عندئذ يكوف كبلمؾ كالس
الحبلؿ، إلو ىو ىَو، ما تغير، وما تبدؿ، إلو الصحابة إلينا، ورب الصحابة ربنا، والذؼ حصل مع الصحابة 
يمكف أف يحصل في كل زماف، لكف كما يقولوف: ىات لي أخ صادؽ مخمص يحب أخاه حبًا حقيقيًا، وال يميز 

يو الصبلة والسبلـ أكل ىذا الطعاـ، وىو في نفسو عميو قيد أنممة، وخذ تأييدًا مف هللا عز وجل، لو أف النبي عم
أشد حاالت الجوع، أكمو مع كبار الصحابة، مع ثبلثة، وبقي أصحاب رسوؿ هللا يتضوروف جوعًا، وقد رأوا أف 

دخل، وأكل، وخرج، وقد شبع، وبدأ ينصحيـ بالصبر، اصبروا، ولو أنو نبي، ولو  صمى هللا عميو و سمـ النبي 
، لنفرت النفوس، والبتعدت عنو، والنتقدوه، لكف النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ أنو يوحى إليو، ولو أ نو معصـو

 تعالى عنو:

ـْ ِباْلُمْؤِمِنيَف َرُءوٌؼ َرِحيـٌ  ـْ َحِريٌص َعَمْيُك ـْ َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّ ـْ َرُسوٌؿ ِمْف َأْنُفِسُك  ﴾﴿َلَقْد َجاَءُك

 [128] سورة التوبة: اآلية 

أف تتكمـ، وقبل أف تنطمق بخطاب رائع، وقبل أف تمقي موعظة مؤثرة، وقبل أف تحفع األحاديث، وقبل  فأنت قبل
أف تتفنف في شرحيا، وفي تحميميا، وفي إيراد أسبابيا، وقبل أف تفعل كل ذلؾ سوِّ نفسؾ مع إخوانؾ، كف 

ر كيف تتألق، وانظر كيف أف قمبؾ متواضعًا ليـ، كف محبًا ليـ، ليمتمئ قمبؾ رحمة بيـ، سوِّ نفسؾ معيـ، وانظ
يصبح ميبطًا لتجمي هللا عز وجل، وانظر كيف تسعد وتسعد، وانظر كيف أنؾ تشعر بسعادة ال توصف، تحس 
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أف مجتمع الصحابة شيء ال يوصف، كانوا في أشد حاالت الضيق والفقر والخوؼ والجياد والقمق، مف غزوة إلى 
ائحة، مع ذلؾ كانوا في سعادة ال توصف، وقد تجد المسمميف وىـ غزوة، مف حرب عمى حرب، مف جائحة إلى ج

في بحبوحة، وفي أماف، وفي استقرار، والحاجات ميسرة، والتناحر، والتباغض، والتشاتـ، والتدابر، وكل يكيل 
، لآلخر تيما، وكل يسفو اآلخر، أىذا ىو اإلسبلـ الذؼ يرجوه النبي عميو الصبلة والسبلـ ؟ أىكذا ربى أصحابو
ربى أصحابو عمى المودة، عمى الحب، كاف في غزوة، والنبي عميو الصبلة والسبلـ مف عادتو أف يتفقد أصحابو، 
فإذا غاب أخ مف اإلخوة عف درس أو درسيف، وسألت عنو، ال يعدىا أنو تفقد، يا ترػ مريض ؟ يا ترػ سافر ؟ 

ا مف السنة، فالنبي تفقد أصحابو، فقاؿ: أيف فبلف، يا ترػ لو مشكمة ؟ يا ترػ لو حاجة ؟ فتفقد اإلخواف الكراـ ىذ
 وفبلف، وفبلف.

مرة أحدىـ غمز، ولمز، قاؿ أحدىـ: ال، وهللا يا رسوؿ هللا، ما عممنا عمييـ إال خيرًا، وهللا يا رسوؿ هللا لقد تخمف 
لصحابة قمًبا واحًدا، عنؾ أناس ما نحف بأشد حبًا لؾ منيـ، ولو عمما أنؾ تمقى عدوًا ما تخمفوا عنؾ، ىكذا كاف ا

ويًدا واحدة، وىدًفا واحًدا، وطريق واحدة، فنحف إذا أردنا أف نتألق، أف نشعر بعظمة ىذا الديف، أف نشعر بطعـ 
د اإليماف، ىذا ذاؽ طعـ اإليماف، أف تذوؽ ما اإليماف، مف رضي با ربًا، وبدمحم ملسو هيلع هللا ىلص نبيًا ورسواًل، وأف يكره أف يعو 

 فر كما يكره أف يمقى في النار، إذا فعمنا ما فعل أصحاب رسوؿ هللا تألقنا، وسعدنا، وقطفنا ثمار ىذا الديف.بالك

، الوقت ثميف، ىذه خطبة التي خطبيا النبي عميو الصبلة والسبلـ عمى إيجازىا فييا معاف  فيا أييا اإلخوة األكاـر
 عميقة جدًا قاؿ: 

 (())أييا الناس إنو َّل خير في العيش

 يعني تعيش لتأكل تعيش لتجمع األمواؿ تعيش لتتاجر ربنا عز وجل قاؿ: 

ـُ التهَكاُُِر﴾  ﴿َأْلَياُك

 [1] سورة التكاثر: اآلية 
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ما ىو الميو ؟ أف تشتغل بالخسيس عف النفيس، إنساف غاص إلى أعماؽ البحر وتحمل مشقة الغوص وأخطار 
ف يختنق واحتماؿ... وترؾ الآللئ وأخذ األصداؼ وصعد إلى الغوص واحتماؿ أف يمتيمو قرش البحر واحتمل أ
 سطح البحر أليس ىذا خاسر خسارة شديدة، نقوؿ:

ـُ التهَكاُُِر ) ـُ اْلَمَقاِبَر )0﴿َأْلَياُك ـه َكاله َسْوَؼ َتْعَمُموَف )3( َكاله َسْوَؼ َتْعَمُموَف )2( َحتهى ُزْرُت ( َكاله َلْو َتْعَمُموَف 4( ُِ
ـَ  ـَ )5اْلَيِقيِف )ِعْم ـه َلَتَرُونهَيا َعْيَف اْلَيِقيِف )6( َلَتَرُوفه اْلَجِحي ـِ )7( ُِ ـه َلُتْسَأُلفه َيْوَمِئٍذ َعِف النهِعي ُِ )8﴾) 

 ] سورة التكاثر [

كـ عندنا عمـ اليقيف، وعندنا عيف اليقيف، وعندنا حق اليقيف، عمـ اليقيف إذا رأػ إنساف دخانًا مف وراء جدار يح
بعقمو قطعًا أف ىناؾ وراء الجدار نارًا، ألف العقل يقوؿ: ال دخاف ببل نار، ىذا عمـ اليقيف مئة بالمئة، فإذا سار 
إلى خمف الجدار، ورأػ النار بعينيا، فيذا عيف اليقيف، فإذا أصابتو النار بحرارتيا، ولسعت يده فيذا حق اليقيف، 

إلنساف يجب أف يكوف إيمانو مف مستوػ اليقيف، إما عمـ اليقيف في عمـ اليقيف، وعيف اليقيف، وحق اليقيف، فا
البداية، ثـ عيف اليقيف، ثـ حق اليقيف، أحد أصحاب النبي قاؿ: كيف أصبحت يا فبلف ؟ قاؿ: أصبحت بعرش 
، إني لؾ ناصح أميف، فالنبي  ربي بارزا، وكأني بأىل الجنة يتنعموف، وبأىل النار يتصايحوف، قاؿ: عرفت فالـز

 عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ:

 ))أييا الناس، إنو َّل خير في العيش إَّل لعالـ ناطق أو مستم َ واع((

الناس رجبلف، عالـ ومتعمـ، وال خير فيما سواىما، يعمل ليأكل، يأكل ليعيش، يعيش ليأكل، أىداؼ كميا أرضية، 
 أىداؼ صغيرة، أىداؼ دنيئة.

 لعالـ ناطق أو مستم َ واع، أييا الناس، إنكـ في زمف ىدنة(())أييا الناس، إنو َّل خير في العيش إَّل 

 أدؽ ما في الحديث، أو ما في الخطبة ىذه الكممة:

 ))إنكـ في زمف ىدنة((

ترػ طبلب المدارس في أثناء العاـ الدراسي كميـ في ثياب موحدة، والدواـ موحد، كميـ ينطمق إلى المدرسة 
، فيذا الوقت في بحبوحة، ىناؾ مجتيد، وىناؾ كسوؿ، ومتفوؽ، ومقصر، الساعة الثامنة، ويجمس واألستاذ يتكمـ

ومطرود، وراسب، وناجح، أما حينما يأتي االمتحاف، وتوزع األسئمة تتموف وجوه الطبلب بيف طالب مشرؽ، 
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وطالب كامد، وطالب متألـ، طالب يضجر، فإذا أعمنت النتائج فرز الطبلب، العاـ الدراسي زمف ىدنة، األمور 
ستورة، ونحف اآلف في الدنيا في زمف ىدنة، يمكف أف تمبس ثياًبا أنيقة، تتعطر، وتحضر حفمة، وتدعي أنؾ م

مؤمف، يمكف أف يظف الناس بؾ التقى والصبلح، وأنت لست كذلؾ، األمور مستورة اآلف، كمو مخبأ، لكف حينما 
 ة والسبلـ قبيل وفاتو قاؿ: يأتي يـو القيامة، ويفضح الناس عمى رؤوس األشياد النبي عميو الصبل

))مف كنت جمدت لو ظيرًا فيذا ظيري فميقتد منو، ومف كنت أخذت لو ماًَّل فيذا مالي، وَّل يخشى الشحناء، 
اؿ: يا رسوؿ هللا إنني منافق، غضب عمر، َاؿ: ويحؾ،  فإنيا ليست مف شأني، وَّل مف طبيعتي، فقاـ رجل، َو

 يا خير مف فضوح اآلخرة((فضحت نفسؾ، َاؿ: يا عمر دعو، فضوح الدن

 ]الطبراني في األوسط عف الفضل بف عباس[

فاإلنساف اآلف في زمف ىدنة، يمكف أف يموت اإلنساف، وتمقى كممات مف أروع الكممات، والخطباء يقولوف: ىذا 
ة مف أىل الجنة، وىذا رجل مؤمف وصالح وتقي ونقي، ممكف أف تكوف أجمل جنازة، وممكف تكوف الترتيبات رائع

 جدًا، لكف العبرة بمقاـ اإلنساف عند هللا، بحقيقتو عند هللا، بالمرتبة التي احتميا عند هللا، 

 ))أييا الناس إنكـ في زمف ىدنة((

عند الموت ينكشف اإلنساف، البرزخ امتداد يـو القيامة، يفضح اإلنساف عمى رؤوس األشياد، والنبي عميو الصبلة 
 ة قالت: يا رسوؿ هللا أيعرؼ بعضنا بعضًا يـو القيامة ؟ قاؿ: والسبلـ مرة سألتو السيدة عائش

ذا الصحف نشرت((  ))يا أـ المؤمنيف، نعـ، إَّل في ِالِة مواض َ، عند الصراط، وعند الميزاف، وا 

في ىذه المواطف الثبلثة لو وقعت عيف االبف عمى أمو ال يعرفيا، ولو وقعت عيف األـ عمى ابنيا ال تعرفو، وفيما 
ؾ قد تقع عيف األـ عمى ابنيا، تقوؿ: يا ولدؼ، لقد جعمت لؾ بطني وعاًء، وصدرؼ سقاًء، وحجرؼ سوػ ذل

وطاًء، فيل مف حسنة يعود عمي خيرىا اليـو ؟ يقوؿ ليا: آه يا أماه، ليتني أستطيع ذلؾ، إنني أشكو مما أنت منو 
مي قياـ الميل، ىذا ال يصمي، ىذا تشكيف، فنحف في زمف ىدنة، اآلف األمور مستورة، كل واحد مخبأ، ىذا يص

يدعي أنو ورع، وىو ليس كذلؾ، ىذا يتصّنع في الصبلة الخشوع أماـ الناس، وقد ال يصمي وحده، ىذا يبيع 
ويشترؼ بطريقة ال ترضي الًو، وىو يصمي خمف اإلماـ في أوؿ صف، مع األذاف، دائمًا في زمف ىدنة األمور 

بعثة أربع سنيف، كيف فبلف ؟ جيد، مستورة، لكف بعد خمس أو ست مخبأة، معو فرصة، اإلنساف يذىب في 
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سنوات سيعود، إما معو دكتوراه، أو كذاب، أما في ىذه األربع سنوات فمستورة، القضية أنكـ في زمف ىدنة، 
ونحف اآلف في زمف ىدنة، تحب أف تؤمف أنت حر، تحب أاّل تؤمف حر، تحب أف تكوف ورعًا بيدؾ األمر، تحب 

ف ورعًا أماـ الناس، ووحدؾ لست بورع ممكف، مف لـ يكف لو ورع يصده عف معصية هللا إذا خبل لـ يعبأ أف تكو 
هللا بشيء مف عممو، ركعتاف مف ورع خير مف ألف ركعة مف مخمط، ممكف أف تنفق مالؾ، ممكف أف تبخل، إنكـ 

 في زمف ىدنة، لكف كل شيء بحسابو، بأدؽ حساب.

ف السير بكـ سري َ(())أييا الناس، إنكـ في زم  ف ىدنة، وا 

قصة عابرة، كنا يـو الجمعة في مولد، وواحد استقبمني، واستقبل غيرؼ طبعًا، ودخمت إلى المسجد، واستمعت إلى 
كممة مف كممات اإلخوة العمماء، رأيت حركة غير طبيعية، خمسة تحركوا، بعد ىذا ألقيت كممة في ثمث ساعة، 

افحؾ توفي فورًا، شيء سريع، لباسو مرتب، متألق الوجو، ىو دعا الناس لمعيد، واحد قاؿ لي: الذؼ استقبمؾ، وص
 ما بو شيء إطبلقًا، في دقائق كاف مف أىل القبور.

ف السير بكـ سري َ((  ))أييا الناس، إنكـ في زمف ىدنة، وا 

في االبتدائي،  كل واحد منا لو عمر، كيف وصل إلى ىذا العمر ؟ يقوؿ لؾ: البارحة كنت صغيًرا، البارحة كنت
كنت ألبس صدرية مف فترة، صار رجبل عنده أوالد، وزوج بناتو مثبًل، األربعوف سنة كيف مضت ؟ الخمسوف 
كيف مضت ؟ وثمة سؤاؿ محرج كبير جدًا، ىذا السؤاؿ: ىل بقي بقدر ما مضى ؟ كل إنساف لو أف يسأؿ ىذا 

 السؤاؿ: يا ترػ ىل بقي بقدر ما مضى، 

ف السير بكـ سر   ي َ(())وا 

يا ترػ سنة الستيف، الواحد والستيف... السبعيف، مضت السبعينيات، مضت الثمانينيات، سنة التسعيف، بعد ىذا 
سنة األلفيف، األلفيف وواحد، إذا أمد هللا بعمره السنوات تمضي، األسابيع تمضي، اآلف ترػ الجمعة السبت األحد 

ء الشير، جاء الفصل، راح الفصل، توقيت صيفي، توقيت االثنيف ثبلثة أياـ جاءت الجمعة، أربعة أسابيع جا
 شتوؼ، جاء رمضاف، جاء العيد، 
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ف السير بكـ سري َ((  ))وا 

 الزمف مثل عقرب الساعة، كأنو واقف، وىو ماٍش.

 مف أروع الخطب: 

ف ))أييا الناس، إنو َّل خير في العيش إَّل لعالـ ناطق أو مستم َ واع، أييا الناس، إنكـ في زمف ىدنة، و  ا 
د رأيتـ الميل والنيار كيف يبمياف كل جديد، ويقرباف كل بعيد، ويأتياف بكل موعود((  السير بكـ سري َ، َو

 سيدنا عمر بف عبد العزيز لو كممة مف أروع الكممات، قاؿ: 

 )) إف الميل والنيار يعمالف فيؾ((

 بوجو أممس، إذا رأػ صورًا قديمة الذؼ عنده صور قديمة ينظر إلييا، الذؼ عنده صور، وكاف في االبتدائي طفبل
يخبئيا، وينظر كيف تطور، كيف كاف طفبل صغيًرا لو مبلمح خاصة، في السابعة عشر، الثمانية عشر، نبت 
شعر لحيتو، بعد ىذا تجعد خده، بعد ىذا ظيرت فيو مبلمح الكبر، مبلمح الكيولة، مبلمح الشيخوخة، كاف شعره 

فاعمل فييما ، ماداـ  -ماذا عميؾ ؟  -إف الميل والنيار يعمبلف فيؾ  أسود صار أبيض، قوؿ سيدنا عمر: "
الميل والنيار يعمبلف فيؾ فاعمل فييما، إذا سافر الشخص سنتيف، ورجع ترػ شكمو قد تغيَّر، أما إذا كاف يعيش 
دليل، مع أىمو فبل يجدوف فرقًا، سوػ تطور طفيف، لكف اتركو سنتيف تَر مبلمحو قد تغيرت، والصور أوضح 

 الذؼ عنده صور قديمة ينظر كيف تطور مف طفل إلى شاب إلى شيخ، وىكذا.

د رأيتـ الميل والنيار كيف يبمياف كل جديد، ويقرباف كل بعيد، ويأتياف بكل موعود ((  ))َو

أحيانا اإلنساف يبني بيًتا، يبدأ باألساس، يظف أف ىذا البيت يحتاج خمس سنوات، تمضي كذا سنة، انتيى البيت 
 بكسائو وفرشو، وسكنو، بعد فترة األنابيب سربت مياًىا، يحتاج إلى أف يحفر مرة ثانية، األمور ماشية.
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 العبارة دقيقة: 

 ))يبمياف كل جديد((

 إذا خطب اإلنساف فتاة كمميا بالياتف ساعتيف، بعد ذلؾ ليس لو نفس أف يتكمـ معيا كممة واحدة، 

ويأتياف بكل موعود، فقاؿ لو المقداد يا رسوؿ هللا: وما اليدنة ؟ َاؿ: دار ))يبمياف كل جديد، ويقرباف كل بعيد، 
 بالء وانقطاع((

، وأسبوعًا بأسبوع،  أنت في دار ببلء، دار امتحاف، بعد ىذا انقطاع، والذؼ حصمتو في كل حياتؾ يومًا بيـو
 حياتو. وشيرًا بشير تخسره في ثانية واحدة، وأوضح دليل أف اإلنساف في ضعف في أطوار 

كاف شخصًا صار خبرًا، ترػ الشخص لو بيتو، لو قيمتو، يخافوف منو أىمو، إذا تأخر ابنو يحسب حساب أبيو، 
بعد أف توقف قمبو بقي كممة عمى نعي: المرحـو فبلف، كاف شخصًا ملء السمع والبصر أصبح خبرًا، وربنا عز 

 وجل قاؿ: 

ـْ َأَحاِديَث﴾  ﴿َوَجَعْمَناُى

 [44: اآلية ] سورة المؤمنوف 

 صار قصة.

بالمناسبة ىذا الدعاء الذؼ قرأتو مرة في كتاب معيف ترؾ في نفسي أثرًا كبيرًا، قاؿ: يا رب ال تجعمني عبرة ألحد 
 مف خمقؾ، ال أكوف أنا قصة، ال تكوف مشكمتي قصة لمناس، اإلنساف إذا اتعع بغيره فأغمب الظف أنو يسعد، قاؿ: 

 ))دار بالء وانقطاع((

 الدنيا عند رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنيا: دار ببلء وانقطاع، قاؿ: تعريف 

 ))فإذا التبست عميكـ اْلمور((
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مذاىب وضعية، وأفكار، واتجاىات، وفمسفات وجودية، وبوذية، وعقائد، ومذاىب وضعية، ومذاىب سماوية 
 ميف، ونحو اليسار. محرفة، الديف اإلسبلمي نفسو فرؽ وشيع وأحزاب واتجاىات وتطرؼ نحو الي

 قاؿ: 

 ))فإذا التبست عميكـ اْلمور كقط َ الميل والمظمـ فعميكـ بالقرآف((

كتاب هللا، مع زحمة األفكار واالتجاىات والمنازعات والصراعات، كل يدعي أنو عمى حق، وكل حزب بما لدييـ 
رحمة هللا، ىؤالء ينكروف عدالتو،  فرحوف، ىؤالء ينكروف اآلخرة، ىؤالء ينكروف البعث بعد الموت، ىؤالء ينكروف 

ىؤالء انصبوا عمى الدنيا، وال أعتقد أف عصًرا كثرت فيو االتجاىات والفرؽ والممل والنحل والخصومات 
 والصراعات كيذا العصر.

 قاؿ: 

 ))فإذا التبست عميكـ اْلمور كقط َ الميل والمظمـ فعميكـ بالقرآف((

ف يديو وال مف خمفو، حق صرؼ، ليس فيو خمل، وال تناقض، وال كبلـ خالق البشر، ال يأتيو الباطل مف بي
 تقصير، وال خطأ، وال انحراؼ، وال مبالغة، قاؿ: 

 ))فعميكـ بالقرآف فإنو شاف َ مشف َ، وشاىد مصدؽ((

، الحل أف نستمسؾ بكتاب هللا، فيو حبل هللا المتيف، القرآف فيو تفسير لمحياة، أنت  واآلف أييا اإلخوة األكاـر
ة إلى فمسفة لمحياة، إلى فمسفة لمكوف، فمسفة لوجودؾ، في القرآف بياف إليي لحقيقية الكوف، ولحقيقة الحياة، بحاج

ولحقيقة الدنيا، ومنيج تفصيمي تسير عميو في كل شؤوف حياتؾ، القرآف والسنة، فمذلؾ أشقى األشقياء مف قاؿ هللا 
 عز وجل عنيـ: 
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ـْ ِباْْلَخْ  ُئُك ـْ ُيْحِسُنوَف 003َسِريَف َأْعَماًَّل )﴿َُْل َىْل ُنَنبِّ ـْ َيْحَسُبوَف َأنهُي ْنَيا َوُى ـْ ِفي اْلَحَياِة الدُّ ( الهِذيَف َضله َسْعُيُي
 (﴾004ُصْنعًا )

 ] سورة الكيف [

إذا كانت أفكارؾ، وتصوراتؾ، وقيمؾ، وسيرؾ اليومي منطبقة مع الشرع فأنت مف أسعد الناس، وأكبر نعمة ينعـ 
نفاؽ مالؾ، وعبلقتؾ باآلخريف، وممارستؾ  هللا بيا عمى عبده أنو ييديو إليو، إذا كانت طريقة كسب مالؾ، وا 

 لمشيوات التي أودعيا هللا فيؾ كميا وفق الشرع فأنت مف أسعد الناس، أنت مف مموؾ الدار اآلخرة. 

 قاؿ: 

 ى الجنة(())فعميكـ بالقرآف، فإنو شاف َ مشف َ، وشاىد مصدؽ، فمف جعمو أمامو َاده إل

 دائمًا ىناؾ أذكياء يستخدموف ذكاءىـ لتبرير انحرافاتيـ، ىذا معنى قولو تعالى: 

َر ) َر )08﴿ِإنهُو َفكهَر َوََده  (﴾09( َفُقِتَل َكْيَف ََده

 ] سورة المدثر [

ما أف تستغمو في تبرير الشيوات المنحرفة، فمف جعل القرآف أمامو قاده إلى  العقل إما أف يقودؾ إلى الخير، وا 
 الجنة، 

 ))ومف جعمو خمفو((

 ما معنى: 

 ))ومف جعمو خمفو((
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َبا  بعد ما يمارس شيواتو المنحرفة يريد غطاء مف القرآف، أخي ىذه آية الربا واضحة، هللا قاؿ: ﴿اَل َتْأُكُموا الرِّ
يرة، يريد مف اآليات أف يجرىا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة﴾، ليس فييا نيي عف النسبة القميمة، بل النيي عف النسبة الكب

إلى شيواتو، كمما رأػ آية أو حديثًا تغطي لو انحراًفا يتمسؾ بيا، ىذا جعمو خمفو، إذا جعمت القرآف أمامؾ فأنت 
أواًل خالي الذىف، لست مف أىل الرأؼ لست مف أصحاب الشبيات وال الشيوات، تبحث عف كبلـ هللا ماذا أراد ؟ 

ىذا جعمتو أمامؾ، فإذا مارست ما تحب، وانحرفت بؾ األىواء، وضمت بؾ الشيوات،  وبماذا أمر ؟ وعما نيى ؟
وعندئذ تبحث عف تغطية، تغطية دينية، بآية أو حديث فأنت جعمت الديف وراء ظيرؾ، جعمتو في خدمة شيواتؾ 

 قاؿ: 

 خير سبيل(( ))فمف جعمو أمامو َاده إلى الجنة، ومف جعمو خمفو ساَو إلى النار، وىو أوضح دليل إلى

 أوضح دليل إلى خير سبيل، سبيل هللا عز وجل: 

 ))مف َاؿ بو صدؽ، ومف عمل بو أجر، ومف حكـ بو عدؿ((

))إذا التبست عميكـ اْلمور كقط َ الميل المظمـ فعميكـ بالقرآف، فإنو شاف َ مشف َ، وشاىد مصدؽ، فمف جعمو 
و أوضح دليل إلى خير سبيل، مف َاؿ بو صدؽ، أمامو َاده إلى الجنة، ومف جعمو خمفو ساَو إلى النار، وى

 ومف عمل بو أجر، ومف حكـ بو عدؿ((

 ىذه خطبة النبي عميو الصبلة والسبلـ انتيت.

ف  ))... أييا الناس إنو َّل خير في العيش إَّل لعالـ ناطق أو مستم َ واع، أييا الناس إنكـ في زمف ىدنة، وا 
د رأيتـ الميل والنيار ك يف يبمياف كل جديد، ويقرباف كل بعيد، ويأتياف بكل موعود، فقاؿ لو السير بكـ سري َ، َو

 المقداد: يا رسوؿ هللا، وما اليدنة ؟ َاؿ: دار بالء وانقطاع((

امتحاف، ثـ نياية حادة، ما ىي الجنة بالمعنى المخالف ؟ دار تشريف وتكريـ، وخمود، الدنيا دار ببلء وانقطاع، 
 والجنة دار تشريف وخمود، 
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ذا التبست عميكـ اْلمور كقط َ الميل المظمـ فعميكـ بالقرآف، فإنو شاف َ مشف َ، وشاىد مصدؽ، فمف جعمو ))فإ
أمامو َاده إلى الجنة، ومف جعمو خمفو ساَو إلى النار، وىو أوضح دليل إلى خير سبيل، مف َاؿ بو صدؽ، 

 ومف عمل بو أجر، ومف حكـ بو عدؿ((

مامو قاده إلى الجنة، ومف جعمو خمفو ساقو إلى النار، أليس فيـ كبلـ هللا ما داـ القرآف منيج هللا، مف جعمو أ
فرض عيف ؟ أليس مف أعظـ األعماؿ التي تعمميا في الدنيا أف تجمس في مجمس عمـ تفيـ فيو كبلـ هللا عز 

ده ؟ ما مراميو وجل ؟ أليس أعظـ نشاط تفعمو وتمارسو في الحياة الدنيا أف تفيـ ىذا المنيج ؟ ما حدوده ؟ ما أبعا
 ؟ ما أىدافو ؟ ما حبللو ؟ ما حرامو ؟ ما وعده ؟ ما وعيده ؟ و ىكذا. 

 شيء مف السيرة كما وعدتكـ دائمًا.

ِ ْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ:   َعْف َعْبِد َّللاَّ

ـَ ْبَف َِْعَمَبَة َواِفًدا ِإَلى َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ  ـَ َعَمْيِو، َوَأَناَخ َبِعيَرُه ))َبَعَِْت َبُنو َسْعِد ْبِف َبْكٍر ِضَما ، َفَقِد ـَ  َعَمْيِو َوَسمه
ـَ َجاِلٌس  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـه َدَخَل اْلَمْسِجَد، َوَرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـه َعَقَمُو، ُِ  ِفي َأْصَحاِبِو، َوَكاَف َعَمى َباِب اْلَمْسِجِد، ُِ

ـٌ َرُجاًل َجْمًدا َأْشَعَر، َذا غَ  ـَ ِفي َأْصَحاِبِو، َفَقاَؿ: ِضَما ُ َعَمْيِو َوَسمه َبَل َحتهى َوَََف َعَمى َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َْ ِديَرَتْيِف، َفَأ
: َأَنا اْبُف َعْبِد اْلُمطهمِ  ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ اْبُف َعْبِد اْلُمطهِمِب ؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاؿَ َأيُُّك ، ِب،  ـْ ََاَؿ: َنَع : ُمَحمهٌد ؟ 

ََاَؿ: ََّل  ي َساِئُمَؾ، َوُمَغمٌِّظ ِفي اْلَمْسَأَلِة، َفاَل َتِجَدفه ِفي َنْفِسَؾ،  َأِجُد ِفي َنْفِسي َفَسْل  َفَقاَؿ: اْبَف َعْبِد اْلُمطهِمِب، ِإنِّ
َلَو َمْف َكاَف ََ  َ ِإَلَيَؾ َواِ  ََاَؿ: َأْنُشُدَؾ َّللاه ُ َبَعََِؾ ِإَلْيَنا َرُسوًَّل ؟ َفَقاَؿ: َعمها َبَدا َلَؾ،  َلَو َمْف ُىَو َكاِئٌف َبْعَدَؾ آَّلله ْبَمَؾ َواِ 

َلَو َمْف ُىَو َكاِئٌف َبْعَدَؾ آَّللهُ  ََْبَمَؾ َواِ  َلَو َمْف َكاَف  َ ِإَلَيَؾ َواِ  ََاَؿ: َفَأْنُشُدَؾ َّللاه  ، ـْ ـه َنَع َدُه  َأَمَرَؾ َأْف َتْأُمَرَنا َأْف َنْعبُ المهُي
ََاَؿ: ََاَؿ: َفَأْنُشُدَؾ  َوْحَدُه ََّل ُنْشِرُؾ ِبِو َشْيًئا، َوَأْف َنْخَم ََ َىِذِه اْْلَْنَداَد الهِتي َكاَنْت آَباُؤَنا َيْعُبُدوَف َمَعُو ؟   ، ـْ ـه َنَع المهُي

َلَو َمْف ُىَو َكاِئٌف َبْعَدَؾ آَّللهُ  ََْبَمَؾ َواِ  َلَو َمْف َكاَف  َ ِإَلَيَؾ َواِ  ـه َّللاه ََاَؿ: المهُي َمَواِت اْلَخْمَس ؟   َأَمَرَؾ َأْف ُنَصمَِّي َىِذِه الصه
، َوَشرَ  ، َواْلَحجه ـَ َيا ـِ َفِريَضًة َفِريَضًة، الزهَكاَة، َوالصِّ ْساَل ـه َجَعَل َيْذُكُر َفَراِئَض اإلِْ ََاَؿ: ُِ  ، ـْ ـِ ُكمهَيا، ُيَناِشُدُه َنَع ْساَل اِئ ََ اإلِْ

ي َأْشَيُد َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاهُ  ِعْنَد ُكلِّ  ََاَؿ: َفِإنِّ ََْبَمَيا، َحتهى ِإَذا َفَرَغ،  َدَنا َفِريَضٍة، َكَما ُيَناِشُدُه ِفي الهِتي  ، َوَأْشَيُد َأفه َسيِّ
ي َىِذِه اْلَفَراِئَض، َوَأْجَتِنُب َما َنَيْيَتِني َعْنوُ  ـه اْنَصَرَؼ ُمَحمهًدا َرُسوُؿ َّللاهِ، َوَسُأَؤدِّ ََاَؿ: ُِ ـه ََّل َأِزيُد، َوََّل َأْنُقُص،  ُِ ،

ـَ ِحيَف َولهى: ِإْف َيْصُدْؽ ُذو اْلَعِقيَص  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ: َراِجًعا ِإَلى َبِعيرِِه، َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َتْيِف َيْدُخْل اْلَجنهَة، 
ََاَؿ:  َفَأَتى ِإَلى َبِعيرِِه َفَأْطَمقَ  ـَ ِبِو َأْف  َؿ َما َتَكمه ََْوِمِو، َفاْجَتَمُعوا ِإَلْيِو، َفَكاَف َأوه ـَ َعَمى  ََِد ـه َخَرَج َحتهى  ِعَقاَلُو، ُِ
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ـْ  ََاَؿ: َوْيَمُك ، اتهِق اْلُجُنوَف،  ـَ ـُ، اتهِق اْلَبَرَص َواْلُجَذا ََاُلوا: َمْو َيا ِضَما ُت َواْلُعزهى،  ُيَما َوَّللاهِ ََّل َيُضرهاِف، ، ِإنه ِبْئَسِت الاله
ـْ ِبِو ِممها ََْد َبَعَث َرُسوًَّل، َوَأْنَزَؿ َعَمْيِو ِكَتاًبا اْسَتْنَقَذُك ي َأْشَيُد َأْف ََّل ِإَلَو  َوََّل َيْنَفَعاِف، ِإفه َّللاهَ َعزه َوَجله  نِّ ـْ ِفيِو، َواِ  ُكْنُت

ُ َوْحَدُه ََّل َشِريَؾ َلُو، َوأَ  ََاَؿ: ِإَّله َّللاه ـْ َعْنُو،  ـْ ِبِو، َوَنَياُك ـْ ِمْف ِعْنِدِه ِبَما َأَمَرُك ََْد ِجْئُتُك ي  فه ُمَحمهًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُو، ِإنِّ
ََاَؿ: َيُقوُؿ: اْبُف  ـِ َوِفي َحاِضرِِه َرُجٌل َوََّل اْمَرَأٌة ِإَّله ُمْسِمًما،  : َفَما َسِمْعَنا ِبَواِفِد َعبهاسٍ َفَوَّللاهِ َما َأْمَسى ِمْف َذِلَؾ اْلَيْو

ـِ ْبِف َِْعَمَبَة(( ـٍ َكاَف َأْفَضَل ِمْف ِضَما  ََْو

 ] أحمد، الدارمي [

، eفي السيرة عندنا بحث الوفود، جاء النبي عميو الصبلة والسبلـ وفود عديدة، وكل وفد لو موقف مع النبي 
جرػ بينيما مف حديث، ومف آثار ىذه الزيارة  وممكف أف نستنبط مف ىذا الوفد، ومف لقائو مع رسوؿ هللا، ومما

 المواعع والعبر، َقاَؿ: 

، ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ـَ ْبَف َِْعَمَبَة َواِفًدا ِإَلى َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـَ َعَمْيِو، َوَأَناَخ َبِعيَرُه  ))َبَعَِْت َبُنو َسْعِد ْبِف َبْكٍر ِضَما َفَقِد
ـه َعَقَمُو((َعَمى َباِب اْلَمْسِجِد،  ُِ 

 َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َيُقوُؿ: َقاَؿ َرُجٌل: َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ: 

ُل((  ))َأْعِقُمَيا َوَأَتَوكه

ُل ؟ َقاَؿ:   َأْو ُأْطِمُقَيا َوَأَتَوكَّ

ْل((  ))اْعِقْمَيا َوَتَوكه

 ]الترمذؼ[

 يعني اربط، 

ـه َدَخَل اْلَمْسِجَد(( ـه َعَقَمُو، ُِ ُِ(( 

 في المسجد، اآلف ىناؾ استنباط خطير جدًا، وىو في المسجد جالس مع أصحابو، فقاؿ ىذا الوافد: وىو 
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ـْ اْبُف َعْبِد اْلُمطهِمِب((  ))َأيُُّك

 أيف كاف جالًسا ملسو هيلع هللا ىلص، وما عرفو، َفَقاَؿ: 

ـْ اْبُف َعْبِد اْلُمطهِمِب((  ))َأيُُّك

ذا جمس في أصحابو كاف ىذا أوؿ استنباط، النبي عميو الصبل ة والسبلـ كاف يجمس حيث ينتيي بو المجمس، وا 
 كواحد منيـ، فإذا جاءه غريب ما عرفو، حتى يقوؿ: أيكـ دمحم.

 مرة دخل أعرابي قاؿ: مف دمحم ؟ قاؿ: قد أصبت، أنا، فيذا ضماـ بف ثعمبة َقاَؿ: 

ـْ اْبُف َعْبِد اْلُمطهِمِب ؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ  : َأَنا اْبُف َعْبِد اْلُمطهِمِب، فقاؿ: دمحم ؟ (())َأيُُّك ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه   َصمهى َّللاه

 أنت دمحم ؟ 

 ))فَقاَؿ: َيا اْبَف َعْبِد اْلُمطهِمِب((

 وما قاؿ لو: يا رسوؿ هللا، لـ يؤمف بو بعد، 

ي َساِئُمَؾ، َوُمَغمٌِّظ ِفي اْلَمْسَأَلِة((  ))ِإنِّ

تساوؼ ذرة غبار في نعل آخر صحابي، إذا أمسكؾ شخص مف يدؾ تتضايق منو، تقوؿ لو:  أنت أييا المؤمف ال
 اترؾ يدؼ، 

ََاَؿ: ََّل َأِجُد ِفي َنْفِسي، َفَسْل َعمها ي َساِئُمَؾ، َوُمَغمٌِّظ ِفي اْلَمْسَأَلِة، َفاَل َتِجَدفه ِفي َنْفِسَؾ،   َبَدا َلَؾ(( ))ِإنِّ

ـ قاؿ: تواضعوا لمف تعمموف، وتواضعوا لمف تتعمموف منو، يجب أف يكوف المعمـ رأيتـ تواضع النبي، النبي الكري
متواضًعا، ويكوف صدره رحًبا، يقبل أّؼ سؤاؿ، ولو كاف السؤاؿ فيو تجاوز، فيو استفياـ، أؼ استيضاح، ويجب 

 عمى المتعمـ أف يكوف أديبًا أيضًا.

 َقاَؿ: 
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ََاَؿ: َأْنُشُدَؾ َّللاهَ(())ََّل َأِجُد ِفي َنْفِسي، َفَسْل َعمها َبدَ   ا َلَؾ، 

 أؼ بربؾ، 

َلَو َمْف ُىَو َكاِئٌف َبْعَدَؾ(( ََْبَمَؾ َواِ  َلَو َمْف َكاَف   ))ِإَلَيَؾ َواِ 

 أنشد هللا، أؼ با عميؾ، بالمغة العامية، خدعتؾ با، يعني أنشدؾ هللا.

 َقاَؿ: 

َلَو  -أي بربؾ  -))َأْنُشُدَؾ َّللاهَ  ـه ِإَلَيَؾ َواِ  ُ َبَعََِؾ ِإَلْيَنا َرُسوًَّل ؟ َفَقاَؿ: المهُي َلَو َمْف ُىَو َكاِئٌف َبْعَدَؾ آَّلله ََْبَمَؾ َواِ  َمْف َكاَف 
ُ َأَمَرؾَ  َلَو َمْف ُىَو َكاِئٌف َبْعَدَؾ آَّلله ََْبَمَؾ َواِ  َلَو َمْف َكاَف  َ ِإَلَيَؾ َواِ  ََاَؿ: َفَأْنُشُدَؾ َّللاه  ، ـْ ا َأْف َنْعُبَدُه َوْحَدُه ََّل  َأْف َتْأُمَرنَ َنَع
ـه نَ  ََاَؿ: المهُي َ ِإَلَيَؾ ُنْشِرُؾ ِبِو َشْيًئا، َوَأْف َنْخَم ََ َىِذِه اْْلَْنَداَد الهِتي َكاَنْت آَباُؤَنا َيْعُبُدوَف َمَعُو ؟  ََاَؿ: َفَأْنُشُدَؾ َّللاه  ، ـْ َع

َلَو َمْف ُىَو َكاِئٌف  ََْبَمَؾ َواِ  َلَو َمْف َكاَف  ـه َواِ  ََاَؿ: ُِ  ، ـْ ـه َنَع ََاَؿ: المهُي َمَواِت اْلَخْمَس،  ُ َأَمَرَؾ َأْف ُنَصمَِّي َىِذِه الصه َبْعَدَؾ آَّلله
ـِ كُ  ْساَل ، َوَشَراِئ ََ اإلِْ ، َواْلَحجه ـَ َيا ـِ، َفِريَضًة فِريَضًة، الزهَكاَة، َوالصِّ ْساَل ِعْنَد ُكلِّ مهَيا، ُيَناِشُدُه َجَعَل َيْذُكُر َفَراِئَض اإلِْ
ي َأْشَيُد َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاهُ  ََاَؿ: َفِإنِّ ََْبَمَيا، َحتهى ِإَذا َفَرَغ  َدَنا ُمَحمهًدا َفِريَضٍة، َكَما ُيَناِشُدُه ِفي الهِتي   َوَأْشَيُد َأفه َسيِّ

 َرُسوُؿ َّللاهِ((

 نًدا.الرجل أحب أف يتأكد، وبأيماف مغمظة، وواحدة، واحدة، بنًدا، ب

 قاؿ: 

ـه اْنَص  ََاَؿ: ُِ ـه ََّل َأِزيُد، َوََّل َأْنُقُص،  ي َىِذِه اْلَفَراِئَض، َوَأْجَتِنُب َما َنَيْيَتِني َعْنُو، ُِ  َرَؼ َراِجًعا ِإَلى َبِعيرِِه(())َوَسُأَؤدِّ

ـَ ِحيَف َولَّى:   َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ْؽ ُذو اْلَعِقيَصَتْيِف َيْدُخْل اْلَجنهَة(())ِإْف َيْصدُ 
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اإلسبلـ بسيط، نحف عقدناه، آمنت با خالق الكوف، ىو الرب، ىو المسير، الواحد، الكامل، ىذا كتابو، ىذا 
 حديث رسولو، الطريق واضحة، ىذا حبلؿ، ىذا حراـ، انتيى األمر، قاؿ لو: 

 ))ََّل َأِزيُد، َوََّل َأْنُقُص((

ـَ ِحيَف َولَّى: َفَقاَؿ   َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـه َخَرَج  ََاَؿ: َفَأَتى ِإَلى َبِعيرِِه، َفَأْطَمَق ِعَقاَلُو، ُِ ََْوِمِو، ))ِإْف َيْصُدْؽ ُذو اْلَعِقيَصَتْيِف َيْدُخْل اْلَجنهَة،  ـَ َعَمى  ََِد َحتهى 
ُت َواْلُعزهى((َفاْجَتَمُعوا ِإَلْيِو، َفَكاَف َأوه  ََاَؿ: ِبْئَسِت الاله ـَ ِبِو َأْف   َؿ َما َتَكمه

 كممة كبيرة جدًا، ىذه أصناـ مقدسة جدًا عندىـ، َقاُلوا: 

، اتهِق اْلُجُنوَف((، ـَ ـُ، اتهِق اْلَبَرَص َواْلُجَذا  ))َمْو َيا ِضَما

 اعتبروا أف ىذه الكممة كفر.

 َقاُلوا: 

ـُ، اتهقِ  ، ِإنهُيَما َوَّللاهِ ََّل َيُضرهاِف، َوََّل َيْنَفَعاِف، ِإفه َّللاهَ  ))َمْو َيا ِضَما ـْ ََاَؿ: َوْيَمُك ، اتهِق اْلُجُنوَف،  ـَ  َعزه اْلَبَرَص َواْلُجَذا
ي َأشْ  نِّ ـْ ِفيِو، َواِ  ـْ ِبِو ِممها ُكْنُت ََْد َبَعَث َرُسوًَّل، َوَأْنَزَؿ َعَمْيِو ِكَتاًبا، اْسَتْنَقَذُك ُ َوْحَدُه ََّل َشِريَؾ َوَجله  َيُد َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه

ـْ َعْنُو، ـْ ِبِو، َوَنَياُك ـْ ِمْف ِعْنِدِه ِبَما َأَمَرُك ََْد ِجْئُتُك ي  ََاَؿ: َفَوَّللاهِ َما َأْمَسى ِمْف  َلُو َوَأفه ُمَحمهًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُو، ِإنِّ
ـِ َوِفي َحاِضرِِه َرجُ  ـٍ َكاَف َأْفَضَل ِمْف َذِلَؾ اْلَيْو ََْو ََاَؿ: َيُقوُؿ اْبُف َعبهاٍس: َفَما َسِمْعَنا ِبَواِفِد  ٌل َوََّل اْمَرَأٌة ِإَّله ُمْسِمًما، 

ـِ ْبِف َِْعَمَبَة((.  ِضَما

والقصة وردت في الصحيحيف مف حديث أنس رضي هللا عنو، أنت ماذا تفعل، فقط وحدؾ أخي أنا مسرور 
أحد يحتاج إلى ىداية، إلى أف تعاونو، تعينو عمى نفسو، تجعمو يستقيـ عمى أمر هللا،  وحدؼ، أال يوجد حولؾ

تشجعو حتى يحضر مجالس العمـ، يستقيـ، يغض بصره، تصمي فقط وحدؾ، قبيمتو بأكمميا، لكف بصدؽ 
غار، أنت وبصراحة، ىذا أحد رؤساء الوفود الذيف وفدوا عمى النبي عميو الصبلة والسبلـ، واإلنساف يجب أف ي

بصراحة حجمؾ بحجـ األشخاص الذيف اىتدوا عمى يديؾ، بعد أف اىتديت أنت إناء امتؤل، أما آف لو أف يفيض 
عمى اآلخريف ؟ أـ أنو إناء ببل قعر، ىذه مشكمة، إذا كاف ببل قعر، ببل استقامة، أما آف لو أف يمتمئ ألما، آف لو 
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أقرباؤؾ، جيرانؾ، زمبلؤؾ، زوجتؾ، أوالدؾ، مف حولؾ، مف  أف يفيض عمى الناس، يا ترػ أخواتؾ اىتممت بيف،
فوقؾ، مف تحتؾ، ىكذا األصوؿ، يجب عمى اإلنساف أف يغار، ىذه السيرة ليست لمتسمية، ىذه مف أجل أف نقتدؼ 
بيؤالء األصحاب الكراـ، أما إذا كنت صادقًا مع هللا عز وجل يجعل هللا لكبلمؾ قوة السحر، أنت صادؽ محب، 

خبلًصا شديًدا، استقامة تامة، ومؤاثرة لآلخريف، عندئذ تصير أمة، قاؿ تعالى:قمبؾ م  متمئ حًبا  ورسولو، وا 

ـَ َكاَف ُأمهًة﴾  ﴿ِإفه ِإْبَراِىي

 [120] سورة النحل: اآلية 

، أوالد كل واحد منكـ يجب أف يكوف لو ىذا المسعى، كل واحد منكـ يتفقد أىمو، جيرانو، أوالده، إخوانو، أوالد أخيو
أختو، بنات أختو، يقيـ ليـ درًسا أسبوعًيا حتى يكوف لو عمل، قاؿ: يا بشر ال جياد وال صدقة، فبـ تمقى هللا إذًا؟ 

 حجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ، والدليل قاؿ تعالى:

 ﴿َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممها َعِمُموا﴾

 [132] سورة األنعاـ: اآلية 

الطريق واضح، هللا بكل مكاف وبكل زماف معنا دائمًا، وعند ِصدقنا، وعند طمبنا، نسأؿ هللا أف يجعمنا مف ىؤالء، و 
وعند نوايانا الطيبة، واإلنساف ال يقبل أف يعيش عمى ىامش الحياة، ال يقبل أف يعيش وحده، ويموت وحده، كمما 

ىذا الصحابي  كنت محسنًا كنت في قموب المئات، بل األلوؼ، ىذه قصة مف قصص السيرة النبوية، كيف أف
 الجميل صدؽ مع هللا عز وجل فأجرػ هللا عمى يده الخير.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : توجييات نبوية في التعميـ عف طالب العمـ 027 - 040الدرس )

  10-11-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مطالب اإلنساف تنصب في حقميف فقط :

 قاؿ تعالى : 

ْنَيا َوِزيَنَتَيا َفَتَعاَلْيَف ُأَمتِّعْ  َُْل ِْلَْزَواِجَؾ ِإْف ُكْنُتفه ُتِرْدَف اْلَحَياَة الدُّ ْف ﴿َيا َأيَُّيا النهِبيُّ  ُكفه َوُأَسرِّْحُكفه َسَراحًا َجِمياًل * َواِ 
َ َأَعده ِلْمُمْحِسَناِت ِمْنُكفه َأْجرًا َعِظيمًا﴾ُكْنُتفه ُتِرْدَف َّللاهَ  اَر اآْلَِخَرَة َفِإفه َّللاه   َوَرُسوَلُو َوالده

 [29-28] سورة األحزاب :

ذكرت مرة أف اإلنساف لو مطالب في الحياة ، لكف ىذه المطالب ميما تنوعت ، وميما تعددت ، وميما اختمفت 
ما أف ترجو الدنيا مف إنساف آلخر ال يمكف إال أف  تنصب في حقميف اثنيف ، إما أف ترجو هللا والدار اآلخرة ، وا 

وزينتيا ، فإذا رجوت هللا والدار اآلخرة قبل كل شيء فبل بد مف العمـ ، ألف أؼ حركة ببل عمـ يوجد بداخميا غمط 
دمار محقق ، ىبلؾ محقق ،  كبير ، يوجد فييا جيد ضائع، فييا انحراؼ ، فييا ىبلؾ ، السيارة حركتيا ببل مقود

حادث محقق، سقوط في الوادؼ محقق ، دائمًا الحركة مف دوف عمـ خطيرة ، والعمـ مف دوف حركة موت ، مقود 
دقيق جدًا ولكف ال يوجد محرؾ ، فما قيمة ىذا المقود ؟ ما قيمة دقتو ؟ ما قيمة توازنو ؟ ما قيمة فعاليتو ما دامت 

ىناؾ محركًا فعااًل عندئذ ال بد مف المقود ، فالحركة مف دوف عمـ انحراؼ ، الحركة المركبة متوقفة ؟ أما لو أف 
مف دوف عمـ جيد ضائع ، الحركة مف دوف عمـ قد تكوف ىبلكًا ، فمذلؾ السؤاؿ الكبير قبل كل شيء اسأؿ نفسؾ 

قًا ، لؾ شأف آخر بعمـ آخر ، ىذا السؤاؿ : ماذا تريد ؟ إف كنت تريد الحياة الدنيا وزينتيا فبل شأف لؾ بالعمـ إطبل
بعمـ الدنيا ، بعمـ كسب الماؿ ، بعمـ االرتقاء في المناصب ، بعمـ اقتناص المناسبات ، إذا أردت الدنيا وزينتيا 

 فأنت بحاجة إلى عمـ آخر . 
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 الفرؽ بيف الجاىل و العالـ :

 والحقيقة : 

ـْ ِفي َرُسوِؿ َّللاهِ ُأْسَوٌة َحسَ  َ َكِِيرًا﴾﴿َلَقْد َكاَف َلُك َ َواْلَيْوـَ اآْلَِخَر َوَذَكَر َّللاه  َنٌة ِلَمْف َكاَف َيْرُجو َّللاه

 [ 21] سورة األحزاب : 

متى يغدو النبي أسوة حسنة لؾ ؟ متى ال يغادر النبي ذاكرتؾ ؟ متى ال يغادر النبي وجدانؾ ؟ متى ال يغادر 
هللا ورسولو والدار اآلخرة ، أما إذا أردت الماؿ وكاف النبي وأخبلقو وشمائمو ومواقفو خواطرؾ ؟ إذا كنت تريد 

أرباب الماؿ في ذىنؾ ، والمتفوقوف في كسب الماؿ في خاطرؾ ، والمتفوقوف في تمتع في مباىج الدنيا في 
، النبي ىو األسوة ، ىو القدوة مخيمتؾ فالقضية واضحة جدًا ، إف كنت تريد هللا ورسولو والدار اآلخرة عندئذ يكوف 

ئذ تغدو طالب عمـ ، وىؤالء الذيف يأتوف إلى المساجد في األصل ىـ أرادوا هللا ورسولو والدار اآلخرة ، وألنيـ عند
ب عمييـ ليصموا إلى اآلخرة أرادوا هللا ورسولو والدار اآلخرة جاؤوا ليتعمموا ماذا أراد هللا ورسولو ، وماذا يتوج

 تعني أف ىذا اإلنساف أراد هللا ورسولو والدار اآلخرة ، لذلؾ يقوؿ ، اآلف كممة طالب عمـ عند رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصبسبلـ
 عميو الصبلة والسبلـ في حديث مرسل : 

 ))طالب العمـ بيف الجياؿ كالحي بيف اْلموات((

 ]الديممي في الفردوس عف حذيفة [

بيف الغافميف ، بيف التائييف ، بيف وىذا مقياس دقيق ، فإذا شعرت أنؾ بيف أىل الدنيا ، بيف أرباب الماؿ ، 
الشارديف فكأنؾ حّي ينبض قمبؾ بالحياة ، يتقد ذىنؾ باألفكار ، تضطرب نفسؾ بالمشاعر ، وأنت بيف أموات ال 
حراؾ بيـ ، وال مشاعر ليـ ، وال قموب ليـ ، إذا كنت كذلؾ فأنت طالب عمـ ورب الكعبة ، ىذا مقياس المتعمـ ، 

الجاىل فيو كالحي بيف الميت ، تصور إنساًنا حيِّا مؤنًسا مفكًرا ، يشعر ، يتكمـ ، ينطق ، إذا أردت أف توازنو ب
يداعب ، يمزح ، يمقي عمًما ، يمقي موعظة ، يمقي حكمة ، يعطيؾ مف مالو ، يرحب بؾ في بيتو ، يدعوؾ إلى 

ة ، كاف اإلنساف مصدر ُأنس الطعاـ ، أما الميت فمخيف ، والغرفة التي يموت فييا الميت تبقى أشيرًا ميجور 
لمبيت ، كاف إذا دخل تدافع أطفالو إليو ، كاف إذا دخل البيت تراقص أوالده أمامو ، كاف إذا دخل إلى البيت 
دخمت معو الحياة ، دخل معو السرور ، فمالو أصبح اآلف مخيفًا ؟ فرؽ كبير بيف الحي والميت ، عيني الحي 
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مفتني ثبلثمئة ألف ، ما ىي ىذه العممية؟ يوجد خوؼ عمى الشبكية ، أصبح غالية جدًا ، يقوؿ لؾ : العممية ك
التثبيت بالميزر ، العيف بعد الموت كعيف البقرة ، وعيف الخاروؼ ، كالميمبلت ، ال قيمة ليا إطبلقًا ، وازف بيف 

، بعد الموت صفرخمسة آالؼ وظيفة ، عيف في إنساف حي وىذه العيف في إنساف ميت ، ال قيمة ليا ، الكبد لو 
أما إذا ذبح الحيواف فأصبحت تباع بالكيمو ، أما عممية في الكبد والجسـ حي فبل بد ليا مف طبيب جراح ، المحاـ 

 يقطع قطعًا ، أما ىنا فيقوؿ : أجرينا عممية عمى التمفاز لدقتيا ، إذًا ىذا الحديث األوؿ : 

 ))طالب العمـ بيف الجياؿ كالحي بيف اْلموات((

 ممي في الفردوس عف حذيفة []الدي

 عمى اإلنساف أف يسجد  عمى نعمة اليدى :

إذا شعرت مف دوف كبر ، مف دوف استعبلء ، مف دوف غطرسة ، إذا شعرت وقد تمقيت العمـ لسنوات عديدة 
أصبح عندؾ مفيـو واضح عف حقيقة الكوف ، وعف حقيقة الحياة ، وعف سر الوجود، وعف حقيقة التكميف ، وعف 

قومات التكميف ، وعف العقل ، وعف النقل ، وعف أسماء هللا الحسنى ، وعف شمائل النبي ، وعف حقيقة النبوة ، م
وعف ىذا الكتاب الكريـ ، وعف آياتو الكونية ، وعف آياتو التشريعية ، وعف آياتو التي تأخذ طابع القوانيف ، وعف 

ف غيب الحاضر ، وعف الحبلؿ والحراـ ، وما يجوز أخبار الماضي ، غيب الماضي ، وعف غيب المستقبل ، وع
، ، بيف أىل الماؿ ، بيف أىل البدعوما ال يجوز ، والخير والشر ، إذا كنت قد طمبت العمـ ، وجمست بيف الجياؿ 

بيف المنحرفيف ، بيف التائييف ، بيف الشارديف ، وشعرت بأنؾ حي بينما ىـ أموات ، فاسجد  عز وجل شكرًا 
اليدػ ، وأحيانًا تسوقؾ الصدؼ إلى أف تكوف مع صديق قديـ ، صديق قبل عشريف عامًا ، تستمع  عمى نعمة

إليو ، فإذا ىو ينطق بالجيل ، فإذا ىو ال ينضبط بالشرع ، مزاحو رخيص ، كبلمو ثقيل ، تعميقاتو الذعة ، 
 ي ىذا المستوػ . مطالبو أرضية ، ىمومو سفمية ، تقوؿ : سبحاف هللا ! تقوؿ : كنت مثمو ، كنت ف

فاإلنساف عندما يغيب ثبلثيف سنة ، وتعرؼ صورتو ، عندما كاف شابًا ترػ فرقًا واضحًا في مبلمحو ، كذلؾ 
اإلنساف ال تتبدؿ في يـو وليمة مبلمح وجيو ، لكف مف عاـ إلى عاـ، مف خمس سنوات إلى خمس سنوات ، 

درس ، لكف بيف فصل وفصل ، بيف عاـ وعاـ يرقى وىو كذلؾ طالب العمـ ، قد ال يرػ فرقًا واضحًا بيف درس و 
 ال يدرؼ ، فيذا الحديث األوؿ : 
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 ))طالب العمـ بيف الجياؿ كالحي بيف اْلموات((

 ]الديممي في الفردوس عف حذيفة [

ىكذا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ . وال أكتمكـ أف المؤمف الصادؽ حينما يرػ أىل الدنيا غارقيف في شيواتيـ ، 
ي أف ترػ إنساًنا في الستيف أو السبعيف يمضي ساعات طويمة في لعبة النرد ، أال تقوؿ لو : إنؾ مسكيف ، يكف

أيف ىو ذاىب ؟ ماذا أعّد  ماذا أبقيت آلخرتؾ ؟ يكفي أف ترػ إنساًنا عمى مشارؼ الستيف ال يصمي ، إلى
لحديث ؟ جاء بو مف كتاب هللا ، قاؿ ؟ تشعر أنؾ حي ، وىو بيف األموات ، والنبي مف أيف جاء بيذا اآلخرتو
 تعالى : 

 ﴿َأْمَواٌت َغْيُر َأْحَياٍء﴾

 [ 21] سورة النحل : 

 ووصف أىل الكفر بأنيـ : 

 ﴿َأْمَواٌت َغْيُر َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَف َأيهاَف ُيْبَعُِوَف﴾

 [ 21] سورة النحل : 

 طالب العمـ  كالغادي والرائح في سبيل هللا عز وجل :

 حديث آخر يقوؿ : 

 ))طالب العمـ  ((

 ]الديممي في الفردوس عف حساف بف أبي سناف[

ىذا قيد ، معنى ذلؾ أف ىناؾ مف يطمب العمـ لغير هللا ، وقد قاؿ بيذا اإلماـ الغزالي : " طمبنا العمـ لغير هللا ، 
 فأبى العمـ إال أف يكوف  " .
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ة ال حبًا لمشريعة ، لكف حبًا لبعثة داخمية انتسبوا إلييا ، فإذا ىي تشدىـ ىناؾ الكثير مف األشخاص تعمموا الشريع
إلى هللا ، طمبنا العمـ لغير هللا فأبى العمـ إال أف يكوف  ، العمـ فيو قوة جذب فظيعة ، تقرأ القرآف ، تقرأ الحديث 

لعمـ في نفس اإلنساف واضح جدًا ، النبوؼ ، تقرأ السيرة ، وتبقى كما كنت ؟! ىذا شيء مستحيل ، الحقيقة أثر ا
ـَ بأصوؿ ، إذا ابتسـ فاالبتسامة  وهللِا العالـ فيو صمت ، سكوت العالـ عمـ ، سكوتو لو أصوؿ ، إذا تكمـ تكم
أحيانًا معصية ، شخص تعثر ، فاالبتسامة معصية ، شخص سألؾ سؤااًل سخيًفا ، وهللِا إذا سخرت منو ال تعرؼ 

مف أجل أف تشجع الناس عمى السؤاؿ ، مف أجل أف تجعميـ يندفعوف إلى طمب العمـ ،  هللا أبدًا ، سألؾ سؤاالً 
يجب أف تحتـر ىذا السائل ، ولو كاف ىذا السؤاؿ سخيفًا أصِغ إليو ، أجبو بأدب ، اشكره عمى ىذا السؤاؿ ، أما 

واحد أف يسأؿ ، يخاؼ لو أنؾ سخرت ممف سأؿ ، وكاف السؤاؿ سخيفًا نّفرت الناس مف طمب العمـ ، وخاؼ كل 
، ، إذا سألؾ سائل يجب أف تصغي لو أف يسألؾ فتتيكـ عميو ، ال أريد أف أسألو ، اسكت ، فيذا أفضل لؾ ، كبل

 ويجب أف تبالغ في احترامو كي يتشجع ليسألؾ ثانية ، ألف مفتاح العمـ السؤاؿ ، فطمب العمـ  : 

ْف ُكْنُتفه ُتِرْدَف َّللاهَ َوَرُسولَ  اَر اآْلَِخَرَة﴾﴿َواِ   ُو َوالده

 [ 29] سورة األحزاب : 

ىناؾ أىداؼ كثيرة ، ذات مرة خطر في بالي مثل ، إف ىناؾ طريقيف واضحيف ، طريق إلى تل ، عمى ىذا التل 
قصر منيف ، فيو كل شيء ، وطريق إلى حفرة ما ليا مف قرار ، يمكف أف يكوف الطريق الصاعدة طريق الجنة 

، مف باب التقريب ، والطريق اليابطة طريق النار ، تنتيي بحفرة ما ليا مف قرار ، ىذا المثل تنتيي بقصر منيف 
 وّضحو النبي عميو الصبلة والسبلـ ، فَقاَؿ : 

ًِا ، َأََّل ِإفه َعَمَل النهاِر َسْيٌل ِبَسْيَوٍة((  ))َأََّل ِإفه َعَمَل اْلَجنهِة َحْزٌف ِبَرْبَوٍة ، َِاَل

 ِف َعبَّاٍس[]أحمد َعِف ابْ 

خطر في بالي مرة أف ىذه الطريق الصاعدة التي تنتيي بالقصر ليا فروع ، طرقات فرعية توصل إلى الياوية ، 
تصور ىذا المنظر ، تل عميو قصر منيف ، وليذا التل طريق صاعدة ، وطريق ىابطة تنتيي بحفرة ما ليا مف 

لصاعدة عمى القصر المنيف فروع تؤدؼ إلى الحفرة التي قرار ، لكف يجب أف تعمـ عمـ اليقيف أنو عمى الطريق ا
ليس ليا قرار ، وأنت في طريق اإليماف ، وأنت مف رواد المساجد ، وأنت تطمب العمـ ىناؾ منزلقات ، منزلق أف 
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تتداخل الدنيا باآلخرة ، قد ترػ الدنيا مف طرؼ الديف ، فتصبح مرتزقًا بعد أف كنت طالب عمـ ، فالبطولة وأنت 
طريق اإليماف أف تبقى عمى الطريق الموصمة إلى القصر المنيف ، ال أف تنجذب إلى طرقات فرعية تؤدؼ  في

بؾ إلى الحفرة التي ليس ليا مف قرار ، وأنت عمى الطريق الصاعدة إلى ىذا القصر المنيف عمى جانبي الطريق 
لى الطريق اليابطة التي تنتيي إلى الجحيـ ، فروع مغرية مزدىرة باأللواف ، باألزىار ، بالرياحيف ، لكنيا توصل إ

ـَ َقاَؿ :   لذلؾ َعْف اْبِف ُعَمَر َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َفَياَء ، َأْو ِلُيَباِىَي ِبِو اْلُعَمَماَء ، َأْو ِلَيْصِرَؼ ُوُجوَه النهاسِ  ـَ ِلُيَماِرَي ِبِو السُّ  ِو َفُيَو ِفي النهاِر((ِإَليْ  ))َمْف َطَمَب اْلِعْم

 ]ابف ماجو َعْف اْبِف ُعَمَر[

 و : 

 ))أندـ الناس عالـ دخل الناس بعممو الجنة ، ودخل ىو بعممو النار((

 ]ورد في األثر[

، ا ؟ لؾ اسـ كبير ، يقوؿ : بمىوقد يرػ أىل النار اسمًا المعًا جدًا ، يقولوف : يا فبلف ألـ تكف كذا وكذا في الدني
ما الذؼ جاء بؾ إلى ىنا ؟ يقوؿ : كنت آمركـ بالمعروؼ وال آتيو ، وأنياكـ عف المنكر وآتيو ، ليذا  يقولوف :

مف األدعية المؤثرة : " الميـ إني أعوذ بؾ أف يكوف أحد أسعد بما عممتني مني ، الميـ إني أعوذ بؾ أف أكوف 
نني عندؾ ، الميـ إني أعوذ بؾ أف أقوؿ قواًل عبرة ألحد مف خمقؾ ، الميـ إني أعوذ بؾ أف أتزيف لمناس بشيء يشي

 فيو رضاؾ ألتمس بو أحدًا سواؾ " فطالب العمـ  كالغادؼ والرائح في سبيل هللا . 

يمكف أف ترػ سيارة عامة فييا مئة راكب بيف واقف وجالس ومزدحـ ، ىذا ذاىب لكي يشترؼ بيًتا ، ىذا عنده 
، يقابل المحامي ، وفي داخل ىذه المركبة العامة ثبلثة ذاىبوف إلى دواـ بعد الظير ، ىذا ذاىب ليقيـ دعوػ 

مجمس عمـ ، الثبلثة غير السبعة والتسعيف ، ىؤالء الثبلثة في سبيل هللا ، كأنيـ في جياد في سبيل هللا ، لذلؾ 
 طالب العمـ  كالغادؼ والرائح في سبيل هللا عز وجل . 
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 طالب العمـ طالب الرحمة :

، الدنيا ، وضرب األمثمة مف السنة ـ طالب الرحمة ، أنت ماذا تطمب ؟ دائمًا أضطر لضرب أمثمة مفطالب العم
اآلف لو الحظت طالًبا درس الطب سبع سنوات ، أصدقاؤه أغنياء ، في نزىات، و سيرات ، و مرح ، و فرح ، و 

دراسة ، لكف بعد سبع سنوات زيارات ، و مغامرات ، و ضحؾ ، ىو وراء الطاولة في غرفتو عشر ساعات في ال
 أخذ بعثة مف أجل البورد ، بعدما عاد يقف عمى

عيادتو خمسوف إلى ستيف مريًضا ، كل مريض ألف ليرة ، خمسمئة تخطيط ، و ثبلثمئة تصوير إيكو ، كل يـو 
حديقة ،  خمسوف ألًفا ، بعد شير اشترػ بيًتا بأرقى أحياء دمشق ، أربعمئة متر ، أخذ بيًتا في المصيف ، فيو

ذا دعي إلى سيرة يعتذر ، ىذه السنوات السبع  لديو سيارتاف ، عندما كاف يدرس ، ويناـ يذىب لتغسيل وجيو ، وا 
 في الدراسة أصبح لو بيا ىذا الدخل الكبير في الدنيا ،

إذا كنت ذاىًبا إلى المسجد ، أيف كنت ؟ لدؼ درس عمـ ، إلى أيف ذاىب ؟ إلى المسجد ، وأيف كنت ؟ في 
المسجد ، بعد خمس سنوات يجب أف تقطف ثمار ىذه المجالس ، يجب أف تحس أنؾ إنساف آخر غير أقربائؾ ، 
غير جيرانؾ ، غير أىمؾ ، غير أبناء مينتؾ ، غير بقية التجار ، غير بقية الصناع ، غير بقية الموظفيف ، 

إف تكممت فوفق الشرع ، إف تكممت غير الناس ، اإلنساف متميز ، إنؾ طالب عمـ ، إف تحركت فوفق الشرع ، 
بنصيحة تركت بيا أثرًا بميغًا ، فالوقت ثميف جدًا ، وحضور مجمس العمـ أثمف ، لكف عندما تقطف ثماره لما 
تصمي صبلة متقنة ، لما تقرأ القرآف وتفيمو فيمًا دقيق ، لما ترػ الناس واقعيف في حماقات ، واقعيف في 

ت ، في خصومات ، في دعاوػ ، في كذب ، في بيتاف ، في اختبلط ، في جياالت ، في ضبلالت ، في خبلفا
غيرة ، في خيانات ، نزىات مختمطة ، ترػ الناس في الوحوؿ يعيشوف ، وأنت حفظؾ هللا عز وجل بالعمـ ، 
نزىتؾ نقية ، لؾ نزىة خاصة ، حتى سيرتؾ نظيفة ، لقاءاتؾ نظيفة ، ندواتؾ لطيفة ، والئمؾ لطيفة ، ضمف 

 ع ، ال يوجد مخالفة ، بالعكس الحديث عف هللا عز وجل ، يجب أف تشعر بيذه الثمرة الكبيرة . الشر 
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 طمب العمـ مرتبة عالية جدًا :

يا أييا األخوة األكاـر ؛ أنا أتصفح ىذا الكتاب ، الجامع الصغير ، أقوؿ : ماذا أعطي ىذا اليـو ؟ وجدت بحث 
لؾ : أنا معي بورد ، يمشي لعمـ ىذه مرتبة عالية جدًا ، أحدىـ يقوؿ طمب العمـ بحًثا راقًيا جدًا ، طالب ا

، ىذا فبلف يقوؿ : معي اختصاص كذا ، ىذا فبلف ابف فبلف ، كل إنساف يتيو بشيء ، إما بنسب ، أو بالعرض
ذؼ بحسب ، أو بماؿ ، أو بتجارة ، أنا لدؼ معمل إنتاجو اليومي كذا ، ىذا حجـ الماؿ عنده كذا ، كل ىذا ال

، ما تعممت فبل تخرج عف ىذه الكممةيفتخر بو ال قيمة لو ، لكف حق لؾ أف تقوؿ : أنا طالب عمـ ، وأنصحؾ مي
وأنا أسمع ىذه الكممة مف عمماء كبار ، أنا طالب عمـ ، لكف نحف معاشر العمماء ، مف حضرتؾ ؟ ال تقل : أنا 

 ا طالب عمـ ، ألف النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ : عالـ ، قل : أنا طالب عمـ ، ميما ارتقى بؾ العمـ قل : أن

 ))يظل المرء عالمًا ما طمب العمـ ، فإذا ظف أنو َد عمـ فقد جيل ((

 ]ورد في األثر[

في المحظة التي يظف فييا أنو عمـ اآلف أصبح جاىبًل ، يظل المرء عالمًا ما طمب العمـ ، ومف صفات العمماء 
تواضع ، النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما غادر سيدنا عمر مكة المكرمة معتمرًا التواضع ، العالـ الحقيقي م

ـَ ِفي اْلُعْمَرِة َفَأِذَف َلُو ،  َوَقاَؿ َلُو :  طمب منو الدعاء ، َعْف ُعَمَر َأنَُّو اْسَتْأَذَف النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ْف ُدَعاِئَؾ َوََّل َتْنَسَنا(())َيا ُأَخيه َأْشِرْكَنا ِفي َشْيٍء مِ 

 ]ابف ماجو َعْف ُعَمَر[

رسوؿ هللا ، سيد الخمق ، حبيب الحق ، سيد ولد آدـ ، المعصـو ، الذؼ يوحى إليو ، الذؼ أطمعو هللا عمى 
 ممكوت السماء واألرض . 

 ))َيا ُأَخيه َأْشِرْكَنا ِفي َشْيٍء ِمْف ُدَعاِئَؾ َوََّل َتْنَسَنا((

 ْف ُعَمَر[]ابف ماجو عَ 
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لؾ أف تفتخر ، سيدنا الحسف يمشي مزىوًا ، فقيل لو : يا بف رسوؿ هللا ، ىو ابف ابنتو أزىو في اإلسبلـ ؟ قاؿ : 
 ال ، ىذا عز الطاعة ، فأنت إذا كنت طالب عمـ حقيقة تطمب معرفة هللا ليكوف عممؾ كما يرضي هللا فأبشر .

 أركانو :طالب العمـ َمعة مف َالع اإلسالـ و ركف مف 

 فأوؿ حديث : 

 ))طالب العمـ بيف الجياؿ كالحي بيف اْلموات((

 ]الديممي في الفردوس عف حذيفة [

 و : 

 ))طالب العمـ  كالغادي والرائح في سبيل هللا((

 ]الديممي في الفردوس عف حساف بف أبي سناف[

فيا ، أؼ رحمة هللا في الدنيا ، أؼ ينزؿ وطالب العمـ طالب الرحمة ، أنت طالب رحمة هللا ، كممة رحمة هللا تعر 
عميؾ نعمة األمف ، رحمة هللا في الدنيا أؼ ينزؿ عميؾ نعمة الصحة ، رحمة هللا في الدنيا أؼ ينزؿ عميؾ سمعة 
طيبة بيف الناس ، تعيش بيا ، رحمة هللا في الدنيا أف ييبؾ زوجة صالحة تسرؾ إف نظرت إلييا ، تحفظؾ إف 

ف أمرتيا، رحمة هللا في الدنيا أف ييبؾ هللا ذرية طيبة ، أوالدًا أبرارًا ، رحمة هللا في الدنيا غبت عنيا ، تطيعؾ إ
أف تشعر بالغنى ، رحمة هللا في الدنيا أف تشعر بفضل هللا عميؾ ، ورحمة هللا في اآلخرة ىي الجنة ، فمذلؾ : " 

ف زوارىا ىـ عمارىا " ال أعتقد أنو ىناؾ واحدًا منكـ يدخل عنده إنساف زائر ال  إف بيوتي في األرض المساجد ، وا 
يضيفو شيًئا إطبلقًا ، وهللا شيء صعب ، قد يحدث ، لكف خطأ، أو ألمر قاىر ، أو مستعجل جدًا ، أو ليس 
لديؾ شيء تضيفو ؟ أما في األصل فمستحيل إنساف يدخل عميؾ وال تضيفو ، فطالب العمـ طالب رحمة هللا :" 

ف زوارىا ىـ عمارىا ، فطوبى لعبد تطيب في بيتو ، ثـ زارني ، وحق عمى إف بيوتي في األرض  المساجد، وا 
المزور أف يكـر الزائر " طالب العمـ طالب الرحمة ، طالب العمـ ركف اإلسبلـ ، دقق حينما رأػ النبي رجبًل 

ما ىذا الذؼ شكا يصمي في المسجد في النيار ، قاؿ : مف يطعمؾ ؟ قاؿ : أخي ، قاؿ : أخوؾ أعبد منؾ ، أ
شريكو إلى النبي ، وشريكو طالب عمـ ، ماذا قاؿ لو النبي ؟ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ : لعمؾ ترزؽ بو ، معناىا 
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 العابد لذاتو ، أما العالـ فمغيره .

 الفرؽ بيف العابد و العالـ :

عيف المقاومة ، ال يتحمل الضغوط العابد واحد ، العالـ أمة ، العابد قد ينجو وقد ال ينجو ، ألف إيمانو ىش ، ض
ـَ :   القوية ، ال يحتمل اإلغراءات ، َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْيَطاِف ِمْف َأْلِف َعاِبٍد((  ))َفِقيٌو َأَشدُّ َعَمى الشه

 ] الترمذؼ عف ابف عباس[

سبلـ ، طالب العمـ ركف مف أركاف اإلسبلـ ، ركف كبير ، مرجع ، وأنت تأتي إلى طالب العمـ قمعة مف قبلع اإل
، أسبوًعا بعد أسبوع ، شيًرا بعد  المسجد تستمع إلى التفسير ، إلى الحديث ، إلى الفقو ، إلى السيرة ، يوًما بعد يـو

ركًنا في الحي ، بيف ،  شير ، عاًما بعد عاـ ، أنت في المسجد منذ عشر سنيف ، يجب أف تكوف مرجعاً 
، في أسرتؾ ، بيف جيرانؾ ، بيف زمبلئؾ ، بيف مف تعرؼ ، بيف مف ىـ فوقؾ ، فأنت أصبحت مرجعًا ، األقارب

 فأنت ال تستيف بيذه المجالس ، ىي عند هللا غالية جدًا .

 خير البالد مساجدىا و شرىا أسواَيا :

، إذا تجّوؿ اإلنساف في األسواؽ رأػ البضاعة معروضة وال تنس أف خير الببلد مساجدىا ، وأف شرىا أسواقيا 
ضاءة شديدة ، والتمثاؿ مصنوع  بشكل رائع ، عمييا إضاءات رائعة ، ترػ أف الحاجة ممّبسة في ىذه التماثيل ، وا 
باليد ، شيء مغٍر ، لكف ليس لديؾ ثمف ىذا المباس ، ليس لديؾ ثمف ىذا الطعاـ ، تنشأ في نفسؾ حسرة ، أو 

أو حرماف ، أو شقاؽ زوجي ، إذا ذىب اإلنساف مع زوجتو إلى السوؽ تنشأ مشاكل ، اشتر ىذه ، ليس كبر ، 
لدينا ثمنيا ، تقوؿ لو : خذ لنا ىذه ، إنيا جيدة ، ىي عمى أنيا جيدة ىي غالية الثمف ، ترػ إذا ذىب الزوج مع 

ذا ذىبا إلى بيت هللا يعوداف متفاىميف  ، بعدما سمعا الدرس كل شخص بينيما زوجتو يعوداف متخاصميف ، وا 
سمع بماذا يأمر هللا عز وجل ، وعف أؼ شيء ينيى ، فالمسجد غير السوؽ، السوؽ فيو مشاكل ، فيو عورات 
ـٍ َأفَّ َرُجبًل َأَتى النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ   متكشفة ، ىناؾ مغازلة بيف البائعيف والمشتريات ، وا غراءات ، َعْف ُجَبْيِر ْبِف ُمْطِع

ـَ َفَقاَؿ :   َعَمْيِو َوَسمَّ
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اَل  ََاَؿ : َفَقاَؿ : ََّل َأْدِري ، َفَممها َأَتاُه ِجْبِريُل َعَمْيِو السه ََاَؿ : َيا ِجْبِريُل ، َأيُّ ))َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ، َأيُّ اْلُبْمَداِف َشرٌّ ؟  ـ 
ََاَؿ : ََّل َأْدِري َحتهى َأْسَأَؿ َربِّي  ُ َأْف اْلُبْمَداِف َشرٌّ ؟  ـه َمَكَث َما َشاَء َّللاه اَلـ ، ُِ َعزه َوَجله ، َفاْنَطَمَق ِجْبِريُل َعَمْيِو السه

ـه َجاَء َفَقاَؿ : َيا ُمَحمهُد ِإنهَؾ َسَأْلَتِني : َأيُّ اْلُبْمَداِف َشرٌّ ؟ َفُقْمُت : ََّل َأْدِري ، َوا ِ  ي َسَأْلُت َربِّي َعزه َوَجله :َيْمُكَث ، ُِ  نِّ
ََُيا((  َأيُّ اْلُبْمَداِف َشرٌّ ؟ َفَقاَؿ : َأْسَوا

ـٍ[  ]أحمد َعْف ُجَبْيِر ْبِف ُمْطِع

والحقيقة أف المؤمف مف عبلمة إيمانو الصادقة أنو إذا أوػ إلى المسجد كاف كالسمؾ في الماء ، ىذا مكانو 
قو ، مكاف أحوالو ، مكاف إقبالو ، الطبيعي ، ىذا بيتو ، ىذا مكاف تربيتو ، ىذا مكاف عبادتو ، ىذا مكاف أشوا

مكاف استماعو ، ىذا البيت مسجد ، فمذلؾ المسجد ركف أساسي في الحياة ، والنبي عميو الصبلة والسبلـ لو 
سألتموني أؼ شيء فعمو بعد أف ىاجر؟ أوؿ عمل قاـ بو بعد اليجرة أنو بنى مسجدًا ، ىذا المكاف مكاف الدعوة ، 

، مكاف العمـ ، مكاف حّل مشكبلت المؤمنيف ، مكاف المقاء ، مكاف المصافاة ، مكاف  مكاف الصبلة ، مكاف الذكر
المعاتبة ، طالب العمـ طالب الرحمة ، طالب العمـ ركف اإلسبلـ ، طالب العمـ  كالغادؼ والرائح في سبيل هللا . 

ي سبيل هللا ، لذلؾ الذؼ يعرؼ يقبميا ويكافئؾ عمييا ، ويعوضيا عميؾ ، ويرحمؾ بيا ، أف تقدـ نفسؾ رخيصة ف
 هللا عز وجل يعرؼ كيف يقدـ نفسو  ، ليذا طالب العمـ  أفضل عند هللا مف المجاىد في سبيل هللا . 

و :  تيسير أمور طالب العمـ و تكفل هللا برَز

يا رضا بما ىذه األحاديث التي وردت بالجامع الصغير حوؿ طمب العمـ ، طالب العمـ تبسط لو المبلئكة أجنحت
يصنع ، المبلئكة ىؤالء األطيار الذيف خمقيـ هللا عز وجل لمتسبيح والتقديس ، إذا طمبت العمـ تضع لؾ ىذه 
المبلئكة أجنحتيا تكريمًا لؾ ، وتسييبًل لؾ ، واسألوا طبلب العمـ ، أمورىـ ميسرة ، أنا ال أنسى أف اإلماـ أبا 

ؿ هللا حديثًا غّير مجرػ حياتو ، أف طالب العمـ يتكفل هللا برزقو ، حنيفة النعماف رحمو هللا تعالى سمع عف رسو 
ودعوكـ مف شرح ىذا الحديث عمى المستوػ الواقعي ، طالب العمـ الصادؽ هللا سبحانو وتعالى ييسر لو طريقًا 

، أعماؿ تتطمب دواـ ست عشرة لمرزؽ يتناسب مع طمب العمـ، ىناؾ أعماؿ تتطمب دواـ اثنتي عشرة ساعة 
، أعماؿ تحتاج جيًدا جييًدا ، هللا سبحانو وتعالى إكرامًا لطبلب العمـ ييسر ليـ أعمااًل تتناسب مع طمب ساعة

العمـ ، ىذا العمل يسمح لو أف يطمب العمـ ، وأف يحضر دروس العمـ ، وأف يقرأ القرآف ، وأف يحفع القرآف ، وأف 
نساف إذا طمب العمـ يييئ هللا عز وجل لو عمبًل يتناسب مع يمتقي مع إخوانو ، فيذا مف مكافأة هللا لو ، أف اإل
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طمب العمـ ، يتناسب معو وقتًا ، يتناسب معو دخبًل ، بأنؾ أنت نذرت نفسؾ في سبيل هللا ، ىذا معنى القوؿ 
، أال يعمل ، وليس معناه أنو كسوؿ الذؼ نقل عف رسوؿ هللا أف طالب العمـ يتكفل هللا لو برزقو ، وليس معنى ىذا

لكف ىناؾ مينًا شاقة ، توجد ميف متعبة ، ىناؾ ميف تحتاج إلى وقت ال يحتمل ، وميف مردودىا أكبر مف 
 عمميا ، فربنا عز وجل ييسر لكل طالب عمـ صادؽ عمبًل يقيو السؤاؿ . 

وال مّر معي منذ يوميف دعاء تأثرت لو كثيرًا ، كنت أدعو بو في بعض الخطب :" الميـ صف وجوىنا باليسار ، 
تبذليا باإلقتار " إذا يسر هللا لؾ أمورؾ ، وجعل لؾ دخبًل معقواًل تصرؼ منو ، تأكل ، تشرب ، تمبس ، تتدفأ 
بالشتاء ، صف وجوىنا باليسار ، وال تبذليا باإلقتار، إذا ضيق هللا عمى شخص ، يقف عمى األبواب ، يتضعضع 

وىذا العنواف ، تعالوا ،  روا إلى البيت ، يا سيدؼ ،أماـ الناس ، ويسأؿ األغنياء ، ويتمسكف أماميـ ، وانظ
، ليس لدؼ شيء ، وأحدىـ يقيـ بيًتا خمبًيا : " صف وجوىنا باليسار ، وال تبذليا باإلقتار ، فنسأؿ شر انظروا

لـ يعطني ، ىذا بخيل ، ىذا  خمقؾ، ونبتمى بحمد مف أعطى، وذـ مف منع " تنشأ مشاكل مع الناس ، ىذا
ه مغمولة ، والذؼ أعطاؾ ليس أحد مثمو ، وقد ال يصمي ، تبتمى بحمد مف أعطى ، وتصبح عبدًا ، ىذا يدشحيح

، رع ، قمبو مف هللا ، لكف ال يصميلمذؼ أعطاؾ ، الذؼ أعطاؾ فاسق ، تمدحو ، تثني عميو ، ىذا تقي ، نقي ، و 
مؾ تبذؿ وجيؾ باإلقتار ، شارب خمر ، تبتمى بحمد مف أعطى ، وتبتمى بذـ مف منع ، ألف ربنا عز وجل جع

شيء صعب جدًا :" الميـ صف وجينا باليسار ، وال تبذليا باإلقتار فنسأؿ شر خمقؾ ، ونبتمى بحمد مف أعطى ، 
وذـ مف منع ، وأنت مف دونيـ ولي العطاء ، الميـ كما أقررت أعيف أىل الدنيا بدنياىـ " ترػ أف أىل الدنيا يقوؿ 

ثبلثيف مميوًنا ، مرتاح فيو ، ىذا المحل سعر المتر ثمانمئة ألف ، وال أبيعو أساسًا ، أحدىـ : ىذا البيت ال أبيعو ب
ىذه السيارة أنا أبيعيا، أعوذ با ، الميـ كما أقررت أعيف أىل الدنيا بدنياىـ، لديو أوالد ، وزوجة ، و بيت ، 

لو : يا رب كما أقررت أعيف أىل الدنيا ومركبة ، ومتجر ، ومعمل ، يناـ مرتاحًا ، يقّيـ حساباتو وأرباحو، قاؿ 
ند هللا عز وجل ، وربنا راٍض بدنياىـ فأقرر أعيننا مف رضوانؾ ، إذا أحس المؤمف أف هللا يحبو ، ولو مقاـ ع

، ويوفقو بأعماؿ صالحة ، ويطمق لسانو بالدعوة إلى هللا ، والناس تستفيد منو ، ويناـ في المساء مرتاحًا ، عنو
بثبلثيف مميوًنا ، وكأنو مالؾ الدنيا :" الميـ كما أقررت أعيف أىل الدنيا بدنياىـ فأقرر أعيننا مف  وكأف عنده بيتاً 

رضوانؾ ، الميـ اجعمنا نخشاؾ حتى كأننا نراؾ ، وأسعدنا بمقياؾ ، وال تسقمنا بالبعد عنؾ ، الميـ اجعل حبؾ 
ىذا الدعاء سيل الحفع ، ويدعى بو في أوقات  أحب األشياء إلينا ، واجعل خشيتؾ أخوؼ األشياء عندنا " وهللاِ 

 السحر ، في السجود ، في قياـ الميل . 
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تًا مباركًا : تو في سبيل معرفة هللا يعوض هللا عميو َو  مف ينفق مف َو

 الزلنا في باب الطاء ، حرؼ الطاء : 

 ))طالب العمـ بيف الجياؿ كالحي بيف اْلموات((

 ]الديممي في الفردوس عف حذيفة [

 ))طالب العمـ أفضل عند هللا مف المجاىد في سبيل هللا((

 ] السيوطي عف أنس[

 ))طالب العمـ  كالغادي والرائح في سبيل هللا((

 ]الديممي في الفردوس عف حساف بف أبي سناف[

 ))طالب العمـ طالب الرحمة ، طالب العمـ ركف اإلسالـ((

 ] الديممي عف أنس[

 ئكة أجنحتيا رضًى بما يطمب(())طالب العمـ تبسط لو المال 

 ] ابف عساكر عف أنس[

ىذه األشياء أعيدىا كثيرًا ، ىذا وقت الدرس ، ىذا زكاة الوقت ، أنا وهللِا أقوؿ لكـ عف تجربة ، أحيانًا اإلنساف 
شو ، أف يتكمـ عف معمومات قرأىا ال يؤثر في اآلخريف ، ولكف وهللِا الذؼ ال إلو إال ىو أحيانًا أتكمـ عف واقع أعي

هللا عز وجل عندما تنتزع مف وقتؾ الثميف ساعتيف لمجمس عمـ ، لؾ تجارتؾ ، عندؾ لقاء ، عندؾ مواعيد ، 
عندؾ اجتماعات ، عندؾ أعماؿ إضافية ، وأنت عضو في لجاف عديدة ، وتنتزع مف وقتؾ الثميف ساعة أو 

يطرح هللا البركة في وقتؾ ، مثبًل شخص يجب ساعتيف لمجمس عمـ لتتعرؼ إلى هللا ، وهللِا الذؼ ال إلو إال ىو 
أف تمتقي بو ، ومف أجل أف تمتقي بو البد مف ساعتيف ، فإذا بؾ تراه في الطريق ، أو شخص يجب أف تسافر 
إليو ، وأف تمضي يوميف في السفر إليو ، فإذا بو يأتي ىو إليؾ ، كما أنؾ إذا أنفقت مف مالؾ عوض هللا عميؾ 

مضاعفة ، تمامًا إذا أنفقت مف وقتؾ في سبيل معرفة هللا عز وجل عوض هللا عميؾ وقتًا ىذا الماؿ أضعافًا 
مباركًا ، وهللا عز وجل بالمقابل قادر لسبب تافو جدًا أف يضيع مف وقتؾ مئة ساعة ، إذا وضع الرجل يده عمى 
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لو الطبيب : يحتاج إلى الدواء ابنو ، ووجد حرارتو أربعيف درجة ، ماذا يفعل ؟ يحتاج إلى طبيب في الميل ، قاؿ 
الفبلني فورًا ، وال يوجد صيدليات ، فيو بحاجة إلى سيارة ، قاؿ لو : يحتاج إلى تحميل وتصوير ، بعد أسبوعيف 
دفع حوالي خمسة أو ستة آالؼ ، ثـ أضاع حوالي مئة ساعة ، ووجد أنو ليس بحاجة إلى شيء، يمكف أف 

انع ، وال يوجد منيا ، ال في األردف ، وال في لبناف ، وقد تكوف غير تتعطل قطعة في سيارة ، تنكسر مع الص
أصمية ، أو قياسيا أكبر أو أصغر ، وضاعت منؾ مئتا ساعة ، وهللِا قاؿ لي أحدىـ : أنا ال أغيب عف الدرس، 
لماء ، ولكف نفسي حدثتني ، وضغط أىمي عمّي ، وأخذتيـ إلى نزىة وقت الدرس ، وفي نبع بقيف أريد أف أمؤل ا

فجاء شاب ، وقاؿ : دعني أساعدؾ ، فوجدت أخبلقو عالية ، وعندىا فقدت محفظة أوراقي ، اليوية ، وشيادة 
السياقة ، والنقود ، وحتى حصمت عمى غيرىـ مضى ستة أشير ، لف أعيدىا أبدًا ، ىذا الوقت وقت هللا ، كما 

ا رأػ الناس حولو متحمقيف ، قاؿ : يارب ىؤالء لـ قاؿ أبو يزيد البسطاني لو كممة مؤثرة ، لو مجمس عمـ ، فمم
نما تأتي لمواحد الدياف  يأتوا إلي ، وهللا جاؤوا إليؾ ، لكنيـ رأوني ساجدًا فأقبموا عمّي ، فأنت ال تأتي إلى إنساف وا 

 ، ىذا ىو مجمس العمـ ، أنت أتيت بيت هللا عز وجل .

 التوفيق و التعسير بيد هللا وحده :

ـَ َيُقوُؿ : وىناؾ حديث آخ  ر ، َعْف َجاِبٍر َقاَؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ))َطاِئُر ُكلِّ ِإْنَساٍف ِفي ُعُنِقِو((

 ]أحمد َعْف َجاِبٍر[

ذا طار عمى يساره  معنى الطائر : العرب عندىـ عادة جاىمية ، أف اإلنساف إذا طار عمى يمينو طائر يتفاءؿ ، وا 
 طائر يتشاءـ ، ىذا ىو التطير ، ألـ يرد في قولو تعالى : 

ـْ﴾  ﴿ِإنها َتَطيهْرَنا ِبُك

 [ 18] سورة يس : 
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ـَ َقا  َؿ : أؼ تشاءمنا منكـ ، التطير ىو التشاـؤ ، َعْف َأَنٍس َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 َرَة(())َّل َعْدَوى َوَّل ِطيَ 

 ] مسمـ َعْف َأَنٍس[

فالتطير ىو التشاـؤ ، وىذه كميا أشياء جاىمية ، دخل شخص فألِغيت البيعة ، فيذا َقدمو شـؤ ، ليس لو عبلقة ، 
رقـ ثبلثة عشر ، يـو األربعاء ، ىذا كمو كبلـ فارغ ، ىذه األشياء مف أياـ الجاىمية ، ال يوجد إال شيئاف في 

 التوفيق بيد هللا ، والتعسير بيد هللا ، قاؿ تعالى : الكوف ، توفيق وتعسير ، 

ُرُه ِلْمُيْسَرى * َوَأمها َمْف َبِخَل َواْسَتْغَنى* َؽ ِباْلُحْسَنى * َفَسُنَيسِّ َوَكذهَب ِباْلُحْسَنى*  ﴿ َفَأمها َمْف َأْعَطى َواتهَقى * َوَصده
ُرُه ِلْمُعْسَرى ﴾  َفَسُنَيسِّ

 [ 10 -5] سورة الميل اآليات : 

ليس ىناؾ حع ، كما يقاؿ : فبلف محظوظ ، وىذا الكبلـ يقولو النسوة غالبٌا ، هللا عز وجل ىو الحكيـ ، ىو 
الخبير ، لو فرضنا فتاة حظيا جيد ، وهللا بعث ليا زوًجا غنيِّا أسكنيا بيًتا فخًما ، والمركبة واقفة عمى الباب ، 

ينـ أخيرًا ، كيف كاف حظيا ؟ وفتاة ثانية حظيا قميل ، والطعاـ طيب ، وكل شيء أحسنو ، وأخذىا إلى ج
أسكنيا في بيت صغير ، ومظمـ ، واألكل وسط ، وىذا أوصميا إلى الجنة ، فكيف كاف حظيا ؟ كممة حع كممة 

 ليس ليا معنى إطبلقًا ، ال الحع ، وال التشاـؤ ، وال الطيرة ، يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ : 

 اٍف ِفي ُعُنِقِو(())َطاِئُر ُكلِّ ِإْنسَ 

 ]أحمد َعْف َجاِبٍر[

أؼ خيرؾ منؾ ، وشرؾ منؾ ، تفاؤلؾ منؾ ، وتشاؤمؾ منؾ ، عممؾ ، وقد كنت أقوؿ مرة مثبًل أقولو دائمًا : 
معؾ كيمو مف الذىب ، والناس ظنوه حديدًا ، وأصبحوا يتندروف بؾ، يطعنوف فيؾ ، ويطولوف ألسنتيـ عميؾ ، 

كيمو حديدًا ؟ يبقى ذىًبا ، وثمنو معو ، واآلف أنت تممؾ كيمو حديدًا ، وبذكاء ، وبطبلقة ىل يمكف أف يكوف ىذا ال
، قي حديدًا ، خيرؾ منؾ ، وشرؾ منؾلساف ، وبقوة إقناع أوىمت الناس أنو ذىب ، فصدقوؾ، ىل صار ذىًبا ؟ ب

ف عممؾ ، خيرؾ مف عممؾ ، وشرؾ مف عممؾ ، توفيقؾ مف عممؾ ، وعسرتؾ مف عممؾ ، المصائب م
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والرحمات مف عممؾ ، ال تتيـ أحًدا ، ال تتيـ حًظا ، وال دىًرا ، وال قدًرا ، وال زمًنا ، وال ظروًفا ، وال بيئة ، وال 
 معطيات ، وال وضًعا عاًما ، وال شح السماء ، اتيـ عممؾ ، فالنبي الكريـ يقوؿ : 

 )) َّل يخافف العبد إَّل ذنبو ، وَّل يرجوف إَّل ربو ((

 ابف أبي شيبة عف عمي موقوفا []مصنف 

 فطائر كل إنساف في عنقو ، قاؿ تعالى : 

 ﴿َوُكله ِإْنَساٍف َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِو﴾

 [ 13] سورة اإلسراء : 

ىل ىذا الحديث صحيح ؟ القرآف يؤّيده ، فميس ىناؾ تشاـؤ ، عممؾ مستقيـ ، تأتيؾ الخيرات ، ىناؾ انحراؼ ، 
راـ ، يأتي اإلتبلؼ ، مف أخذ أمواؿ الناس يريد أداءىا أدػ هللا عنو ، ومف أخذىا يريد إتبلفيا أتمفو وىناؾ ماؿ ح
 هللا .

وهللا مرة أخ زارني في البيت ، قاؿ : كـ تقدر عمرؼ يا أستاذ ؟ قمت : حوالي ستيف سنة ، قاؿ : ست وسبعوف 
ا أنو لـ يأكل قرًشا حراًما في حياتو ، وال يعرؼ سنة ، وأنا مثل الحصاف ، وقاؿ : أُعاِرؾ الحائط ، أقسـ ب

الفاحشة في حياتو ، طبعًا مف عاش تقيًا عاش قويًا ، ىذا قانوف ، يا سيدؼ ما ىذه الصحة ؟ ستة وتسعوف عامًا 
، شيخ األزىر ، وقد وزعنا كتاًبا عميكـ ، كممات قرآف، لحسيف مخموؼ ، ىذا معجـ صغير ، إذا كنت تقرأ القرآف 

سورة بسورتيا ، فالكممات الصعبة مشروحة بمعجـ صغير ، يقدر بعشريف أو ثبلثيف ليرة ، اسمو كممات  كل
القرآف ، لحسيف مخموؼ ، الذؼ عاش مئة وثبلثيف سنة ، عاشيا صحيحًا قويًا ، ما ىذه الصحة ؟ ست وتسعوف 

ني حفظناىا في الصغر ، سنة ، البصر حاد ، والسمع مرىف ، وعمى كل خد وردة ، وطويل ، قات : يا ب
فحفظيا هللا عمينا في الكبر ، وهللا يا أخواف المؤمف عمره مبارؾ ، فميينأ بو ، فصمواتو ، وصيامو ، وحجو ، 
نفاقو لمماؿ ، ورعاية األيتاـ واألرامل والمساكيف، ويبني المساجد ، ويخدـ الناس ، فا  وزكاتو ، وغض بصره ، وا 

، فإذا تغاضيت لشخص عف كممة صدرت منو ، ألنو خدمؾ خدمة بأحد أوالدؾ ،  عز وجل شكور ، ىؤالء عباده
فقمت لو : وهللا ال أنسى لؾ ىذا العمل حتى الموت ، ألف االبف غاٍؿ جدًا ، فإذا كاف العبد مع قميل مف اإليماف 

عباده ، ترحميـ، يجعل عندؾ كل ىذا الشكر ، فكيف ربنا عز وجل ؟ وىو الشكور ، أنت تدعو إلى هللا ، وتخدـ 
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وتمنحيـ األمف ، تخفف مصائبيـ ، تمسح جراحيـ ، تيدػء مف روعيـ ، تأوييـ إلى ىذا البيت ، ىذا بعمل ، 
ىذا تدلو عمى هللا ، أنت ليس لؾ شيء عند هللا عز وجل ، بالعكس ، فيناؾ تشاـؤ شيطاني ، شيء مخيف ، هللا 

لشيطاف أحيانًا ُيضيِّق ، أشياء صعبة جدًا ، وأنت لست ناجًيا ، كمو رحمة ، هللا شكور ، فيناؾ تشاـؤ شيطاني ، ا
ـَ َقاَؿ:   ال ، فأنا أرجح جانب التفاؤؿ ، َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُروا َوَّل ُتَنفُِّروا(( ُروا ، َوَبشِّ ُروا َوَّل ُتَعسِّ  ))َيسِّ

 ِس ْبِف َماِلٍؾ [] متفق عميو َعْف َأنَ 

ـَ َقاَؿ :   َعْف َعاِئَشَة َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُدوا َوََاِرُبوا((  ))َسدِّ

 ] متفق عميو َعْف عائشة[

ـَ َقاَؿ :   َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُروا َوَّل ُتَعسِّ  ُروا َوَّل ُتَنفُِّروا(())َيسِّ  ُروا ، َوَبشِّ

 ] متفق عميو َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ [

 نفسؾ مطيتؾ فارفق بيا . إذًا : 

 ))َطاِئُر ُكلِّ ِإْنَساٍف ِفي ُعُنِقِو((

 ]أحمد َعْف َجاِبٍر[
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 طاعة المرأة في اْلمور العامة ندامة :

 الحديث قبل األخير : 

 ))طاعة النساء ندامة((

 سند الشياب عف عائشة ، والسيوطي في الجامع الصغير[]م

ُشرَّاح الحديث قالوا : إذا أطعت المرأة في أمر مف اختصاصؾ ، بع ىذا المحل ، وخذ لنا بيًتا أوسع ، ىذا المحل 
 مورد رزؽ ، إذا بعتو توقف دخمؾ ، ىذا شيء ليس مف اختصاِصيا . 

ب سيدنا عمر غضبًا شديدًا ، إخوانو ، فبلف ما وضعو ؟ فغضسيدنا عمر زوجتو سألتو سؤااًل متعمًقا ببعض 
: يا أئمة السوء ، ما شأنؾ بيذا ؟ ىذا ليس مف اختصاصؾ . فيذا يعني أف اإلنساف ال يطيع المرأة في أمور وقاؿ

متعمقة بو ، مف اختصاصو ، ىناؾ أمور عامة، ىذا الشيء تطاوؿ منيا ، وحشر أنف مف غير مبرر ، أما في 
، مر ، طريقة الصبلحية في اختصاصياميا أف تفعل ما تشاء في شأف بناتيا ، اختصاصيا ، ليا مطمق األبيتؾ ف

لكف تتدخل في شؤوف تكوف عامة ، عبلقة اإلنساف مع أقرانو ، مع إخوانو ، مع زبائنو ، ىذه مشكمة كبيرة ، 
 فالنبي الكريـ قاؿ: 

 ))طاعة المرأة ندامة((

 ر[]السيوطي في الجامع الصغي

 وىناؾ حديث آخر : 

 ))طاعة النساء ندامة((

 ]مسند الشياب عف عائشة ، والسيوطي في الجامع الصغير[
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 توجييات النبي في التعميـ :

قبل أف ننيي الدرس ، النبي عميو الصبلة والسبلـ لو توجييات لطيفة جدًا في التعميـ ، قمنا : طالب العمـ ، لكف 
ؾ توجييات ، مف ىذه التوجييات أف النبي عميو الصبلة والسبلـ إذا عبر عف إذا أحب الطالب أف يعمـ فينا

ِو عبلقات زوجية كانت تعبيراتو دقيقة جدًا، ولطيفة ، وال تجرح الحياء ، فَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَميْ 
ـَ َقاَؿ :   َوَسمَّ

ُ ِفي ِظمِّ  ـْ َّللاه ي َأَخاُؼ َّللاهَ (())َسْبَعٌة ُيِظمُُّي  ِو َيْوـَ ََّل ِظله ِإَّله ِظمُُّو َوَرُجٌل َطَمَبْتُو اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍؿ َفَقاَؿ : ِإنِّ

 ] متفق عميو َعْف أبي ىريرة[

دعتو إلى ماذا ؟ مفيـو ، الكبلـ واضح ، انظر ، تعمـ مف النبي ، أما ذكر األعماؿ الفاحشة بألفاظيا ، 
بلتيا ، اليس ىذا مف شأف طالب العمـ ، وال مف شأف الداعية إلى هللا ، َعِف اْبِف ُأَساَمَة ْبِف َزْيٍد َأفَّ َأَباُه بتفصي

 ُأَساَمَة َقاَؿ : 

َُْبِطيهًة َكِِيَفًة َكاَنْت ِممها َأْىَداَىا ِدْحَيُة اْلكَ  ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ْمِبيُّ ، َفَكَسْوُتَيا اْمَرَأِتي ، )) َكَساِني َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ـْ َتْمَبْس اْلُقْبِطيهَة ؟ َُْمُت : َيا َرُسوَؿ  ـَ : َما َلَؾ َل ُ َعَمْيِو َوَسمه َّللاهِ ، َكَسْوُتَيا اْمَرَأِتي ، َفَقاَؿ ِلي َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

ُ َعَمْيِو َوَسمه  ـَ ِعَظاِمَيا((َفَقاَؿ ِلي َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ي َأَخاُؼ َأْف َتِصَف َحْج  ـَ : ُمْرَىا َفْمَتْجَعْل َتْحَتَيا ِغاَلَلًة ، ِإنِّ

 ]أحمد َعِف اْبِف ُأَساَمَة ْبِف َزْيٍد َأفَّ َأَباُه ُأَساَمَة[

 وهللِا كممة عظاـ ليست منفرة . قاؿ تعالى : 

ـْ َتِجُدوا َماًء فَ  َساَء َفَم ـُ النِّ  َتَيمهُموا َصِعيدًا َطيِّبًا﴾﴿َأْو ََّلَمْسُت

 [43] سورة النساء : اآلية 

ـْ َغْيُر َممُ  ـْ َفِإنهُي ـْ أْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُي ـْ َحاِفُظوَف * ِإَّله َعَمى َأْزَواِجِي ـْ ِلُفُروِجِي وِميَف * َفَمِف اْبَتَغى َوَراَء ﴿َوالهِذيَف ُى
 َذِلَؾ﴾

 [7-5] سورة المؤمنوف : 
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 النحرافات ، كل أنواع االنحرافات في العبلقات الجنسية دخمت تحت: أدخل كل ا

 ﴿َفَمِف اْبَتَغى َوَراَء َذِلَؾ﴾

، اؿ : إف في الطريق نساء كذا وكذافاإلنساف يتأدب بأدب القرآف ، يتأدب بأدب النبي ، أحيانًا تجد عمى المنبر يق
أصبح أدًبا مكشوًفا ، فالنبي الكريـ ذكر رجبًل يصف أعضاءىف ، صدورىف ، نحورىف ، أصبح موضوًعا ثانًيا ، 

 دعتو امرأة ذات منصب وجماؿ ، فقاؿ : إني أخاؼ هللا رب العالميف ، ىذا توجيو مف توجييات النبي .

التوجيو الثاني كما قمت في أوؿ الدرس : أعرابي جاء إلى النبي عميو الصبلة والسبلـ ، قاؿ : يا رسوؿ هللا ، 
نسجيا بأيدينا ؟ أؼ ىناؾ معامل نسيج ؟ وهللِا سؤاؿ سخيف ، في الجنة ، فضحؾ القـو ، لما ثيابنا في الجنة ن

ضحؾ القـو أجابو بأدب جـ ، وباحتراـ شديد، حتى يشجع اآلخريف عمى السؤاؿ ، إياؾ إذا كنت تعرؼ شيئًا ، 
ناس أف يسألوؾ سؤااًل ، ىذه وأحدىـ سألؾ سؤااًل تتيكـ عميو، أو تسخر منو ، تحطمو، تذوبو ذوباًنا ، تربي ال

أخبلؽ العمماء ، ىناؾ عمماء جبابرة ، قاؿ : تعمموا العمـ ، وتعمموا لو السكينة والوقار ، وتواضعوا لمف تعمموف ، 
وتواضعوا لمف تتعمموف منو ، يكوف ىناؾ تواضع متبادؿ ، تتواضع لطبلب العمـ ، ويتواضعوف لؾ ، أما إذا كنت 

 مط تصّب عميو التيكـ والسخرية ، فيذا ليس مف أخبلؽ الدعاة إلى هللا . تتقف شيئًا ، وأحدىـ غ

ىناؾ موقف ثالث : النبي عميو الصبلة والسبلـ رأػ أمًا ُتقبِّل ابنيا ، فاستغل ىذه الناحية َعْف ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب 
 َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو : 

ُ َعَميْ  ـَ َعَمى النهِبيِّ َصمهى َّللاه ََِد ََْد َتْحُمُب َِْدَيَيا َتْسِقي ، ِإَذا َوَجَدْت َصِبيًّا ))  ْبِي  ـَ َسْبٌي ، َفِإَذا اْمَرَأٌة ِمْف السه ِو َوَسمه
ُ َعَمْيِو َوسَ  ْبِي َأَخَذْتُو ، َفَأْلَصَقْتُو ِبَبْطِنَيا ، َوَأْرَضَعْتُو ، َفَقاَؿ َلَنا النهِبيُّ َصمهى َّللاه ـَ : َأُتَروْ ِفي السه َف َىِذِه َطاِرَحًة مه
ـُ ِبِعَباِدِه مِ  ُ َأْرَح  ْف َىِذِه ِبَوَلِدَىا ((َوَلَدَىا ِفي النهاِر ؟ َُْمَنا : ََّل ، َوِىَي َتْقِدُر َعَمى َأْف ََّل َتْطَرَحُو، َفَقاَؿ : َّللَه

 ]البخارؼ َعْف ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب[

عمَّـ النبي أصحابو ؟ ىذا الموضوع متعمق بالتربية ،  الوقت ضاؽ بنا ، ولكف ىناؾ موضوع لطيف جدًا ، كيف
د وُتقارب ، وأف  ر ، أف ُتسدِّ ؼ ، أف ُتبشِّ أنت طمبت العمـ اآلف ، لو أحببت أف ُتعمِّـ فيجب عميؾ أال ُتنفِّر، أال ُتخوِّ

 يغمب عميؾ االعتداؿ ، استخداـ األمثمة ، استغبلؿ الوقائع . 
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اٍد َقاَؿ : النبي الكريـ رأػ شاة ممقاة في   الطريق ميتة ، َعْف اْلُمْسَتْوِرِد ْبِف َشدَّ

ْخَمِة اْلَميِّ  ـَ َعَمى السه ُ َعَمْيِو َوَسمه ْكِب الهِذيَف َوََُفوا َم ََ َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َتِة ، َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى )) ُكْنُت َم ََ الره
ـَ : َأَترَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ : َّللاه ََاُلوا : ِمْف َىَواِنَيا َأْلَقْوَىا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ،  ْوَف َىِذِه َىاَنْت َعَمى َأْىِمَيا ِحيَف َأْلَقْوَىا ؟ 

ْنَيا َأْىَوُف َعَمى َّللاهِ ِمْف َىِذِه َعَمى َأْىِمَيا((  َفالدُّ

اٍد[  ]الترمذؼ َعْف اْلُمْسَتْوِرِد ْبِف َشدَّ

ا فقاؿ : أتمقي ىذه بولدىا إلى النار ؟ قالوا : معاذ هللا ، قاؿ : والذؼ نفس دمحم بيده  أرحـ رأػ أمًا ُتقبِّل ابني
بعبده مف ىذه بولدىا . رأػ شاة ميتة قاؿ : انظروا كـ ىذه ىينة عمى أىميا ، وهللا لمدنيا أىوف عند هللا مف ىذه 

 الشاة عمى أىميا . 

 توجييات أخرى لمنبي الكريـ :

 في درس قادـ نتعمـ شيًئا عف أصوؿ التعميـ ، كيف عمَّـ النبي أصحابو؟ كيف كاف يسأليـ ، وكيف إف شاء هللا
يجيبيـ ، كيف كاف يأخذ موقفًا ذكيًا جدًا ، ىو عمى المنبر يحدث الناس ، ويخطب بيـ ، فخرج واحد ، وسألو 

اَعُة ؟ َقاَؿ َلُو في أثناء الخطبة ، فَعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َأفَّ أَْعَراِبيِّا َقا ـَ : َمَتى السَّ َؿ ِلَرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
ـَ :   َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََاَؿ : َأْنَت َم ََ َمْف َأْحَبْبَت(( ََاَؿ : ُحبه َّللاهِ َوَرُسوِلِو ،   ))َما َأْعَدْدَت َلَيا ؟ 

 ْبِف َماِلٍؾ[ ]مسمـ َعْف َأَنسِ 

 ىذا جواب ذكي ، فبدؿ أف يجيبو رّد عميو بسؤاؿ آخر . 

أبو حنيفة كاف عند المنصور ، وعنده قاٍض عدو لو ، أراد أف يحرجو فقاؿ لو : يا أبا حنيفة إذا أمرني المنصور 
لؾ فالخميفة ، ال يستطيع ذ بقتل امرغ أأقتمو أـ أتريث ؟ بالطبع ىذا سؤاؿ محرج ، إف قاؿ لو: ال ترد عميو

ف قاؿ لو : اقتمو ، فقد أغضب هللا عز وجل ، فأدرؾ أف ىذا اإلنساف يريد الكيد لو ، فقاؿ لو موجود  -، وا 
: ىل الخميفة عمى الحق أـ عمى الباطل ؟ فقاؿ لو : عمى الحق ، فقاؿ لو : إذًا أنت كف عمى  -والخميفة موجود 

 يقيدني فربطتو . فالنبي الكريـ ىكذا عمَّمنا :  الحق ، وانتيى األمر ، فمما خرج قاؿ : أراد أف
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ََاَؿ: ُحبه َّللاهِ  ـَ : َما َأْعَدْدَت َلَيا ؟  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َلُو َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه اَعُة ؟  ََاَؿ : َأْنَت )) َمَتى السه  َوَرُسوِلِو ، 
 َم ََ َمْف َأْحَبْبَت ((

حيف آلخر كيف عمـ النبي أصحابو ؟ كيف حاورىـ ؟ كيف سأليـ ؟ كيف فإف شاء هللا سنخصص فقرة مف 
وضح ليـ ؟ فأنا ال أعتقد أف ىناؾ مثبًل أروع مف أف قومًا استيموا في سفينة ، وىذه السفينة فييا الكثير مف 

ؾ مثبًل ال أعتقد أف ىنا -الركاب ، وأخذ كل واحد منيـ مكانو في ىذه السفينة ، فأحدىـ أحب أف يحفر بمكانو 
ف تركوه ىمؾ وىمكوا ، َعِف النُّْعَماِف ْبِف َبِشيٍر َرِضَي َّللاَُّ  -أوضح وأدؽ  قاؿ : فإف أخذوا عمى يده نجا ونجوا ، وا 

ـَ َقاَؿ :   َعْنُيَما َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َِ َِ ِفيَيا  ـِ َعَمى ُحُدوِد َّللاهِ َواْلَوا ـْ ))َمَُِل اْلَقاِئ ـْ َأْعاَلَىا ، َوَبْعُضُي ـٍ اْسَتَيُموا َعَمى َسِفيَنٍة ، َفَأَصاَب َبْعُضُي ََْو َكَمَِِل 
ـْ ، َفَقاُلوا : لَ  وا َعَمى َمْف َفْوََُي َنا ِفي َنِصيِبَنا َأْسَفَمَيا ، َفَكاَف الهِذيَف ِفي َأْسَفِمَيا ِإَذا اْسَتَقْوا ِمْف اْلَماِء َمرُّ ْو َأنها َخَرَْ

ْف َأَخُذوا َعَمى َأْيِدييِ َخرْ  ـْ َوَما َأَراُدوا َىَمُكوا َجِميًعا ، َواِ  ـْ ُنْؤِذ َمْف َفْوَََنا ، َفِإْف َيْتُرُكوُى  ـْ َنَجْوا ، َوَنَجْوا َجِميًعا((ًَا ، َوَل

 ]البخارؼ َعِف النُّْعَماِف ْبِف َبِشيٍر[

ا اثناف ، امرأة وزوجيا ، يبدو أنيـ ينتظروف سمعت قصة مف يوميف ، قاليا لي أخ : شخص يركب سيارة ، وفيي
حقيبة ، فقالت الزوجة لزوجيا : لقد تأخر ، وهللا قد أحرجنا أماـ السائق ، بعد ذلؾ أتى رجل كبير في السف ، 
وىو يحمل ىذه الحقيبة ، فالشاب وكزه ، وقاؿ لو : لماذا تأخرت ؟ فإذا ىو والد ىذا الشاب ، فنظر إليو السائق ، 

و : أىذا والدؾ ؟ فأجابو : نعـ ، فقاؿ لو : انزؿ مف سيارتي ، ألنؾ عاؽ الوالديف ، وىذا سيغضب رب وقاؿ ل
 العالميف . 

فخطر ببالي لو أف العاصي والمنحرؼ ينبذه الناس ، فعندىا ستخف المعاصي ، أما إذا رحبنا بو ، وسكتنا عنو ، 
 معنى اآلية الكريمة :  وأكرمناه ، وىو عاؽ الوالديف فسيتفشى االنحراؼ ، ىذا

ًة﴾ ـْ َخاصه  ﴿َواتهُقوا ِفْتَنًة ََّل ُتِصيَبفه الهِذيَف َظَمُموا ِمْنُك

 [ 25] سورة األنفاؿ : 
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إذا ضيقنا عمى المنحرؼ ، وعاتبناه ، وعنفناه فاالنحراؼ يقّل ، أما منحرؼ ، ومعزز ، ومكـر ، ويستقبل بترحيب 
شيء بشع ، ىذا معنى أف يعـ الببلء ، كيف يعـ ؟ إذا سكت الناس ، وما مف الناس ، وىو عاؽ الوالديف فيذا 

 أمروا بالمعروؼ ، وما أنكروا المنكر ، والمنكر شاع ، فيـ مذنبوف ، عندىا يعـ الببلء .

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : توجييات نبوية 027 - 042الدرس )

 17-11-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

، عف ابف عمر رضي هللا عنيما عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ:   أييا اإلخوة األكاـر

مف سائل يسأؿ غير الجنة، ومف معط يعطي لغير هللا، ومف متعوذ يتعوذ مف غير النار  ))إف هللا تعالى يعجب
)) 

 ]ورد في األثر[

أواًل: اإلنساف مخير، فحينما يكوف مخيرًا، وحينما ييبو هللا عقبًل، وحينما يتفضل عميو بشرع حنيف فيو توضيح 
ؾ يسأؿ هللا غير الجنة، ومع ذلؾ يتعوذ با لكل شيء، عقل سميـ، واختيار في نفسو، وشرع بيف يديو، ومع ذل

 مف غير النار، ومع ذلؾ يعطي لغير هللا، هللا سبحانو وتعالى يعجب مف ىذا اإلنساف، 

، ومف متعوذ يتعوذ مف غير ))إف هللا تعالى يعجب مف سائل يسأؿ غير الجنة، ومف معط يعطي لغير هللا
 ((النار

 ]ورد في األثر[

 قاؿ تعالى:

 ُنِمدُّ َىُؤََّلِء َوَىُؤََّلِء ِمْف َعَطاِء َربَِّؾ َوَما َكاَف َعَطاُء َربَِّؾ َمْحُظورًا﴾﴿ُكاّلً 

 [20] سورة اإلسراء: 
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أنت مخموؽ سخر هللا لؾ الكوف كمو، منحؾ حرية االختيار، قاؿ لؾ: اختر يا عبدؼ، تمّف عمي، واطمب، فيذا 
ب صحة، ولـ يطمب شيئًا متعمقًا باآلخرة، فا سبحانو طمب الدنيا، ىذا طمب مااًل، ىذا طمب جاىًا، ىذا طم

وتعالى يعجب، لو أف ممًكا َطمب مف إنساف أف يطمب منو ما يشاء، ثـ قاؿ لو: قمـ رصاص، فقط، يشؾ بعقمو، 
 يشؾ بسمعو، يشؾ بإدراكو، يشؾ بممكاتو، ممؾ يطمب منؾ أف تسألو أؼ شيء، ثـ تكتفي بيذا القمـ.

، ومف متعوذ يتعوذ مف غير ب مف سائل يسأؿ غير الجنة، ومف معط يعطي لغير هللا))إف هللا تعالى يعج
 ((النار

 ]ورد في األثر[

كمكـ يعمـ أف احد الخمفاء كاف في بيت هللا الحراـ، والتقى بعالـ جميل، قاؿ لو: سمني ما شئت، قاؿ: وهللا إني 
د قاؿ لو: سمني حاجتؾ، قاؿ: وهللا ما سألتيا مف أستحي أف أسأؿ غير هللا في بيت هللا، فمما لقيو خارج المسج

 يممكيا، أفأسأليا مف ال يممكيا ؟.

أخ كريـ قاؿ لي البارحة: وهللا إني أستحي مف هللا أف أسألو الدنيا، قمت: بارؾ هللا بؾ، وهللا ىذه مرتبة عالية في 
صالحًا يمتد بعد الموت، الكريـ ال  اإلنساف، اطمب مف هللا الجنة، اطمب مف هللا المعرفة، اطمب مف هللا عمبلً 

يقبل أف يعطي عطاًء محدودًا، امرأة سألت رجبًل كريمًا، فأعطاىا الجزيل، فبلمو أصحابو، فقالوا لو: إنو كاف 
، فأجاب إجابًة مفحمًة، قاؿ: إذا كاف يرضييا القميل فأنا ال أرضى  نيا ال تعرفؾ أنؾ بيذا الكـر يرضييا القميل، وا 

ف كانت ال تعرفني فأنا أعرؼ نفسي. إال بالكثير،  وا 

ىذه الدنيا، دعؾ مف المعاصي واآلثاـ، دعؾ مف الفجار والمنافقيف والمنحرفيف، نحف نتحدث عف المؤمنيف، 
المؤمف الذؼ طمب مف هللا الدنيا، دخل، وبيت، وزوجة، وراحة باؿ وشأف، فقط، ىذا الذؼ قنع بالدنيا أفقو ضيق 

فو عمى الدنيا تفكيره محدود جدًا، ألف الدنيا تنتيي بالموت، بل إف الغني والفقير جدًا، ىذا الذؼ اقتصر ىد
يستوياف عند الموت، والقوؼ والضعيف يستوياف عند الموت، والصحيح والسقيـ يستوياف عند الموت، والذكي 

حركتؾ ونشاطؾ  والغبي يستوياف عند الموت، والوسيـ والدميـ يستوياف عند الموت، الموت ينيي كل شيء، فكل
في الدنيا إذا كانت متعمقًة بالدنيا، وأقوؿ: المسموح بو، المباح، الحبلؿ، دعونا مف العصاة، نتحدث عف 

 المستقيميف، إذا كاف كل طموحؾ ينتيي عند الدنيا فقد أسأت االختيار، 
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يتعوذ مف غير ، ومف متعوذ ))إف هللا تعالى يعجب مف سائل يسأؿ غير الجنة، ومف معط يعطي لغير هللا
 ((النار

 ]ورد في األثر[

 فمذلؾ إذا دعا اإلنساف هللا عز وجل فميكف دعاؤه مف دعاء النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))الميـ إنا نسألؾ الجنة، وما َرب إلييا مف َوؿ وعمل، ونعوذ بؾ مف النار وما َرب إلييا مف َوؿ وعمل((

، ونستعيذؾ مما استعاذؾ بو سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كف طموحًا، اسأؿ هللا ما الميـ إنا نسألؾ مما سألؾ بو سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
سألو النبي عميو الصبلة والسبلـ، واستعذ با مما استعاذ منو النبي عميو الصبلة والسبلـ، واسأؿ هللا الخير كمو، 

ميـ ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الديف والدنيا عاجمو وآجمو، وظاىره وباطنو، في الدنيا واآلخرة، ال
 واآلخرة.

 إذًا ال تكف في السؤاؿ قنوعًا، كف طموحًا، ألنؾ تسأؿ كريمًا، تساؿ أكـر الكرماء، 

 )) ومف معط يعطي لغير هللا، ومف متعوذ يتعوذ مف غير النار ((

 ]ورد في األثر[

تؾ وسكناتؾ مسجمة عميؾ، وكل عطاءاتؾ مسجمة ألىدافيا، ونواياىا، فمف أنت في فترة حياة محدودة، وكل حركا
الغريب أف تعطي مف وقتؾ، أو مف جيدؾ، أو مف مالؾ، أو مف خبرتؾ، تعطي لغير هللا، ىذا الذؼ أعطيتو لذاتو 
ي بماذا يكافئؾ ؟ ىو فقير، عاجز، ىو محدود، ىو ضعيف، ىو يقصر عف أف يرد لؾ ىذا الجميل، فمذلؾ النب

 عميو الصبلة والسبلـ أيضًا ذكر أف هللا سبحانو وتعالى 

 ))يعجب مف متعوذ يتعوذ مف غير النار ((

إنساف يخشى مرضًا عضااًل، يخشى أف يزاح مف مكانو، يخشى أف يخرج مف بيتو، يخشى أف يفقد زوجتو، 
النار التي وقودىا  يخشى أف يفقد وظيفتو، يخشى أف يفقد مالو، يخشى عمى بعض أعضائو، وال تخشى ىذه

الناس والحجارة، عجيب، إذا لـ يخش اإلنساف النار، حديث عمى إيجازه، لكنو عميق، تسأؿ غير الجنة، تعطي 
لغير هللا، تخشى غير النار، فيناؾ خمل في التفكير، ىناؾ ضعف في الرؤية، ىناؾ ضيق في األفق، بل امتحف 
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 اختيارؾ، واستعاذتؾ، وا عطائؾ. ذكاءؾ، وعقمؾ، وتوفيقؾ، وأفقؾ الواسع، مف نوع

، ومف متعوذ يتعوذ مف غير ))إف هللا تعالى يعجب مف سائل يسأؿ غير الجنة، ومف معط يعطي لغير هللا
 ((النار

 ]ورد في األثر[

سيدنا عمي كـر هللا وجو يقوؿ: " يا بني، ما خير بعده النار بخير "، يعني لو أف الدنيا كميا بيديؾ، لو أنؾ 
مجادىا، أمجاد الماؿ، أمجاد القوة، أمجاد الشأف، أمجاد الجماؿ، أمجاد الوسامة، الذكاء، لو أنؾ حصمت كل أ

حصمت الدنيا مف كل أطرافيا، وانتيت بالنار فميست خيرًا، ما خير بعده النار بخير، ولو أف مصائب الدنيا كميا 
ده النار بخير، وما شّر بعده الجنة اجتمعت عميؾ، وانتيى األمر إلى الجنة فيذه ليست مصائب، ما خير بع

 بشّر.

فمذلؾ ليتـ نعمتو عميؾ، قاؿ العمماء: تماـ النعمة اليدػ، وقاؿ بعض العمماء: تماـ النعمة أف تيتدؼ إلى هللا، وأف 
تفعل وفق ما يقتضيو ىذا االىتداء، أف تعرؼ الحق نعمة، وأف تطبقو نعمة كبرػ، معرفة الحق نعمة، وتطبيقو 

 الميـ أرني الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو. نعمة كبرػ،

ولو ألغي االختيار أللغي الديف، أللغيت العبادة، أللغي الثواب، أللغي العقاب، ألغي التكميف، ألغي حمل 
 األمانة، ألغي كل شيء، أنت مخير، قاؿ تعالى:

 ْف َعَطاِء َربَِّؾ َوَما َكاَف َعَطاُء َربَِّؾ َمْحُظورًا﴾﴿ُكاّلً ُنِمدُّ َىُؤََّلِء َوَىُؤََّلِء مِ 

 [20] سورة اإلسراء: 

ولما قاؿ أحد شاربي الخمر في حضرة سيدنا عمر: يا أمير المؤمنيف، إف هللا قدر عمي ذلؾ، فقاؿ رضي هللا 
ويحؾ يا ىذا، إف قضاء هللا عنو: أقيموا عميو الحد مرتيف، مرة ألنو شرب الخمر، ومرة ألنو افترػ عمى هللا، قاؿ: 

لـ يخرجؾ مف االختيار إلى االضطرار، هللا عز وجل حممؾ األمانة، وكمفؾ بأوامر ونواه، أعطاؾ المقومات، 
أعطاؾ الكوف، سخره لؾ تسخير تعريف وتكريـ، منحؾ حرية االختيار ليثمف عممؾ، وليكوف ىذا العمل الذؼ 

ودع فيؾ الشيوات لترقى بيا صابرًا إلى رب األرض والسماوات، فعمتو باختيارؾ ثمف لمجنة، منحؾ العقل، أ
ولترقى بيا شاكرًا إلى رب األرض والسماوات، فطرؾ فطرًة نقية خالصة لتكوف مقياسًا لؾ، أو ميزانًا ألعمالؾ، 
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فيؾ عندؾ ميزاف العقل، وميزاف الفطرة، وميزاف الشرع، وعندؾ الكوف، وعندؾ الشيوات، وعندؾ االختيار، وأودع 
فيما يبدو قوًة، فالعقل والقوة واالختيار والشيوة والكوف والشرع والفطرة ىذه المقومات، وبعد ذلؾ تسأؿ هللا غير 
الجنة ؟ وتستعيذ بو مف غير النار، وتعطي لغير هللا فقد حبط العمل، وأف يحبط العمل لو معنياف، إما أف يصبح 

، فيو انحراؼ، فيو بغي، فيو عدواف، فيو إثـ، ىذا إحباط العمل، العمل دنيئًا، فيو قسوة، فيو خمل، فيو اضطراب
أو أف يكوف العمل في ظاىره جيدًا، لكف النوايا ليست كما يرضي هللا عز وجل، وهللا سبحانو وتعالى كما تعمموف 

 ال يقبل مف العمل إال ما كاف خالصًا وصوابًا.

ـ عمو اليمة مف اإليماف، وعمو اليمة يعني يجب أف تطمح إذًا هللا عز وجل كما قاؿ النبي عميو الصبلة والسبل
إلى مرتبة عالية، لماذا تحب الكماؿ في الدنيا، وترضى باليسير مف اآلخرة ؟ ىذا ليس مف صفات المؤمنيف، ولو 
ف كنا بشرًا فيـ فوؽ ا لبشر، قرأتـ تاريخ أصحاب رسوؿ هللا لقمتـ ىذه المقولة: إذا كانوا بشرًا، فنحف لسنا ببشر، وا 

وىؤالء مف جمدتنا، ومف طبيعتنا، ومف جبمتنا، ىـ بشر، ونحف بشر، فاإلنساف عميو أف يتجاوز معطيات حياتو 
ما أف  ما أف يكوف فييا، وا  ، ىذه إما أف تستيمكو، وا  الدنيا، اإلنساف لو واقع، لو مشكبلت، لو معطيات، لو ىمـو

 تمتيمو إلى أف يأتيو األجل، قاؿ تعالى:

ـُ  ـُ اْلَمَقاِبَر﴾0التهَكاُُِر ) ﴿َأْلَياُك  ( َحتهى ُزْرُت

 [2-1] سورة التكاثر: 

ما أف ينتصر عمييا ويعموا فوقيا، ليس ىناؾ إنساف ليس عنده مشكبلت، لكف إما أف تستيمؾ مف قبل ىذه  وا 
ما أف تنتصر عمييا، إما أف تتخاذؿ أماميا، تتياوػ أم ما أف تستيمؾ ىذه المشكبلت، وا  اـ المشكبلت، وا 
ما أف تدع ىذه اآلالـ وتمؾ الضغوط وىذه المعوقات وتمؾ  ضغوطيا، إما أف تجتر آالمؾ طواؿ الحياة، وا 
الظروؼ السيئة، وتعمو عمييا، لتعرؼ لماذا أنت في الدنيا، لماذا خمقت، فو هللا الذؼ ال إلو إال ىو حينما ينتصر 

ف لـ ينتصر  ىبط مف وجود إنساني إلى وجود حيواني، إذا كانت اإلنساف عمى نفسو فقد حقق وجوده اإلنساني، وا 
الحياة طعامًا وشرابًا وكسبًا لمماؿ واستمتاعًا ليس غير ىبط مف مستواه اإلنساني إلى مستواه الحيواني، لذلؾ مف 
ىـ األنبياء بتعريف دقيق َدقيق ؟ ىـ أناس انتصروا عمى بشريتيـ، لوال أف النبي عميو الصبلة والسبلـ يشعر بما 

شعر، ويحس بما نحس، ويغضبو ما يغضبنا، ويؤلمو ما يؤلمنا، ويفرحو ما يفرحنا، يرضى، ويغضب، ويخاؼ، ن
ويجوع، ويعطش، ويذوؽ طعـ الحر، وطعـ البرد، لوال أف كل خصائص البشر تجرؼ عميو لما كاف النبي بطبًل، 
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حف مف غير طبيعة، ال، أنت مف لوال أف كل خصائص البشر تجرؼ عمى سيد البشر لما كاف سيد البشر، أخي، ن
جنس البشر، بإمكانؾ أف تنتصر عمى بشريتؾ، وعمى أوضاعؾ الخاصة، وعمى األزمات، وعمى الظروؼ، وأف 
تعمو عمييا، وأف تفكر في ساعة صفاء لماذا أنا في الدنيا، فمذلؾ ىذا الحديث عمى إيجازه يثير تسائبًل، ويدفع 

 اإلنساف نحو مزيد مف مراتب الكماؿ.

، ومف متعوذ يتعوذ مف غير ))إف هللا تعالى يعجب مف سائل يسأؿ غير الجنة، ومف معط يعطي لغير هللا
 ((النار

 ]ورد في األثر[

جبريل األميف، جاء النبي عميو الصبلة والسبلـ، قاؿ: يا دمحم، أتحب أف تكوف نبيًا ممكًا أـ نبي عبدًا ؟ قاؿ: بل 
 ع يومًا فأشكره.نبي عبدًا، أجوع يومًا فأذكره، وأشب

أحيانًا األزمات والضائقات كما قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: إف الصالحيف يشدد عمييـ، ما دمت صالحًا، ما 
دمت طائعًا فأنت في العناية المشددة، تحاسب حسابًا دقيقًا، تحاسب عمى النظرات، وعمى الخطرات، وعمى 

الصالحيف يشدد عمييـ، قاؿ تعالى في األثر القدسي: وأوحى الكممات، وعمى اإلشارات، وعمى التصرفات، إف 
ربؾ إلى الدنيا أف تشدد، وتمررؼ، وتكدرؼ، وتضيقي عمى أوليائي حتى يحبوا لقائي، أنت حينما ترػ أف هللا 
يتابعؾ، ويحاسبؾ حسابًا دقيقًا وسريعًا يجب أف تفرح، ألنؾ أصبحت مرادًا، أنت مطموب، وأنت مراد، وأنت 

كوف في مرتبة في الجنة عمية، ىذا شيء يثمج الصدر، ىذا شيء يبعث عمى الشكر، ىذا شيء يجبر مرشح لت
الخاطر، وهللا الذؼ ال إلو إال ىو المؤمف الصادؽ إذا رأػ نفسو مقصرًا، وأف هللا سبحانو وتعالى يمده، ويعطيو 

رج مف الرعاية، كأنو أصبح عمى عمى تقصيره يجب أف يخاؼ، يجب أف يشعر كأنو مف العناية المشددة، كأنو خ
ىامش النسياف، أما إذا رأػ هللا عز وجل يتابعو، ويحاسبو، ويشدد عميو، وكل مشكمة لقضية، ىذه لتمؾ، وىذه 
لتمؾ، ىذا اإلنساف مرغوب فيو، ومراد، ومرشح ليكوف في مرتبة عمية، فمذلؾ إذا أحب هللا عبده ابتبله، فإف صبر 

ف شكر اقتناه، إ ذا أحب هللا عبده عجل لو بالعقوبة، إذا أحب هللا عبده جعل لو واعظًا مف نفسو، يأمره، اجتباه، وا 
وينياه، إذا أحب هللا عبده عاتبو في منامو، المعاتبة في المناـ، وتعجيل العقوبة، والصراع الداخمي، دائمًا نفس 

 لوامة، ىذا كمو مف عبلمات محبة هللا لئلنساف.
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هللا ليحمي صفيو مف الدنيا كما يحمي أحدكـ مريضو مف الطعاـ، إف هللا ليحمي صفيو  وقد يمنعو مف الدنيا، إف
 مف الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمو مف مراتع اليمكة.

إذًا ىذا الحديث يجب أف تعمـ عمـ اليقيف أف الدنيا تنتيي بالموت، وأف بعد الموت أبد ال ينتيي، الدنيا ميما 
ة فيي قصيرة، يا دنيا غرؼ غيرؼ، قاؿ سيدنا عمي، شأنؾ حقير، وأمدؾ قصير، يا دنيا طالت ما داـ ليا نياي

طمقتؾ بالثبلث، طمقة ال رجعة بعدىا، ىذه الدنيا، أما األبد فحياة ال تنتيي، ولؾ أف تتحدث عف األبد حديثًا ال 
 ينتيي، يا ترػ مئة ألف، مميوف عاـ، أكثر مف ىذا الرقـ.

مشق، وبيف كل صفريف ميممتر، واألصفار باتجاه، ونمشي باتجاه طريق حمص باتجاه مرة ضربت مثبل، رجل بد
دوما، إلى القطيفة، إلى النبؾ، حمص، حماه، حمب، أنقرة، موسكو القطب الشمالي، المحيط اليادؼ، القطب 

وأمامو أربعوف  الجنوبي، إلى إفريقيا، إلى مكة، إلى تبوؾ، إلى عماف، إلى دمشق، ىذا الرقـ كـ ىو ؟ رقـ واحد،
ألف كيمو متر أصفار، أربعوف ألف كيمو متر أصفار، ىذا الرقـ إذا قيس إلى البلنياية فيو صفر، ىذا معنى 
األبد، فمذلؾ الدنيا محدودة، واألبد غير محدود، اآلف في الدنيا أؼ عمل، أؼ نشاط، أؼ حركة، أؼ زيارة، أؼ 

ني حركة، اإلنساف في الحياة حركة نفسية، حركة فكرية، إعطاء، أؼ منع، أؼ غضب، أؼ رضى، النشاط اإلنسا
حركة جسمية، كسب ماؿ، إنفاؽ ماؿ، عبلقات، أّؼ حركة ال عبلقة ليا باآلخرة خسارة، أّؼ حركة ليا عبلقة لما 

 بعد الموت ربح، ىذا معنى قوؿ هللا عز وجل:

ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر﴾0﴿َواْلَعْصِر )  ( ِإفه اإلِْ

 [2-1] سورة العصر: 

العصر ىو الزمف، وأنت زمف أييا اإلنساف، أنت زمف، أنت كائف تتحرؾ، والحركة ىي البعد الرابع لؤلشياء، 
مادامت الحركة تنتيي بالتوقف فأنت زمف، وكمما مضى وقت انقضى بضع منؾ، فإف اإلنساف أّؼ إنساف ما داـ 

نة، وسنوات تمو السنوات، أنت إذًا يحيى عمى ىذه األرض، واألرض تدور حوؿ نفسيا، وحوؿ الشمس كل س
زمف، أنت في خسارة محققة، ال تتبلفى ىذه الخسارة إال بحالة واحدة، إذا فعمت في ىذا الزمف المحدود ما لو 

 عبلقة بالبلمحدود، قاؿ تعالى:
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اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصه   ْبِر﴾﴿ِإَّله الهِذيَف َآَمُنوا َوَعِمُموا الصه

 [2] سورة العصر: 

 عندئذ تنجو مف ىذه الخسارة.

))إف هللا تعالى يعجب مف سائل يسأؿ غير الجنة، ومف معط يعطي لغير هللا، ومف متعوذ يتعوذ مف غير النار 
)) 

 ]ورد في األثر[

: حديث خر وأخير، َعْف َثْوَباَف َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ   ـَ

ْزؽَ  ُجَل َلُيْحَرـُ الرِّ فه الره َعاُء، َواِ  ، َوََّل َيُردُّ اْلَقَدَر ِإَّله الدُّ   ِبالذهْنِب ُيِصيُبُو(())ََّل َيِزيُد ِفي اْلُعْمِر ِإَّله اْلِبرُّ

 ] ابف ماجو [

المعنى  رزؽ مادؼ، أو رزؽ معنوؼ، وأنا أرجح ما داـ ىناؾ عبلقة بيف حرماف الرزؽ والذنب أرجح وأفضل
اآلخر، اإلنساف إقبالو عمى هللا رزؽ، تبلوتو لمقرآف مف انشراح صدر رزؽ، خشوعو في الصبلة رزؽ، فيمو 
الدقيق لكبلـ هللا تعالى رزؽ، فيمو الدقيق لحديث رسوؿ هللا رزؽ، تخمقو بأخبلؽ هللا، الحمـ رزؽ، العفو رزؽ، 

و حساس جدًا، سريعًا ما يتفمت منؾ، لمجرد ما تقع انشراح صدره رزؽ، طمأنينتو رزؽ، ىذا الرزؽ مشكمتو أن
بذنب أو بمعصية أو بمخالفة أو بتقصير أو بتجاوز أو بتساىل أو باسترخاء، حينما تعزؼ نفسؾ عف المجاىدة 
في سبيل هللا فإف ىذا الرزؽ يتفمت منؾ، فمذلؾ اإلنساف إذا صار لو حاؿ مع هللا عز وجل، حاؿ قرب ليحرص 

ًا، ليحرص عميو بمزيد مف الطاعة، بمزيد مف العبادة، بمزيد مف الذكر، بمزيد مف الدعاء، عميو حرصًا بالغ
ال   ليحرص عميو، وا 

ْزَؽ ِبالذهْنِب ُيِصيُبُو(( ُجَل َلُيْحَرـُ الرِّ فه الره  )) َواِ 
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دقيقًا،  يعني إذا أنكرت قمبؾ، أنكرت صبلتؾ، ضاقت نفسؾ ربنا عز وجل وصف الذيف تخمفوا عف الجياد وصفاً 
 قاؿ تعالى:

ـْ َأْنفُ  ََْت َعَمْيِي ـُ اْْلَْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضا ََْت َعَمْيِي َِِة الهِذيَف ُخمُِّفوا َحتهى ِإَذا َضا ـْ َوَظنُّوا َأْف ََّل َمْمَجَأ ﴿َوَعَمى الِهاَل ُسُي
ـْ ِلَيُتوُبوا﴾ ـه َتاَب َعَمْيِي  ِمَف َّللاهِ ِإَّله ِإَلْيِو ُِ

 [118توبة: ] سورة ال

أحيانا اإلنساف تضيق نفسو، تغمب عميو السوداوية، يصيبو السأـ، والضجر، والممل، والضيق يقوؿ لؾ: أنا 
 متضايق، ىذه عبلمة أف ىناؾ ذنبًا ارتكبتو، ألف 

ْزَؽ ِبالذهْنِب ُيِصيُبُو (( ُجَل َلُيْحَرـُ الرِّ  ))الره

ىذه الحاالت الطيبة، الحاالت التي تغمر القمب، ىذه قد  إذًا معنى الرزؽ بيذا الحديث بحسب السياؽ العاـ
 يحرميا اإلنساف بذنب ارتكبو. 

واآلف إلى شيء مف سيرة أصحاب رسوؿ هللا رضواف هللا عمييـ، مف أصحاب رسوؿ هللا السابقيف عبد هللا بف 
ي سيمي، يكنى أبا حذافة السيمي، بطل مف أبطاؿ اإلسبلـ، عبد هللا بف حذافة بف قيس مف كعب بف لؤؼ قرش

حذافة، طبعًا كممة أبو فبلف، أو أبي فبلف، أو أبا فبلف، أـ فبلف، أو بنت فبلنة، أو ابف فبلف ىذه كميا ُكًنى، 
اإلنساف لو اسـ، ولو لقب، ولو كنية، ولو نسب، ولو شيرة، ىذا مشيور بالسماف، ىذه شيرة، القرشي ىذا نسب، 

 ية، القرشي نسب.الفاروؽ ىذا لقب عمر، أبو حفص ىذه كن

سيدنا أبو عبيدة كاف قصابًا، القصاب ىذه شيرة، عرؼ بيف الناس بيذه الحرفة مثبًل، عبد هللا بف حذافة بف قيس 
مف كعب بف لؤؼ قرشي سيمي، يكنى أبا حذافة، أسمـ، وصحب النبي عميو الصبلة والسبلـ، وكاف معو في ىذه 

بعثو النبي عميو الصبلة والسبلـ إلى كسرػ ممؾ الفرس، بعثو  اليجرة أخوه قيس بف حذافة، في السنة السادسة
رسواًل، ومعو كتاب ىذا نصو: مف دمحم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى كسرػ عظيـ فارس، ىنا في استنباط، أنت مثبًل جالس 

فميس في ىذا شرٌ: مع إنساف لقبو دكتور، جالس مع إنساف لقبو عميد، فإذا وصفت اإلنساف بمقبو المتعارؼ عميو 
 عز وجل، فيل كسرػ عظيـ ؟ ليس عظيمًا، العظيـ ىو المؤمف، ومع ذلؾ ىو عند قومو عظيـ، فإذا كنت 
مؤمًنا، وإلنساف لقب بيف الناس، وخاطبتو بيذا المقب فمست آثمًا، كنت بشكل طبيعي تخاطبو بالمقب المتعارؼ 
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 عميو.

كسرػ عظيـ فارس، سبلـ عمى مف اتبع اليدػ، ىذه العبارة دقيقة جدًا، قد يكوف  مف دمحم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى
اإلنساف غير متبع لميدػ، قد يكوف اإلنساف فاجًرا، ينكر وجود هللا عز وجل، تقوؿ لو: السبلـ عميؾ ؟ ال، السبلـ 

فسمـ عمى مف اتبع اليدػ، عمى مف اتبع اليدػ، ىذه العبارة دقيقة جدا، إذا أردت أال تمنحو ىذا الشرؼ العظيـ 
 وكفى.

قاؿ: السبلـ عمى مف اتبع اليدػ، وآمف با ورسولو، أدعوؾ بدعاية هللا عز وجل، يعني بدعوة هللا عز وجل، 
فإني أنا رسوؿ هللا عمى الناس كافة ألنذر مف كاف حيًا، ويحق القوؿ عمى الكافريف، أسمـ تسمـ، فإف توليت فإنما 

لـ يستجب كبير القـو لمحق فكل مف تبعو في الدنيا في صحيفتو، وفي رقبتو، وفي ذمتو، عميؾ إثـ المجوس، إذا 
أنت مثبًل أب، فإذا دعيت إلى هللا ورسولو، ولـ تستجب، ولـ تصل فأوالدؾ ال يصموف، طبعًا إذا فعمت المنكر 

ثـ مف تبعو.  فعموه معؾ، فكل إنساف لـ يستجب لمحق في رقبتو إثمو، وا 

 ـ، فإف توليت فإنما عميؾ إثـ المجوس، في رواية األريسييف، يعني إثـ أتباعؾ. قاؿ: أسمـ تسم

ماذا فعل كسرػ ؟ مزؽ كتاب رسوؿ هللا، وقاؿ: يكتب إلي ىذا، وىو عبدؼ ؟ وصف النبي عميو الصبلة والسبلـ 
ف كل مف أراد أف كأنو عبد لو، يقاؿ: إف النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: الميـ مزؽ ممكو، وىناؾ مف يقوؿ: إ

يعيد مجد كسرػ يمزؽ ممكو دعوة مستمرة، وحينما ألغيت حضارة اإلسبلـ في ببلد آسيا، وأراد طاغيتيـ أف يعود 
 إلى أمجاد كسرػ مزؽ هللا ممكو، فقاؿ: ىذه دعوة مستمرة، أؼ إنساف أراد أف يعيد مجد كسرػ يمزؽ ممكو.

مكو، وبعث كسرػ إلى باذاف واليو عمى اليمف بأف يبعث إلى فدعا عميو النبي عميو الصبلة والسبلـ أف يمزؽ م
الحجاز رجميف يأتيانو بدمحم، ألنو عبده فبعث، باذاف رجميف إلى المدينة، شيء مضحؾ جدًا، انظر إلى الكافر، كـ 
أفقو ضيق، ىذا رسوؿ هللا، لو اجتمعت األمة كميا، لو اجتمع أىل األرض عمى أف يمسوه بسوء ال يستطيعوف، 

 اؿ تعالى:ق

ـْ َتْفَعْل َفَما َبمهْغَت ِرَساَلَتُو َوَّللاهُ  ْف َل ُسوُؿ َبمِّْغ َما ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربَِّؾ َواِ    َيْعِصُمَؾ ِمَف النهاِس﴾﴿َيا َأيَُّيا الره

 [67] سورة المائدة: 
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فبعث باذاف رجميف إلى المدينة  كسرػ بعث إلى واليو باذاف في اليمف أف يبعث إلى الحجاز رجميف يأتيانو بدمحم،
التقيا النبي عميو الصبلة والسبلـ، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ ليذيف الرجميف: إف هللا سمط عمى كسرػ ابنو فقتمو، 
وتحققوا مف ذلؾ، فمما تقصوا األخبار عرفوا أنو رسوؿ هللا، ما كمفو هللا ذلؾ إال أف ينقل ليـ خبرًا ال يعرفونو، 

أخبره أف ىذا الذيف بعث لؾ رجميف ليمقيا القبض عميؾ قتمو ابنو، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ ليذيف جاءه الوحي، و 
 الرجميف الذيف جاءا ليعتقبله كما يدعياف: إف هللا سمط عمى كسرػ ابنو فقتمو.

، أو يقود سيدنا عبد هللا بف حذافة لو تاريخ في البطوالت طويل، عمى كل مف أبرز بطوالتو أنو كاف يقود جيشاً 
، فوقع ىو وأصحابو الثمانوف في أسر جيش ىرقل، وفرح قيصر بأسر ىذا  حممة محدودة عمى تخـو ببلد الرـو
ال ألقيتؾ في ىذه البقرة، بقرة  الصحابي، وىذا القائد البطل ىو وأصحابو، ودعاه إلى مجمسو، وقاؿ لو: تنصر، وا 

مـ: ال أفعل، فألقى قيصر برجل مف خصومو في البقرة، مف نحاس فييا زيت يغمي، فأجاب عبد هللا في إباء وش
ال ألقاه في ىذه البقرة، وفي المرة الثانية قاؿ: ال أفعل، فمما أمر  ومات مف توه، ودعاه ثانية إلى أف يتنصر، وا 
قيصر أف يمقى في البقرة بكى ىذا الصحابي، وحينما بكى شعر قيصر أنو انتصر عميو، انيار، تياوت نفسو، 

اـ الموت، فقاؿ أصحاب قيصر: لقد جزع، لقد بكى، فقاؿ: ردوه عمي، عرض عميو مرة ثانية قاؿ: ضعف أم
تنصر، فقاؿ لو عبد هللا: ال تظف أييا القيصر أنني بكيت جزعًا مما تريد أف تصنع بي، ولكني وهللا بكيت حيث 

فس عدد كل شعرة في بدني، ثـ ليس لي إال نفس واحدة يفعل بيا ىذا في هللا، وكنت أحب أف يكوف لي مف األن
تسمط عمي فتفعل بي ما تشاء، يا ليت لي مئات ألوؼ األنفس، وأنت مسمط عمي، وافعل بي ما تشاء، ألف كل 

 نفس أرتقي بيا عند هللا، ىذه الكممات مؤلت نفس القيصر عجبًا وذىواًل مما يرػ، ومما يسمع.

وؿ هللا، مف أمير المؤمنيف سيدنا عمر، يقوؿ فيو: بسـ في ىذه المحظة دخل الحجاب، ومعيـ كتاب مف خميفة رس
هللا الرحمف الرحيـ، الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى رسولو، مف عبد هللا عمر بف الخطاب إلى 
، أطمقوا األسير المسمـ عبد هللا بف حذافة حيف وصوؿ كتابي ىذا إليكـ، فإف فعمتـ رجوت هللا أف  ىرقل ممؾ الرـو

ف لـ تفعموا فإني أبعث لكـ رجااًل ال تميييـ تجارة وال بيع عف الجياد في سبيل هللا.ي  يديكـ الصراط المستقيـ، وا 

 رسالة قصيرة، ارتعد ليا قمب القيصر، دعا برسوؿ الخميفة، فدخل عبادة بف الصامت وىو الرسوؿ، ومعو آخروف.

وأقاسمؾ ممكي، وأرد عبد هللا، وهللا ما أفعل، إلى أف قيصر دعا سيدنا عبادة، وقاؿ لو: تنصر، وأزوجؾ ابنتي، 
قاؿ قيصر لعبد هللا بف حذافة: قّبل رأسي، طبعًا الرسالة فييا تيديد، فبل بد مف إطبلؽ سراحو، لكف كآخر 
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محاولة، أواًل: ىدده بأف يمقى في البقرة فمـ ير فيو أؼ استعداد، أو أؼ قبوؿ، أو أؼ ليف، اآلف أغراه أف يتزوج 
 نتو، وأف يقاسمو ممكو، ومع ذلؾ قاؿ: ما أفعل، قاؿ: قّبلاب

رأسي، وأطمق سراحؾ، قاؿ: ال أفعل، قاؿ: قّبل رأسي، وأطمق معؾ ثمانيف مف أسرػ المسمميف، فقاؿ عبد هللا: 
 أما ىذه فنعـ، ىذه ممكف.

عـ، وقّبل رأسو، وأطمق عرض عميو ممكًا، أف يزوجو، ىدده بالقتل، قوة في دينو، أطمق قيصر سراحو، أما ىذه فن
سراحو، وأعطاه ىدايا ثمينة إلى عمر بف الخطاب، وخرج عبد هللا بف حذافة والثمانوف أسيرًا، وبعد قميل لقييـ 
رسوؿ سيدنا عمر، ومف معو، وتصافحوا، وتعانقوا، وكاف ىذا المقاء كأنو عيد مف أعيادىـ، ولما وصل عبد هللا 

بالقصة، قاـ عمر، وقّبل رأسو بنفسو، انظر إلى قيمة المسمـ مف أجل  بف حذافة إلى عمر بف الخطاب، وعمـ
إخوانو، مف أجل ىؤالء األسرػ، وأخذ أصحاب رسوؿ هللا يمازحوف عبد هللا بف حذافة، ويقولوف: قّبمت رأس 
، فكاف القيصر، قّبمت العمج، قّبمت رأس الطاغية، فيقوؿ ليـ: أطمق هللا بتمؾ القبمة ثمانيف مف أسرػ المسمميف

 جوابو أف ىذه القبمة أطمق هللا بيا ثمانيف مف أسرػ المسمميف.

الحقيقة ىذه قصة ماذا نستنبط منيا ؟ نستنبط منيا أف المسمـ أخو المسمـ، ال يظممو، وال يسممو، وال يخذلو، وهللا 
اآلية الكريمة قاؿ  في عوف العبد ما داـ العبد في عوف أخيو، والنبي نيانا عف أؼ عمل يوقع اإلضرار بالمسمـ،

 تعالى:

 ﴿ِإنهَما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة﴾

 [10] سورة الحجرات: 

ىذه اآلية أصل، وفييا توجييات، ىناؾ مؤمنوف كثيروف فييـ ضعف، يخالفوف نص ىذه اآلية، لما ربنا عز وجل 
 قاؿ: 

 ﴿ِإنهَما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة﴾

 [10] سورة الحجرات: 
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عنى أنيـ إخوة ؟ ىذا تركيب اسمي، أييما أقوػ، أف نقوؿ: تآخى المؤمنوف، أو المؤمنوف إخوة ؟ المؤمنوف، ماذا م
إذا قمنا: تآخى المؤمنوف ىذا تركيب فعمي، التركيب جممة فعمية، ودائمًا التركيب االسمي أقوػ وأثبت، بل إف 

ندنا تركيب يدؿ عمى الحدوث، التركيب الفعمي يدؿ عمى الحدوث، بينما لتركيب االسمي يدؿ عمى الثبوت، ع
 وتركيب يدؿ عمى الثبوت.

مثل أوضح، اسـ الفاعل يدؿ عمى الحدوث، أما الصفة المشبية باسـ الفاعل فتدؿ عمى الثبوت، فكممة طويل ىذه 
صفة مشبية باسـ الفاعل، تدؿ عمى ثبات ىذه الصفة، أما كممة داخل، فالدخوؿ يتـ مرة واحدة، الداخل اسـ 

ويل عمى وزف فعيل صفة مشبية باسـ الفاعل، فيناؾ أسماء تدؿ عمى الثبوت، وأسماء تدؿ عمى فاعل، أما ط
الحدوث، ىناؾ تركيب يدؿ عمى الثبوت، وتركيب يدؿ عمى الحدوث، فالتركيب الفعمي يدؿ عمى الحدوث، مثبًل: 

احد، مادة واحدة، اجتيد اجتيد زيد، قد يكوف اجتيد مرة واحدة، فحص واحد، مذاكرة واحدة، سنة واحدة، فصل و 
 زيد، إذا قمت: زيد مجتيد، يعني دائمًا مجتيد، في كل سنوات دراستو، في كل المواد، في كل أجزاء العاـ.

فبلحع الفرؽ بيف تآخى المؤمنوف، تآخوا عقب معركة، أو في العيد، أما إنما المؤمنوف، مف إنما المؤمنوف إخوة، 
عمى لحدوث، ىذه واحدة، إذا قمنا: إنما المؤمنيف إخوة ماذا أضفنا، ماذا  ىذا تركيب اسمي يدؿ عمى الثبوت، ال

تعني إّف ؟ تفيد التوكيد، إذًا أنا أؤكد فضبًل عف أف التركيب في األصل تركيب اسمي، وىو يدؿ عمى الثبوت، 
ر، يعني قصرنا وفوؽ ىذا الثبوت إف المؤمنيف إخوة، إذا قمت: إنما المؤمنوف إخوة، ماذا أضافت ؟ القصر والحص

اإليماف عمى اإلخوة، ما لـ تكف أخًا لمؤمف فمست مؤمنًا، دقق في ىذه الكممة: ما لـ تكف أخًا ألؼ مؤمف فمست 
مؤمنًا، ىذا معنى إنما، التركيب االسمي يفيد الثبوت، إف تفيد التوكيد، إنما تفيد القصر، األخ مع األخ النسبي 

خواف، بحسب الطبيعة البشرية، يجمع عمى إخوة، واألخ مع األخ غير ال نسبي يجمع عمى إخواف، عندنا إخوة، وا 
أّؼ العبلقات أوصل وأمتف ؟ أخ مف أـ وأب في بيت واحد ليـ، أـّ واحدة، وأب واحد، مف بيئة واحدة، مف 
وضعية واحدة، قد يكوف لؾ صديق مف بمد آخر، فعبلقة النسب أقوػ عبلقة، فا سبحانو وتعالى رفع عبلقة 

 مؤمنيف إلى أمتف عبلقة، وىي عبلقة النسب، قاؿ تعالى:ال

 ﴿ِإنهَما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة﴾

 [10] سورة الحجرات: 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

733 

 

فيذا الكبلـ خطير، لما أنتمي عمى جماعة معينة، وأحتقر غيرىا مف الجماعات، لما ال أعاوف واحد مف جماعتي، 
قد خالفت نص ىذه اآلية، ما لـ أكف أخًا ألؼ مؤمف  لما أجعل أفقي كمو ينتيي عند جماعة صغيرة، أنا أكوف 

فمست مؤمنًا، يجب أف يكوف انتمائي لكل المؤمنيف، لمجموع المؤمنيف عمى وجو األرض، في أؼ بمد، في أؼ 
عصر، فأؼ شرذمة، وأؼ تفريق، وأؼ تقطيع أوصاؿ بيف المؤمنيف فيذا مما يخالف نص ىذه اآلية، أتمنى عمى 

 ف وضحت لكـ حقيقة ىذه اآلية:هللا عز وجل أف أكو 

 ﴿ِإنهَما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة﴾

 [10] سورة الحجرات: 

ال ألقاه في ىذا الزيت المغمي شيء ال يحتمل، رفض، عرض  فسيدنا عبد هللا ىو لما عرض عميو أف يتنصر، وا 
فرفض، قاؿ لو: قّبل رأسي، عميو أف يأخذ ابنتو، وأف يجعمو شريكًا في الممؾ، فرفض، قّبل رأسي، وأطمق سراحؾ، 

وأطمق معؾ سراح إخوانؾ، قاؿ: فأما ىذه فنعـ، وقّبل رأسو، بماذا تفيموف ذلؾ ؟ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: وهللا 
 ألف أمشي مع أخ في حاجتو خير لي مف صياـ شير واعتكافو في مسجدؼ ىذا. 

يرضيو إال أف يرػ المؤمنيف متحابيف، وفي الحقيقة عبلمة إيمانؾ خدمتؾ إلخوانؾ، وهللا سبحانو وتعالى ال 
ُ َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى:   الحديث القدسي َعْف َأِبي ِإْدِريَس اْلَخْواَلِنيِّ َأنَُّو َقاَؿ: َقاَؿ َّللاَّ

، َواْلُمَتَباذِ  ، َواْلُمَتَزاِوِريَف ِفيه ، َواْلُمَتَجاِلِسيَف ِفيه ِليَف ِفي، والمتحابوف في جاللي عمى ))َوَجَبْت َمَحبهِتي ِلْمُمَتَحابِّيَف ِفيه
 منابر مف نور يغبطيـ عمييا النبيوف يـو القيامة((

 ]أحمد[

فيذه اآلية أتمنى عمى هللا عز وجل أف تكوف عندكـ واضحة تمامًا، أنت أخ لكل مؤمف في أؼ مكاف، وفي أؼ 
وأؼ نظرة ضيقة، وأؼ نظرة محدودة، زماف، وال تكوف مؤمنًا إال إذا شعرت بيذا االنتماء إلى مجموع المؤمنيف، 

وأؼ نظرة قاصرة عمى جماعة صغيرة، وأؼ تفريق بيف الجماعات، وأؼ إثارة لمعداوات، وأؼ تأجيج لمخصومات، 
فإف ىذا ال يرضي الواحد الدياف، إذا كنت ترضي هللا عز وجل، إذا كاف هللا مقصودؾ، ورضاه مطموبؾ ففعل 
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 ىذا، قاؿ تعالى:

 ِمُنوَف ِإْخَوٌة﴾﴿ِإنهَما اْلُمؤْ 

 [10] سورة الحجرات: 

ف إذا أضيفت عمى  مرة ثانية: المؤمنوف إخوة، تركيب اسمي، ىذا التركيب االسمي أثبت مف التركيب الفعمي، وا 
نما، و)ما( بعد إف تفيد القصر، ومعنى القصر ما لـ تكف أخًا ألؼ مؤمف  التركيب االسمي أفادت التوكيد، وا 

مانؾ ىذه األخّوة، انظر عمى األب إذا رأػ أوالده متحابيف متعاونيف، يؤثر بعضيـ بعضًا، فمست مؤمنًا، أساس إي
ذا رأػ العداوة والخصومة والتنابز باأللقاب والمنافسة الرخيصة والحقد بيف أوالده يتألـ منيـ  يشعر بسرور بالغ، وا 

 جميعًا.

 فمذلؾ ىذه اآلية يجب أف تكوف في كل ذىف منا، قاؿ تعالى: 

﴾﴿إِ  ـْ  نهَما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة َفَأْصِمُحوا َبْيَف َأَخَوْيُك

 [10] سورة الحجرات: 

األصل: إنما المؤمنيف إخوة، فإذا رأيت بيف أخويف خصومة، جفاء تدابر، عداوة، حسد، بغضاء، عدـ سبلـ، أنت 
وقف ال أخبلقي، إذا رأيت أخًا ميمتؾ أاّل تعمق ىذا الخبلؼ، وهللا معؾ حق، يجب أاّل تنظر إلى وجيو، ىذا م

يجافي أخًا، أخًا يعادؼ أخًا، يحسد أخًا، في خصومة، في مشكمة، أنت ميمتؾ: فأصمحوا بيف أخويكـ، يؤكد ذلؾ 
 قوؿ هللا عز وجل:

ـْ﴾ َ َوَأْصِمُحوا َذاَت َبْيِنُك  ﴿َفاتهُقوا َّللاه

 [1] سورة األنفاؿ: 

مبؾ، نّق نفسؾ مف األمراض، مف أمراض الحسد، مف أمراض واآلية مف أدؽ اآليات، أصمح نفسؾ، تعاىد ق
الغيبة، النميمة، الفحش، سوء الظف بإخوانؾ، طير نفسؾ مف الغيع، مف االستعبلء، مف الكبر، ىذه كميا 

 أمراض.

 أواًل: أصمحوا ذات بينكـ، يعني أصمحوا أنفسكـ.
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والدتؾ فييا مشكمة أصمحيا، عبلقتؾ مع أبيؾ ثانيا: المعنى أصمح العبلقة التي بينؾ وبيف الناس، عبلقتؾ مع 
عبلقتؾ، مع أخيؾ، مع جيرانؾ، مع زمبلءؾ، مع زوجتؾ، مع أوالدؾ، مع أبيؾ، أصمحوا ذات بينكـ، العبلقة 

 التي بينكـ، ىذا المعنى رقـ اثنيف.

عبلقة، أصمح ثالثًا: أصمح العبلقة بيف اثنيف، إما أف تصمح نفسؾ، أو أنت طرؼ مع الثاني، أو أنت ليس لؾ 
بيف اثنيف، والقرآف إعجازه في إيجازه، إعجازه في أنو يحمل وجوىًا كثيرة، فإذا رأيت في نفسؾ مرضًا، استعبلًء، 

 حسدًا، بغضًا، ضغينة، أثرة فيذا مرض، أصمح ذات بينؾ، كما قاؿ سيدنا عمر:

 ))تعاىد َمبؾ((

ف رأيت بينؾ وبيف أخيؾ جفاء، حسًدا، استعبلء، كبًرا، ح قًدا، فأصمح ىذه العبلقة، أصمحيا بكممة طيبة، وا 
باعتذار، بيدية تطيب بيا قمبو، كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ، أنت ما عميؾ شيء، والعبلقات كميا ناجحة مع 
الناس، لكف تعرؼ أف بيف أخويف مشكمة، بيف زوجيف، أختؾ وزوجيا، فبل يكترث، ىذا أمر ال يميق، أصمح بينؾ 

اف متعادياف، أصمح بينيما، قاؿ لي مرة صير: أشكو ألخ زوجتي أختو، قاؿ لو: أنصحؾ، طمقيا، وبينيا، لؾ أخو 
 المؤمف ال يفعل ىذا، فأصمحوا بيف أخويكـ.

ىدده بالقتل في الزيت المغمي، قاؿ لو: ال أفعل، قاؿ لو: أزوجؾ ابنتي، وأجعمؾ شريكًا في الممؾ، ال أفعل، قّبل 
وسأطمق إخوانؾ معؾ، قاؿ: أما ىذه فنعـ، سأفعل، افيموا منو، وهللا ألف أمشي مع رأسي، ال أفعل، قّبل رأسي، 

 أخ في حاجتو خير لي مف صياـ شير، واعتكافو في مسجدؼ ىذا. 

بشكل أو بآخر حجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ الصالح، وكمما عـ خيرؾ عمى الناس كمما اقتربت مف هللا، وكمما 
 ؿ ذاتؾ كمما ابتعدت عف هللا.ضاؽ خيرؾ عف الناس، وتمحورت حو 

مرة قرأت تقديًما لمنبي الكريـ، قاؿ: يا مف جئت الحياة فأعطيت، ولـ تأخذ، يا مف قدست الوجود كمو، يا مف 
رعيت قضية اإلنساف، يا مف ىيأؾ تفوقؾ لتعيش واحدًا فوؽ الجميع، فعشت واحدًا بيف الجميع، يا مف كانت 

 ب فطرتؾ، والسمو حرفتؾ، ومشكبلت الناس عبادتؾ.الرحمة موجتؾ والعدؿ شريعتؾ، والح

ىل شفعت بيف زوجيف ؟ وفقت بيف زوجيف، مف مشى بتزويج رجل بامرأة كاف لو بكل كممة قاليا، وبكل خطوة 
 خطاىا عبادة سنة، قاـ ليميا، وصاـ نيارىا. 
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 الديف معاممة، الديف مؤاثرة، الديف صفح، الديف خدمة، الديف بذؿ، الديف عطاء.

ىذه القصة ما اخترتيا لكـ إال ليذا الغرض، قاؿ لو: قّبل رأسي، وأطمق سراح إخوانؾ، قاؿ: أما ىذه فنعـ، حبًا 
 وكرامة، فمما عاتبو أصحاب رسوؿ هللا أنؾ قبمت رأس العمج، قاؿ: بيذه القبمة أطمقت ثمانيف صحابيًا. 

 والحمد  رب العالميف 
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 إذا أراد هللا بعبده خيرًا فقيو في الديف ( : 027 - 043الدرس )

  24-11-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

متنا، الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عم
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 الصالحيف.
: قبل أف  أشرع في شرح بعض األحاديث الشريفة التي اخترتيا لكـ مف كتاب الجامع الصغير أييا اإلخوة األكاـر

 البد مف مقدمة تمقي ضوءًا عمى محور ىذه األحاديث المقدمة.

ف غذاء القمب ىو الحب، والذؼ ال  ف غذاء العقل ىو العمـ، وا  إف اإلنساف لو جانب عقمي وجانب نفسي ىو وا 
إذا كنت تنتمي إلى بني البشر فبلبد مف أف تحب، والبد مف أف ُتحب،  يحب أو ال ُيحب ليس مف بني البشر،

السؤاؿ اآلف أف تحب شيء واقع، ىذه حقيقة ال يستطيع إنساف عمى وجو األرض أف ينكرىا، ألف ىذا مف جبمة 
نار، اإلنساف، ولكف المشكمة مف تحب، المشكمة كميا مف ىو أىل أف تحبو ؟ زوجتؾ، أوالدؾ، عممؾ، الدرىـ والدي

الشيوات، الممذات، المباىج، البد مف أف تحب، ألنيا فطرتؾ، ألنيا جبمتؾ، ألنيا طبيعتؾ، ولكف السؤاؿ الدقيق 
 مف ىو أىل أف تحبو ؟

بادغ ذؼ بدء كل شيء فاٍف، ليس أىبًل أف تحبو، لسبب بسيط، ألنو فاف، ألنؾ إذا تورطت، وأحببتو غاب عنؾ 
العباد خميبًل لكاف أبو بكر خميمي، ولكف أخ وصاحب في هللا، فمما يتورط  في أدؽ المحظات، لو كنت متخذًا مف

اإلنساف يتورط في حب غير هللا فقد غامر وقامر بحياتو، وقد ضل ضبلاًل مبينًا، وقد ضل سواء السبيل، وقد 
ـو لؾ، ىذا اتجو إلى طريق مسدودة، وقد انطمق في ىاوية ما ليا مف قرار، لسبب بسيط، ألف الذؼ أحببتو لف يد

أوؿ سبب، فأحب الباقي، ودع الفاني، أحب الذؼ يدـو إلى األبد، ودع الذؼ ينتيي عند الموت، ألـ يقل عميو 
 الصبلة والسبلـ: 

 ))عش ما شئت فإنؾ ميت، وأحبب ما شئت فإنؾ مفارؽ، واعمل ما شئت فإنؾ مجزي بو((
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فسمع صراخًا في بيت عمر، فعاد أدراجو، سيدنا حتى إف ىذا اإلنساف الذؼ طرؽ باب سيدنا عمر ليشكو زوجتو 
؟ تعاؿ، لماذا طرقت الباب، وابتعدتعمر سمع طرؽ الباب، انطمق ليفتح الباب رأػ رجبًل قد ابتعد، يا أخا العرب 

قاؿ: جئتؾ أشكو مما أنت منو تشكو، أشكو لؾ مف المشكمة نفسيا، قاؿ لو: يا أخا العرب، ىذه الزوجة، إما أف 
ما أف نفارقيا، وليست أبدية، دارىا تعش بيا.تفارقنا، و   ا 

، شيء مف المداراة، وشيء مف التفاىـ، وشيء مف التنازؿ، منؾ شيء، ومنيا  ىذا حل معقوؿ، الحياة ال تدـو
 شيء، التقوا في منتصف الطريق، القضية انحمت.

جب أف تحب هللا ؟ ألنو باؽ، مف المؤىل أف تحبو ؟ هللا سبحانو وتعالى، أوؿ موضوع، أوؿ قسـ بالدرس لماذا ي
ولماذا يجب أال تتورط في حب الدنيا ؟ ألنيا زائمة، فمف عرفيا لـ يفرح لرخاء، ولـ يحزف لشقاء، قد جعميا هللا 

 دار بموػ، وجعل اآلخرة دار عقبى.

كنت يوجد سبب آخر، ألف المخموؽ ميما عبل شأنو ال يستطيع أف يدفع عنؾ ضرًا، وال أف يجمب لؾ نفعًا، لو 
أقرب الناس إلى فبلف، وصرت في مرض عضاؿ يبعث لؾ باقة ورد يموت، يبعث لو إكميبل، وغير ذلؾ، يبكي، 
يقوؿ: تأثرنا لموتؾ، ىل يستطيع مخموؽ أف يتدخل ويشفيؾ ؟ ال يقدر، أواًل ألف هللا عز وجل باؽ عمى الدواـ، 

طيع أف يجمب لؾ نفعًا، وال أف يدفع عنؾ ضرًا، ىو الذؼ ينبغي أف تحبو، الشيء الثاني ألف ما سوػ هللا ال يست
 قاؿ تعالى:

ـْ﴾ ـْ ََّل َيْسَمُعوا ُدَعاَءُك  ﴿ِإْف َتْدُعوُى

 [14] سورة فاطر: 

ـْ﴾  ﴿َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُك

 [14] سورة فاطر: 
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 يجب أف تحب هللا، ألنو باؽ عمى الدواـ، وألف أمرؾ كمو بيدؾ.

درس يا ترػ المعوؿ عميو أف تحبو أـ أف يحبؾ ؟ أف تحبو شيء طبيعي وبدييي، ألنو المنعـ، النقطة الثانية في ال
لكف الشيء الذؼ يسعدؾ أف يحبؾ ىو، عندؾ إنساف أعطيتو منحة كبيرة، فأحبؾ، ىو ما لو فضل في ىذا 

بعطائؾ إياه محبة ابتدائية، الحب، أما إذا رأيت منو عمبًل أخبلقيًا رائعًا، تضحية، إيثارًا، اآلف تحبو، فمحبتؾ لو 
 أما إذا وقف موقفًا أخبلقيًا، وقف موقفًا مخمصًا، اآلف تحبو محبًة ليا نوع خاص.

درسنا اليـو يا ترػ إذا أنت أحببت هللا عز وجل ألنو يغدوؾ بنعمو، كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: َعْف اْبِف 
: َعبَّاٍس َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ  ـَ   َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ِمْف ِنَعِمِو َوَأِحبُّوِني ِبُحبِّ َّللاهِ َوَأِحبُّوا َأْىَل َبْيِتي ِبُحبِّي (( َ ِلَما َيْغُذوُك  ))َأِحبُّوا َّللاه

 ] الترمذؼ [

ا إذا أحببت هللا عز وجل لما يغدوؾ بو مف نعمو ماذا يقتضي حبؾ  عز وجل ؟ أف تمتـز أمره ونييو، اآلف إذ
طبقت أمره تمامًا أحبؾ هللا، السؤاؿ: ىل عندؾ دليل عمى أف هللا يحبؾ ؟ في الحديث الشريف طائفة مف أقواؿ 
ذا أراد بؾ الخير فعل معؾ كذا  النبي عميو الصبلة والسبلـ فييا إشارة إلى أف هللا إذا أحبؾ أراد بؾ الخير، وا 

 وكذا، وىذا محور درسنا.

 يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))إذا أراد هللا بعبد خيرًا جعل غناه في نفسو((

 أنت عالـ، ىذه النفس البشرية خمقت لؤلبد، عالـ زاخر بكل شيء، 

 أتحسب أنؾ جـر صغير وفيؾ انطوػ العالـ األكبر.

فإذا كنت غنيًا في نفسؾ، إذا كنت مؤمنًا بربؾ، إذا كنت صادقًا مع نفسؾ، إذا كنت أمينًا عمى مف ائتمنؾ، إذا 
ت محبًا لمف خمقؾ، إذا كنت صابرًا، إذا كنت ذاكرًا، إذا كنت شاكرًا، إذا كنت متوكبًل، إذا كنت مستسممًا، إذا كن

 كنت مفوضًا، أنت دولة، قاؿ تعالى:
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ـَ َكاَف ُأمهًة﴾  ﴿ِإفه ِإْبَراِىي

 [120] سورة النحل: 

 أقسـ هللا بعمره، قاؿ تعالى:ىناؾ شخص بألف بمميوف، بمئة ألف مميوف، النبي عميو الصبلة والسبلـ 

ـْ َيْعَمُيوَف﴾ ـْ َلِفي َسْكَرِتِي  ﴿َلَعْمُرَؾ ِإنهُي

 [72] سورة الحجر: 

 هللا عز وجل خاطب النبي عميو الصبلة والسبلـ، فقاؿ:

ـٍ﴾ نهَؾ َلَعمى ُخُمٍق َعِظي  ﴿َواِ 

 [4] سورة القمـ: 

 قاؿ تعالى:

ـْ َنْشَرْح َلَؾ َصْدَرَؾ )  ( َوَرَفْعَنا َلَؾ ِذْكَرَؾ﴾3( الهِذي َأْنَقَض َظْيَرَؾ )2ا َعْنَؾ ِوْزَرَؾ )( َوَوَضْعنَ 0﴿َأَل

 [4-1] سورة الشرح: 

ال يذكر هللا عز وجل إال ويذكر معو النبي عميو الصبلة والسبلـ، وأنت أييا المؤمف لؾ نصيب مف ىذه اآلية، إذا 
 صحيحًا صادقًا،أنت أخمصت  عز وجل إخبلًصا جيًدا، وأحببت هللا حبًا 

وانطمقت لخدمة الخمق كي يرضى عنؾ رب الخمق، إذا كنت كذلؾ فا عز وجل يرفع لؾ ذكرؾ بقدر إيمانؾ، 
ذا أحببتو ألقى حبؾ في قموب الخمق، إذا أحببتو فيما بينؾ وبينو ألقى حبؾ في قموب  وبقدر إخبلصؾ، وا 

حبؾ في قموب الخمق، إذا خفتو ألقى في قموب الخمق المبلئكة، فإذا أحببتو، وانطمق لسانؾ بذكر نعمائو ألقى 
الخوؼ منؾ، صارت لؾ ىيبة، إذا اشتغمت بو اشتغل الناس بؾ، بمعنى حديثيـ أنت، إذا اشتغمت بو اشتغل 
الناس بؾ، إذا أحببتو أحبؾ الناس، إذا ىبتو ىابؾ الناس، إذا خفتو خافؾ الناس، معادلة دقيقة جدًا، ومعادلة 

 ي ال بالدقائق.رياضية بالثوان
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إذا أردت أف تكوف أكـر الناس فاتق هللا، إذا أردت أف تكوف أغنى الناس فكف بما في يدؼ هللا أوثق منؾ مما في 
 يديؾ، إذا أردت أف تكوف أقوػ الناس فتوكل عمى هللا.

 ))إذا أراد هللا بعبد خيرًا جعل غناه في نفسو((.

 معنويات عالية بشكل ال يصدؽ، مف أيف ىذه المعنويات ؟ إف جمست مع غني تحس أنو منتٍش ممتمئ، عنده

تصور إنسانًا يعمل عند ممؾ، دخل عمى الممؾ، وقابمو، ىذا الممؾ ابتسـ بوجو أثنى عمى ذكائو، أجمسو بجانبو، 
منحو شيًئا، يخرج ويمشي بالعرض، ابتسامتو، منتٍش، يحس بمكانة عمية، إذا كاف اإلنساف العادؼ أقوػ مف 

، لو مكانة عند اآلخريف، هللا جعمو فوقيـ، خصؾ بابتسامة، أو بنظرة، أو بمصافحة حارة، أو بيدية، أو اآلخريف
أثنى عميؾ، تنتشي أنت، ىذا انتشاء مزيف، أما إذا شعرت أف خالق الكوف يحبؾ، وأنؾ بعينو، وأنؾ برعايتو، ىذه 

ذا  ىذا اإلنساف امتؤل قمبو حبًا لمدنيا قد يجعل غناه في المعنويات، إذا أراد هللا بعبد خيرًا جعل غناه في نفسو، وا 
دفتر شيكاتو، يقوؿ لؾ: أنا معي شيؾ مفتوح، لكف ىذا ال ينفعو حينما يأتي األجل، وىذا ال ينفعو إذا أراد هللا 
المعالجة، إذًا أنت غني بماذا ؟ غني بممتمكاتؾ أـ غني بنفسؾ ؟ المؤمف غني بنفسو، وغير المؤمف غني 

تو، لذلؾ مف عبلمات قياـ الساعة أف قيمة المرء في آخر الزماف متاعو، ولكف المؤمف قيمتو في معرفتو بممتمكا
 بربو، وفي تطبيقو لمنيجو، وفي حبو لو.

ـَ َقاَؿ:   َعْف ُمَعاِوَيَة ْبِف َأِبي ُسْفَياَف َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ ِبعَ  يِف(())ِإَذا َأَراَد َّللاه َيُو ِفي الدِّ  ْبٍد َخْيًرا َفقه

 ] متفق عميو [

 رتبة العمـ أعمى الرتب، إف هللا عالـ يحب كل عالـ، الفرؽ الدقيق بيف اإلنساف وغير اإلنساف ىو العمـ.

رجل واقف عند قصاب يقوؿ لؾ: ىذه ُكمى، ىذا الكظر، ىذا الكبد، المعدة، األمعاء، عضبلت، عظاـ، أوتار، 
سوداء، كبد، البنية واحدة تقريبًا، يمكف أف يكوف حيواًنا أقوػ مف اإلنساف، أضخـ، أوزف، أسرع  دماغ، نخاع،

بصره، أدؽ، النسر ثمانية أمثاؿ بصره، الكمب شمو مميوف ضعف، شـ اإلنساف يكفي أف تعطيو بعض أدوات 
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قوػ، بالسمع القطط، والكبلب المتيـ حتى يميز رائحتو مف بيف المبلييف بالشـ، الكبلب أقوػ، بالبصر النسور أ
أدؽ سمعًا، يتعرفوف إلى الزالزؿ قبل وقوعيا، مف بعض الدواب في خفة الحركة القطط، في سرعة الجرياف ىناؾ 
الغزاؿ، أؼ حيواف لحكمة أرادىا هللا عز وجل جعمو يتفوؽ عمى اإلنساف، إال اإلنساف بالعمـ والخمق، فإذا تخمف 

 مستوػ الحيواف، وىذا الذؼ قالو هللا عز وجل:في عقمو وفي أخبلقو كاف دوف 

ـْ َشرُّ  ـَ َخاِلِديَف ِفيَيا ُأوَلِئَؾ ُى ( ِإفه الهِذيَف 6اْلَبِريهِة )﴿ِإفه الهِذيَف َكَفُروا ِمْف َأْىِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكيَف ِفي َناِر َجَينه
ـْ َخْيرُ  اِلَحاِت ُأوَلِئَؾ ُى  اْلَبِريهِة﴾ َآَمُنوا َوَعِمُموا الصه

 [7-6] سورة البينة: 

 اإلنساف المؤمف خير ما برأ هللا والكافر شر ما برأ هللا إذًا: 

يِف(( َيُو ِفي الدِّ ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا َفقه  ))... ِإَذا َأَراَد َّللاه

فيزياء، كيمياء، بالمناسبة أؼ عمـ ممتع لو تعممت تاريخ العصور البيزنطية في متعة، أؼ عمـ تقرأ تاريخ جغرافيا، 
فمؾ، تقرأ مثبًل تشريح بعض الحيوانات، أؼ عمـ ممتع، ىناؾ عمـ ممتع، ونافع، إذا كاف معؾ اختصاص الناس 
في أشد الحاجة لو تطمب أرقاًما غالية كثيرًا، مختص بالكومبيوتر، ونحف بحاجة لو، تطمب في الشير ثبلثيف ألف 

العمـ الديني فممتع نافع مسعد ال في الدنيا فحسب، بل في الدنيا  مثبًل، ىناؾ عمـ ممتع، وعمـ ممتع نافع، أما
 واآلخرة.

يِف وزىده في الدنيا وبصره بعيوبو(( َيُو ِفي الدِّ ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا َفقه  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

عؾ مع أىل ىذه كميا مقاييس، إذا أردت أف تعرؼ أيحبؾ هللا عز وجل، أيريد بؾ خيرًا فقيؾ في الديف، يعني جم
 الحق، جعل قمبؾ ييفو إلى المساجد، جعل المسجد مأوًػ لؾ، قاؿ تعالى:

ـْ ِمرَفقًا﴾ ـْ ِمْف َأْمِرُك ـْ ِمْف َرْحَمِتِو َوُيَييِّْئ َلُك ـْ َربُُّك  ﴿َفْأُووا ِإَلى اْلَكْيِف َيْنُشْر َلُك

 [16] سورة الكيف: 

 حيث معرفة هللا، حيث آياتو، حيث سنة نبيو، وسيرة الكيف في آخر الزماف ىو المسجد، أنت أويت إلى بيت هللا
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 أصحابو، فمذلؾ: 

يِف(( َيُو ِفي الدِّ ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا َفقه  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

ذا أراد بو شرًا بالمعنى المعاكس يريد خمس نجـو دائمًا، يريد عرًسا بمكاف فخـ، يريد حفمة مختمطة، يريد نادًيا  وا 
ر، والغنى، والفسق، والفجور، فالناس رجبلف، بر تقي، وفاجر شقي، فالمؤمف يأوؼ إلى بيوت ليمًيا حيث الخمو 

 هللا، وغير المؤمف يأوؼ إلى أماكف الميو والطرب، الحديث دقيق: 

يِف وزىده في الدنيا وبصره بعيوبو(( َيُو ِفي الدِّ ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا َفقه  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

  ِبَعْبٍد َخْيًرا جعل لو واعظًا مف نفسو يأمره وينياه(())ِإَذا َأَراَد َّللاهُ 

دائمًا في تفكير يا ولدؼ ال أحّبذ لؾ ىذا السفر، ىذا واعع مف نفسو، ىذه الصفقة ال تريدىا فييا شبية، فبلف ال 
ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا فعنده واعع داخمي يأم ره وينياه، الواعع ىو الممؾ، أنت تزره ضاؿ مضل، فبلف زره دائمًا، ِإَذا َأَراَد َّللاَّ

بيف إلياـ ممؾ ووسوسة شيطاف، تأكد أف حركتؾ اليومية إما بوحي مف ممؾ أو بوسوسة مف شيطاف، فإذا كنت 
ذا كنت مع الشيطاف ال سمح هللا قيض لؾ قرينًا يوسوس لؾ كل فعل  مع هللا قيض هللا لؾ ممكًا يميمؾ رشدؾ، وا 

 سيئ، قاؿ تعالى:

﴾﴿ِإفه الهذِ  ـْ ـْ َأْعَماَلُي  يَف ََّل ُيْؤِمُنوَف ِباآْلَِخَرِة َزيهنها َلُي

 [4] سورة النمل: 

 الشيطاف يريؾ المعصية متألقة، يريؾ أكل ماؿ الناس مغنمًا، وذكاء، يريؾ العدواف بطولة يريؾ االنغماس 

 بالشيوات ذكاًء، ىكذا، ىذا الذؼ دعاه النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

نا اجتنابو(( ))الميـ أرنا نا اتباعو وأرنا الباطل باطاًل وارَز  الحق حقًا وارَز

ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا جعل غناه في نفسو((  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

يِف وزىده في الدنيا وبصره بعيوبو (( َيُو ِفي الدِّ ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا َفقه َذا َأَراَد َّللاه  )) واِ 
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ُ ِبَعْبٍد خَ   ْيًرا جعل هللا لو واعظًا مف نفسو(())ِإَذا َأَراَد َّللاه

الواعع مف نفسو عنده محكمة داخمية، عنده ميزاف داخمي، معو ميزاف وهللِا لو نطبق الذؼ قالو النبي عميو الصبلة 
 والسبلـ وهللا لمات القضاة مف الجوع، وألغمقت المحاكـ كميا، ما ىو الميزاف ؟ 

كّنتؾ التي في البيت تعامميا معاممة كما تتمنى أف يعامل زيد قاؿ: عامل الناس كما تحب أف يعامموؾ، ىذه 
ابنتؾ، وىي عنده، لما تعامل أـ زوجتؾ معاممة أتنتظر مف زوجتؾ أف تعامل بيذه المعاممة، أترضى مف زوجتؾ 
أف تسخر مف أمؾ ؟ لماذا تسخر مف أـ زوجتؾ ؟ لو طبقت ىذه القاعدة في العبلقات االجتماعية، في العبلقات 

 مالية، في البيع في الشراء، في كل شيء عامل الناس.ال

أقوؿ لكـ وال أكتمكـ: إف اإلنساف إذا استخدـ مقياسيف سقط مف عيف هللا مرة كنت في محل تجارؼ االبف حمل، 
إياؾ يا بني، ظيرؾ، لـ ينتبو بعد دقيقتيف أو ثبلث عنده صانع حممو حممو، قاؿ: سيدؼ، فقاؿ: أنت شاب في 

ما انتبو لنفسو أف ابنو خاؼ عمى ظيره، أما الصانع فشاب، مقياساف، حينما تقيس األمور بمقياسيف أوؿ حياتؾ، 
انتييت كإنساف، سقطت مف عيف هللا، يجب أف تقيس األمور كميا بمقياس واحد، قاؿ: عامل الناس كما تحب أف 

 َقاَؿ:  يعامموؾ، ىذا كيف طبقو النبي عميو الصبلة والسبلـ، َعْف َأِبي ُأَماَمةَ 

ـَ َفَقاَؿ َيا َرُسوَؿ َّللاهِ اْئَذْف ِلي ِبالزَِّنا فَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاُلوا ))ِإفه َفًتى َشابًّا َأَتى النهِبيه َصمهى َّللاه َبَل اْلَقْوـُ َعَمْيِو َفَزَجُروُه  َْ َأ
ََاَؿ أَ  ََاَؿ َفَجَمَس  ََِريًبا  ََاَؿ َوََّل النهاُس َمْو َمْو َفَقاَؿ اْدُنْو َفَدَنا ِمْنُو  ُ ِفَداَءَؾ  ََاَؿ ََّل َوَّللاهِ َجَعَمِني َّللاه َؾ  ُتِحبُُّو ِْلُمِّ

ُ ِفَدا ََاَؿ ََّل َوَّللاهِ َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َجَعَمِني َّللاه ََاَؿ َأَفُتِحبُُّو َِّلْبَنِتَؾ  ـْ  َياِتِي ََاَؿ َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو ِلبَ ُيِحبُّوَنُو ِْلُمه ـْ َءَؾ  َناِتِي
ََاَؿ َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو ِْلََخَواِتيِ  ُ ِفَداَءَؾ  ََاَؿ ََّل َوَّللاهِ َجَعَمِني َّللاه ََاَؿ ََّل َوَّللاهِ ََاَؿ َأَفُتِحبُُّو ِْلُْخِتَؾ  ِتَؾ  ََاَؿ َأَفُتِحبُُّو ِلَعمه ـْ 

ََاَؿ َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو لِ  ُ ِفَداَءَؾ  ََاَؿ َوََّل َجَعَمِني َّللاه ُ ِفَداَءَؾ  ََاَؿ ََّل َوَّللاهِ َجَعَمِني َّللاه ََاَؿ َأَفُتِحبُُّو ِلَخاَلِتَؾ  ـْ  اِتِي َعمه
ْمَبُو وَ  ْر ََ ـه اْغِفْر َذْنَبُو َوَطيِّ ََاَؿ َفَوَض ََ َيَدُه َعَمْيِو َوََاَؿ المهُي ـْ  ـْ يَ النهاُس ُيِحبُّوَنُو ِلَخاََّلِتِي ْف َفْرَجُو َفَم ُكْف َبْعُد َذِلَؾ َحصِّ

 اْلَفَتى َيْمَتِفُت ِإَلى َشْيٍء ((

 ]أحمد [

إذا أطمق بصره في فتاة ىذا الشاب نفسو لو رأػ شابًا آخر يحدؽ في أختو يمكف أف يغمي، ىذا مقياس، ىذا 
المقياس إذا طبقناه في حياتنا فمف نقع في مشكمة، وال قضية، وال معضمة، ينتيي كل شيء، أنت واقف وراء 

لطاولة، أماـ موظف، أنت موظف أمامؾ مراجع، لو كنت محمو أترضى أف يقوؿ لؾ: تعاؿ غدًا، وبعد غد، ا
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وتخمق لو مشكمة، تخوفو، أترضى أف تكوف محمو ؟ ال ترضى، أنت بائع، أترضى لو كنت شاريًا أف تغش، أف 
 يدلس عميؾ ؟ ال ترضى، ىذا المقياس، قاؿ: عامل الناس كما تحب أف يعامموؾ.

ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا جعل هللا لو واعظًا مف نفسو يأمره وينياه (()  )ِإَذا َأَراَد َّللاه

ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا عسمو((  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

قيل: وما عسمو ؟ ليس معنى أنو أطعمو عسبًل، أؼ يفتح لو عمبًل صالحًا قبل موتو، يرزقو عمبًل صالحًا، إف في 
ىداية الناس، إف في خدمتيـ، إف في بناء المساجد، إف في إطعاـ اليتامى، إف في رعاية الدعوة إلى هللا، إف في 

 األرامل، إف في تأميف الشباب في بيوت، إف في تزويج الشباب إذا: 

ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا عسمو َيل وما عسمو َاؿ يفتح لو عماًل صالحًا َبل موتو ِـ يقبضو عميو((  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا صير حوائج الناس إليو(())ِإذَ   ا َأَراَد َّللاه

 ىذا مقياس وهللا.

ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا صير حوائج الناس إليو((  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

فاإلنساف ال يضجر إذا سمح لؾ هللا عز وجل أف تخدـ خمقو، ىذا شرؼ عظيـ نمتو، وىذه مرتبة عالية، تفضل 
 اء لصرفيـ عنؾ إلى غيرؾ، قاؿ تعالى:هللا بؾ عمييا، ولو ش

ـْ﴾ ـه ََّل َيُكوُنوا َأْمَِاَلُك ـْ ُِ ََْومًا َغْيَرُك ْف َتَتَولهْوا َيْسَتْبِدْؿ   ﴿َواِ 

 [38] سورة دمحم: 

، ولكف اليمـو كميا مقدسة، ال تمف عمى هللا  ال تتدلل كثيرًا، أخي ما ارتاح، ال ترتاح ىي الدنيا لمعمل، كميا ىمـو
 قاؿ تعالى:عز وجل، 
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ـْ  ـْ َأْف َىَداُك ُ َيُمفُّ َعَمْيُك ـْ َبِل َّللاه َُْل ََّل َتُمنُّوا َعَميه ِإْساَلَمُك َِيَف﴾﴿َيُمنُّوَف َعَمْيَؾ َأْف َأْسَمُموا  ـْ َصاِد  ِلْْلِيَماِف ِإْف ُكْنُت

 [17] سورة الحجرات: 

ذا ما إذا جاء إنساف إلى وليمة، وما أكل، أخي ىا نحف جئنا، أما إذا أ كل يقوؿ: كثر هللا خيرؾ، إذا أكل شيًئا، وا 
أكل شيًئا آخر، إذا وضعوا لو صحوًنا، لكف ليس فييا طعاـ، انتظر ساعات، ومشى، أخي جئنا، يمف عميو، أما 

 لو أكل ال يمف عميو، بالعكس يشكره.

ـْ  َُْل ََّل َتُمنُّوا َعَميه ِإْساَلَمُك َِيَف﴾ ﴿َيُمنُّوَف َعَمْيَؾ َأْف َأْسَمُموا  ـْ َصاِد ـْ ِلْْلِيَماِف ِإْف ُكْنُت ـْ َأْف َىَداُك ُ َيُمفُّ َعَمْيُك  َبِل َّللاه

 [17] سورة الحجرات: 

 إذا كنتـ صادقيف في طمب اإليماف، ذقتـ حبلوة اإليماف، عندئذ ال تمنوف عمى هللا، بل هللا يمف عميكـ.

ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا صير حوائج ال  ناس إليو(())ِإَذا َأَراَد َّللاه

ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا عاتبو في منامو((  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

اإلنساف الصادؽ إذا كاف في طريق غمط يرػ منامًا فيو تحذير، معنى ىذا أنو غاؿ عمى هللا، فالعتاب في المناـ 
نفسو، جعل لو صير حوائج الناس إليو، طيره قبل موتو، عسمو، فقيو في الديف، زىده في الدنيا، بصره بعيوب 

 واعظًا مف نفسو يأمره وينياه، جعل غناه في قمبو.

 ىذه كميا مف عبلمات حب هللا لؾ، ىذا مقياس.

، وهللِا ىناؾ زيادة، 125، الطبيعية 350أجرػ أحدىـ تحميبل، يرػ في القائمة النسبة الطبيعية، يرػ النسبة عنو 
ت عميؾ ىذه الصفات فاشكر هللا عز وجل، ما طبقت األحاديث كميا معايير طبيعية، ىكذا المؤمف، فإذا طبق

 ىناؾ شيء آخر.
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 قبل أف ننتقل إلى السيرة أقرأ عميكـ مرة أخيرة األحاديث.

 ))إذا أراد هللا بعبد خيرًا جعل غناه في نفسو((. 

يِف وزىده في الدنيا وبصره بعيوبو َيُو ِفي الدِّ ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا َفقه  (())ِإَذا َأَراَد َّللاه

ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا جعل لو واعظًا مف نفسو يأمره وينياه((  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا عسمو َيل وما عسمو َاؿ يفتح لو عماًل صالحًا َبل موتو ِـ يقبضو عميو((  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا طيره َبل موتو((  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا صير حوائج الناس إليو(())ِإَذا أَ   َراَد َّللاه

ُ ِبَعْبٍد َخْيًرا عاتبو في منامو((  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

 وفي حديث أخير: 

ُ ِبَعْبٍده الخير عجل لو العقوبة في الدنيا((  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

والزيت والوحل صار أسود، اسكب عميو  ثوب أبيض عميو سواد فورًا تنظفو، أما ثوب أصمو أزرؽ، ومف الشحـ
لتر حبر ال يظير، ليس ىناؾ مشكمة، إذا كاف اإلنساف كمو ذنوب، كمو انحرافات، فبل يشعر عمى شيء، أما 

 النقي الظاىر فيشعر، كممة قاليا بمسانو قاؿ: 

 ))يا عائشة َمت كممة لو مزجت بمياه البحر ْلفسدتو ((

 ة.قالت: صفية قصيرة فقط، ىذه الكمم

 إذا شعر اإلنساف أف هللا عز وجل يتابعو كمما غمط في ضربة يفرح.

الدرس الماضي سيدنا ابف حذافة الذؼ حدثتكـ عنو كاف قائدًا لسرية فييا ثمانوف مف أصحاب رسوؿ هللا، وقد 
وقعوا في أسر ىرقل، وكيف أف ىرقل ممؾ الرـو عذبيـ، ووصل إلى قائدىـ ابف حذافة، وعرض عميو أف 
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، أو أف يضعو في بقرة مف النحاس، فييا زيت مغمي، وكيف أف ابف حذافة ىذا الصحابي الجميل قاؿ: يتنصر
وهللا ال أفعل، فجاء برجل، ووضعو أمامو في ىذه البقرة، فانفصل جمده عف لحمو فورًا، ثـ عرض عميو أف يزوجو 

ال أفعل، ثـ جاءه كتاب مف سيدنا  ابنتو، وأف يجعمو شريكو في الحكـ عمى شرط أف يتنصر، فأبى، قاؿ: وهللا
عمر يأمره أف يطمق سراحو، قاؿ: قبل رأسي، وانطمق، قاؿ: وهللا ال أفعل، إلى أف قاؿ لو: قبل رأسي، وخذ كل 
أصحابؾ، قاؿ لو: أما ىذه فنعـ، وقبل رأس ىرقل، ولما بمغ عمر ما فعل قاـ أماـ أصحابو جميعًا، وقبل رأسو 

 حذافة، طبعًا كاف في القسطنطينية استنبوؿ حاليًا مقر ىرقل. إكرامًا لو، ىذا سيدنا ابف

رجل عربي كاف ممكًا مف مموؾ الغساسنة في القسطنطينية، رجل مقيـ مع ىرقل كاف ممكًا مف مموؾ الغساسنة 
اسمو جبمة بف األييـ الغساني، مف آؿ جفنة، آخر مموؾ الغساسنة في بادية الشاـ، عاش زمنًا في العصر 

وقاتل المسمميف في دومة الجندؿ، وحضر معركة اليرموؾ، وىو عمى أطراؼ الجزيرة، ثـ أسمـ، وجاء  الجاىمي،
المدينة في عيد سيدنا عمر بف الخطاب، ممؾ جاء المدينة، وقد أعمف إسبلمو، سيدنا عمر رحب بو، وقربو منو، 

ميعًا رويتيا كثيرًا لكـ، ولكف اآلف فيذا ال تزاؿ عقميتو عقمية ممؾ، فمما كاف في الطواؼ، والقصة تعرفونيا ج
سوؼ نأخذ تتمتيا، فمما كاف في الطواؼ يبدو أف بدويًا مف قبيمة فزارة داس طرؼ ردائو الذؼ كاف يجر وراءه، 
فمما داس طرؼ ردائو انكشف عف كتفو فالتفت، وىو ممؾ إلى ىذا البدوؼ، وضربو ضربًة ىشمت أنفو، ىذا 

 لى سيدنا عمر ليشكو جبمة بف األييـ الممؾ الغساني.البدوؼ ليس لو إال عمر، توجو إ

يقوؿ: فمطـ جبمة عينو أو أنفو، فأمر عمر باالقتصاص منو، فقاؿ: يا أمير المؤمنيف أوعينو مثل عيني ؟ ىو مف 
سوقة الناس، وأنا ممؾ، وهللا ال أقيـ في بمد عمي بو سمطاف، فياجر إلى ببلد الرـو مرتدًا، ألنو رفض أف ينفذ 

 هللا، ضرب أنف ىذا البدوؼ، فيشميا، فمما أمر عمر أف يضرب أنفو رفض. حكـ

 ىناؾ شاعر صاغ ىذا الحوار ببعض األبيات، فيقوؿ لو:

 أصحيح ما ادعى ىذا الفزارؼ الجريح ؟ 

 قاؿ جبمة: لست ممف ينكر، أو يكتـ شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدؼ.

 ما زاؿ ظفرؾ عالقًا بدمائو، أو ييشمف آلف أنفؾ، وتناؿ ما فعمتو كفؾ. قاؿ عمر: أرِض الفتى، البد مف إرضائو،
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فقاؿ جبمة: كيف ذاؾ يا أمير المؤمنيف، ىو سوقة، وأنا صاحب تاج،ىذا مف عامة الناس، كيف ترضى أف يخرَّ 
 النجـ أرضًا.

، وتساوػ الناس أحرارًا لدينا يقوؿ لو عمر: نزوات الجاىمية ورياح العنجيية قد دفناىا، وأقمنا فوقيا صرحًا جديداً 
 وعبيدًا.

 قاؿ جبمة: كاف وىمًا ما جرػ في خمدؼ أنني عندؾ أقوػ وأعّز، أنا مرتٌد إذا أكرىتني.

فقاؿ عمر: عنق المرتد بالسيف تحذ عاَلـ نبنيو كل صدع فيو بشبا السيف يداوػ، وأعز الناس بالعبد بالصعموؾ 
 تساوػ.

، واستقبمو  ىرقل، وقربو، وأعطاه قصرًا، وأسكنو فيو، وتنصر. وارتد إلى ببلد الرـو

سقت ىذه القصة ألف اإلنساف أحيانًا بساعة غضب يرتكب حماقة يدفع ثمنيا طوؿ حياتو، وأحيانًا يدفع ثمنيا بعد 
 مماتو، وأحيانًا يخمد في النار بسبب موقف غير صحيح، ليذا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ت حزنًا طوياًل(())أَّل يا رب شيوة ساعة أوِر

يصنفوف المجرميف مع األغبياء، ألنو بساعة مف ساعات غضب قتل إنسانا، فحِكـ ثبلثيف سنة في السجف، غبي 
 جدًا، لذلؾ قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))َّل تغضب((

ة، بالخطأ داس ودائمًا اإلنساف المستقيـ ال يصل إلى مواقف حرجة، فيذا ارتدػ ثوبًا طويبًل، وىذا مخالف لمسن
ىذا البدوؼ طرؼ الثوب، انخمع مف كتفو، انزعج، التفت، فإذا بدوؼ، ضربو ضربًة ىشمت أنفو، البدوؼ شكاه إلى 

 عمر، عمر يقيـ الحق الناس سواسية كأسناف المشط.

َبْيِر   عف ُعْرَوة ْبِف الزُّ
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ََاَؿ َأمها َبْعُد َفِإنهَما َأْىَمَؾ النهاَس  ))َأفه اْمَرَأًة َسَرََْت ِفي َعْيِد َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ  ـه  ـَ ِفي َغْزَوِة اْلَفْتِح... ُِ َعَمْيِو َوَسمه
ََاُموا َعَمْيِو ا ِعيُف َأ ـْ الضه َذا َسَرَؽ ِفيِي ِريُف َتَرُكوُه َواِ  ـْ الشه ـْ َكاُنوا ِإَذا َسَرَؽ ِفيِي ـْ َأنهُي ٍد ْلَحده َوالهِذي َنْفُس ُمحَ ََْبَمُك مه
ُ َعَميْ  ـه َأَمَر َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـَ ِبِتْمَؾ اْلَمْرَأِة َفُقِطَعْت ِبَيِدِه َلْو َأفه َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمهٍد َسَرََْت َلَقَطْعُت َيَدَىا ُِ ِو َوَسمه

ََاَلْت َعاِئَشُة َفكَ  َجْت  ُ َيُدَىا َفَحُسَنْت َتْوَبُتَيا َبْعَد َذِلَؾ َوَتَزوه اَنْت َتْأِتي َبْعَد َذِلَؾ َفَأْرَف َُ َحاَجَتَيا ِإَلى َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
)) ـَ  َعَمْيِو َوَسمه

 ] البخارؼ [

ىذا التميز في المعاممة، ىذا يوجب اليبلؾ لؤلمة، أف الشريف إذا سرؽ ال يحاسب، والضعيف يحاسب، ابف 
بدو أنو كاف قبل اإلسبلـ عمى عبلقة مع جبمة بف األييـ، أراد أف حذافة رضي هللا عنو كاف في القسطنطينية، وي

يزوره فمعمو يعيده إلى حظيرة اإلسبلـ، فاآلف زاره في القسطنطينية في قصره المنيف، يقوؿ لو ابف حذافة: ويمؾ يا 
جديد،  جبمة، إف قصرؾ ىذا ألجمل مف القصر الذؼ يقيـ فيو ىرقل، قاؿ: أجل، ذاؾ قصرىـ القديـ، وىذا قصر

يقوؿ لو ابف حذافة: متاع الحياة الدنيا، وهللا عنده حسف المآب، سيدنا عمر بف عبد العزيز كمما دخل عمى 
 مجمس الخبلفة يتمو قولو تعالى:

ـْ ِسِنيَف ) ـْ َما َكاُنوا ُيوَعُدوَف )205﴿َأَفَرَأْيَت ِإْف َمتهْعَناُى ـه َجاَءُى ـْ َما َكا206( ُِ  ُنوا ُيَمتهُعوَف﴾( َما َأْغَنى َعْنُي

 [207-205] سورة الشعراء: 

يقوؿ لو جبمة: ىات ما عندؾ، فميس بيننا أحد، يقوؿ لو ابف حذافة: بمغني أف قيصر قد تغير عميؾ، فقاؿ جبمة: 
أفميذا رغبت في زيارتي ؟ يقوؿ لو: نعـ، ال تبتئس يا جبمة، فمعل هللا قد أراد بؾ خيرًا في ذلؾ، فقاؿ جبمة: أؼ 

أبا حذافة ؟ قاؿ: ومف يمنعؾ مف الرجوع إلى قومؾ واإلسبلـ، عد إلى دينؾ، عد إلى أمتؾ، عد إلى  خير يا
قومؾ، عد إلى المدينة، قاؿ: أبعد الذؼ قد كاف بعد الموقف مع عمر ؟ قاؿ حذافة: قد ارتد األشعث بف قيس، ثـ 

عث، األشعث لـ يمحق بقيصر مثمي، ولـ رجع إلى اإلسبلـ، في أمثمة أخرػ، فقاؿ جبمة: شتاف ما بيني وبيف األش
يتزوج ابنتو قيصر زوج ابنتو لجبمة، ابف حذافة قاؿ: بمغني أنؾ لست معيا عمى وفاؽ، فمـَ ال تطمقيا، قاؿ: 
أطمقيا وىي ابنة قيصر ؟ قاؿ: ولـ ال ؟ قاؿ: وقد ىجرتؾ ونشزت عنؾ، قاؿ: وكيف أعيش بعد ذلؾ، مف أيف 

 آكل إذا طمقتيا ؟.
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تحمل اليواف، قاؿ: تعني الرزؽ الذؼ يجريو عميؾ قيصر ؟ قاؿ: سنفرض لؾ عطاًء مف ديواف معنى ىذا 
 المسمميف، قاؿ: فيل أجد عندكـ ىذه العيشة ىنا ؟ رفاه كبير جدًا، يعني آثر ىذا الرفاه عمى كرامتو.

نا حرًا كريمًا، ال فقاؿ ابف حذافة: ىذه عيشة المموؾ يا جبمة، وليس في اإلسبلـ مموؾ، ولكنؾ سوؼ تعيش بين
 يتعبدؾ أحد، وال يمف عميؾ أحد.

 قاؿ جبمة: ليمطمني أعرابي جمف مف بني فزارة.

قاؿ: ذلؾ الحق، وال غطاطة عمى أحد، أيؤخذ منو الحق، أال تحب يا جبمة أف تقيـ في أرض تسوده كممة الحق ؟ 
مموكًا، وال أف يعيشوا سوقة، فيضيعوف بيف قاؿ: تمؾ آفة المموؾ يا ابف حذافة، ال يستطيعوف إف عزلوا أف يعيشوا 

 ذلؾ وذاؾ.

قاؿ: لو أف عمر والني الشاـ لكفاني ىذا اليواف، قاؿ: ما كاف لعمر أف يوليؾ شيئًا مف أمر المسمميف، وأنت ترػ 
أنؾ ممكًا عمييـ، وىـ سوقة، ما نضجت، لست أىبًل أف تكوف ممكًا عمييـ، قاؿ جبمة: أتضمف لي يا ابف حذافة أف 

قاؿ: نعـ، إنو ال يممؾ أف يردؾ،  عمر يقبمني عف عدت إليو ؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: بعد كل ىذا الذؼ صنعتو معو ؟ 
قاؿ: ويزوجني إحدػ بناتو ؟ قاؿ: ويزوجؾ إحدػ بناتو، قاؿ لو: أتضمف لي ذلؾ ؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: وأيف أسكف 

 في خص كالخص الذؼ ىو يقيـ فيو ؟ 

احدًا مف المسمميف، لؾ ما ليـ، وعميؾ ما عمييـ، قاؿ: يا ليتني أستطيع أف أفعل قاؿ: ويحؾ يا جبمة، ستكوف و 
 ىذا يا ابف حذافة، قاؿ: وما يمنعؾ ؟ قاؿ المصير الذؼ كتب عمي.

 انظر إلى أىل الشرؾ دائمًا: ىكذا هللا مقدر عمي، دائمًا المذنب المنحرؼ يتيـ األقدار.

ؿ: كممة واحدة تقوليا يا جبمة، ويتغير ىذا المصير كمو، قاؿ: ىييات قاؿ: ىذا مصيرؼ، ىكذا هللا كاتب عمي، قا
 يا ابف حذافة، إني أعرؼ بنفسي منؾ، ولكف لي رجاء حبذا لو قبمت.

طمب منو أف يتزوج ابف حذافة ابنتو فذىب إلى ابنتو، وقاؿ: يا بنيتي إف ابف حذافة يريد الرجوع إلى المدينة، وقد 
 ىناؾ مف ىو جدير بؾ مف فتياف العرب، طبعًا ىورجوت أف يحممؾ معو فيزوجؾ 
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 رفض أف يأخذىا لنفسو، قالت لو: امرأتؾ الرومية يا أبي ىي التي أوعزت إليؾ ذلؾ.

فقاؿ جبمة: إنؾ تعمميف أنني لست معيا اليـو عمى وفاؽ، قالت: فعبلـ تريد أف تقصيني عف القسطنطينية لترميني 
مدينة عامرة، قالت وردة: أنسيت يا أبي ما كنت تحدثني باألمس، ألـ  في الصحراء، فقاؿ: ليست صحراء إنيا

 تقل لي: إف أمير المؤمنيف يقيـ في خص حقير ال ترضاه أنت لخدمؾ وعبيدؾ.

ذكرتو بالكبلـ السابق، فقاؿ ليا جبمة: إنو عمر بف الخطاب زاىد في الدنيا، قالت: كبل بل تريد أف تقصيني عنؾ، 
برت أمي مف قبل، وصارت تبكي، قاؿ جبمة: ال وهللا إنؾ ألغمى الناس عندؼ، وما كنت تريد أف تقبرني كما ق

، قالت: فما بالؾ  ألصبر عمى فراقؾ، ولكنني أخاؼ عميؾ، قالت: مـّ ؟ قاؿ: أف يتزوجؾ عمج مف عموج الرـو
وطمبيا مني،  تريد أف تزوج عمتي عالية واحدًا منيـ، قاؿ: يا وردة قيصر أكرىني عمى ذلؾ، ليس لي خيار،

.  وأخاؼ أف يزوجؾ ىو أحد عموج الرـو

 طبعًا أنا ذكرت التفصيبلت ألف اإلنساف لما كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))مف أَاـ م َ المشركيف برأت منو الذمة((

صار تحت رحمتيـ، وتحت ضغوطيـ يمرغوف بو الوحل، ويضغطوف عميو، انظر ساعة غضب شيطاني جعمتو 
 شة البعيدة، والتي فييا إىانة لكرامتو.يعيش ىذه العي

نقطة دقيقة جدًا، يقوؿ لو: تمؾ المحنة التي ليس لي بيا يد فممو عميؾ يا ابف حذافة إف سألوؾ عني فقل ليـ: إني 
، وأعز، احؾ ليـ ما رأيت  ، بل أكـر ، أعيش في ىذا القصر المنيف كما يعيش قيصر الرـو سعيد في ببلد الرـو

والكراسي مف الذىب والطنافس والحرير والطيور المغردة، احؾ ليـ كل ذلؾ، وال تحؾ ليـ عف عندؼ مف الجوارؼ 
 ذلي وىواني وعذابي في ىذه الديار.

الذؼ أتمناه عمى كل مسمـ أف يعرؼ إذا بقي مع دينو، ومع إسبلمو، ومع طاعة ربو، ومع إقبالو عمى هللا، ومع 
ر مف التفصيبلت نقمت لكـ ىذه التفصيبلت، زوجوه امرأًة تأمره تطبيقو منيج ربو، وىذه قصة طويمة فييا كثي

وتنياه، ونشزت عنو، واستعمت عميو، وىجرتو، وأمروه أف يزوج أختو لعمج مف عموجيـ، وىو يخاؼ عمى ابنتو، 
أف يتزوجيا واحد منيـ، وىو في ذؿ، وكرامتو في الوحل، ىذا كمو ما جناه، لذلؾ ىذه القصة يمكف أف تكوف 
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 تفصيمية لحديث رسوؿ هللا الذؼ ورد في الجامع الصغير:  ترجمةً 

 ))مف أَاـ م َ المشركيف برأت منو الذمة((

أنت انكشفت، كنت مغطى فكشف، كنت في ظل هللا فكشفت، كنت تحت رحمة هللا فانكشفت، فاإلنساف عميو 
 دائمًا وأبدًا أف يبقى مع منيج هللا عز وجل.

: القصص تعم منا الشيء الكثير، السعيد مف اتعع بنفسو، ال مف اتعع بغيره، فكمما قرأت قصة، أييا اإلخوة األكاـر
ىذه قصة قديمة، ىذا جبمة بف األييـ الممؾ الغساني كاف ممكًا في ببلد الغساسنة، وحارب المسمميف في وقائع 

ساعة حمق، عديدة، في دومة الجندؿ، ثـ اىتدػ إلى هللا، وطاؼ حوؿ الكعبة، في ساعة غضب، ساعة ثأر، 
ساعة ثأر لكرامتو ارتكب ىذه األحموقة، فيشـ أنف األعرابي، فاحتكما إلى عمر، أمره أف يرضيو، قاؿ: أرض 
ف لـ ترضو لييشمف اآلف أنفؾ،  الفتى، البد مف إرضائو، لو أرضيتو النتيى األمر، مازاؿ ظفرؾ عالقًا بدمائو، وا 

اؾ يا أمير المؤمنيف، ىو سوقة، وأنا صاحب تاج،ىذا مف وتناؿ ما فعمتو كفؾ، فما تحمل، فقاؿ جبمة: كيف ذ
 عامة الناس كيف ترضى أف يخرَّ النجـ أرضًا.

يقوؿ لو عمر: نزوات الجاىمية، ورياح العنجيية قد دفناىا، وأقمنا فوقيا صرحًا جديدًا، وتساوػ الناس أحرارًا لدينا 
 وعبيدًا.

 أقوػ وأعّز، أنا مرتٌد إذا أكرىتني.قاؿ جبمة: كاف وىمًا ما جرػ في خمدؼ أنني عندؾ 

فقاؿ عمر: عنق المرتد بالسيف تحز، عاَلـ نبنيو، كل صدع فيو بشبا السيف يداوػ، وأعز الناس بالعبد 
 بالصعموؾ تساوػ.

، وتزوج ابنة قيصر، وعاش في ىذا الذؿ واليواف، ىي تأمره أف يرسل ابنتو إلى  ارتد، وذىب إلى ببلد الرـو
 أف يفعل كذا.الصحراء، تأمره 
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دائمًا وأبدًا أرجحكـ عقبًل أشدكـ  حبًا، هللا عز وجل أعطانا عقبل، وبيذا العقل نستطيع أف نحكـ، والنبي الكريـ 
 يقوؿ: 

 )) إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاَبتو((

مى ىذا السفر، قبل أف تقدـ عميو، قبل أف تقدـ عمى ىذه التجارة، قبل أف تقدـ عمى ىذا الزواج، قبل أف تقدـ ع
قبل أف تقدـ عمى ىذا الطبلؽ، قبل أف تقدـ عمى ىذه الشراكة تدبر عاقبتو دائمًا، ليكف عممؾ وفقًا المنيج اإلليي 

 دائمًا، ليكف عممؾ وفق ما أراد هللا، ال وفق ما تريد، أقوؿ لكـ كبلمًا صحيحًا:

 ﴿َفَمِف اتهَب ََ ُىَداَي َفاَل َيِضلُّ َوََّل َيْشَقى﴾

 [133طو:  ] سورة

وهللا الذؼ ال إلو إال ىو ما مف إنساف ضاؿ عمى وجو األرض إال بسبب خروجو عف منيج هللا، وما مف إنساف 
 شقي عمى وجو األرض إال بسبب خروجو عف منيج هللا، وىذه اآلية مف آيات هللا الدالة عمى عظمتو.

 ﴿َفَمِف اتهَب ََ ُىَداَي َفاَل َيِضلُّ َوََّل َيْشَقى﴾

 [133طو:  ] سورة

ـْ َيْحَزُنوَف﴾ ـْ َوََّل ُى  ﴿َفَمْف َتِب ََ ُىَداَي َفاَل َخْوٌؼ َعَمْيِي

 [38] سورة البقرة: 

َوـُ﴾ َْ  ﴿ِإفه َىَذا اْلُقْرَآَف َيْيِدي ِلمهِتي ِىَي َأ

 [9] سورة اإلسراء: 
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ؾ، في رضاؾ، في اجعل ىذا القرآف حكمًا في زواجؾ، في عممؾ، في حرفتؾ، في سفرؾ، في إقامتؾ، في غضب
ما أف يتعع،  عطائؾ، في منعؾ، في كل أحوالؾ، فاإلنساف إما أف يتبع أمر هللا، وا 

َمف عبد هللا بف جحش زوج مف ؟ زوج رممة بنت أبي سفياف، كاف معيا في الحبشة فتنصر، وعاقر الخمر، ومات 
 مرتدًا عبيد هللا.

 و نجح، والعقل ىو كما قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: فمذلؾ اإلنساف لما يتبع شيوتو انتيى، أما إذا حكـ عقم

 ))إنما الديف ىو العقل ومف َّل عقل لو َّل ديف لو((.

كما قمت لكـ: إذا كاف األخ في مغنـ كبير مف سفر، لكف عمى حساب ديتو فبل يسافر، إذا كاف المغنـ الكبير 
ف اآلخرة خير لؾ مف األولى، وهللا عز وجل عمى حساب استقامتو، عمى حساب انضباطو الشرعي فبل يسافر، أل

 قاؿ:

ـَ َربَِّؾ اْْلَْعَمى ) َر َفَيَدى )2( الهِذي َخَمَق َفَسوهى )0﴿َسبِِّح اْس ( َفَجَعَمُو 4( َوالهِذي َأْخَرَج اْلَمْرَعى )3( َوالهِذي ََده
ـُ اْلَجْيَر َوَما َيْخَفى﴾( ِإَّله َما َشاَء َّللاهُ 6( َسُنْقِرُئَؾ َفاَل َتْنَسى )5ُغَِاًء َأْحَوى )   ِإنهُو َيْعَم

 [7-1] سورة األعمى: 

ـَ َربِِّو َفَصمهى﴾04﴿ََْد َأْفَمَح َمْف َتَزكهى )  ( َوَذَكَر اْس

 [15-14] سورة األعمى: 
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 قد أفمح وردت في أربع مواضع، قاؿ تعالى:

اَىا﴾  ﴿ََْد َأْفَمَح َمْف َزكه

 [9] سورة الشمس: 

 ْفَمَح َمْف َتَزكهى﴾﴿ََْد أَ 

 [14] سورة األعمى: 

ـْ َخاِشُعوَف﴾0﴿ََْد َأْفَمَح اْلُمْؤِمُنوَف ) ـْ ِفي َصاَلِتِي  ( الهِذيَف ُى

 [2-1] سورة المؤمنوف: 

 ىذا ىو الفبلح، الفبلح أف تأتي هللا بقمب سميـ.

 والحمد  رب العالميف 
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 بو لنفسؾ( : أحب لمناس ما تح 027 - 044الدرس )

 01-12-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، وعىل أصحابو وآلو الطيبيف 
 الطاىريف.

، حدي يجاز النبي عميو الصبلة والسبلـ أييا اإلخوة األكاـر ث اليـو حديث موجز، وقد تكوف الببلغة في اإليجاز، وا 
صمى هللا مف نوع اإليجاز الغني، فقد قاؿ عميو الصبلة والسبلـ فيما رواه أنس بف مالؾ رضي هللا خادـ رسوؿ هللا 

ـَ َقاَؿ: عميو و سمـ  ، َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َحتهى ُيِحبه ِْلَِخيِو َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِو((  ))ََّل ُيْؤِمُف َأَحُدُك

 )متفق عميو(

 وكمكـ يعمـ أف أعمى درجات الحديث ما اتفق عميو الشيخاف، اإلماـ البخارؼ، واإلماـ مسمـ.

ـَ َقاَؿ:  وفي رواية أخرػ أوردىا اإلماـ أحمد في مسنده َعْف َأَنٍس َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ   َعَمْيِو َوَسمَّ

ـِ َما ُيِحبُُّو ِلَنْفِسِو ِمْف اْلَخْيِر((  ))ََّل ُيْؤِمُف َعْبٌد َحتهى ُيِحبه ِْلَِخيِو اْلُمْسِم

الحقيقة أف اإليماف قد يوجد، ولكف قد يكوف غير كاؼ لنجاة صاحبو، فأؼ إنساف أقر بوجود الممو فيو مؤمف، و 
 ه يكفي ؟ ال يكفي، فإذا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: لكف يا ترػ ىذا اإلقرار وحد

)) ـْ  ))ََّل ُيْؤِمُف َأَحُدُك

قد يكوف مؤمنا، ولكف ال يؤمف اإليماف الذؼ يجعمو يرقى في درجات القرب، ال يؤمف اإليماف الذؼ ينجيو مف 
وجود فقد دخمت فييا، ولكف عذاب هللا، فاإليماف واسع جدا، دائرة واسعة جدا، فإذا أقررت أف هللا سبحانو وتعالى م

ال بد مف التحرؾ إلى مركزىا، في مركزىا األنبياء، و حوؿ األنبياء الصديقوف، كبار المؤمنيف، فبل يؤمف أحدكـ 
بمعنى أنو ال يبمغ الدرحة الكاممة مف اإليماف، أو الدرجة المنجية مف اإليماف، أو الدرجة التي ترقى بو في 
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 ا.اإليماف إال إذا فعل كذا وكذ

ـْ َحتهى ُيِحبه ِْلَِخيِو َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِو((  ))ََّل ُيْؤِمُف َأَحُدُك

ىذا الكبلـ فسره المفسروف، ومف جممة ما قالوا: " المقصود مف جممة خصاؿ اإلميامف الواجبة أف يحب المرء 
خيو في اإلنسانية، ما ألخيو المؤمف، والحقيقة ىذا قيد، وىناؾ مف يفسر ىذا الحديث تفسيرا أوسع، حتى يحب أل

يحب لنفسو، المؤمف يتميز دائما أف انتماءه لكل البشر، لكف بيف أف تنتمي إلى اإلنسانية، وتبغض ما تفعمو 
اإلنسانية، وبيف أف تنتمي إلى جية معينة، وتبغض غيرىا، ال لشيء إال ألنو غيرؾ، فالمؤمف نظرتو واسعة 

 شاممة.

في اإليماف، أؼ أنت لف تكوف مؤمنا عمى النحو الذؼ يرضي هللا، لف تكوف اآلف ىذا الحديث يعد قاعد أصولية 
مؤمنا في الدرجة التي تنجو بيا مف عذاب هللا، لف تكوف مؤمنا في المستوػ الذؼ يقبمو هللا عزوجل إال إذا أحببت 

عمى كل كمما وسعت  لغيرؾ، ألخيؾ، إْف في اإلنسانية، و إْف في اإلسبلـ، و إْف في اإليماف، و إْف فيمف حولؾ،
الدائرة فأنت أرقى، ألف النبي بعثو هللا رحمة ميداة، و نعمة مزجاة، وقد تجدوف بعض الدوؿ المتقدمة التي تييئ 
لشعوبيا مستوػ معيشيا مرتفعا جدا، و راقيا جدا، و لكف ىذا عمى حساب بقية الشعوب، أنت ال ترضى عف ىذا 

توػ الرفيع عمى حساب أنقاض شعوب أخرػ، ىذه نظرة ضيقة، ال المجتمع الذؼ يعيشو أفراده في ىذا المس
 ترضى عف مجتمع إال إذا قاـ عمى العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

 ، والحقيقة قبل أف نتابع الحديث لو إضافة،   فمذلؾ النبي

ـْ َحتهى ُيِحبه ِْلَِخيِو َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِو((  ))ََّل ُيْؤِمُف َأَحُدُك

ه ألخيو ما يكره لنفسو، إذا كنت تحب ألخيؾ ما تحب لنفسؾ، وتكره لو ما تكره لنفسؾ فأنت في وحتى يكر 
 المستوػ الذؼ يرضي هللا عزوجل.

 : ـَ  النبي فيما رواه َأُبو ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ْفِسَؾ َتُكْف ُمْؤِمًنا(())... َوَأِحبه ِلمنهاِس َما ُتِحبُّ ِلنَ 

 )ابف ماجو(



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

759 

 

ىذا الذؼ ُيسأؿ عف شاب مف أجل الزواج، فيسألو السائل: با عميؾ، أنشدؾ هللا، ىل ترضاه البنتؾ ؟ وهللِا الذؼ 
ال إلو إال ىو لو قاؿ لو: نعـ، أو بمى، أرضاه البنتي، وىو في الحقيقة ال يرضاه البنتو فقد غش هللا ورسولو، وقد 

مة المسمميف، انطبلقا مف ىذا الحديث، أتزوجو ابنتؾ ؟ أتقبمو البنتؾ ؟ ادرس الوضع، لو جاءؾ ىذا غش عا
؟ مى أخبلقو، وعمى دينو وعمى سموكوالخاطب ىذا الخاطب يريد ابنتؾ ىل تقبل بو، أـ أف لؾ اعتراضات كثيرة ع
ى عواىنو، وأال تدقق في األمر، تقوؿ: إف كنت ال ترضاه لنفسؾ فبل ينبغي أف تقوؿ بسذاجة، وأف تمقي الكبلـ عم

إنو إنساف آدمي، ما معنى آدمي ؟ ىذه الكممة ال معنى ليا، إال أنو منسوب إلى بني آدـ، يعني يمشي عمى 
رجميف، ىذا معنى آدمي، ىل ترضاه البنتؾ فعبل ؟ ىذا الحديث دقيق، ىذا الطعاـ الذؼ تبيعو ىل تأكمو أنت؟ 

نؾ تشيد كيف ُيصنع، و كيف ُيطبخ، وكيف يعاَلج بالمواد، و تبيعو في مطعـ، ىل نفسؾ ىل تستسيغ أف تأكمو، إ
تأكمو أنت، ىذا الشيء الذؼ تركبو عند الناس ىل تفعمو في بيتؾ ؟ ىل تمدد ىذه التمديدات في بيتؾ ؟ شيء 

صنعو تقبمو دقيق جدا، ىذا المقياس يدخل معنا في المصالح والحرؼ والميف في الصناعات، ىذا الشيء الذؼ ت
لنفسؾ، تشتريو أنت في ىذا المستوػ، لذلؾ ىذا الذؼ يتوىـ أف الديف صبلة وصياـ وحج وزكاة، وانتيى األمر 
 فقد وقع في وىـ كبير، الديف أعظـ مف ذلؾ، الديف يقـو عمى ىذه العبادات، ألنو يقـو عمى أسس أخبلقية.

: إًذا: كما يقوؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَميْ  ـَ  ِو َوَسمَّ

 ))... َوَأِحبه ِلمنهاِس َما ُتِحبُّ ِلَنْفِسَؾ َتُكْف ُمْؤِمًنا((

أنا مرة التقيت مع خياط، لفت نظرؼ دخمو كبير، عنده بيتاف، بيت لمضيوؼ، فيو كل الغرؼ واألسرة والمرافق، 
ي شيخ نصحني أف أخيط فسألتو: أنت ورثت ىذيف البيتيف ؟ قاؿ: ال، ىذا مف جيدؼ، ومف عممي، قاؿ لي: ل

الثوب كما أخيطو لنفسي، قمت: وهللِا ىذه نصيحة ثمينة، وقاؿ: بفضل ىذه النصيحة أقبل الناس عمي، أف أخيط 
الثوب كما أخيطو لنفسي، ىذا سؤاؿ، ال تمتفت إلى الربح السريع، ال تمتفت إلى أمف تصبح غنيا في وقت قصير، 

، أصحاب الصناعات، أصحاب التجارات، أصحاب الخبرات، ىل التفت إلى نصيحة المسمميف، أصحاب الميف
ترضى أنت لبيتؾ ىذا ؟ لو طبقنا ىذا الحديث وهللِا ال أزيد وال أبالغ لحّمت كل مشكبلتنا، وفي الدرس الماضي 
 قمت لكـ: عامل الناس كما تحب أف يعامموؾ، وفي ىذا الدرس: أحب لمناس ما تحب لنفسؾ تكف مؤمنا.

راقب هللا عزوجل، لو أتاه طفل صغير ليشترؼ لحما يعطيو المحـ الذؼ يأكمو ىو، ىذا الطفل ليس لذلؾ المؤمف ي
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بإماكنو أف يراقبو، وال أف يقيـ عممو، وال أف يوجيو، لكف القصاب المؤمف ال يعطيو إال الشيء الذؼ يرضى هللا 
ما، أخطر شيء، وأعظـ ما في الديف أف عنو، حتى إنيـ قالوا: إف عظمة الديف أف كل عبلقة بيف اثنيف هللا بيني

أية عبلقة بيف اثنيف، بيف زوجيف، الزوج يتقي هللا في زوجتو، والزوجة تتقي هللا في زوجيا، والبائع يتقي هللا فيمف 
يبيعو، والمشترؼ يتقي هللا فيمف يشترؼ منو، أحيانا يكوف البائع مغدورا، أعطاؾ صنفا مكاف صنف خطأ، أخطأ 

 ، البائع قد يغفل عف مصمحتو.معؾ في الحساب

أخ طريـ مف إخواننا اشترػ حاجة مف بائع، ولـ يدخل في عمـ ىذا البائع أف األسعار قد ارتفعت أربعة أمثاؿ 
، وبعد أف اشترػ ىذه الحاجة عاد إليو، وقاؿ لو: إنني سأعممؾ أف الضرائب قد ارتفعت  نظرا الرتفاع الرسـو

قاؿ لو: أعطني الفرؽ، فأعطاه الفرؽ، بعد يوميف بفضل هللا عزوجل عاد كل  أالربعة أمثاؿ ىذه الحاجة، عندئذ
شيء إلى ما كاف عميو، فاإلنساف امتحف، فالمشترؼ يتقي هللا فيمف يشترؼ منو، والمشترؼ المؤمف يتمنى أف يربح 

ناؾ أدوية، تعالج بعض عميو أخوه، كيف يعيش إًذا ؟ الصانع يتقي هللا فيما يصنع، المزارع يتقي هللا فيما يزرع، ى
المزروعات ببعض األدوية ليا آثار في الصحة، فاية عبلقة بيف اثنيف هللا بينيما، حتى لو تعاممت مع طفل 
صغير، حتى لو تعامل الصغير مع الكبير، والضعيف مع القوؼ، والقوؼ مع الضعيف، الخبير مع الساذج، قاؿ 

 عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))غبف المسترسل ربا((

 غبف المسترسل حراـ، إًذا:  –بالمغة الدارجة  –المسترسل الغشيـ 

 ))... َوَأِحبه ِلمنهاِس َما ُتِحبُّ ِلَنْفِسَؾ َتُكْف ُمْؤِمًنا((

ـَ َعْف َأْفَضِل اإْلِ   يَماِف َقاَؿ: وفيما رواه اإلماـ أحمد في مسنده مف حديث ُمَعاٍذ َأنَُّو َسَأَؿ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََاَؿ: َوَماَذا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ؟ ََ  ِ، َوُتْعِمَل ِلَساَنَؾ ِفي ِذْكِر َّللاهِ،  َ، َوُتْبِغَض َّللِه اَؿ: َوَأْف ُتِحبه ِلمنهاِس َما ))َأْف ُتِحبه َّللِه
ـْ َما َتْكَرُه ِلَنْفِسَؾ، َوَأْف َتُقوَؿ َخيْ   ًرا، َأْو َتْصُمَت(( ُتِحبُّ ِلَنْفِسَؾ، َوَتْكَرَه َلُي

 )أحمد(
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 موطف الشاىد لممرة الثالثة: 

 ))َوَأْف ُتِحبه ِلمنهاِس َما ُتِحبُّ ِلَنْفِسَؾ((.

صمى هللا عميو و بل إف النبي جعل دخوؿ الجنة، و نياية اآلماؿ منوط بأف تحب لمناس ما تحب لنفسؾ، قاؿ 
َثِني َأِبي َعْف  فيما رواه اإلماـ أحمد َعْف َخاِلِد ْبِف َعْبدِ  سمـ ِ اْلَقْسِرؼِّ َوُىَو َيْخُطُب َعَمى اْلِمْنَبِر، َوُىَو َيُقوُؿ َحدَّ َّللاَّ

 : ـَ ؼ َأنَُّو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َجدِّ

ََاَؿ: َفَأِحبه ِْلَِخيَؾ َما تُ   ، ـْ ََاَؿ: َُْمُت: َنَع  ِحبُّ ِلَنْفِسَؾ(( ))َأُتِحبُّ اْلَجنهَة ؟ 

 )أحمد(

ـَ َقاَؿ:   ىذا الحديث رواه سيدنا أبو ذر، َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َنْيِف، َوََّل  ِْ ي ُأِحبُّ َلَؾ َما ُأِحبُّ ِلَنْفِسي ََّل َتَأمهَرفه َعَمى ا نِّ ي َأَراَؾ َضِعيًفا، َواِ  ـٍ(( َتَولهيَ ))َيا َأَبا َذرٍّ ِإنِّ  فه َماَؿ َيِتي

 )مسمـ(

ألف سينا عمر رضي هللا عنو عّيف واليا، أعطاه كتاب التولية، وقاؿ لو: خذ عيدؾ، وانصرؼ إلى عممؾ، واعمـ 
أنؾ مصروؼ رأس سنتؾ، وأنؾ تصير إلى أربع خبلؿ، فاختر لنفسؾ، إف وجدنا أمينا ضعيفا استبدلناؾ لضعفؾ، 

ف وجدن ْف جمعت وسممتؾ مف معرتنا أمانتؾ، وا  اؾ خائنا قويا استينا بقوتؾ، وأوجعنا ظيرؾ، وأحسنا أدبؾ، وا 
ف وجدناؾ أمينا قويِّا زدناؾ في عممؾ، ورفعنا لؾ ذكرؾ،  الجرميف جمعنا عميؾ المضرتيف , العزؿ والتأديب، وا 

 وأوطأنا لؾ عقبؾ، قاؿ تعالى: 

 ِف اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْْلَِميُف﴾﴿ََاَلْت ِإْحَداُىَما َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإفه َخْيَر مَ 

 )القصص(
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 : ـَ  َقاَؿ ِلي َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َنْيِف، َوََّل  ِْ ي ُأِحبُّ َلَؾ َما ُأِحبُّ ِلَنْفِسي ََّل َتَأمهَرفه َعَمى ا نِّ ي َأَراَؾ َضِعيًفا، َواِ  ـٍ(( َتَولهَيفه َما))َيا َأَبا َذرٍّ ِإنِّ  َؿ َيِتي

اإلنساف لو تأمر عمى اثنيف وكاف ضعيفا يستحي، القوؼ منيما منيما يجره إلى خانتو، و الضعيف منيما 
يستحي، إًذا يقع في الظمـ وىو ال يدرؼ، لكف الذؼ يتولى أمر اثنيف يجب أف يكوف حازما قوؼ الشخصية، وقافا 

 حي مف الناس إلى الدرجة التي يسكت فييا عف الحق، عند حدود هللا، وال تأخذه في هللا لومة الئـ، ال يست

ـٍ(( َنْيِف، َوََّل َتَولهَيفه َماَؿ َيِتي ِْ  ))ََّل َتَأمهَرفه َعَمى ا

 : صمى هللا عميو و سمـوقد روؼ عف عمي رضي هللا عنو أنو قاؿ: قاؿ لي النبي 

قرأ القرآف وأنت جنب، وَّل وأنت راك َ، ))يا عمي إني أرضى لؾ ما أرضاه لنفسي، وأكره لؾ ما أكره لنفسي، َّل ت
 وَّل وأنت ساجد((

موطف الشاىد، أف يا عمي إني أتمنى لؾ ما أتمناه لنفسي، وأكره لؾ ما أكره لنفسي، أما ىذا الذؼ يقولو الناس: 
ماذا تريد مف وجع الرأس ؟ ال دخل لؾ، عميؾ بنفسؾ، ىذه إذا قاليا اإلنساف وسط مف يحبو، ومع مف يستمع إليو 

 فقد خاف هللا ورسولو، ألف الديف ىو النصيحة.

يروػ أف أحد المؤمنيف اسمو دمحم بف واسع كاف يبيع حمارا لو، قاؿ لو رجل: أترضاه لي ؟ قاؿ: لو رضيتو ما 
 بعتو، وقع في حرج.

أعرؼ شخصا ذكر لي قصة ال تزاؿ مؤثرة في نفسي، عنده سيارة فييا عيب خطير، فباعيا، وقاؿ لي: بعتيا، 
و فرح، وكأنو انتصر عمى مف اشتراىا، قاؿ لي بالضبط: ألبساناه لواحد، عبارة أحفظيا تماما، وكاف وقتيا في وى

طرطوس سيارات تباع مباشرة، فذىب إلى ىناؾ، واشترػ مركبة تروؽ لو، اختارىا مف حيث الموف المناسب، 
ا زارني، وقد رأيتو واجما، قاؿ لي: ُضربت والقوة المناسبة، وجاء بيا إلى الشاـ، بعد أف أجرػ معامبلت تسجيمي

، كاف في حي المخيـ، فوقع في حادث، لكنو حادث وجيع،  سيارتي ضربا قاسيا جدا، وىو متألـ، في خامس يـو
فقمت لو: تذكر ما قمتو لي باألمس، يجب أف تحب لمناس ما تحب لنفسؾ، إذا أعممت عف عيبيا فبل مانع، فيناؾ 

ما تخفي العيب إذا أنت رضيت أف تكوف ىذه إلنساف، وأنت ال ترضاىا لنفسؾ، قاؿ لبائع مف يشترييا بعيبيا، حين
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 الحمار: أترضاه لي ؟ قاؿ: لو رضيتو لؾ لـ أبعو، فيو عيوب.

 : ـَ  َعْف النُّْعَماِف ْبِف َبِشيٍر َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َمَُِل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َساِئُر اْلَجَسِد ))َمَُِل اْلُمْؤِمِنيَف فِ  ـْ َوَتَعاُطِفِي ـْ َوَتَراُحِمِي ِى ي َتَوادِّ
َيِر َواْلُحمهى((  ِبالسه

 )مسمـ(

و ما ىذا الحديث يستنبط منو قطعا أف المؤمف يسره ما يسر أخاه المؤمف، و يريد لممؤمف ما يريده لنفسو، ويؤلم
 يؤلـ أخاه.

اآلف دخمنا في موضوع أساسي ومتعمق بيذا الديث، اإلنساف إذا تمنى أف يكوف متفردا عف الناس، أف يصل عمى 
 مرتبة ال يرقى إلييا أحد، قاؿ بعض العمماء في تفسير قولو تعالى: 

اُر اآْلَِخَرُة َنْجَعُمَيا ِلمهِذيَف ََّل ُيِريُدوَف ُعُمّوًا ِفي ََِبُة ِلْمُمتهِقيَف ) ﴿ِتْمَؾ الده  (﴾83اْْلَْرِض َوََّل َفَسادًا َواْلَعا

 )القصص(

العمو في األرض أف تتمنى أف تكوف دائما فوؽ الناس، أف تتمنى أف تكوف أعمى مف مستواىـ، تنزعج لو أف أحدا 
ف في الزواج،  ف في الغنى، وا  تحب أف تكوف اقترب منؾ، أو كاد أف يصل إلى مستواؾ، إف في العمـ الصالح، وا 

 فوؽ الناس، قاؿ تعالى: 

ََِبُة ِلْممُ  اُر اآْلَِخَرُة َنْجَعُمَيا ِلمهِذيَف ََّل ُيِريُدوَف ُعُمّوًا ِفي اْْلَْرِض َوََّل َفَسادًا َواْلَعا  (﴾83تهِقيَف )﴿ِتْمَؾ الده

يل يدخل في ىذه نبي: إف الرجل ليعجبو مف شراؾ نعمو أف يكوف مف أجود مف شراؾ نعل صاحبو، فموقد قيل ل
اآلية ؟ يتمنى أف يمبس شيئا متميزا، يحب إذا ارتدػ شيئا ال أحد يكوف في مستواه، إذا وجد اثنيف يمبساف مثمو 

وقيل لو: إف الرجل  صمى هللا عميو و سمـيشمخ بأنفو، ويقوؿ: ىذا المباس أكل عميو الدىر وشرب، وينزعو، فسئل 
 مف شراؾ نعل صاحبو، فيل يدخل في قولو تعالى: ليعجبو مف شراؾ نعمو أف يكوف مف أجود 
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ََِبُة ِلْممُ  اُر اآْلَِخَرُة َنْجَعُمَيا ِلمهِذيَف ََّل ُيِريُدوَف ُعُمّوًا ِفي اْْلَْرِض َوََّل َفَسادًا َواْلَعا  (﴾83تهِقيَف )﴿ِتْمَؾ الده

، َوَكاَف َرُجبًل َجِميبًل، َفَقاَؿ: َيا أجاب النبي إجابة دقيقة، فَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُجبًل َأَتى النَّ  ـَ ِبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
ِ ِإنِّي َرُجٌل ُحبَِّب ِإَليَّ اْلَجَماُؿ، َوأُْعِطيُت ِمْنُو َما َتَرػ َحتَّى َما ُأِحبُّ َأْف َيُفوَقِني َأحَ  ٌد ِإمَّا َقاَؿ: ِبِشَراِؾ َنْعِمي، َرُسوَؿ َّللاَّ

مَّا َقا  َؿ: ِبِشْسِع َنْعِمي، َأَفِمْف اْلِكْبِر َذِلَؾ ؟ َقاَؿ: َواِ 

، َوَغَمَط النهاَس((  ))ََّل، َوَلِكفه اْلِكْبَر َمْف َبِطَر اْلَحقه

 )أبو داود(

أؼ حينما ترػ أنؾ إذا تعارض الحق مع أىوائؾ وشيواتؾ فأنت أكثر مف أف تنصاع لمحق، لو جاءتؾ نصيحة 
 سؾ.مف طفل صغير، كبرت عميؾ نف

مرة اإلماـ أبو حنيفة كاف يمشي في الطريق، ورأػ طفبل صغيًرا عمى وشؾ أف يقع في حفرة، فقاؿ: با غبلـ إياؾ 
نؾ إف سقطت سقط العالـ  أف تشقط، قاؿ لو ىذا الطفل: بل أنت يا إماـ إياؾ أف تسقط، إني إف سقطت وحدؼ، وا 

لناس يعجبيـ ما تصنع، فإذا سقطت مف عيف هللا معؾ، ألنو قدوة، و مثل أعمى، كل الناس متعمقوف بؾ، كل ا
سقط الناس معؾ، بمعنى أحبطت طموحيـ، وأربكت تصورىـ، وأوقعتيـ في خمل، فمف عبلمة المتواضع أنو يقبل 
النصيحة مف أؼ إنساف، ولو كاف صغير الشأف، بطر الحق رّد الحق، أاّل ترضى بيذا الحق ؟ ىذا الحق 

ترفضو، ترػ أنؾ أكبر منو، أو ترػ أنؾ أكبر مف ىذا الناصح، وغمط الناس أؼ  يتعارض مع ما أنت عميو، إًذا
 أف تظمميـ.

قاؿ بعض العمماء: المسمـ الحق، المؤمف الحق إذا رأػ في أخيو المسمـ نقصا في دينو اجتيد في إصبلحو، يرػ 
عمى انفراد، دوف تشيير،  أخاه في وضع ال يرضي هللا، فيقوؿ: ال دخل لي، ال أريد أف أزعجو، ال، أنت مخمص،

التشيير فضيحة، ىناؾ نصيحة، وىناؾ فضيحة، يجب أف تختار النصيحة، ال أف تختار الفضيحة، فبقدر 
اإلمكاف بينؾ وبينو، قل لو: ىذه ال تجوز، ىذا التعامل ال يجوز، ىذه العبلقة ال تجوز، ىذه النزىة ال تجوز، ىذا 

 مسمميف.الموقف ال يجوز، أنت بيذا ضعضعت ثقة ال

بعض السمف الصالح كاف يقوؿ: أىل المحبة لو نظروا بنور هللا عطفوا عمى أىل المعاصي، مقتوا أعماليـ، ولـ 
كما قمت لكـ سابقا  –يمقتوىـ، ألنؾ إذا عرفت هللا عزوجل يجب أف يتسع صدرؾ لكل الناس، أبو حنيفة النعماف 

، والغناء  – ما إذا كاف مف امرأة، قوال واحدا، باإلجماع، لو أف المرأة كما تعمموف حراـ، وال سي –لو جار مغفٍّ
قالت: أشيد أف ال إلو إال هللا فصوتيا عورة، لذلؾ النبي أمرىا إذا أخطأ اإلماـ في الصبلة أف تصفق، ال أف 
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رأ تقوؿ: سبحاف هللا، الرجاؿ يقولوف: سبحاف هللا، أما المرأة فتصفق، ألف صوتيا عورة وىي في الصبلة، وىي تق
، كاف طواؿ الميل يقوؿ: القرآف، فكيف إذا غنت، وكسرت صوتيا و أالنتو ؟   فأبو حنيفة النعماف لو جار مغفٍّ

 ليـو كريية و طعاف خمس      أضاعوني وأي فتى أضاعو

في أحد األياـ لـ يسمع صوتو، أيقف أنو موقوؼ، فذىب وشفع لو عند صاحب الشرطة، وخّمصو، وفي طريق 
: يا فتى ىل أضعناؾ ؟ وكانت توبتو عمى يده، فالداعية إلى هللا عزوجل نَفسو طويل، وُأفقو واسع، العودة قاؿ لو

 و صدره رحب، يتسع حتى لمعصاة، ولكف ال يمقتيـ، بل يمقت عمميـ.

صمى هللا عميو و سيدنا عمر لما دخل عمير بف وىب عمى سيدنا رسوؿ هللا، وقاؿ: وهللِا دخل عمير عمى النبي 
لخنزير أحبُّ إلي منو، و خرج مف عنده وىو أحب إلي مف بعض أوالدؼ، ىذا أخوؾ في هللا، كاف منحرفا، وا سمـ

 كاف عاصيا، فمما عاد إلى هللا دخل في قمبؾ.

اآلف ىناؾ موضوع ثالث، إذا رأيت فضيمة دينية في إنساف، ىل ىناؾ ما يمنع أف تتمنى أف تكوف فييا ؟ قيل: 
 في ىذا المجاؿ، لقولو تعالى:  ال، بالعكس، يجب أف تغار

 ﴿ِخَتاُمُو ِمْسٌؾ َوِفي َذِلَؾ َفْمَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَف﴾

 )المطففيف(

 ولقولو تعالى: 

ِِْل َىَذا َفْمَيْعَمِل اْلَعاِمُموَف )  (﴾60﴿ِلِم

 )الصافات(

 فالتنافس في أمر اآلخرة محمود.

يف يجب أف تغار منو، يجب أف تغبطو، أو يجبأف تحسده اآلف موضوع آخر، لو أف إنسانا سبقؾ في أمور الد
ـَ َقاَؿ:صمى هللا عميو و سمـكما قاؿ النبي  ِ ْبِف ُعَمَر َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  ، َعْف َعْبِد َّللاَّ
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ُ اْلُقْرآَف َفُيَو َيتْ  َنَتْيِف، َرُجٌل آَتاُه َّللاه ِْ ُ َماًَّل َفُيَو )) ََّل َحَسَد ِإَّله ِفي ا ُموُه آَناَء المهْيِل َوآَناَء النهَياِر، َوَرُجٌل آَتاُه َّللاه
 ُيْنِفُقُو آَناَء المهْيِل َوآَناَء النهَياِر ((

 )متفق عميو(

والحسد ىناؾ كما قاؿ شراح الحديث بمعنى الغبطة، أؼ تتمنى أف تكوف في مستواه مف دوف أف تزوؿ النعمة عف 
 سد فأف تتمنى زواليا عف أخيؾ لمتحوؿ إليؾ، ىذه صفة ذميمة، فالنبي قاؿ: أخيؾ، أما الح

ُ اْلُقْرآَف َفُيَو َيْتُموُه آَناَء المهْيِل َوآَناَء النهَياِر، َنَتْيِف، َرُجٌل آَتاُه َّللاه ِْ ُ َماًَّل َفُيَو  )) ََّل َحَسَد ِإَّله ِفي ا َوَرُجٌل آَتاُه َّللاه
 ْيِل َوآَناَء النهَياِر ((ُيْنِفُقُو آَناَء المه 

 : ـَ  َعْف َأِبي َكْبَشَة اأْلَْنَماِرؼِّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ َماًَّل َوِعْمًما َفُيَو َيْعَمُل ِبِعْمِمِو ِفي  اِلِو، ُيْنِفُقُو ِفي َحقِِّو، َوَرُجٌل مَ ))َمَُِل َىِذِه اْْلُمهِة َكَمَِِل َأْرَبَعِة َنَفٍر، َرُجٌل آَتاُه َّللاه
َِْل الهِذي َيعْ  ُِْل َىَذا َعِمْمُت ِفيِو ِم ـْ ُيْؤِتِو َماًَّل، َفُيَو َيُقوُؿ: َلْو َكاَف ِلي ِم ُ ِعْمًما، َوَل ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى آَتاُه َّللاه َمُل، 

: َفُيَما ِفي اْْلَْجِر َسَوا ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ ُيْؤِتِو ِعْمًما، َفُيَو َيْخِبُط ِفي َماِلِو ُيْنِفُقُو ِفي َغْيِر َّللاه ُ َماًَّل، َوَل ٌء، َوَرُجٌل آَتاُه َّللاه
ُِْل َىَذا َعِمْمُت ِفيِو ِمِْلَ  ُ ِعْمًما َوََّل َماًَّل َفُيَو َيُقوُؿ: َلْو َكاَف ِلي ِم ـْ ُيْؤِتِو َّللاه ََاَؿ َرُسوُؿ  الهِذي َيْعَمُل، َحقِِّو، َوَرُجٌل َل
: َفُيَما ِفي اْلِوْزِر َسَواٌء (( ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه  َّللاهِ َصمهى َّللاه

 )ابف ماجو، وأحمد(

أحيانا تجد غنيا مؤمنا ينفق عمى اليتامى واألرامل وعمى الشباب، وفي موضوع الزواج، وموضوع المعالجات 
دمة الخمق، أنت أحيانا تقوؿ: ليتني غني مثمو، تتمنى أف الجراحية، كمما قصده إنساف لباه، يعمل ليبل نيارا في خ

 تكوف مثمو، تقوؿ: آه لو أنني أممؾ كما يممؾ ألنفقتو كما ينفق، قاؿ لمف تمنى ذلؾ: 

 ))َفُيَما ِفي اْْلَْجِر َسَواٌء((

سبحا، ألف نية المؤمف خير مف عممو، ونية الكافر شر مف عممو، أحيانا الكافر يقوؿ: لو معي ماؿ لبنيت م
 وبنيت )شالي(.
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إذا رأيت أحدا فاقؾ في الدنيا فبل ينبغي أف تتمنى أف تكوف مثمو، لقولو تعالى في قصة قاروف حيف خرج عمى 
 قومو في زينتو: 

َِْل َما ُأوتِ  ْنَيا َيا َلْيَت َلَنا ِم ََاَؿ الهِذيَف ُيِريُدوَف اْلَحَياَة الدُّ ََْوِمِو ِفي ِزيَنِتِو  ـٍ ﴿َفَخَرَج َعَمى  ََاُروُف ِإنهُو َلُذو َحظٍّ َعِظي َي 
(79﴾) 

 )القصص(

بالمناسبة، أنا أقوؿ لكـ اآلف: قل لي ماذا تتمنى أقل لؾ مف أنت، بالضبط ماذا تتمنى ؟ أحيانا المؤمف يتمنى أف 
قبالو جّيدا، ذكره يقًظا، يفيـ القرآف كمو، أف يكوف عالما، أف يك وف داعية، أف يكوف إيمانو عاليا، صبلتو متقنة، وا 

يسخره هللا في خدمة الخمق، قل لي ماذا تتمنى أقل لؾ مف أنت، وىناؾ إنساف إذا أراد أف يحمـ فإنو يحمـ ببيت 
مساحتو كذا، وجيتو كذا، مركبة نوع كذا، وموديل كذا، فعمى ىوػ الخياؿ، خيالؾ أيف يسير ؟ اعمـ أنؾ معو، قل 

 لي ماذا تتمنى أقل لؾ مف أنت.

 الى: أما قولو تع

ـْ َعَمى َبْعٍض﴾ ُ ِبِو َبْعَضُك َل َّللاه  ﴿َوََّل َتَتَمنهْوا َما َفضه

 (32)النساء: مف اآلية 

ر ىذا بالحسد،   فسِّ

ـْ َعَمى َبْعٍض﴾ ُ ِبِو َبْعَضُك َل َّللاه  ﴿َوََّل َتَتَمنهْوا َما َفضه

ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني، حتى إف اإلماـ الغزالي رحمو هللا يقوؿ: ليس في اإلكاف أبدع مما كاف، أؼ 
 ىذا الذؼ أنت فيو ىو أكمل ما يكوف بالنسبة إليؾ، ىذا الذؼ يرضيؾ.

يق  لـ يندـ  tإًذا يجب أف تحزف أييا المؤمف لفوات الفضائل الدينية، وال يجب أف تحزف لفوات الدنيا، فسيدنا الصدِّ
 عمى شيء فاتو مف الدنيا قط.
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 ضوع، بعض المواقف المشرفة لبعض العمماء.اآلف عندنا خاتمة ليذا المو 

قاؿ دمحم بف واسع البنو: " أّما أبوؾ يا بني فبل كّثر هللا في المسمميف مثمو "، لماذا يدعو عمى نفسو، كاف ال 
 يرضى عف نفسو، فكيف يحب لممسمميف أف يكونوا مثمو، يتمنى أف يكوف الناس أرقى منو، ىذا المؤمف.

إذا خّص هللا إنسانا بشيء تفوؽ بو، وذكره لممناس ليقتدوا بو، أو ليتحمسوا، أو ليغاروا،  إال أف ىناؾ حالة خاصة،
 حينما كاف يقوؿ: صمى هللا عميو و سمـفيذه عمى حسب النية، فالنبي 

ـَ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َوََّل َفْخَر ((  ُد َوَلِد آَد  ))َأَنا َسيِّ

 )الترمذؼ(

 قة.أنا ال أفتخر، لكنني أعممكـ الحقي

 سيدنا ابف مسعود قاؿ: " ما أعمـ أحدا أعمـ بكتاب هللا مني "، طبعا لنيتو أف يتعمـ الناس منو.

 ابف عباس يقوؿ:

 ))إني ْلمر عمى اآلية في كتاب هللا، فأود أف الناس كميـ يعمموف منيا ما أعمـ((

 اإلماـ الشافعي يقوؿ: 

 ())وددت أف الناس تعمموا ىذا العمـ، ولـ ُينسب إلّي(

 فيو منكر لذاتو

 )) وددت أف الناس تعمموا ىذا العمـ، ولـ ُينسب إلّي((

 يعني مف دوف أف ينسب إلي.

ىذا الحديث مرة ثانية يعد مف أصوؿ طريق اإليماف، يعد مف قواعد اإليماف، الحديث رواه أنس بف مالؾ خادـ 
ـَ َقاَؿ: ، َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ صمى هللا عميو و سمـالرسوؿ هللا   َعَمْيِو َوَسمَّ



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

769 

ـْ َحتهى ُيِحبه ِْلَِخيِو َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِو((  ))ََّل ُيْؤِمُف َأَحُدُك

 )متفق عميو(

صمى هللا عميو ىذا الحديث العظيـ ال تختصره إذا كاف عندؾ تفاحة كبيرة قمت ألخيؾ: خذ ىذه، وىكذا قاؿ النبي 
يل عميؾ، وأف أحببتيا، ولكف خذىا أنت، الحديث أعمق مف ذلؾ، ، األمر أعمق مف ذلؾ، أمر التفاحة سو سمـ

في مصمحتؾ وحرفتؾ، أنت نجار، أنت كيربائي، أنت صانع صاحب مينة، الشيء الذؼ ترضاه لنفسؾ، اصنعو 
لمناس، الشيء الذؼ تشتيي أف تأكمو بعو ليـ، الشيء الذؼ تمبسو بعو إياىـ، إال إذا كاف ىناؾ بضاعة مستواىا 

،  و سعرىا رخيص جدا، وأبمغت ذلؾ، أما في األصل فينبغي أف تحب لمناس ما تحب لنفسؾ.  متدفٍّ

األف كمقدمة قبل أف نتحدث عف عَمـ مف األعبلـ الحقيقة أف أحب في ىذا الدرس درس األحد أف أعطيكـ نماذج 
لعمـ، و قد نجد أىل مف صفوة البشر، اليـو مع أحد أولياء هللا الصالحيف، ىو مف أىل القرب، قد نجد أىل ا

 الجياد، و قد نجدأىل السخاء والبر، واآلف مع عَمـ مف أعبلـ القرب.

بشر الحافي كمكـ تسمعوف بو، كاف رجبل مسرفا عمى نفسو، غارقا في المعاصي والشرب والقياف والغناء، وما إلى 
رؽ بابو، الذؼ طرؽ الباب طبعا فتح لو خادمو، قاؿ لو: قل ل ًً سيدؾ: إف كاف حرِّا فميفعل ما ذلؾ، يروػ أنو ُط

ف كاف عبدا فما ىكذا تصنع العبيد، ىذا كاف في حاؿ سكر وغيبوبة وشراب ومعصية، بمغت ىذه الكممة  يشاء، وا 
 مف نفسو مبمغا بميغا، فصحا مف سكرت، ولحق بيذا الطارؽ حافيا، حتى سمي بشر الحافي.

ا نصر، قاؿ لي بشر ابف الحارث الحافي: أحدثؾ عف واآلف مع بعض مف قصصو وأقوالو، ىذاغ اإلنساف يكنى أب
بدّو أمرؼ، قاؿ: بينما أنا أمشي رأيت قرطاسا عمى وجو األرض فيو اسـ هللا، ورقة عمييا اسـ هللا تعالى، فنزلت 
إلى النير فغسمتو، وكنت ال أممؾ مف الدنيا إال درىما فيو خمسة دوانق، فاشتريت بأربعة دوانيق مسكا، وبدانق 

ورد، وجعمت أتتبع اسـ هللا تعالى في القرطاس، وأطيبو، ثـ رجعت إلى منزلي فنمت، فأتاني آت في منامي ماء 
 فقاؿ: يا بشر، كما طيبت اسمي ألطيبف اسمؾ، وكما طيرتو ألطيرف قمبؾ، قاؿ تعالى: 

ـْ َشَعاِئَر َّللاهِ َفِإنهَيا ِمْف َتْقَوى اْلُقُموِب﴾  ﴿َوَمْف ُيَعظِّ

 )الحج(
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نا تباع ليس في ببلدنا، في بعض ببلد الغرب تباع أحذية في أسفميا كممة )هللا(، أو في أسفميا صورة الكعبة، أحيا
 فاإلنساف يجب أف ينتبو، ألنو: 

ـْ َشَعاِئَر َّللاهِ َفِإنهَيا ِمْف َتْقَوى اْلُقُموِب﴾  ﴿َوَمْف ُيَعظِّ

ا العارؼ با: " أنا عشت إلى زمف إف لـ أعمل فيو لو كممة رائعة جدا، ونحف في أمّس الحاجة إلييا، يقوؿ ىذ
بالجفاء لـ يسمـ ديني "، أؼ في زمف الفتف واالختبلط إذا كاف لطيفا كثيرا، ىذه صافحتيا، وىذه ابتسمت في 
وجييا، وىذه استحييت منيا، وىذا أخذؾ إلى غداء فيو غناؿء وطرب و نساء، تقوؿ: أنا مف طبعي أف أستحي، 

ي فقد ذىب دينؾ إًذا، فنحف في زمف ال ينفع معو إال بعض الجفاء، وشيء مف الجمود، تقوؿ: إذا كنت تستح
وهللِا استححيت فصافحتيا، استحييت فذىبت معيـ، ىذه السيرة غير الئقة، كممة استحييت ذىب بيا دينؾ، فقاؿ: 

ائعة جدا، لزوجة طائشة أروع، " نحف زمف إف لـ نعمل فيو بالجفاء لـ يسمـ ديننا "، كممة )ال( لصديق يحرجؾ ر 
 لشريؾ يريد أف يأكل ماال حراما أشد روعة، كممة )ال(.

 في بعض مناجاتو كاف بشر الحافي يقوؿ:

  

 ))لقد شيرني ربي في الدنيا، فميتو َّل يفضحني يـو القيامة((

  

 ؿ:القضية ليست سيمة، أف تكوف مشيورا، أف يشار إليؾ بالبناف، أف يعرفؾ الناس جميعا، قا

 )) لقد شيرني ربي في الدنيا، فميتو َّل يفضحني يـو القيامة، وما أَبح مِمي ُيَظّف بي ظف، وأنا عمى خالفو((

ىنا نقطة ميمة جدا، إذا كنت مظنة صبلح، والناس يظنونؾ شيئا ممتازا، يظنوف فيؾ األمانة والورع، والصدؽ 
ضباط في بيتؾ وعممؾ وسفرؾ وحضرؾ، مف الفضيحة واالستقامة، والتقوػ والصبلح، واإلقباؿ واألحواؿ، واالن

 الكبرػ أف تكوف في مستوػ أقل مف ظف الناس بؾ، فكاف يقوؿ: 
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 ))وما أَبح مِمي ُيَظّف بي ظف، وأنا عمى خالفو((

 قاؿ:

 ))ينبغي أف أكوف أكِر مما يظف بي((

دعية: الميـ إني أعوذ بؾ أف أقوؿ ليذا كنت أقوؿ لكـ ": أربعة أدعية أتفاعل معيا تفاعبل عجيبا، بعض ىذه األ
قوال فيو رضاؾ ألتمس بو أحدا سواؾ، أعوذ بؾ أف أتزيف لمناس بشيء يشينني عندؾ، أعوذ بؾ أف يكوف أحد 

 أسعد بما عممتني مني، أعوذ بؾ أف أكوف عبرة ألحد مف خمقؾ.

 كاف يقوؿ ىذا العارؼ با:

خفاء مكانو عن  يـ(())غنيمة المؤمف غفمة الناس عنو، وا 

كثرة الظيور تقصـ الظيور، فإذا كنت خافيا عف الناس، ولـ يعرؼ الناس مكانؾ فيذه نعمة ال يعرفيا إال مف 
 فقدىا.

 لو دعاء رائع، يقوؿ فيو:

 ))الميـ استر، واجعل تحت الستر ما تحب، فربما سترت عمى ما تكره((

 عمى الطاعات  فاف هللا ستره، ولكف ستره عمى المعاصي، البطولة أف يسترؾ هللا

 ))الميـ استر، واجعل تحت الستر ما تحب، فربما سترت يا رب عمى ما تكره ((

 وكاف يقوؿ: 

 ))يا أخي بادر بادْر، فإف ساعات الميل والنيار تذىب اْلعمار((

 أبمغ كممة قاليا سيدنا عمر بف عبد العزيز:

 ))الميل والنيار يعمالف فيؾ((
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سنة، ثبلثيف سنة، تجد اختبلفا كبيرا جدا، مف فعل ىذا فيؾ ؟ تعاقب الميل  انظر إلى صورتؾ قبل خمس وعشريف
 والنيار،

 ))الميل والنيار يعمالف فيؾ، فاعمل فييما ((

 الصالحات، حتى يكوف الوقت مستثمرا، وليس منفقا.

 ماتت أخت بشر، فأشار إشارة لطيفة، لكنيا ليست قاعدة، قاؿ:

  سمبو هللا مف يؤنسو(( )) إف العبد إذا َّصر في طاعة هللا

أحيانا ربنا عزوجل مف تكريمو لمعبد أف يجعل عمر زوجتو مقارنا لعمره، أحيانا تموت قبيمو، تختمف حياتو، إف 
ف لـ يتزوج لـ يجد مف يخدمو، وال مف يؤنس وحشتو، وال مف يسكف إليو،  تزوج كاف أىمو ضده، وأوالده ضده، وا 

 ه متقاربا مع عمر زوجتو.فمف إكراـ هللا لمعبد أف يجعل عمر 

يقاؿ: إف بشر بف الحارث لقيو رجل فجعل يقبمو ويقوؿ: يا سيدؼ يا أبا نصر، فمما وّلى تغرغرت عينا بشر 
بالدموع، وقاؿ: " رجل أحب رجبل عمى خير توىمو، لعل المحب قد نجا، والمحبوب ال ُيدرػ ما حالو "، ىذا 

المحب قد نجا، والمحبوب ال ُيدرػ ما حالو "، لقيو رجل فجعل يقبمو إنساف ظف فيو الصبله فأحبَّو، نفذ، " لعل 
 ويقوؿ: يا سيدؼ يا أبا نصر، فمما وّلى تغرغرت عينا بشر بالدموع، وقاؿ:

 ))رجل أحب رجال عمى خير توىمو، لعل المحب َد نجا، والمحبوب َّل ُيدرى ما حالو((

مميا، فقيل لو: أتشتيي منيا شيئا ؟ قاؿ: ال، وهللِا، ولكنني مرة وقف بشر عمى بائع فاكية، فنظر إلى ىذه الفاكية 
نظرت في ىذا الذؼ ُيطَعـ ىذه الفاكية كيف يعصي هللا ؟ الشفافية، يأكل البرتقاؿ والتفاح وما شاكل ذلؾ، 
يشترؼ، معو ماؿ، يضع الفاكية عمى الطاولة، ويأكل، ويدعو الناس إلى الطعاـ، كيف يعصي هللا ؟ كيف تتقوػ 

 ى معصيتو برزقو ؟عم
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مرة قاؿ لو رجل: مالي أراؾ يا بشر مغموما ؟ لماذا أنت مغمـو منقبض ؟ قاؿ: " ما لي ال أكوف مغموما، وأنا 
رجل مطموب ؟ "، إذا كاف الواحد مطموبا ال يناـ الميل، هللا عزوجل يطمب اإلنساف، يوقفو، ويجرؼ معو تحقيقا 

نظرة، وعمى كل درىـ أنفقو وكسبو، قاؿ لو: مالي أراؾ يا بشر مغموما دقيقا، يحاَسب عمى كل حركة وسكنة وكل 
 ؟ قاؿ: وكيف ال أكوف مغموما، وأنا رجل مطموب ؟ لعدالة هللا عزوجل.

أال تعرفوف ىذا الذؼ طاؼ حوؿ الكعبة وقاؿ: يا رب اغفر لي ذنبي، وال أظنؾ تفعل، كاف وراءه رجل فقاؿ: 
هللا ! قاؿ لو: ذنبي عظيـ، قاؿ: فما ذنبؾ ؟ دخل بيتا، وقتل رجبل، وطمب  سبحاف هللا ! ما أشد يأسؾ مف رحمة

مف زوجتو أف تعطيو كل ما تممؾ، أعطتو دنانير ذىبية، فقتل ابنيا األوؿ، فمما رأتو جادة في قتل الثاني أعطتو 
 درعا مذىًبا، تسمميا، وتأمميا، وأُعِجب بيا، فإذا عمييا بيتاف مف الشعر:

اضي اْلرض أسرؼ في القضاء            وحاجبػػػػاه إذا جار اْلمير  َو

 لقاضي اْلرض مف َاضي السمػاء             فويل ِـ ويل ِـ ويػػػػػل

وقع مغشيا عميو مف وقتو، وتوجو إلى الكعبة، وىو يقوؿ: رب اغفر لي، وال أظنؾ تفعل، قاؿ: " وكيف ال أكوف 
 مغموما، وأنا رجل مطموب ؟ ".

عند بشر إذ جاءه رجل فسألو عف مسألة، اإلنساف كمما كاف جبانا في الفتوػ فيذه فضيمة،  قاؿ بعضيـ: كنت
 الفتوػ خطيرة جدا، جسر إلى جينـ، قاؿ: جاءه رجل فسألو عف مسألة، أطرؽ مميا، ثـ رفع رأسو، فقاؿ:

ـ أني أخاؼ أف ))الميـ إنؾ تعمـ أني أخاؼ أف أتكمـ، الميـ إنؾ تعمـ أني أخاؼ أف أسكت، الميـ إنؾ تعم
 تأخذني فيما بيف السكوت والكالـ((

ف كاف يعمموسكت  ذا  –أكثر راحة لو  -إف تكمـ بجيل قد وقع في غضب هللا، وا  أيضا وقع في غضب هللا، وا 
 أحب أف يحّير اآلخريف، ال تكمـ وال سكت، فالقضية دقيقة جدا، قاؿ:
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ـ أني أخاؼ أف أسكت، الميـ إنؾ تعمـ أني أخاؼ أف )) الميـ إنؾ تعمـ أني أخاؼ أف أتكمـ، الميـ إنؾ تعم
 تأخذني فيما بيف السكوت والكالـ (( 

 مرة دخل إلى بيتو، وتأمل مميا، وقاؿ

:))تفكرت في بشر النصراني، وبشر الييودي، وبشر المجوسي، فقمت: مف سبق منؾ حتى خصؾ هللا بيذا 
 مف خاصتو، وألبسني لباس أحبائو (( اليدى ؟ تفكرت في فضل هللا عمي، وحمدتو عمى أف جعمني

أعداء هللا َبَشر، يزنوف، ويشربوف الخمر، ويعتدوف، و ينغمسوف في المبلىي، و يتحدوف، نعمة اليدػ أعظـ 
نعمة، ماداـ هللا عزوجل قد ألبسؾ ثوب أحبائو، وخصؾ باليدػ، لذلؾ اقرأ اآليف، ولو ألف مرة، فبل مانع، قاؿ 

 تعالى: 

 (﴾003َّللاهِ َعَمْيَؾ َعِظيمًا )﴿َوَكاَف َفْضُل 

 )النساء(

قاؿ لو أحدىـ: يا بشر، أحب أف أخمو معؾ، قاؿ: إذا شئت، فبكَّرت يوما فرأيتو قد دخل قبة فصمى فييا، ولـ يره 
 بشر، صمى فييا أربع ركعات، ال أحسف أف أصمي مثميا، فسمعتو يقوؿ في سجوده: 

نؾ تعمـ أف الفقر أحب )) الميـ إنؾ تعمـ فوؽ عرشؾ أف الذؿ أحب  إلي مف الشرؼ، يعني المكانة العمية، وا 
ر عمى حبؾ شيئا (( نؾ تعمـ أني َّل أِو  إلي مف الغنى، وا 

فمما سمعتو أخذني الشييق والبكاء، فمما سمعني قاؿ: " الميـ إنؾ تعمـ أني لو أعمـ أف ىذا ىنا ما تكممت شيئا، 
ف ربيـ عزوجل، يقولوف: أحواؿ اليـو تجنِّف، قرأت القرآف فبكيت ىناؾ ناس يحبوف أف ُيروا وىـ يبكوف، و يناجو 

حتى شبعت، يحب أف الناس يتعرفوف إلى مكانتو عند هللا عزوجل، وعبلمة القرب إخفاء األحواؿ مع هللا عزوجل، 
 قاؿ: 
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 ))الميـ إنؾ تعمـ أني لو أعمـ أف ىذا ىنا ما تكممت((

في الورع، فقاؿ: أنا أجيب عف ىذه المسألة، أستغفر هللا، ىذا أحمد أحمد بف حنبل كاف معاصرا لو، سئل مسألة 
بف حنبل، ال يحل أف أتكمـ في مسألة في الورع وأنا آكل مف غمة بغداد، يبدو أف فييا شبية، وبشر يصمح أف 
ىذا يجيبؾ عنيا، فإنو كاف ال يأكل مف غمة بغداد، وال مف طعاـ السواد، ىو الذؼ يصمح أف يتكمـ في الورع، 

 كبلـ أحمد بف حنبل.

 لو كممة، بشر رضي هللا عنو:

 ))ليس مف المودة أف تحب ما يبغض حبيبؾ((

شخص يبغضو هللا لمعصية، النحراؼ، لتياوف في صبلة، فإذا أحببتو فميس ىذا مف المودة مع هللا عزوجل، ليس 
 مف المودة مع هللا أف تحب ما يبغضؾ حبيبؾ.

 يقوؿ بشر: 

 موتى تحيا القموب بذكرىـ، وأف َوما أحياء تعمى اْلبصار بالنظر إلييـ(( ))بحسبؾ أف أَواما

بالمناسبة عّود نفسؾ أف تذكر الصالحيف، وفي رأسيـ النبي وأصحابو الكراـ، والتابعوف والعمماء األجبلء، 
ى السعي الصادقوف، في ذكر الصالحيف تتنزؿ الرحمة، تسّر، و يتغير حالؾ، تتمنى أف تكوف مثميـ، تنطمق إل

في طريقيـ، تتشوؽ لف تكوف في مستواىـ، تتأسى بيـ، تندفع إلى طاعة هللا، أما إذا ذكرت المؤماء، أىل البغي 
والعدواف، أىل الفسق و الفجور، ينعقد المجمس، أو يقـو َمف في المجمس عف أنتف مف جيفة حمار، فعّود نفسؾ 

 أف الصالحيف إذا ُذكروا تنزلت عمى الناس الرحمة.

 اؿ بشر:ق

)) أيكوف الرجل مرائيا في حياتو مرائيا بعد موتو ؟، َالوا: كيف ىذا يا بشر ؟ َاؿ: يحب أف يكِر الناس عمى 
 جنازتو((
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 يا ترػ إذا متُّ ماذا يحدث بعد موتي ؟ يمشي في جنازتي نصف مميوف، كـ عددىـ ؟ ىذا يحب الرياء بعد موتو.

 وقاؿ بشر: 

 فيقاؿ: ىو بباب اْلمير(()) ما أَبح أف ُيطمب العالـ 

توفي بشر رحمو هللا تعالى، ىكذا تروؼ الروايات، خرجت جنازتو بعد صبلة الصبح، ولـ ُيجعل في قبره إال في 
 لـ يستقر في القبر إال في العتمة.  –أؼ في أياـ الصيف  –الميل، كاف نيار صائف 

 نـو قمت: يا إماـ ما فعل هللا بؾ ؟ قاؿ ولما مات ابف حنبل قاؿ ابف خزيمة: بت في ليمتي فرأيتو في ال

 ))غفر لي، وتّوجنى، وألبسني نعميف مف ذىب((

فقاؿ: يا  -ىو دخل السجف ثماني سنوات ألنو أصر أف القرآف كبلـ هللا  -وقاؿ: يا أحمد لقولؾ: القرآف كبلمي " 
يف يدؼ الجميل، و بيف يديو مائدة إماـ فما فعل بشر ؟ وكاف االثناف ميتيف، قاؿ: بخ بخ، َمف مثل بشر ؟ تركتو ب

مف الطعاـ والشراب، و يقاؿ لو: كل يا بشر، يا مف لـ تأكل، واشرب يا مف لـ تشرب، وانعـ يا مف لـ تنعـ "، 
 رحمو هللا، ورضي عنو.

الدنيا ليس فييا شيء، كل شيء زائمة، الدنيا ساعة فاجعميا طاعة، فيذا اإلنساف أخمص لو، ىذا ألىل القرب، 
نا شخص أبرز ما فيو أنو عالـ جميل، وىناؾ إنساف قدـ خدمات كبرػ لممجتمع، ىذا اإلنساف نموذج ألىل أحيا

 القرب، لذلؾ إذا اقترب اإلنساف مف هللا عزوجل ذاؽ حبلوة ال يعرفيا إال مف فقدىا.

 والحمد  رب العالميف 

 

 

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

777 

 ( : أحاديث تبدأ بػ طوبى ..... 027 - 045الدرس )

  22-12-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -الشريف  شرح الحديث

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا  إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا،

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

: مف األحاديث الشريفة ما تبدأ بكممة طوبى، ومف األحاديث الشر  يفة ما تبدأ بكممة ويل، ومف أييا اإلخوة األكاـر
األحاديث الشريفة ما تبدأ بكممة عميؾ، ومف األحاديث الشريفة ما تبدأ بكممة إياؾ، فإياؾ تفيد التحذير، وعميؾ 
تفيد اإلغراء، وطوبى تفيد معنى ىنيئًا لمف كاف كذا، والويل تعني اليبلؾ لمف يفعل كذا، أربع زمر: )عميؾ، 

ذا ياؾ، وويل، وطوبى(، وا  لـ يستجب الرجل لكبلـ النبي صمي هللا عميو و سمـ وأمره، و لتحذيره وا غرائو، و  وا 
 لمباركتو و إبعاده فمف ىو الذؼ يمكف أف يستجيب لو ؟.

 :  حديث اليـو

 ))طوبى لمف ػ يعني ىنيئًا ػ تواض َ في غير منقصة((

 ] البييقي في شعب اإليماف[

 ف إذا فعمتيا تذؿ نفسؾ، وقد قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: ىناؾ خط دقيق بيف التواضع والذؿ، وىناؾ مواق

 ))ََّل َيْنَبِغي ِلْمُمْؤِمِف َأْف ُيِذؿه َنْفَسُو(( 

 ] الترمذؼ وابف ماجو عف حذيفة[
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 وقاؿ صمي هللا عميو و سمـ: 

 ))ابتغوا الحوائج بعزة اْلنفس فإف اْلمور تجري بالمقادير((

 لسيوطي في الجامع الصغير عف عبد هللا بف بسر[]المقدسي في األحاديث المختارة، وا

فعل )تواضع( عمى وزف تفاعل، ووزف تفاعل مف معانيو تصنع الشيء، تقوؿ: تمارض، تعاظـ، تمارض ليس 
مريضًا، ولكنو تصنع المرض، تعاظـ ليس عظيمًا، ولكنو تصنع العظمة، تعالـ ليس عالمًا، ولكنو تزّؼ بزّؼ أىل 

د التصنع، فكل األفعاؿ التي عمى وزف تفاعل تقريبًا مذمومة إال تواضع، ىو ليس وضيعًا، العمـ، فوزف تفاعل يفي
ليس ذليبًل، ليس منحرفًا، ليس مذنبًا، ىو في أعمى درجات النزاىة، في أعمى درجات الطير، في أعمى درجات 

يبًا ممف ىو دونؾ، لذلؾ العفة، ومع ذلؾ تواضع، أؼ تصنع أف يكوف مع عامة الناس، التواضع إذًا أف تكوف قر 
 مف صفات النبي عميو الصبلة والسبلـ أنو ما صاحبو أحد إال ظف أنو أقرب الناس إليو.

دخل سيدنا عمر عمى سيدنا رسوؿ هللا فرآه مضجعًا عمى حصير، وقد أّثر في خده الشريف، فبكى، قاؿ: يا عمر 
رس يناـ عمى الحرير ؟! قاؿ: يا عمر إنما ىي ما يبكيؾ ؟ قاؿ: رسوؿ هللا يناـ عمى الحصير، وكسرػ ممؾ الف

 نبوة، وليست ممكًا، ىكذا النبوة، 

 )) طوبى لمف تواض َ في غير منقصة(( 

 ] البييقي في شعب اإليماف[

كاف تواضعو في المكاف الصحيح، تواضع وىو عزيز، تواضع وىو عفيف، تواضع وىو نظيف، تواضع وىو 
، وقد ألقي القبض عميو، في أدنى مستقيـ، إال أف كل إنساف حينما يقع  يّتضع قيرًا عنو، انظر إلى صورة المجـر

درجات الذلة والمسكنة، أسقط في يده، خافض الرأس، خافض الطرؼ، ىذا ليس تواضعًا، المجـر يتضع، 
والمنحرؼ يتضع، والخائف يتضع، والسارؽ يتضع، والزاني يتضع، إذا زلت قدـ اإلنساف يتضع، ولكف التواضع 

ؼ أمر النبي عميو الصبلة والسبلـ بو، أو أثنى عمى صاحبو ىو أف تكوف في أعمى درجات القوة، ومع ذلؾ الذ
 فأنت قريب ممف حولؾ، 
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 ))طوبى لمف تواض َ في غير منقصة((

إذًا حينما ال يحسف اإلنساف التصرؼ، أو حينما يضع نفسو في الموضع الذؼ ال يميق بو فقد ذؿ، ال نقوؿ: ىذا 
 ذا ذؿ، وال ينبغي لممؤمف أف يذؿ نفسو.تواضع، ى

 اآلف: 

 ))طوبى لمف ذؿ في نفسو مف غير مسكنة((

 ] البييقي في شعب اإليماف[

حالة المؤمف مع هللا حالة تذلل، ولكف المؤمف عزيز إلى أعمى درجة، وذليل مع هللا إلى أدنى درجة، ألنو عرؼ 
حادث، وأنو ميت، ورأػ عظمة هللا عز وجل ضعفو، وعرؼ جيمو، وعرؼ نقصو، وعرؼ أنو طارغ، وأنو 

فصغرت نفسو أماـ ربو، لذلؾ ىو في عيف نفسو صغير، لكنو في عيف الناس كبير، بعكس الفاجر والفاسق، ىو 
 في عيف نفسو كبير، وفي عيف الناس صغير. 

 ))طوبى لمف ذؿ في نفسو مف غير مسكنة((

ًا، يشعر بضعفو، ال حيمة لو، ليس شيء في يده فيتمسكف، اإلنساف أحيانًا يصاب بمرض عضاؿ يفتقر فقرًا شديد
ىذا الذؿ الناتج عف المسكنة ليس فضيمة، ولكف التذلل في نفس المؤمف، فيو أماـ ربو ذليل، فكمما تذلل أماـ ربو 
 عز رفعو هللا أماـ الناس، وكمما استنكف عف طاعة ربو أذلو هللا بيف الناس، العبلقة عكسية، كمما تذلمت أماـ هللا

ذا  وجل، كمما مرغت وجيؾ في أعتاب هللا عز وجل رفع هللا لؾ ذكرؾ، ورفع شأنؾ، وأسبغ عميؾ ىيبة ووقارًا، وا 
ما  استنكفت عف طاعة هللا، واستكبرت عف عبادتو، ورفضت الحق أذّلؾ هللا بيف خمقو، فمذلؾ إما أف تتواضع، وا 

ما أف أف يضعؾ هللا، إما أف تتذلل في نفسؾ  عز وجل، وا   ما أف يذلؾ هللا أماـ خمقو، إما تكوف عبدًا ، وا 
 تكوف عبدًا لعبد لئيـ، كف عبدًا ، فعبد هللا حر، وال تكف عبدًا لعبد لئيـ، فيو اليواف والذؿ.

كأف النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: ىنيئًا لمف تواضع في مكاف التواضع، تواضع، وعرؼ قدر نفسو، تواضع  
فسو، تواضع في موطف التواضع، وأعز نفسو في موطف العز، كمكـ يعمـ أف أحد أصحاب رسوؿ هللا ولـ يذؿ ن

ركب فرسو في بعض المعارؾ متبخترًا بو، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: إف هللا يكره ىذه المشية إال في ىذا 
 الموطف، وقد قيل: التكبر عمى المتكبر صدقة.
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 كنة(())طوبى لمف ذؿ في نفسو مف غير مس

فكممة فعمت وتركت، وبإمكاني أف أفعل، وأنا أعطيتؾ، ولي فضل عميؾ، وأنت لوالؼ ما كنت شيئًا، ىذه كممات 
فييا اعتزاز بالنفس، فييا كبر، فييا شرؾ، لذلؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ لما جمع أصحابو الذيف وجدوا عميو 

دقتـ، أتيتنا مكذبًا فصدقناؾ، وطريدًا فآويناؾ، وعائبًل في أنفسيـ قاؿ: أما إنكـ لو شئتـ لقمتـ فمصدقتـ ولص
 فيداكـ هللا بي. -لـ يقل فيديتكـ قاؿ  -فواسيناؾ، ألـ تكونوا ضبلاًل 

الحقيقة ليس موضوع التواضع موضوع واقع، إذا أجرػ هللا الخير عمى يديؾ فبل ينبغي أف تنسبو إليؾ، هللا 
ر، أكرمني بيذا البيت، أنعـ عمي بيذه الصنعة، تفضل عمي بيذا العمـ، وفقني، وفعمت كذا، هللا يسر لي ىذا األم

دائمًا كممة أنعـ عمي، وتفضل عمي، وأكرمني، وأجرػ عمى يدؼ الخير، وجعمني سببًا، وسمح لي أف أتحدث 
دائمًا عنو، وسمح لي أف أزور بيتو، ىذه كممات المؤمف، ال يرػ أنو فعل شيئًا يقتضي أف يتيو بو عمى خمق هللا، 

 يقوؿ: أكرمني هللا، أجرػ عمى يدؼ الخير، وىكذا...

))طوبى لمف تواض َ في غير منقصة، و ذؿ في نفسو مف غير مسكنة، وأنفق مف ماؿ جمعو في غير 
 معصية((

 ] البييقي في شعب اإليماف[

و يدعي أنو مؤمف، الحقيقة لماذا الذؼ ينفق مالو يشعر بالقرب مف هللا عز وجل ؟ ألف اإليماف دعوػ باألصل، ى
 ولكف حينما أنفق مالو أكد لنفسو قبل غيره أف هللا ورضواف هللا أغمى عميو مف مالو، والماؿ شقيق الروح.

ىناؾ باخرة غرقت في البحر األحمر قبل أسبوع، طبعًا باخرة ضخمة تحمل ستمئة راكب، وغرؽ منيا ما يقرب 
دًا ذكرت حوؿ غرؽ ىذه الباخرة، لكف الشيء الذؼ مف خمسمئة راكب، ونجا مئة وثمانوف، وقصص غريبة ج

يمفت النظر أف أحد الذيف نجوا نجا بمالو قد عارؾ األمواج ستًا وثبلثيف ساعة، ومعو محفظة فييا كل األمواؿ 
التي جاء بيا مف الحجاز، فقمت: وهللا ىذه القصة تؤكد أف الماؿ شقيق الروح، ىو يعارؾ األمواج، وبيف الموت 

ومحتفع بمحفظة فييا كل ما جاء بو مف ببلد الحجاز ؟! قالوا في الصحيفة: تحويشة العمر حافع عمييا والحياة، 
كما حافع عمى حياتو، إذًا الماؿ شقيق الروح، فإذا أنفقت الماؿ فيذا مما يؤكد أف هللا أغمى عميؾ، ورضوانو أغمى 

ذا صمت رمضاف معن ى ذلؾ أف رضواف هللا وطاعتو أغمى عميؾ عميؾ مف مالؾ الذؼ جعمو هللا شقيق الروح، وا 
ذا ذىبت إلى بيت هللا الحراـ معنى ذلؾ أف هللا عز وجل والقربى منو وزيارة بيتو وأداء  مف الطعاـ والشراب، وا 
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فريضتو أغمى عميؾ مف أىمؾ ومالؾ ومحمؾ التجارؼ ومكانتؾ وكل ألواف النعيـ التي في بمدؾ، إذًا اإلنساف ال 
إال بالطاعات، ال يرقى باالعتقادات، االعتقاد البد منو، لكنو شرط الـز غير كاؼ، باالعتقاد ال  يرقى إال بالبذؿ،

 ترقى، لكف ترقى بالبذؿ.

))طوبى لمف تواض َ في غير منقصة، و ذؿ في نفسو مف غير مسكنة، وأنفق مف ماؿ جمعو في غير 
 معصية((

تو بكدؾ وعرقؾ، والذؼ تحريت بو الحبلؿ، ألنو كما قاؿ ألف هللا طيب ال يقبل إال طيبًا، فيذا الماؿ الذؼ جمع
 عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))مف بات كاًَّل في طمب الحالؿ بات مغفورًا لو (( 

 ]السيوطي في الجامع الصغير عف أنس[

لحكمة بميغة أرادىا هللا عز وجل جعل كسب الماؿ الحبلؿ صعبًا، وجعل كسب الماؿ الحراـ سيبل، فإذا شعرت 
وحرج وشدة وىمـو مف أجل كسب الماؿ الحبلؿ، والحراـ مبذوؿ أمامؾ فيذه طاعة  عز وجل، ىناؾ  بضيق

 مفارقات دقيقة، مثبًل مف طبيعتؾ أنؾ تحب العاجمة وتكره اآلجل، قاؿ تعالى:

ْنَساُف َعُجوًَّل﴾  ﴿َوَكاَف اإلِْ

 [11] سورة اإلسراء: 

ة، بعد الموت، والدنيا بيف يديؾ خضرة نضرة، فإذا تركت الدنيا، أنت متعمق دائمًا بالشيء السريع، واآلخرة بعيد
وطمبت اآلخرة فقد ارتقيت إلى هللا عز وجل، أنت ضعيف، وقد تسبب لؾ طاعة هللا ضعفًا ومؤاخذة ومسؤولية 

 وحرجًا وضيقًا، ومع ذلؾ آثرت طاعة هللا عمى كل ما حولؾ مف ضغوط، إذًا ترقى بيذه الطاعة.

 َ في غير منقصة، و ذؿ في نفسو مف غير مسكنة، وأنفق مف ماؿ جمعو في غير ))طوبى لمف تواض
 معصية، وخالط أىل الفقو والحكمة((
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دائمًا وأبدًا انظر في الدنيا لمف ىو أدنى منؾ، وانظر في اآلخرة لمف ىو أرقى منؾ تسعد في دنياؾ وأخراؾ، إذا 
 تحصى، أما إذا دخمت عمى األغنياء البعيديف عف هللا نظرت في دنياؾ لمف ىو أدنى منؾ رأيت نعـ هللا عميؾ ال

: ـَ   عز وجل خرجت مف عندىـ وأنت عمى هللا ساخط، َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَؿ ِلي َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْنَيا َكَزاِد الرهاِكِب  يهاِؾ َوُمَجاَلَسَة اْْلَْغِنَياِء، َوََّل َتْسَتْخِمِقي َِْوًبا َحتهى ))ِإَذا َأَرْدِت المُُّحوَؽ ِبي َفْمَيْكِفِؾ ِمْف الدُّ ، َواِ 
 ُتَرَِِّعيِو((

 ]الترمذؼ[

الدخوؿ عمى األغنياء أمر خطير، واإلنساف في ساعات غفمتو وساعات ضعفو وساعات فتور ىمتو يجد أنو ال 
 مؤمنًا، فيذا المؤمف لو حالة خاصة، لذلؾ:  يممؾ شيئًا، فيستصغر بيتو وأثاث بيتو، وما عنده، إال إذا كاف

يهاِؾ َوُمَجاَلَسَة اْْلَْغِنَياِء، َوََّل  ْنَيا َكَزاِد الرهاِكِب، َواِ   َتْسَتْخِمِقي َِْوًبا َحتهى ))ِإَذا َأَرْدِت المُُّحوَؽ ِبي َفْمَيْكِفِؾ ِمْف الدُّ
 ُتَرَِِّعيِو((

الط أىل الفقو والحكمة يستعير كل خبراتيـ، ويأخذ بعضًا مف وخالط أىل الفقو والحكمة، ألف اإلنساف إذا خ
أحواليـ، ويأخذ مف عمميـ، ويأخذ مف حكمتيـ، ويأخذ مف مواقفيـ، يتعمـ مف أخبلقيـ، ومف أفعاليـ، ومف 
أفكارىـ، لذلؾ حينما يخالط اإلنساف أىل الفقو والحكمة يرقى عند هللا عز وجل، والصاحب ساحب، قل لي مف 

ل لؾ مف أنت، مف جالس جانس، ومف جانس جالس، مف جالس جالس، فإذا لـ يكف كاف بينؾ وبيف تجالس أق
ىذا اإلنساف لغة مشتركة ىو يحب الحق، وأنت تحب الحق، ىو يحب الفضيمة وأنت تحب الفضيمة، ىو يؤثر 

عمـ منو قواسـ الورع، وأنت كذلؾ، ىو يحب جياد النفس واليوػ، وأنت كذلؾ، ماداـ بينؾ وبيف ىذا الذؼ تت
مشتركة أو لغة مشتركة فقد أصبت المجانسة، ومف جانس جالس، ال تستطيع أف تجالس إال إذا جانست، ومف 

 جالس جانس، مف جالس اشتق مف عمـ ىؤالء، ومف أخبلقيـ، ومف فضميـ فمذلؾ: 

ير ))طوبى لمف تواض َ في غير منقصة، و ذؿ في نفسو مف غير مسكنة، وأنفق مف ماؿ جمعو في غ
 معصية، وخالط أىل الفقو والحكمة، ورحـ أىل الذؿ والمسكنة((
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 : ـَ ِه َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  وَعْف َعْمِرو ْبِف ُشَعْيٍب َعْف َأِبيِو َعْف َجدِّ

ـْ َصِغيَرَنا، َوَيْعِرْؼ َشَرَؼ َكِبيِرَنا ـْ َيْرَح  ، َوَيْعِرْؼ َحقه َكِبيِرَنا(()) َلْيَس ِمنها َمْف َل

 ] الترمذؼ، أحمد [

 : ـَ  َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ِو(( ُ َلُو َمْف ُيْكِرُمُو ِعْنَد ِسنِّ ِو ِإَّله ََيهَض َّللاه  ))َما َأْكَرـَ َشابٌّ َشْيًخا ِلِسنِّ

 ]الترمذؼ[

ات المؤمف العطف عمى الضعفاء، وتوقير لمكبار، فمف كاف أكبر منؾ سنًا كاف أكثر منؾ عممًا، وأقدـ مف صف
منؾ في طريق اإليماف، فيجب أف توقره، الحياة كميا أدب، حينما دخل سيدنا الصديق عمى النبي عميو الصبلة 

جيو ليجمس محمو سيدنا الصديق، النبي والسبلـ كاف إلى جانبو سيدنا عمي كـر هللا وجيو، فقاـ عمي كـر هللا و 
عميو الصبلة والسبلـ تأثر ليذا الموقف األخبلقي، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: ال يعرؼ الفضل ألىل الفضل إال 
أىل الفضل، أحيانا يدخل المسجد رجل وقور كبير في السف، يتمنى أف يجمس في مكاف، ويستريح فيو، يرػ في 

 أخذ أحسف مكاف، طبعًا نتمنى عمى الصغير أف يوقر الكبير، نتمنى عميو.المجمس صغيًرا حديث السف 

 ))... وأنفق مف ماؿ جمعو في غير معصية، وخالط أىل الفقو والحكمة، ورحـ أىل الذؿ والمسكنة((

))طوبى لمف ذلت نفسو، وطاب كسبو، وحسنت سيرتو، وحسنت سريرتو، وكرمت عالنيتو، وعزؿ عف الناس 
 عمل بعممو، وأنفق الفضل مف مالو، وأمسؾ الفضل مف َولو((شره، طوبى لمف 

 ]الطبراني في الكبير، ومسند الشياب، والترغيب والترىيب [

 ))طوبى لمف ذلت نفسو((
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  طبعًا، قاؿ تعالى:

ِ اْلِعزهُة َوِلَرُسوِلِو َوِلْمُمْؤِمِنيَف﴾  ﴿َوَّللِه

 [8] سورة المنافقوف: 

 كسبو(( ))طوبى لمف ذلت نفسو، وطاب

كسبو حبلؿ، الميـ ارزقني طيبًا، واستعممي صالحًا، رزقو طيب، أطب مطعمؾ تكف مستجاب الدعوة، رزقؾ 
 طيب، وعممؾ صالح، 

 ))طوبى لمف ذلت نفسو، وطاب كسبو((

إتقاف العمل يجعل كسبؾ حبلاًل، أف تأخذ السعر المناسب يجعل كسبؾ حبلاًل، أاّل تغش الناس في البيع والشراء 
 ل كسبؾ حبلاًل، أال تنتقص مف أمواليـ.يجع

، تقوؿ لمنجار: أنا أريد سريًرا واحًدا، ال سريريف، لكف  الحع أنا أضرب مثبًل دائمًا، أوضح فكرة أعجبتؾ، غرفة نـو
أحذؼ لؾ ألفي ليرة، فقط، اذىب إليو بعد سنة عنده غرفة بسرير واحد، تقوؿ: أريد سريريف، فيجيبؾ: بثمانية 

ضافة سرير واحد بثمانية آالؼ ليرة ! ما أنصفتو، آالؼ، لماذا  إذا أردت أف تحذؼ السرير حذفَت ألفي ليرة، وا 
 قاؿ تعالى:

ـْ﴾  ﴿َوََّل َتْبَخُسوا النهاَس َأْشَياَءُى

 [85] سورة ىود: 

اـ، أحيانًا يريد إنساف أف يبيع شيئًا، شعرت أنو مضطر، تريد أف تأخذىا بأقل سعر، ببل ثمف الضطراره، ىذا حر 
فمذلؾ يطيب كسبؾ إذا صدقت مع الناس، يطيب كسبؾ إذا أنصفتو، يطيب كسبؾ إف لـ تبتز أمواليـ، يطيب 
 كسبؾ إف لـ تنتقص ما عندىـ، يطيب كسبؾ إف لـ تغشيـ، يطيب كسبؾ إف أعطيتيـ شيئًا فوؽ ما يستحق.
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 ))طوبى لمف ذلت نفسو، وطاب كسبو، وحسنت سيرتو، وحسنت سريرتو((

 اخمو أحقاد، اإلنساف قد يكوف بظاىره مقبوال، العكس رائع، قاؿ تعالى:ليس في د

ـْ﴾ ْف َيُقوُلوا َتْسَم َْ ِلَقْوِلِي ـْ َواِ  ـْ ُتْعِجُبَؾ َأْجَساُمُي َذا َرَأْيَتُي  ﴿َواِ 

 [4] سورة المنافقوف: 

والخيانة، والمؤامرة،  أما المؤمف فمف داخمو نظيف، ليس عنده حقد، وال عنده أسموب االحتياؿ، والمكر، والخداع،
والتدبير، ليس عنده موقف معمف وموقف مبطف، سر وعبلنية، يعتقد ما ال يقوؿ، ويقوؿ ما ال يعتقد، ىذه أخبلؽ 

 المنافقيف، المؤمف بر كريـ، والفاجر خب لئيـ. 

 ))طوبى لمف ذلت نفسو، وطاب كسبو، وحسنت سيرتو، وحسنت سريرتو، وكرمت عالنيتو((

مؤمًنا مظيره فيو إىماؿ، غير مقبوؿ، أنت مؤمف تمثل ديف هللا عز وجل، حتى المظير الخارجي  أنا ال أقبل أف
يجب أف يكوف مقبواًل مف دوف فخامة، لكف مف دوف ضعف، اإلنساف إذا كانت ثيابو نظيفة، ومحمو التجارؼ 

يره غير مقبوؿ، مظيره منفر، بيتو مرتًبا، وبيتو مرتًبا فأنت تمثل ىذا الديف، فبل داعي أف يكوف اإلنساف الزاىد مظ
 منفر، محمو التجارؼ منفر، عبلقاتو فوضى، غبار في دكانو، حساباتو غير مضبوطة، ليس ىذا ىو اإليماف.

))طوبى لمف ذلت نفسو، وطاب كسبو، وحسنت سيرتو، وحسنت سريرتو، وكرمت عالنيتو، وعزؿ عف الناس 
 شره(( 

 مف حسف إسبلـ المرء تركو ما ال يعنيو. طوبى لمف شغمو عيبو عف عيوب الناس، و 

 ))طوبى لمف عمل بعممو، وأنفق الفضل مف مالو، وأمسؾ الفضل مف َولو((

 فضل القوؿ امسكو، وفضل الماؿ أنفقو، وعمل بعممو.
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 ىذا الحديث مف األحاديث الجامعة المانعة، كأف أكثر مكاـر األخبلؽ مجموعة في ىذا الحديث.

 ث: عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: أعيد عميكـ نص الحدي

))طوبى لمف تواض َ في غير منقصة، و ذؿ في نفسو مف غير مسكنة، وأنفق مف ماؿ جمعو في غير 
معصية، وخالط أىل الفقو والحكمة، ورحـ أىل الذؿ والمسكنة، طوبى لمف ذلت نفسو، وطاب كسبو، وحسنت 

وعزؿ عف الناس شره، طوبى لمف عمل بعممو، وأنفق الفضل مف سيرتو، وحسنت سريرتو، وكرمت عالنيتو، 
 مالو، وأمسؾ الفضل مف َولو((

نحف مف حيف آلخر نتحدث عف أصحاب رسوؿ هللا، المقطع الثاني مف درس األحد دائمًا في السيرة، سيرة 
أو عف العمماء  منوعة، إما فقرات وضيئة مف حياة رسوؿ هللا، أو قصص عف أصحابو الكراـ، أو عف التابعيف،

 المشاىير العامميف، كأبي حنيفة النعماف، ومف كاف عمى شاكمتو. 

درسنا اليـو مالؾ بف دينار: مالؾ بف دينار كاف مف كبار العمماء، ومف كبار الزىاد، ومف كبار المحبيف  عز 
 وجل، لو قصص كنت أروييا لكـ سابقًا.

خمر عمى شفتيو، ويقوؿ: هللا، هللا، وىو سكراف، فكُبر عميو أف يخرج حينما مر بطريق رأػ إنسانًا مخمورًا، وزبد ال
ىذا االسـ العظيـ مف فـ نجس، فغسل فمو، وأكرمو، وكانت توبة ىذا السّكير عمى يديو، وقد رأػ رجبًل في 
ًا المسجد يصمي، ويبكي قاؿ لو: مف أنت ؟ قاؿ: إف الذؼ ىداني أخبرؾ بحالي، وكاف قد رأػ في المناـ أف صوت

 يقوؿ: يا مالؾ طيرت فمو مف أجمنا، فطيرنا قمبو مف أجمؾ.

واإلماـ مالؾ بف دينار دخل إلى المسجد، وحدث الناس عف قصتو، كاف منحرفًا، وكاف مقصرًا، وكاف بعيدًا عف 
منو، و الديف، وكانت لو بنت يحبيا كثيرًا، رآىا في المناـ، ورأػ ثعبانًا يتبعيا، القصة معروفة عندكـ، وىو ييرب 

الثعباف يتبعو إلى أف رأػ ابنتو أشارت إلى الثعباف، فابتعد عنو، قاؿ: ما ىذا يا بنيتي ؟ قالت: ىو عممؾ يا أبت، 
 قاؿ: ومف أنت ؟ قالت: أنا عممؾ الصالح، ىاتاف القصتاف تروياف عف اإلماـ مالؾ بف دينار.

منذ عرفت الناس لـ أفرح لمدحيـ، ولـ أكره مذمتيـ، عمى كلٍّ ىذا اإلماـ لو أقواؿ، قاؿ اإلماـ مالؾ بف دينار: " 
ـَ ذلؾ ؟ قاؿ: ألف حامدىـ مفرط، وذاميـ مفرط".   قيل: ول

نصافيـ قميل، والحقيقة أف الناس لو أنيـ جميعًا أثنوا عميؾ، ولـ تكف  ذا ذموا بالغوا، وا  الناس إذا مدحوا بالغوا، وا 
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 يعًا غضبوا عميؾ، وكنت عند هللا مرضيًا فبل قيمة لغضبيـ لذلؾ.عند هللا مرضيًا فبل قيمة لثنائيـ، ولو أنيـ جم

 إذا صح منؾ الوصل فالكل ىيف وكل الذؼ فوؽ التراب تراب.

يروػ أف اإلماـ مالؾ بف دينار مّر بوالي البصرة يرفل، فصاح بو مالؾ: أقل مف مشيتؾ، فيَـّ خدمو بو، قاؿ أمير 
فقاؿ لو مالؾ بف دينار، قاؿ: نعـ، أّولؾ نطفة مذرة، وآخرؾ جيفة قذرة، البصرة: دعوه، ثـ قاؿ: أتعرفني يا ىذا ؟ 

 ثـ أنت بيف ىذا وذاؾ تحمل العذرة، فنكس الوالي رأسو ومشى.

يقوؿ عوف بف حكـ عف أبيو عف مالؾ بف دينار قاؿ: قدمت مف سفر لي، فمما صرت بالجسر قاـ العشار الذؼ 
أحد حتى يدفع ما عميو، وال يقـو أحد مف مكانو، قاؿ اإلماـ مالؾ  يأخذ الضرائب، فقاؿ: ال يخرجف مف السفينة

بف دينار: فأخذت ثوبي فوضعتو عمى عنقي، ثـ وثبت، فإذا أنا عمى األرض، فقاؿ لي العشار: ما أخرجؾ ؟ 
 قمت ليس معي شيء، قاؿ: اذىب فقمت في نفسي ىكذا أمر اآلخرة.

 ، أما المستقيـ فبل عبلقة لو بكل ىذا، قاؿ تعالى:وقفة عظيمة، وحساب صعب، ويـو عسير، وىوؿ عظيـ

ـْ َخاِلُدوَف ) ـْ ِفي َما اْشَتَيْت َأْنُفُسُي ـُ اْلَماَلِئَكُة 002﴿ََّل َيْسَمُعوَف َحِسيَسَيا َوُى اُى ـُ اْلَفَزُع اْْلَْكَبُر َوَتَتَمقه ( ََّل َيْحُزُنُي
ـْ ُتوَعُدوَف﴾ ـُ الهِذي ُكْنُت  َىَذا َيْوُمُك

 [103-102ألنبياء: ] سورة ا

كما أف العشار أوقف السفينة جميعًا، ابقوا في مكانكـ، ال أحد يغادر، ىو وقف، وحمل ثوبو عمى عاتقو، وقفز 
عمى األرض، قاؿ: أيف أنت ؟ قاؿ: ليس معي شيء فتركو، لذلؾ مف حاسب نفسو في الدنيا حسابًا عسيرًا كاف 

الدنيا ضيقًا كاف صراطو في اآلخرة عريضًا، أما كممة: ال تدقق، حسابو يـو القيامة يسيرًا، مف كاف صراطو في 
وىذه ليس مشكمة، وىذه فييا فتوػ، وىذه هللا يسامحنا، وىذه هللا ال يؤاخذنا، أتغش ؟ عندؼ أوالد، ماذا أفعل، وقت 
يق في صعب، عندؼ أوالد، ىذه ال تجوز، في غير مذىب، جائزة، ليا فتوػ، كمما وسعت الصراط في الدنيا يض

اآلخرة، وكمما ضيقتو عميؾ في الدنيا يتسع في اآلخرة، القضية معكوسة، أو باألصح مف حاسب نفسو في الدنيا 
 حسابًا عسيرًا كاف حسابو يـو القيامة يسيرًا، ومف حاسبيا في الدنيا حسابًا يسيرًا كاف حسابو يـو القيامة عسيرًا.

األسواؽ، فينظر إلى أشياء يشتيييا، فيرجع ويقوؿ لنفسو: " كاف اإلماـ مالؾ بف دينار يطوؼ في البصرة ب 
 أبشرؼ فو هللا ما حرمتؾ ما رأيت إال لكرامتؾ عمي.

نقطة ميمة، كمما اشتيت نفسؾ شيئًا أعطيتيا، معنى ذلؾ أف ىذه النفس ليست كريمًة عميؾ، أما إذا حممتيا عمى 
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فقاؿ اإلماـ مالؾ لنفسو: أبشرؼ فو هللا ما حرمتؾ ما  طاعة هللا، وحرمتيا ما يميييا عف طاعة هللا كرمت عميؾ،
 رأيت إال لكرامتؾ عمي.

 ولو قوؿ رائع، يقوؿ:

 ))إف البدف إذا أصابو السقـ َّل ينج َ فيو طعاـ وَّل شراب، وَّل نـو وَّل راحة((

لـ تنجح فيو المريض ال يينأ ال بطعاـ وال بشراب، وال بنـو وال براحة، قاؿ: وكذلؾ القمب إذا عمق حب الدنيا 
 المواعع. 

 ولو قوؿ آخر، قاؿ: 

 ))بقدر ما تحزف لمدنيا كذلؾ يخرج ىـ اآلخرة مف َمبؾ، وبقدر ما تحزف لْلخرة يخرج ىـ الدنيا مف َمبؾ (( 

ذا حزنت لمدنيا خرج مف قمبؾ  ىناؾ ىمَّاف، ىـ الدنيا، وىـ اآلخرة، فإذا حزنت لآلخرة خرج مف قمبؾ ىـ الدنيا، وا 
 ىـ اآلخرة. 

كاف اإلماـ مالؾ بف دينار في المقبرة، فإذا رجل يدفف، فجاء حتى وقف عمى القبر، فجعل ينظر إلى الرجل، وىو 
 يدفف، فجعل يقوؿ:

 )) مالؾ غدًا ىكذا يصير، مالؾ غدًا ىكذا يصير، وليس لو شيء يتوسده في َبره((

 فمـ يزؿ يقوؿ غدًا مالؾ ىكذا يصير.

 واحد إال وسوؼ يكوف غدًا كيذا الذؼ وسد في قبره. وهللا إنيا كممة بميغة، ما منا

 يقاؿ:

))إف مالؾ بف دينار رأى رجاًل يضحؾ، فقاؿ: ما أحب أف َمبي فرغ لمِل ىذا، وأف لي ما حوت البصرة مف 
 أمواؿ والعقد((
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إنساف يضحؾ، وسوؼ يموت، يضحؾ، وال يدرؼ أساخط عنو هللا أـ راض ؟ يضحؾ، وال يعمـ مصيره في 
، يضحؾ، ولـ يقف عمى أحكاـ كتاب هللا عز وجل، يضحؾ، وليس لو عمل يمقى هللا بو، ىذا الضحؾ اآلخرة

يتنافى مع عظـ الميمة التي أنت عمييا في الدنيا، يقوؿ اإلماـ مالؾ بف دينار: " إف في بعض الكتب أف هللا عز 
ذكرؼ مف قمبو، فأقّل عقاب يعاقب هللا وجل يقوؿ: إف أىوف ما أنا صانع بالعالـ إذا أحب الدنيا أف أخرج حبلوة 

بو ذا عمـ، ومف لو دعوة إذا أحب الدنيا أف أخرج حبلوة ذكرؼ مف قمبو "، فيصبح ذكر هللا كالصبلة والذكر 
 والدعاء، ال معنى لو، كممات يرددىا، وحركات يقـو بيا، وأقواؿ يتفوه بيا. 

نتقصو مف دنياه، وكف عنو ضيعتو، الدنيا تنقص قميبًل، وكاف يقوؿ ىذا اإلماـ:إف هللا عز وجل إذا أحب عبدًا ا
 ويجمع هللا شممو، ىكذا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

))مف أصبح وأكبر ىمو الدنيا جعل هللا فقره بيف عينيو، وشتت عميو شممو، ولـ يؤتو مف الدنيا إَّل ما َدر لو، 
 يو شممو، وأتتو الدنيا وىي راغمة((ومف أصبح وأكبر ىمو اآلخرة جعل هللا غناه في َمبو، وجم َ عم

مّر تاجر بعشار فحبسوا عميو سفينتو، العشار آخذ الضرائب، فجاء إلى مالؾ بف دينار، فذكر ذلؾ لو، قاؿ: فقاـ 
مالؾ بف دينار، ومشى معي إلى العشار، استجار باإلماـ مالؾ بف دينار بمكانتو، ووجاىتو، فذىب اإلماـ مالؾ 

شار، فمما رأوه قالوا: يا أبا يحيى أال تبعث لنا حاجتؾ، نحف نأتيؾ، لو مكانة كبيرة، قاؿ: بف دينار معو إلى الع
حاجتي أف تخمصوا سفينة ىذا الرجل، دعوا ىذه السفينة، قالوا: قد فعمنا حبًا وكرامة، قاؿ: وكاف عندىـ كوز 

ا يحيى، قاؿ: قولوا لمكوز أف يدعو لكـ، يجعموف فيو ما يأخذوف مف الناس الدراىـ، فقاؿ العشار: ادع هللا لنا يا أب
كيف أدعو لكـ، وألف يدعوف عميكـ ؟ أترػ يستجاب لواحد وال يستجاب أللف، ىذه إشارة لئلنساف، ال يبني حياتو 

 عمى إيذاء الناس، أو عمى انتقاص حقوقيـ، أو عمى بث الخوؼ فييـ.

أمينًا لمخونة، وكفى بالمرء شرًا أال يكوف صالحًا، ويقع ويقوؿ اإلماـ مالؾ بف دينار: " كفى بالمرء خيانًة أف يكوف 
في الصالحيف "، ىو سيئ، ويتيجـ عمى الصالحيف، ىو مقصر، ويتيجـ عمى ىؤالء المتفوقيف، ىو مذنب، 

ر الناس مف باع آخرتو بدنيا ويتطاوؿ عمى المستقيميف، " كفى بالمرء خيانًة أف يكوف أمينًا لمخونة، يعني ش
 ".غيره

اإلماـ مالؾ بف دينار: " خرج أىل الدنيا مف الدنيا، ولـ يذوقوا أطيب شيء فييا، قالوا: وما ىو ؟ قاؿ: يقوؿ 
 معرفة هللا عز وجل ". 
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 ويقوؿ اإلماـ مالؾ بف دينار: 

 ))إف القمب إذا لـ يكف فيو حزف خرب، كما أف البيت إذا لـ يسكف خرب((

البيت يصبح خربًا، ويقوؿ هللا عز وجل: حسنت منظر الخمق سنيف  إذا لـ يكف ثمة حزف لـ يكف ىناؾ إقباؿ، ىذا
 أفبل حسنت منظرؼ ساعة. 

ويقوؿ اإلماـ مالؾ بف دينار: " لو أعمـ أف قمبي يصمح عمى كناسة لذىبت حتى أجمس عمييا، قمبؾ أيف يصمح، 
 في أؼ عمل يصمح ؟ ما الذؼ يمؤله رضًى ؟ يقوؿ اإلماـ مالؾ بف دينار:

 ف َمبي يصمح عمى كناسة لذىبت حتى أجمس عمييا(())لو أعمـ أ

 ويقوؿ اإلماـ مالؾ بف دينار: 

 ))إف العالـ إذا لـ يعمل بعممو زلت موعظتو عف القموب، كما تزؿ القطرة عف الصفا (( 

الزيت إذا كاف الببلط أممس ثقيبل لماًعا، ىذا السيراميؾ إذا ألقيت عميو الماء انحدرت سريعًا، حتى لو ألقيت عميو 
ال يعمق عميو شيء، يقوؿ اإلماـ مالؾ بف دينار: " إف العالـ إذا لـ يعمل بعممو زلت موعظتو عف القموب كما 
تزؿ القطرة عف الصفا "، موعظتو ال تؤثر في القموب، ال يسمح هللا لو أف يؤثر كبلمو في القموب، ماداـ ىو غير 

 تأثير، يفقد ىذه الروحانية، يقوؿ اإلماـ مالؾ بف دينار:صادؽ، وغير مخمص، كبلمو يفقد الحياة، يفقد قوة ال

 )) إف العالـ إذا لـ يعمل بعممو زلت موعظتو عف القموب كما تزؿ القطرة عف الصفا((

 ويقوؿ:

ذا طمبتو لغير العمل، لـ يزدؾ إَّل فخرًا((  ))إذا طمبت العمـ لتعمل بو كسرؾ العمـ، وا 

عمماء، ومف الطغاة، ومف المتكبريف، وىناؾ عمـ كمما ازددت عممًا ىناؾ عمـ يكبرؾ حتى تصبح مف جبابرة ال
 ازددت بو تواضعًا،

 ))إذا طمبت العمـ لتعمل بو كسرؾ العمـ((
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كما قاؿ اإلماـ الشافعي: " كمما ازددت عممًا ازددت عممًا بجيمي "، العمـ الذؼ تطمبو لمعمل يزيدؾ تواضعًا وقربًا 
 خمق، والعمـ الذؼ تطمبو لبلفتخار يحجبؾ عف الناس، ويصبح دركات إلى اليبلؾ.مف الناس، وحبًا ، ورحمة لم

وكاف يرػ انحراؼ قومو فيقوؿ ليـ: "أنتـ تستبطئوف المطر، وأنا أستبطئ الحجارة "، كما يقوؿ عميو الصبلة 
 والسبلـ: لوال شيوخ ركع وأطفاؿ رضع وبيائـ رتع لصب عميكـ العذاب صبًا. 

ناس، انحرافاتيـ، تقصيرىـ، تفمتيـ مف أوامر هللا عز وجل، ال يستأىموف ىذه األمطار التي أحيانا ترػ وضع ال
ىطمت، الحمد  األمطار ىطمت بكميات كبيرة جدًا في أكثر المناطق، أربعة أمثاؿ، أو خمسة أمثاؿ، ما ىطل 

 بطئ الحجارة.في العاـ الماضي حتى ىذا التاريخ، فيقوؿ ليـ: أنتـ تستبطئوف المطر، وأنا أست

يقوؿ اإلماـ مالؾ بف دينار: " إف هللا جعل الدنيا دار مفر، وجعل اآلخرة دار مقر"، الدنيا نفر منيا، واآلخرة 
، البد مف  نستقر فييا، الناس بالعكس يفر في نفسو مف اآلخرة، ويستقر في الدنيا، ولكف ىذا االستقرار ال يدـو

 الموت.

أف ترػ جنازة أبدًا، كأف الببلد ليس فييا موت، مف المستشفى إلى المقبرة،  سمعت في بعض الببلد أنو ال يمكف
مف دوف أؼ مظير مف مظاىر الجنازة، فالناس غارقوف في مبلىييـ، في تجارتيـ، في دنياىـ، نحف الحمد لو 

 جنائز كثيرة، وا عبلـ في المآذف، أحيانًا يذكر في الموت.

آلخرة دار مقر، فخذوا لمقركـ مف مفركـ، وأخرجوا الدنيا مف َموبكـ َبل ))إف هللا جعل الدنيا دار مفر، وجعل ا
نما مِل  أف تخرج منيا أبدانكـ، وَّل تيتكوا أستاركـ عند مف يعمـ أسراركـ، ففي الدنيا حييتـ، ولغيرىا خمقتـ، وا 

يا السـ القاتل، الدنيا كالسـ أكمو مف َّل يعرفو، واجتنبو مف عرفو، ومِل الدنيا كالحية مسيا ليف، وفي جوف
 يحذرىا ذوي العقوؿ، وييوي إلييا الصبياف بأيدييـ((

 طفل عمره سنتاف، رأػ ثعبانا يقترب منو، فيضع يده عميو، أما العاقل فيفر منو، ىذا كبلـ دقيق وبميغ.
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موبكـ َبل ))إف هللا جعل الدنيا دار مفر، وجعل اآلخرة دار مقر، فخذوا لمقركـ مف مفركـ، وأخرجوا الدنيا مف َ
نما مِل  أف تخرج منيا أبدانكـ، وَّل تيتكوا أستاركـ عند مف يعمـ أسراركـ، ففي الدنيا حييتـ، ولغيرىا خمقتـ، وا 
الدنيا كالسـ أكمو مف َّل يعرفو واجتنبو مف عرفو، ومِل الدنيا كالحية مسيا ليف، وفي جوفيا السـ الناَ َ، 

 دييـ((يحذرىا ذوي العقوؿ، وييوي إلييا الصبياف بأي
قاؿ رجل: قدمت مف مكة فأىديت إلى مالؾ بف دينار ركوة، يعني إناء، يستعممو في وضوئو، وفي حاجاتو، 
فكنت عنده، فجئتو يومًا، وجمست في مجمسو، فمما قضاه قاؿ لي: يا حارث تعاؿ، وخذ تمؾ الركوة، فقد شغمت 

تشرب، فقاؿ: يا حارث، إني إذا دخمت المسجد عمّي قمبي، قمت: يا أبا يحيى، إنما اشتريتيا لؾ تتوضأ فييا، و 
 جاءني الشيطاف، وقاؿ لي: يا مالؾ، إف الركوة قد سرقت، فقد شغمت عمي قمبي ".

 يعني مثاؿ لطيف، إذا شغمؾ شيء عف ذكر هللا دائمًا فيذا قد صار حجابًا بينؾ وبيف هللا. 
مف ساكف النار، فأؼ الداريف دار مالؾ، وأؼ  وكاف يتقنع بعباءة أو كساء، ويقوؿ: إليي قد عممت ساكف الجنة 

 الرجميف أنا ؟ ثـ يبكي. 
 قاؿ: 

))إف العالـ إذا أتيتو في بيتو فمـ تجده َص عميؾ بيتو رأيت حصيره لمصالة، ومصحفو، ومظيرتو في جانب 
 البيت ترى أِر اآلخرة((

 قاؿ: 

ف الفجار تغمي َموبي ـ بأعماؿ الفجور، وهللا يرى ىمومكـ، فانظروا )) إف اْلبرار تغمي َموبيـ بأعماؿ البر، وا 
 ما ىمومكـ(( 

المؤمف إذا سمع أف شخصًا لو أعماؿ طيبة، لو صموات، لو أذكار، لو خدمات، يفيـ كتاب هللا، يحفع كتاب هللا، 
ـ عف يغمي شوقًا وغيرًة، يغمي طمعًا وتنافسًا، والفجار إذا سمعوا عف أىل الشيوات، وكيف يمضوف الميالي واأليا

رحبلتيـ، وعف إنفاقيـ، وعف مسراتيـ، وعف أعراسيـ، وعف مركباتيـ، وعف منتجعاتيـ أيضًا يغمي الفجار، 
 ويتأوىوف، قاؿ تعالى:
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ـٍ﴾ ََاُروُف ِإنهُو َلُذو َحظٍّ َعِظي َِْل َما ُأوِتَي   ﴿َيا َلْيَت َلَنا ِم

 [79] سورة القصص: 

 قاؿ:

ف الفجار تغمي َموبيـ بأعماؿ الفجور، وهللا يرى ىمومكـ فانظروا ما ))إف اْلبرار تغمي َموبيـ بأعماؿ البر ، وا 
 ىمومكـ((

قاؿ: إف الصديقيف إذا قرأ عمييـ القرآف الكريـ طربت قموبيـ إلى اآلخرة، وما ضرب عبد بعقوبة أعظـ مف قسوة 
 . القمب "، يعني أعظـ عقوبة أف يكوف لؾ قمب قاس ال يميف، ال يرحـ، ال يتأثر بذكر هللا

 مف عقوبات هللا عز وجل قاؿ:

 ))ضنؾ في المعيشة، ووىف في العبادة، وسخط في الرزؽ ((

اإلنساف الذؼ يسخط رزقو، وىو ضعيف في عبادتو، وضنؾ في معيشتو، ىذه عقوبات مف هللا، ضنؾ في 
 المعيشة، ووىف في العبادة، وسخط في الرزؽ.

ئي، قاؿ: متى عرفت اسمي، قاؿ: ما عرؼ اسمي غيرؾ، قاؿ شخص لئلماـ مالؾ في الطريق: يا أييا المرا
خجل، ىذا اسمي فعبًل، دخل عميو المصوص في البيت، فمـ يجدوا شيئًا، فأرادوا الخروج، فقاؿ: لو صميتـ 

 ركعتيف، دعاىـ لمصبلة في بيتو. 

 قاؿ أحدىـ: دخمنا عمى اإلماـ مالؾ عند الموت، فجعل يقوؿ:

 بي يحيى(())لمِل ىذا اليـو كاف دؤوُب أ

كل ىذا تعب سبعيف سنة أو ثمانيف سنة، الصموات، وجياد النفس، واليوػ، واإلنفاؽ، وتعمـ العمـ، واالقتداء 
 برسوؿ هللا، وخدمة الخمق، كل ىذه الجيود التي بذليا في حياتو حـر نفسو حظوظيا، وشيواتيا قاؿ:

 ))لمِل ىذا اليـو كاف دؤوب أبي يحيى ((
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ء في ذىف اإلنساف دائمًا، تصدؽ، جمس في مجالس العمـ، طمب رضواف هللا عز وجل، أنفق إذا كاف ساعة المقا
مف مالو، أنفق مف وقتو، أنفق مف عممو، نصح األمة، أتقف عممو، كاف عضوًا نافعًا، كف مف شيواتو، ضبط 

لمتبلحقة، وىذا جواره، ضبط دخمو، ضبط مصروفو، أحسف إلى أىمو، كل ىذه الجيود المتتابعة، وىذه اليمـو ا
االنضباط الشديد، كل ىذا ليذه الساعة، تصور طالبًا مف واحد أيموؿ نظـ برنامج دراستو، ترؾ كل الزيارات، 
والعبلقات، والنزىات، والحفبلت، عكف عمى طاولتو، قرأ الكتب المقررة، لخصيا، بوبيا، قرا المراجع، زار 

إضافية، كل ىذا التعب ليذه الساعة، ساعة االمتحاف،  أصدقاءه المتفوقيف، ذاكر معيـ الدروس، حضر دروس
كل ما تفعمو في الدنيا مف أعماؿ صالحة، مف صموات، مف صياـ، مف حج، مف زكاة، مف حضور مجالس عمـ، 
مف اتعاظ، مف تبلوة القرآف، مف حفع القرآف، مف فيـ القرآف، مف األمر بالمعروؼ، مف النيي عف المنكر، مف 

وجة، إلى األوالد، إلى الوالديف، لمجيراف، لؤلقارب، إتقاف العمل، نصح المسمميف، كل شيء تفعمو اإلحساف إلى الز 
 ليذه الساعة، فإذا فزت فييا، فقد فزت بكل شيء، لذلؾ الكفار قاؿ تعالى عنيـ:

ـُ الهِذي ُيوَعُدوَف﴾ َُوا َيْوَمُي ـْ َيُخوُضوا َوَيْمَعُبوا َحتهى ُياَل  ﴿ َفَذْرُى

 [83زخرؼ: ] سورة ال

أييا اإلخوة: مف حيف ألخر سبحاف هللا ! أؼ إنساف تعرؼ عمى هللا عز وجل يوصف بأنو ذو عقل راجح، 
ويوصف أنو ذو نفس طيبة، وذو حكمة بالغة، فيذا اإلماـ قدوة لنا، فيذا إنساف عاش حياًة، وانتيت حياتو، وبقي 

القذر، فاختر لنفسؾ، وأنت في الدنيا، إما أف تسعد في ذكره العطر، وأىل الدنيا يعيشوف، ويموتوف، ويبقى ذكرىـ 
ما أف تخسرىما معًا.  الدنيا واآلخرة، وا 

فاإلماـ مالؾ بف دينار ىذا اإلنساف لو توبة نصوًحا عند هللا عز وجل، وقصتو تبث الثقة في النفوس، كاف قاطع 
لو وزعت عمى أىل بمد لكفتيـ، وأكرمو طريق، وكاف بعيدًا عف الديف بعد األرض عف السماء، ومع ذلؾ تاب توبة 

هللا بالعمـ، وكاف مف كبار العمماء والعارفيف والزىاد، واإلنساف حينما يذوؽ طعـ القرب تصغر الدنيا في عينيو، 
 مف عرؼ هللا زىد فيما سواه.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : طوبى لمف تواض َ في غير منقصة 027 - 046الدرس )

 22-12-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -يف شرح الحديث الشر 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
نا بما عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفع

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

، مف األحاديث الشريفة ما تبدأ بكممة طوبى، ومف األحاديث الشريفة ما تبدأ بكممة ويل، ومف  أييا اإلخوة األكاـر
 األحاديث الشريفة ما تبدأ بكممة عميؾ، و مف األحاديث الشريفة ما تبدأ بكممة إياؾ.

فإياؾ تفيد التحذير، وعميؾ تفيد اإلغراء، وطوبى تفيد معنى ىنيئًا لمف كاف كذا، والويل تعني اليبلؾ لمف يفعل 
 كذا.

ذا لـ  ، ألمره أو صمى هللا عميو و سمـيستجب الرجل لكبلـ النبي أربع زمر، عميؾ، و إياؾ، و ويل، و طوبى، وا 
 لتحذيره، إلغرائو أو لتحذيره، أو لمباركتو أو لوعده فمف ىو الذؼ يمكف أف نستجيب لو ؟ 

 حديث اليـو رواه اإلماـ البخارؼ في كتابو التاريخ الكبير، يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 )) طوبى لمف تواض َ في غير منقصة ((

 لبخارؼ في التاريخ الكبير، والبييقي في شعب اإليماف عف ركب المصرؼ[]ا

 طوبى أؼ ىنيئًا، ىناؾ خط دقيق بيف التواضع والذؿ، ىناؾ مواقف إذا فعمتيا تذؿ نفسؾ.

 : ـَ  وَعْف ُحَذْيَفَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ُض ِمْف اْلَباَلِء ِلَما ََّل ُيِطيُق (( ))ََّل َيْنَبِغي ِلْمُمْؤِمفِ  ََاَؿ: َيَتَعره ََاُلوا: َوَكْيَف ُيِذؿُّ َنْفَسُو ؟   َأْف ُيِذؿه َنْفَسُو، 

 ]الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد[ 

 وفي الحديث: 

 )) ابتغوا الحوائج بعزة اْلنفس، فإف اْلمور تجري بالمقادير ((

 ]الجامع الصغير عف عبد هللا بف بسر[

) تواضع ( عمى وزف تفاعل، وزف تفاعل مف معانيو تصّنع الشيء، تقوؿ: تمارض، تعاظـ، تمارض ليس فعل 
مريضًا، ولكنو تصنع المرض، تعاظـ ليس عظيمًا، ولكنو تصنع العظمة، تعالـ ليس عالمًا، و لكنو تزّؼ بزؼ أىل 

ًا مذمومة إال تواضع، ىو ليس وضيعًا، العمـ، فوزف تفاعل يفيد التصنع، فكل األفعاؿ التي عمى وزف تفاعل تقريب
ليس ذليبًل، ليس منحرفًا، ليس مذنبًا، في أعمى درجات النجاح، في أعمى درجات الطير، في أعمى درجات العفة، 

 و مع ذلؾ تواضع، أؼ تصنع أف يكوف مع عامة الناس.

والسبلـ أنو ما صاحبو أحد إال التواضع إذًا أف تكوف قريبًا ممف ىو دونؾ، لذلؾ مف صفات النبي عميو الصبلة 
ظف أنو أقرب الناس إليو، و دخل سيدنا عمر عمى سيدنا رسوؿ هللا فرآه مضجعًا عمى حصير، و قد أثر في خده 
الشريف، فبكى، قاؿ: يا عمر ما يبكيؾ ؟ قاؿ: رسوؿ هللا يناـ عمى الحصير، و كسرػ ممؾ الفرس يناـ عمى 

 و ليست ممكًا، ىكذا النبوة.الحرير، قاؿ: يا عمر إنما ىي نبوة، 

 إذًا: 

 ))طوبى لمف تواض َ في غير منقصة ((

 ]البخارؼ في التاريخ الكبير، والبييقي في شعب اإليماف عف ركب المصرؼ[

أؼ كاف تواضعو في المكاف الصحيح، تواضع، وىو عزيز، تواضع، وىو عفيف، تواضع، وىو نظيف، تواضع، 
، وقد ألقي القبض عميو في أدنى وىو مستقيـ، أما كل إنساف حينما ي قع يتضع قيرًا عنو، انظر إلى صورة المجـر

درجات الذلة و المسكنة، أسقط في يده، خافض الرأس، خافض الطرؼ، إذًا ىذا ليس تواضعًا، المجـر يتضع، و 
 المنحرؼ يتضع، و الخائف يتضع، و السارؽ يتضع، و الزاني يتضع، إذا زلت قدـ اإلنساف يتضع، و لكف
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التواضع الذؼ أمر النبي بو أو أثنى عمى صاحبو ىو أف تكوف في أعمى درجات القوة، و مع ذلؾ أنت قريب لمف 
 حولؾ: 

 )) طوبى لمف تواض َ في غير منقصة ((

 ]البخارؼ في التاريخ الكبير، والبييقي في شعب اإليماف عف ركب المصرؼ[

فسو في الموضع الذؼ ال يميق بو فقد ذؿ، ال نقوؿ ىذا إذًا حينما ال يحسف اإلنساف التصرؼ، أو حينما يضع ن
 تواضع ىذا ذؿ، و ال ينبغي لممؤمف أف يذؿ نفسو.

 اآلف: 

 )) طوبى لمف ذؿ في نفسو مف غير مسكنة ((

 ]البخارؼ في التاريخ الكبير، والبييقي في شعب اإليماف عف ركب المصرؼ[

إلى أعمى درجة، و ذليل مع هللا إلى أدنى درجة، ألنو عرؼ  حالة المؤمف مع هللا حالة التذلل، لكف المؤمف عزيز
ضعفو، وعرؼ جيمو، وعرؼ نقصو، وعرؼ أنو طارغ، وأنو حادث، وأنو ميت، ورأػ عظمة هللا عز وجل، 
فصغرت نفسو أماـ ربو، لذلؾ ىو في عيف نفسو صغير، لكنو في عيف الناس كبير، بعكس الفاسق والفاجر، ىو 

 في عيف الناس صغير.في عيف نفسو كبير، و 

اإلنساف أحيانًا يصاب بمرض عضاؿ، يفتقر فقرًا شديدًا، يشعر بضعفو، ال حيمة لو، ليس شيء في يده، 
فيتمسكف، ىذا الذؿ الناتج عف المسكنة ليس فضيمة، ولكف التذلل في النفس، فالمؤمف أماـ ربو ذليل، فكمما تذلل 

عف طاعة ربو أذلو هللا بيف الناس، القضية عبلقة عكسية، كمما  أماـ ربو رفعو هللا بيف الناس، وكمما استنكف
تذلمت أماـ هللا عز وجل، كمما مرغت وجيؾ في أعتاب هللا عز وجل رفع هللا لؾ ذكرؾ، ورفع شأنؾ، وأسبغ عميؾ 
ذا استنكفت عف طاعة هللا، واستكبرت عف عبادتو، ورفضت الحق أذلؾ هللا بيف خمقو، فمذلؾ إما  ىيبة ووقارًا، وا 

ما أف يذلؾ هللا أماـ خمقو، إما  ما أف يضعؾ هللا عز وجل، إما أف تتذلل في نفسؾ  عز وجل، وا  أف تتواضع، وا 
ما أف تكوف عبدًا لعبد لئيـ، كف عبدًا ، فعبد هللا حر، وال تكف عبدًا لعبد لئيـ، فيو اليواف  أف تكوف عبدًا ، وا 

 والذؿ.
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ـ يقوؿ: ىنيئًا لمف تواضع في مكاف التواضع، تواضع، وعرؼ قدر نفسو، تواضع، كأف النبي عميو الصبلة والسبل
 ولـ يذؿ نفسو، تواضع في موطف التواضع، وأعز نفسو في موطف العز.

كمكـ يعمـ أف أحد أصحاب رسوؿ هللا ركب فرسو في بعض المعارؾ متبخترًا بو، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: إف 
 في ىذا الموطف، وقد قيل: التكبر عمى المتكبر صدقة.هللا يكره ىذه المشية إال 

 ))وذؿ في نفسو مف غير مسكنة ((

أْؼ كممة أنا، و كممة فعمت، و تركت، و بإمكاني أف أفعل، و أنا أعطيتؾ، و لي فضل عميؾ، و أنت لوالؼ ما 
عميو الصبلة والسبلـ  كنت شيئًا، ىذه كممات فييا اعتزاز بالنفس، فييا كبر، فييا شرؾ، لذلؾ لما جمع النبي

 أصحابو الذيف وجدوا عميو في أنفسيـ قاؿ: 

َناَؾ، َوَمْخُذوًَّل َفَنَصْرَناَؾ، َْ ، َأَتْيَتَنا ُمَكذهًبا َفَصده ـْ ُت َْ ، َوُصدِّ ـْ ُت َْ ـْ َفَمَصَد ـْ َلُقْمُت َوَطِريًدا َفآَوْيَناَؾ، َوَعاِئاًل  )) َلْو ِشْئُت
 َفَأْغَنْيَناَؾ((

 [ ] أحمد، الدارمي

 ثـ قاؿ: 

 فيداكـ هللا بي (( -لـ يقل: فيديتكـ، َاؿ  -))ألـ تكونوا ضالًَّل 

الحقيقة ليس موضوع التواضع موضوع واقع، إذا أجرػ هللا الخير عمى يديؾ ال ينبغي أف تنسبو إليؾ، هللا وقفني، 
فضل عمّي بيذا العمـ، دائمًا و فعمت كذا، هللا يسر لي ىذا األمر، أكرمني بيذا البيت، أنعـ عمّي بيذه الصنعة، ت

كممة أنعـ عمّي، وتفضل عمّي، وأكرمني، وأجرػ عمى يدؼ الخير، وجعمني سببًا، وسمح لي أف أتحدث عنو، 
وسمح لي أف أزور بيتو، ىذه كممات المؤمف، ال يرػ أنو فعل شيئًا يقتضي أف يتيو بو عمى خمق هللا، دائمًا 

 ير، وىكذا.يقوؿ: أكرمني هللا، أجرػ عمى يدؼ الخ
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 إذًا: 

)) طوبى لمف تواض َ في غير منقصة، و ذؿ في نفسو مف غير مسكنة، و أنفق مف ماؿ جمعو في غير 
 معصية ((

 ]البخارؼ في التاريخ الكبير، والبييقي في شعب اإليماف عف ركب المصرؼ[

في األصل، ىو يدعي أنو الحقيقة لماذا الذؼ ينفق مالو يشعر بالقرب مف هللا عز وجل ؟ ألف اإليماف دعوػ 
 مؤمف، ولكف حينما أنفق مالو أكد لنفسو قبل غيره أف هللا ورضواف هللا أغمى عميو مف مالو، والماؿ شقيق الروح.

يوجد باخرة غرقت في البحر األحمر قبل أسبوع، طبعًا باخرة ضخمة تحمل ستمئة راكب، وغرؽ منيا ما يقرب 
قصص غريبة جدًا ذكرت حوؿ غرؽ ىذه الباخرة، لكف الشيء الذؼ  مف خمسمئة راكب، ونجا مئة وثمانوف، و

يمفت النظر أف أحد الذيف نجوا نجا بمالو، أؼ عارؾ األمواج ستًا وثبلثيف ساعة، ومعو محفظة فييا كل األمواؿ 
التي جاء بيا مف الحجاز، فقمت: و هللا ىذه القصة تؤكد أف الماؿ شقيق الروح، ىو يعارؾ األمواج، و بيف 
الموت والحياة، و محتفع بمحفظة فييا كل ما جاء بو مف ببلد الحجاز، قالوا في الصحيفة: تحويشة العمر حافع 
عمييا كما حافع عمى حياتو، إذًا الماؿ شقيق الروح، فإذا أنفقت الماؿ فيذا مما يؤكد أف هللا أغمى عميؾ و 

 رضوانو أغمى عميؾ مف مالؾ الذؼ جعمو هللا شقيق الروح.

ذا ذا ذىبت  وا  صمت رمضاف معنى ذلؾ أف رضواف هللا عز وجل و طاعتو أغمى عميؾ مف الطعاـ والشراب، وا 
إلى بيت هللا الحراـ معنى ذلؾ أف هللا عز وجل و القربى منو، وزيارة بيتو، وأداء فريضتو أغمى عميؾ مف أىمؾ 

 ومالؾ ومحمؾ التجارؼ ومكانؾ، وكل أنواع النعيـ التي في بمدؾ.

نساف ال يرقى إال بالبذؿ، إال بالطاعات، ال يرقى باالعتقاد فقط، االعتقاد البد منو، لكنو شرط الـز غير إذًا اإل
 كاؼ، باالعتقاد ال ترقى، و لكف ترقى بالبذؿ، لذلؾ: 

)) طوبى لمف تواض َ في غير منقصة، و ذؿ في نفسو مف غير مسكنة، و أنفق مف ماؿ جمعو في غير 
 معصية ((

 التاريخ الكبير، والبييقي في شعب اإليماف عف ركب المصرؼ[]البخارؼ في 
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ألف هللا طيب، و ال يقبل إال طيبًا، ىذا الماؿ الذؼ جمعتو بكدؾ وعرؽ جبينؾ، الذؼ تحريت بو الحبلؿ، الذؼ 
 كما قاؿ عميو الصبلة و السبلـ: 

 )) مف بات كاًَّل في طمب الكسب الحالؿ بات مغفورًا لو ((

 عف أنس[]الجامع الصغير 

لحكمة بميغة أرادىا هللا عز وجل جعل كسب الماؿ الحبلؿ صعبًا، و جعل كسب الماؿ الحراـ سيبًل، فإذا شعرت 
 بضيق وحرج وىمـو مف أجل كسب الماؿ الحبلؿ، والحراـ مبذوؿ أمامؾ فيذه طاعة  عز وجل.

 قاؿ تعالى:ىنا مفارقات دقيقة، مثبًل مف طبيعتؾ أنؾ تحب العاجمة، وتكره اآلجمة، 

ْنَساُف َعُجوًَّل﴾  ﴿َوَكاَف اإلِْ

 [11] سورة اإلسراء: اآلية 

أنت متعمق دائمًا بالشيء السريع، واآلخرة بعيدة، بعد الموت، والدنيا بيف يديؾ خضرة نضرة، فإذا تركت الدنيا، 
خذة ومسؤولية وطمبت اآلخرة فقد ارتقيت إلى هللا عز وجل، أنت ضعيف، وقد تسبب لؾ طاعة هللا ضعفًا ومؤا
 وحرجًا وضيقًا، ومع ذلؾ آثرت طاعة هللا عمى كل ما حولؾ مف ضغوط، إذًا ترقى بيذه الطاعة: 

 ))و أنفق مف ماؿ جمعو في غير معصية، و خالط أىل الفقو و الحكمة ((

 ]البخارؼ في التاريخ الكبير، والبييقي في شعب اإليماف عف ركب المصرؼ[

لدنيا لمف ىو أدنى منؾ، و انظر في اآلخرة لمف ىو أرقى منؾ، تسعد في دنياؾ أؼ دائمًا وأبدًا انظر في ا
 وأخراؾ.

إذا نظرت في دنياؾ لمف ىو أدنى منؾ رأيت نعـ هللا عميؾ ال تحصى، أما إذا دخمت عمى األغنياء البعيديف عف 
 هللا عز وجل خرجت مف عندىـ، وأنت عمى هللا ساخط.
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:  َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاؿَ  ـَ  ِلي َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

يهاِؾ َوُمَجاَلَسَة اْْلَْغِنَياِء، َوََّل  ْنَيا َكَزاِد الرهاِكِب، َواِ   َتْسَتْخِمِقي َِْوًبا َحتهى ُتَرَِِّعيِو ))ِإَذا َأَرْدِت المُُّحوَؽ ِبي َفْمَيْكِفِؾ ِمْف الدُّ
)) 

 ] الترمذؼ [

غنياء اإلنساف في ساعات غفمتو، وساعات ضعفو، وساعات فتور ىمتو يجد أنو ال يممؾ شيئًا، الدخوؿ عمى األ
 يستصغر بيتو، وأثاث بيتو، وما عنده، إال إذا كاف مؤمنًا، فيذا المؤمف لو حالة خاصة: 

 ))ِإيهاِؾ َوُمَجاَلَسَة اْْلَْغِنَياِء َوََّل َتْسَتْخِمِقي َِْوًبا َحتهى ُتَرَِِّعيِو ((

 ))وخالط أىل الفقو والحكمة (( 

اإلنساف إذا خالط أىل الفقو والحكمة يستعير كل خبراتيـ، ويأخذ بعضًا مف أحواليـ، ويأخذ مف عمميـ، ويأخذ مف 
حكمتيـ، ويأخذ مف مواقفيـ، يتعمـ مف أخبلقيـ ومف أفعاليـ ومف أفكارىـ، لذلؾ حينما يخالط اإلنساف أىل الفقو 

 عز وجل، والصاحب ساحب، قل لي مف تجالس أقل لؾ مف أنت، مف جالس جانس، ومف والحكمة يرقى عند هللا
 جانس جالس.

مف جانس جالس، أؼ إذا لـ يكف بينؾ وبيف ىذا اإلنساف لغة مشتركة، ىو يحب الحق، وأنت تحب الحق، ىو 
ليوػ، و أنت يحب الفضيمة، و أنت تحب الفضيمة، ىو يؤثر الورع، و أنت كذلؾ، ىو يحب جياد النفس و ا
جالس، ال تستطيع أف  كذلؾ، ماداـ بينؾ و بيف ىذا الذؼ تتعمـ منو قواسـ مشتركة أو لغة مشتركة فمف جانس 

 تجالس إال إذا جانست.

 ومف جالس جانس، مف جالس اشتق مف عمـ ىؤالء، ومف أخبلقيـ، ومف فضميـ فمذلؾ: 

أىل الفقو و الحكمة، و رحـ أىل الذؿ و  ))... طوبى لمف أنفق مف ماؿ جمعو في غير معصية، و خالط
 المسكنة ((

 ]البخارؼ في التاريخ الكبير، والبييقي في شعب اإليماف عف ركب المصرؼ[
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ـَ َقاَؿ:  اِمِت َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف ُعَباَدَة ْبِف الصَّ

ـْ ُيِجله َكبِ  ُو (())َلْيَس ِمْف ُأمهِتي َمْف َل ـْ َصِغيَرَنا َوَيْعِرْؼ ِلَعاِلِمَنا َحقه  يَرَنا َوَيْرَح

 ] أحمد [

 : ـَ  َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ َلُو َمْف ُيْكِرُمُو ِعْنَد ِس  ِو ِإَّله ََيهَض َّللاه ِو (())َما َأْكَرـَ َشابٌّ َشْيًخا ِلِسنِّ  نِّ

 ] الترمذؼ [

مف صفات المؤمف العطف عمى الضعفاء، وتوقير لمكبار، أكبر منؾ سنًا أؼ أكثر منؾ عممًا، أقدـ منؾ في 
طريق اإليماف فيجب أف توقره، الحياة كميا أدب، حينما دخل سيدنا الصديق عميو الصبلة و السبلـ كاف إلى 

هللا وجيو ليجمس محمو سيدنا الصديق، النبي تأثر ليذا الموقف جانبو سيدنا عمي كـر هللا وجيو، فقاـ عمي كـر 
 األخبلقي، فقاؿ عميو الصبلة و السبلـ: ال يعرؼ الفضل ألىل الفضل إال أىل الفضل.

أحيانًا يدخل المسجَد رجل وقوٌر كبيٌر في السف، يتمنى أف يجمس في مكاف يستريح فيو، يجد شاب صغير حديث 
 عًا نتمنى عمى الصغير أف يوقر الكبير.السف، أخذ أفضل مكاف، طب

 إذًا: 

ِو (( ُ َلُو َمْف ُيْكِرُمُو ِعْنَد ِسنِّ ِو ِإَّله ََيهَض َّللاه  ))َما َأْكَرـَ َشابٌّ َشْيًخا ِلِسنِّ

 ] الترمذؼ [

لحكمة، و رحـ أىل الذؿ و ))طوبى لمف أنفق مف ماؿ جمعو في غير معصية، و خالط أىل الفقو و ا
 ((المسكنة

طوبى لمف ذلت نفسو، وطاب كسبو، و حسنت سيرتو، و حسنت سريرتو، و كرمت عالنيتو، و عزؿ عف ))
 الناس شره ((

 ]البييقي، والطبراني في األوسط عف ركب المصرؼ[
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 ))طوبى لمف عمل بعممو، وأنفق الفضل مف مالو، وأمسؾ الفضل مف َولو ((

 ]البييقي، والطبراني في األوسط عف ركب المصرؼ[

 رح ىذا:سنش

طوبى لمف ذلت نفسو  طبعًا،  العزة و لرسولو و لممؤمنيف، طوبى لمف ذلت نفسو، وطاب كسبو، أؼ كسبو 
 حبلاًل: الميـ ارزقني طيبًا، واستعممني صالحًا.

رزقو طيب: أطب مطعمؾ تكف مستجاب الدعوة، رزقؾ طيب، وعممؾ صالح، ))طوبى لمف ذلت نفسو، و طاب 
لعمل يجعل كسبؾ حبلاًل، أف تأخذ السعر المناسب يجعل كسبؾ حبلاًل، أال تغش الناس في كسبو ((، إتقاف ا

البيع و الشراء يجعل كسبؾ حبلاًل، أال تنتقص مف أموالو، الحع ىذا المثل الذؼ أضربو دائمًا، يوضح فكرة 
، تقوؿ لمنجار: أنا أريد سريًرا واحًد، ال سريريف، يقوؿ لؾ: سنخف ض السعر ألفي ليرة، فقط ألفي أعجبتؾ، غرفة نـو

ليرة ؟ تذىب إليو بعد عاـ، عنده غرفة بسرير واحد، أريد سريريف، فيقوؿ: أريد ثمانية آالؼ، لماذا عندما تريد أف 
ضافة سرير ثمانية آالؼ، ما أنصفتو، هللا عز وجل يقوؿ:  تحذؼ السرير خفضت ألفي ليرة، وا 

 ﴾﴿ َوََّل َتْبَخُسوا النهاَس َأْشَياَءُىـْ 

 [85] سورة األعراؼ: اآلية 

أحيانًا يريد إنساف أف يبيع شيئًا، شعرت أنو مضطر، بأقل سعر، تريد أف تأخذىا ببل ثمف الضطراره، ىذا حراـ، 
فمذلؾ طاب كسبؾ إذا صدقت مع الناس، طاب كسبؾ إذا أنصفتيـ، طاب كسبؾ إف لـ تبتز أمواليـ، طاب 

 إف لـ تغشيـ، طاب كسبؾ إف أعطيتيـ شيئًا فوؽ ما يستحق، كسبؾ إف لـ تنتقص ما عندىـ، طاب كسبؾ 

 )) و طاب كسبو و حسنت سريرتو ((

 أؼ ال يوجد أحقاد في داخمو، اإلنساف قد يكوف بظاىره مقبوال، بالعكس رائع:

ـْ﴾ ْف َيُقوُلوا َتْسَم َْ ِلَقْوِلِي ـْ َواِ  ـْ ُتْعِجُبَؾ َأْجَساُمُي َذا َرَأْيَتُي  ﴿َواِ 

 [4قوف: اآلية ] سورة المناف
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أما المؤمف فمف داخمو نظيف، ال يوجد عنده حقد، ليس عنده أسموب احتياؿ، مكر، خداع، ختل، خيانة، مؤامرة، 
تدبير، موقف معمف، موقف مبطف، سر، عبلنية، يعتقد ما ال يقوؿ، يقوؿ ما ال يعتقد، ىذه أخبلؽ المنافقيف، 

: المؤمف كما قاؿ عميو الصبلة و السبلـ، َعْف َأبِ  ـَ  ي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٌ، َواْلَفاِجُر ِخبٌّ َلِئيـٌ ((  ))اْلُمْؤِمُف ِغرٌّ َكِري

 ] الترمذؼ، أبو داود [

 ))طوبى لمف ذلت نفسو، و طاب كسبو، و حسنت سيرتو، و حسنت سريرتو، و كرمت عالنيتو((

 ني في األوسط عف ركب المصرؼ[]البييقي، والطبرا

أؼ أنا ال أقبل أف مؤمنًا مظيره فيو إىماؿ، غير مقبوؿ، أنت مؤمف تمثل ديف هللا عز وجل، حتى المظير 
الخارجي يجب أف يكوف مقبواًل مف دوف فخامة، لكف مف دوف ضعة، فمو أف إنساًنا ثيابو نظيفة، محمو التجارؼ 

يف، فبل يوجد داع أف يكوف مظير اإلنساف الزاىد غير مقبوؿ، مظيره منفر، مرتب، بيتو مرتب، ألنؾ تمثل ىذا الد
بيتو منفر، محمو التجارؼ منفر، عبلقاتو فوضى، ُغبار في دكانو، حساباتو غير مضبوطة، ليس ىذا ىو 

 اإليماف.

 ))...و حسنت سريرتو، و كرمت عالنيتو، و عزؿ عف الناس شره ((

لناس، و مف حسف إسالـ المرء تركو ما َّل يعنيو، طوبى لمف عمل ))طوبى لمف شغمو عيبو عف عيوب ا
 بعممو، و أنفق الفضل مف مالو، و أمسؾ الفضل مف َولو ((

 ]البييقي في شعب اإليماف[

فضل القوؿ أمسكو، و فضل الماؿ أنفقو، وعمل بعممو، ىذا الحديث مف األحاديث الجامعة المانعة، كأف أكثر 
ىذا الحديث، أعيد عميكـ نص الحديث، روػ اإلماـ البخارؼ التاريخ الكبير عف  مكاـر األخبلؽ مجموعة في
 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 
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)) طوبى لمف تواض َ في غير منقصة، و ذؿ في نفسو مف غير مسكنة، و أنفق مف ماؿ جمعو في غير 
، طوبى لمف ذلت نفسو و طاب كسبو و معصية، و خالط أىل الفقو و الحكمة، و رحـ أىل الذؿ و المسكنة

حسنت سيرتو و حسنت سريرتو و كرمت عالنيتو و عزؿ عف الناس شره، طوبى لمف عمل بعممو، و أنفق 
 الفضل مف مالو، و أمسؾ الفضل مف َولو ((

 ]البخارؼ في التاريخ الكبير، والطبراني في األوسط، والبييقي في شعب اإليماف عف ركب المصرؼ[

ف آلخر نتحدث عف أصحاب رسوؿ هللا، المقطع الثاني مف درس األحد دائمًا في السيرة، والسيرة نحف مف حي
منوعة، إما فقرات وضيئة مف حياة رسوؿ هللا، أو قصص عف أصحابو الكراـ، أو عف التابعيف، أو عف العمماء 

 المشاىير العامميف، كأبي حنيفة النعماف، و مف كاف عمى شاكمتو.

 لؾ بف دينار: رسنا اليـو ما

 مالؾ بف دينار كاف مف كبار العمماء، و مف كبار الزىاد، و مف كبار المحبيف  عز وجل.

لو قصص كنت أروييا لكـ سابقًا، حينما مر بطريق رأػ إنساًنا مخموًرا، و زبد الخمر عمى شفتيو، ويقوؿ: هللا، 
فـ نجس، فغسل فمو، و أكرمو، و كانت توبة ىذا هللا، و ىو سكراف، فكُبر عميو أف يخرج ىذا االسـ العظيـ مف 

السكير عمى يديو، وقد رأػ رجبًل في المسجد يصمي، ويبكي، قاؿ لو: مف أنت ؟ قاؿ: إف الذؼ ىداني أخبرؾ 
 بحالي، وكاف قد رأػ في المناـ أف صوتًا يقوؿ: يا مالؾ، طيرت فمًا مف أجمنا فطيرنا قمبو مف أجمؾ.

ل إلى المسجد، وحدث الناس عف قصتو، كاف منحرفًا، وكاف مقصرًا، وكاف بعيدًا عف واإلماـ مالؾ بف دينار دخ
الديف، وكانت لو بنت يحبيا كثيرًا، رآىا في المناـ، و رأػ ثعبانًا يتبعو، قصة معروفة عندكـ، وىو ييرب منو، 

بنيتي ؟ قالت: ىو عممؾ يا والثعباف يتبعو إلى أف رأػ ابنتو أشارت إلى الثعباف، فابتعد عنو، قاؿ: ما ىذا يا 
 أبت، قاؿ: و مف أنت ؟ قالت: أنا عممؾ الصالح، ىاتاف القصتاف تروياف عف اإلماـ مالؾ بف دينار.

عمى كل ىذا اإلماـ لو أقواؿ، قاؿ مالؾ بف دينار: منذ عرفت الناس لـ أفرح بمدحيـ، و لـ أكره مذمتيـ، قيل: و 
ـَ ذلؾ ؟ قاؿ: ألف حامدىـ مفرط، و ذامي ـ مفرط، يبالغ الناس، إذا مدحوا بالغوا، و إذا ذموا بالغوا، إنصافيـ ل

قميل، والحقيقة أف الناس لو أنيـ جميعًا أثنوا عميؾ، ولـ تكف عند هللا مرضيًا فبل قيمة لثنائيـ، ولو أنيـ جميعًا 
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 غضبوا عميؾ، وكنت عند هللا مرضيًا فبل قيمة لغضبيـ، لذلؾ:

 و كل الذي فوؽ التراب تراب               فإذا صح منؾ الوصل فالكل ىي

 يروػ أف مالؾ بف دينار مّر والي البصرة يرفل فصاح بو مالؾ: أقّل مف مشيتؾ ىذه  

قاؿ: قدمت مف سفر لي، فمما صرت بالجسر قاؿ العشار، أيف  عف عوف بف حكـ عف أبيو عف مالؾ بف دينار
يدفع ما عميو، وال يقو الذؼ يأخذ الضرائب،ال يخرجف مف السفينة أحد حتى  

فقاؿ لي  اإلماـ مالؾ: فأخذت ثوبي فوضعتو عمى عنقي، ثـ وثبت، فإذا أنا عمى األرض، أحد مف مكانو، قاؿ
ىكذا أمر اآلخرة، وقفة عظيمة، و  :العشار: ما أخرجؾ ؟ قمت: ليس معي شيء، قاؿ: اذىب، فقمت في نفسي

  عبلقة لو بكل ىذاالمستقيـ فبل حساب صعب، و يـو عسير، و ىوؿ عظيـ

ـْ َخاِلُدوَف ) ـْ ِفي َما اْشَتَيْت َأْنُفُسُي ـُ اْلَفَزُع اْْلَْكَبُر﴾002﴿ََّل َيْسَمُعوَف َحِسيَسَيا َوُى  ( ََّل َيْحُزُنُي

 ] سورة األنبياء [

و قفز كما أف العشار أوقف السفينة، جميعًا ابقوا في مكانكـ، ال أحد يغادر، ىو وقف، و حمل ثوبو عمى عاتقو، 
عمى األرض، قاؿ لو: أيف أنت ؟ قاؿ لو: ليس معي شيء، فتركو، لذلؾ مف حاسب نفسو في الدنيا حسابًا عسيرًا 
كاف حسابو يـو القيامة يسيرًا، مف كاف صراطو في الدنيا ضيقًا كاف صراطو في اآلخرة عريضًا، أؼ ال تدقق، 

وىذه هللا ال يؤاخذنا، ليس إال أنو يوسع الصراط، أنت وىذه ليست مشكمة، وىذه فييا فتوػ، وىذه هللا يسامحنا، 
تغش، أنا عندؼ أوالد، ماذا أفعل، و الوقت صعب، ىذه ال تجوز، في مذىب ليا فتوػ، كمما وسعت الصراط في 

 الدنيا يضيق في اآلخرة، و كمما ضيقتو عميؾ في الدنيا يتسع في اآلخرة.

نيا حسابًا عسيرًا كاف حسابو يـو القيامة يسيرًا، و مف حاسبيا قضية معكوسة، أو باألصح مف حاسب نفسو في الد
 في الدنيا حسابًا يسيرًا كاف حسابو يـو القيامة عسيرًا.

كاف اإلماـ مالؾ يطوؼ بالبصرة في األسواؽ، فينظر إلى أشياء يشتيييا، فيرجع، و يقوؿ لنفسو: أبشرؼ، فوهللا 
ة ميمة، كمما اشتيت نفسؾ شيئًا أعطياىا، معنى ذلؾ أف ىذه ما حرمتؾ ما رأيت إال لكرامتؾ عمي، ىذه نقط

النفس ليست كريمة عميؾ، أما إذا حممتيا عمى طاعة هللا، و حرمتيا ما يميييا عف طاعة هللا كرمت عميؾ، فقاؿ 
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 اإلماـ مالؾ لنفسو: أبشرؼ فوهللا ما حرمتؾ ما رأيت إال لكرامتؾ عمي.

ابو السقـ ال ينجع فيو طعاـ وال شراب وال نـو وال راحة، المريض ال يينأ ال ولو قوؿ رائع يقوؿ: إف البدف إذا أص
 بطعاـ وال بشراب وال بنـو وال براحة، قاؿ: وكذلؾ القمب إذا عمق حب الدنيا لـ تنجح فيو المواعع.

ج ىـ الدنيا ولو قوؿ آخر، قاؿ: بقدر ما تحزف لمدنيا كذلؾ يخرج ىـ اآلخرة مف قمبؾ، و بقدر ما تحزف لآلخرة يخر 
ذا حزنت لمدنيا خرج  مف قمبؾ، يوجد ىميف ىـ الدنيا، وىـ اآلخرة، فإذا حزنت لآلخرة خرج مف قمبؾ ىـ الدنيا، وا 

 مف قمبؾ ىـ اآلخرة.

كاف مالؾ بف دينار في المقبرة، فإذا رجل يدفف، فجاء حتى وقف عمى القبر، فجعل ينظر إلى الرجل، وىو يدفف، 
كذا يصير، و ليس لو شيء يتوسده في قبره، فمـ يزؿ يقوؿ غدًا مالؾ ىكذا يصير، وهللا فجعل يقوؿ: مالؾ غدًا ى

 ىذه كممة بميغة، ىل يوجد شخص منا إال وسوؼ يكوف غدًا كيذا الذؼ وسد في قبره.

يقاؿ: إف مالؾ بف دينار رأػ إنسانًا يضحؾ، فقاؿ: ما أحب أف قمبي فرغ لمثل ىذا، وأف لي ما حوت البصرة مف 
مواؿ والعقد، اإلنساف يضحؾ، وسوؼ يموت، يضحؾ، وال يدرؼ أساخط عنو هللا أو راض ؟ يضحؾ وال يعمـ األ

مصيره في اآلخرة، يضحؾ، ولـ يقف عمى أحكاـ كتاب هللا عز وجل، يضحؾ، و ليس لو عمل يمقى هللا بو، ىذا 
 الضحؾ يتنافى مع عظـ الميمة التي أنت عمييا في الدنيا.

بف دينار: إف في بعض الكتب أف هللا عز وجل يقوؿ: إف أىوف ما أنا صانع بالعالـ إذا أحب  يقوؿ اإلماـ مالؾ
الدنيا أف أخرج حبلوة ذكرؼ مف قمبو، أؼ أقّل عقاب يعاقب هللا بو مف لو زؼ عممي، مف لو دعوة، إذا أحب 

ال معنى لو، كممات يرددىا، و الدنيا أف أخرج حبلوة ذكرؼ مف قمبو، أؼ يصبح ذكر هللا كالصبلة والذكر والدعاء 
 حركات يقـو بيا، و أقواؿ يتفوه بيا.

وكاف يقوؿ ىذا اإلماـ: إف هللا عز وجل إذا أحب عبدًا انتقصو مف دنياه، وكف عنو ضيعتو، أؼ الدنيا تنقص 
 قميبًل، و يجمع هللا لو شممو.

ـِ ِبِنْصِف النََّياِر َعْف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َأَباَف ْبِف ُعْثَماَف َعْف َأِبيِو قَ  اَؿ: َخَرَج َزْيُد ْبُف َثاِبٍت ِمْف ِعْنِد َمْرَواَف ْبِف اْلَحَك
اَعَة ِمْف ِعْنِد َمْرَواَف ِإالَّ َوَقْد َسَأَلُو َعْف َشْيٍء َفَأَتْيُتُو َفَسَأْلتُ  ، َسَأَلِني َعْف َقاَؿ: َفُقْمُت: َما َخَرَج َىِذِه السَّ ـْ ُو، َفَقاَؿ: َنَع
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ـَ َقاَؿ َحدِ   يٍث َسِمْعُتُو ِمْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْنَيا َوِىيَ  ْمِبِو، َوَجَم ََ َلُو َشْمَمُو، َوَأَتْتُو الدُّ ُ ِغَناُه ِفي ََ ْنَيا  ))َمْف َكاَنْت اآْلِخَرُة ِنيهَتُو َجَعَل َّللاه َراِغَمٌة، َوَمْف َكاَنْت الدُّ
ؽَ  َر َلُو(( ِنيهَتُو َفره َُدِّ ْنَيا ِإَّله َما  ـْ َيْأِتِو ِمْف الدُّ ُ َعَمْيِو َشْمَمُو، َوَجَعَل َفْقَرُه َبْيَف َعْيَنْيِو، َوَل  َّللاه

 ] أحمد، الدارمي[ 

مّر تاجر بعشار، فحبسوا عميو سفينتو، العشار أؼ آخذ الضرائب، فجاء إلى مالؾ بف دينار فذكر ذلؾ لو، فقاؿ: 
معي إلى العشاء، أؼ استجار باإلماـ مالؾ لمكانتو، ووجاىتو، فذىب اإلماـ مالؾ معو إلى  قاـ مالؾ فمشى

العشار، فمما رأوه، قالوا: يا أبا يحيى أال تبعث إلينا حاجتؾ نحف نأتيؾ، لو مكانة كبيرة، قاؿ: حاجتي أف تخموا 
فعمنا، قاؿ: وكاف عندىـ كوز يجعموف  سفينة ىذا الرجل، ىذه حاجتي، دعوا ىذه السفينة، قاؿ: حبًا، وكرامة، قد

فيو ما يأخذ وف مف الناس مف الدراىـ، فقاؿ العشار: ادع هللا لنا يا أبا يحيى، قاؿ: قولوا لمكوز أف يدعو لكـ، 
كيف أدعو لكـ، وألف يدعوف عميكـ ؟ أترػ يستجاب لواحد، و ال يستجاب أللف، ىذه إشارة إلى أف اإلنساف ال 

 اء الناس، أو عمى انتقاص حقوقيـ، أو عمى دس الخوؼ فييـ.يبني حياتو عمى إيذ

ويقوؿ اإلماـ مالؾ بف دينار: كفى بالمرء خيانة أف يكوف أمينًا لمخونة، و كفى بالمرء شرًا أال يكوف صالحًا، ويقع 
في الصالحيف، أؼ ىو سيئ، و يتيجـ عمى الصالحيف، ىو مقصر و يتيجـ عمى ىؤالء المتفوقيف، ىو مذنب، و 
يتيجـ أو يتطاوؿ عمى المستقيميف، كفى بالمرء خيانة أف يكوف أمينًا لمخونة، أؼ شر الناس مف باع آخرتو بدنيا 

 غيره.
يقوؿ اإلماـ مالؾ بف دينار: خرج أىل الدنيا مف الدنيا، و لـ يذوقوا أطيب شيء فييا، قالوا: و ما ىو ؟ قاؿ: 

 معرفة هللا عز وجل.

: إف القمب إذا لـ يكف فيو حزف خرب، كما أف البيت إذا لـ يسكف خرب، إذا لـ يكف ويقوؿ اإلماـ مالؾ بف دينار
 فيو حزف ليس فيو إقباؿ، ىذا البيت يصبح خربًا، ويقوؿ هللا عز وجل: 

 ))عبدي حسنت منظر الخمق سنيف أفال حسنت منظري ساعة ((

 ]ورد في األثر[
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اسة لذىبت حتى أجمس عمييا، أيف يصمح قمبؾ ؟ في أؼ و يقوؿ اإلماـ مالؾ: لو أعمـ أف قمبي يصمح عمى كن
عمل يصمح ؟ ما الذؼ يممؤه رضى ؟ ما الذؼ يممؤه قربًا ؟ قاؿ: لو أعمـ أف قمبي يصمح عمى كناسة لذىبت حتى 

 أجمس عمييا.

ا كاف و يقوؿ اإلماـ مالؾ: إف العالـ إذا لـ يعمل بعممو زلت موعظتو عف القموب، كما تزؿ القطرة عف الصفا، إذ
الببلط أممس صقيبل لماًعا، أؼ ىذا السيراميؾ إذا ألقيت عميو الماء انحدر سريعًا، حتى لو ألقيت عميو الزيت ال 
يعمق عميو شيء، اإلماـ مالؾ يقوؿ: إف العالـ إذا لـ يعمل بعممو زلت موعظتو عف القموب، كما تزؿ القطرة عف 

هللا لو أف يؤثر كبلمو في القموب، ماداـ ىو غير صادؽ، و الصفا، أؼ موعظتو ال تؤثر في القموب، ال يسمح 
غير مخمص فكبلمو يفقد الحياة، يفقد قوة التأثير، يفقد ىذه الروحانية، إف العالـ إذا لـ يعمل بعممو زلت موعظتو 

 عف القموب، كما تزؿ القطرة عف الصفا.

العمل لـ يزدؾ إال فخرًا، أؼ يوجد عمـ يكبرؾ ويقوؿ: إذا طمبت العمـ لتعمل بو كسرؾ العمـ، و إذا طمبتو لغير 
حتى تصبح مف جبابرة العمماء، ومف الطغاة، ومف المتكبريف، ويوجد عمـ كمما ازددت عممًا ازددت بو تواضعًا، 
إنؾ إف طمبت العمـ لتعمل بو كسرؾ العمـ، كما قاؿ اإلماـ الشافعي: كمما ازددت عممًا ازددت عممًا بجيمي، العمـ 

بو لمعمل يزيدؾ تواضعًا، و قربًا مف الناس، و حبًا ، و رحمة بالخمق، والعمـ الذؼ تطمبو لبلفتخار الذؼ تطم
 يحجبؾ عف الناس، و يصبح دركات إلى اليبلؾ.

وكاف يرػ انحراؼ قومو فيقوؿ ليـ: أنتـ تستبطئوف المطر، و أنا أستبطئ الحجارة، أؼ كما يقوؿ عميو الصبلة و 
 السبلـ: 

 يوخ رك َ و أطفاؿ رض َ و بيائـ رت َ لصب عميكـ العذاب صبًا (()) لوَّل ش

أحيانًا ترػ وضع الناس فيو انحرافات، تقصير، تفمت مف أوامر هللا عز وجل، ال يستحقوف ىذه األمطار التي 
 ىطمت، الحمد ، األمطار ىطمت بكميات كبيرة جدًا في أكثر المناطق، أربعة أمثاؿ أو ثبلثة أمثاؿ ما ىطل في
نما تستبطئ الحجارة أحيانًا.  العاـ الماضي حتى ىذا التاريخ، فيقوؿ اإلماـ مالؾ: أنتـ تستبطئوف المطر، وا 
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يقوؿ اإلماـ مالؾ: إف هللا جعل الدنيا دار مفر، و جعل اآلخرة دار مقر، الدنيا نفر منيا، واآلخرة نستقر فييا، 
 نيا، و لكف ىذا االستقرار ال يدـو البد مف الموت.الناس بالعكس يفر في نفسو مف اآلخرة، و يستقر في الد

سمعت في بعض الببلد أنو ال يمكف أف ترػ جنازة أبدًا، كأف الببلد ال يوجد فييا موت، مف المستشفى إلى المقبرة 
مف دوف أؼ مظير مف مظاىر الجنازة، فالناس غارقوف في مبلىييـ، في تجارتيـ، في دنياىـ، نحف الحمد  

يرة، و إعبلـ بالمآذف أحيانًا يذكر بالموت، إف هللا جعل الدنيا دار مفر، و جعل اآلخرة دار مقر، فخذوا جنائز كث
لمقركـ مف مفركـ، و أخرجوا الدنيا مف قموبكـ قبل أف تخرج منيا أبدانكـ، و ال تيتكوا أستاركـ عند مف يعمـ 

يا كالسـ أكمو مف ال يعرفو، واجتنبو مف عرفو، ومثل أسراركـ، ففي الدنيا حييتـ و لغيرىا خمقتـ، و إنما مثل الدن
 الدنيا مثل الحية مسيا ليف، و في جوفيا سـ قاتل، يحذرىا ذوو العقوؿ، وييوؼ إلييا الصبياف بأيدييـ.

طفل عمره سنتاف إذا رأػ ثعبانًا يقترب منو، و يضع يده عميو، أما العاقل فيفر منو، كبلـ دقيق وبميغ: جعل 
فر، و جعل اآلخرة دار مقر، فخذوا لمقركـ مف مفركـ، وأخرجوا الدنيا مف قموبكـ قبل أف تخرج منيا الدنيا دار م

نما مثل الدنيا كالسـ أكمو  أبدانكـ، وال تيتكوا أستاركـ عند مف يعمـ أسراركـ، ففي الدنيا حييتـ، و لغيرىا خمقتـ، وا 
يا ليف، و في جوفيا السـ الناقع، يحذرىا ذوو العقوؿ، مف ال يعرفو، واجتنبو مف عرفو، ومثل الدنيا مثل الحية مس

 و ييوؼ إلييا الصبياف بأيدييـ.

قاؿ: قدمت مف مكة، فأىديت إلى مالؾ بف دينار ركوة، أؼ إناء يستعممو في وضوئو، وفي حاجاتو، فكانت عنده 
د شغمت عمّي قمبي، قمت: فجئتو يومًا فجمست في مجمسو، فمما قضاه قاؿ لي: يا حارث، تعاؿ خذ تمؾ الركوة، فق

يا أبا يحيى، إنما اشتريتيا لؾ تتوضأ فييا وتشرب، فقاؿ: يا حارث، إني إذا دخمت المسجد جاءني الشيطاف، و 
قاؿ لي: يا مالؾ، إف الركوة قد سرقت، فقد شغمت عمّي قمبي، مثاؿ لطيف، إذا شغمؾ شيء عف ذكر هللا دائمًا 

 فقد صار ىذا حجابًا بينؾ وبيف هللا.

وكاف يتقنع بعباءة أو بكساء، و يقوؿ: يا إليي قد عممت ساكف الجنة مف ساكف النار، فأؼ الداريف دار مالؾ ؟ 
 وأؼ الرجميف أنا ؟ ثـ يبكي.

قاؿ: إف العالـ إذا أتيتو في بيتو فمـ تجده قّص عميؾ بيتو، رأيت حصيره لمصبلة ومصحفو و مظيرتو في جانب 
 البيت، ترػ أثر اآلخرة.
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إف األبرار تغمي قموبيـ بأعماؿ البر، و إف الفجار تغمي قموبيـ بأعماؿ الفجور، وهللا يرػ ىمومكـ، فانظروا قاؿ: 
ما ىمومكـ، أؼ المؤمف إف سمع عف شخص لو أعماؿ طيبة، لو صموات، لو أذكار، لو خدمات، يفيـ كتاب هللا، 

سًا، والفجار إذا سمعوا عف أىل الشيوات، وكيف يحفع كتاب هللا، يغمي شوقو، يغمي غيرة، يغمي طمعًا، يغمي تناف
يمضوف الميالي واألياـ عف رحبلتيـ، وعف إنفاقيـ، وعف مسراتيـ، وعف أعراسيـ، وعف مساكنيـ، وعف مركباتيـ، 

 وعف منتجعاتيـ كذلؾ يغمي الفجار، يتأوىوف:

ََاُروُف ِإنهُو َلُذو َحظٍّ َعِظي َِْل َما ُأوِتَي   ـٍ﴾﴿َيا َلْيَت َلَنا ِم

 [79] سورة القصص: اآلية 

قاؿ: إف األبرار تغمي قموبيـ بأعماؿ البر، و إف الفجار تغمي قموبيـ بأعماؿ الفجور، و هللا يرػ ىمومكـ، فانظروا 
 ما ىمومكـ.

قاؿ: إف الصديقيف إذا قرغ عمييـ القرآف طربت قموبيـ إلى اآلخرة، وما ضرب عبد بعقوبة أعظـ مف قسوة القمب، 
 قوبة أف يكوف لؾ قمب قاس ال يميف، ال يرحـ، ال يتأثر بذكر هللا.أؼ أعظـ ع

مف عقوبات هللا عز وجل ضنؾ في المعيشة، ووىف في العبادة، وسخط في الرزؽ، اإلنساف الذؼ يتسخط رزقو، 
 و ىو الذؼ ضعيف في عبادتو، وضنؾ في معيشتو ىذه عقوبات مف هللا عز وجل.

 يا مرائي، قاؿ لو: متى عرفت اسمي، ما عرؼ اسمي غيرؾ ؟ أؼ خجل.قاؿ رجل لئلماـ مالؾ في الطريق: 

قاؿ: دخل عميو المصوص في البيت، فمـ يجدوا شيئًا، فأرادوا الخروج، فقاؿ: لو صميتـ ركعتيف، دعاىـ لمصبلة 
 في بيتو.

ذا التعب قاؿ: دخمنا عمى اإلماـ مالؾ عند الموت، فجعل يقوؿ: لمثل ىذا اليـو كاف دؤوب أبي يحيى، كل ى
سبعيف سنة أو ثمانيف سنة، الصموات، و جياد النفس و اليوػ، و اإلنفاؽ، و تعمـ العمـ، و االقتداء برسوؿ هللا، 
و خدمة الخمق، كل ىذه الجيود التي بذليا في حياتو، وحـر نفسو حظوظيا، وشيواتيا، قاؿ كبلمًا جميبًل: لمثل 

المقاء في ذىف اإلنساف دائما تصدؽ، جمس بمجالس العمـ،  ىذا اليـو كاف دؤوب أبي يحيى، إذا كانت ساعة
طمب رضواف هللا عز وجل، أنفق مف مالو، و أنفق مف وقتو، و أنفق مف عممو، نصح األمة، أتقف عممو، كاف 
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عضوًا نافعًا، كف مف شيواتو، ضبط جوارحو، ضبط دخمو، ضبط مصروفو، أحسف إلى أىمو، كل ىذه الجيود 
اليمـو المتبلحقة، وىذا االنضباط الشديد كل ىذا ليذه الساعة، تصور طالًبا ِمف واحد أيموؿ المتتابعة، و ىذه 

نظـ برنامج دراستو، ترؾ كل الزيارات والعبلقات والنزىات والسيرات والحفبلت، عكف عمى طاولتو، قرأ الكتب 
دروس، حضر دروسًا إضافية، كل المقررة، لخصيا، بوبيا، قرأ المراجع، زار أصدقاءه المتفوقيف، ذاكر معيـ ال

ىذا التعب ليذه الساعة ساعة االمتحاف، كل ما تفعمو في الدنيا مف أعماؿ صالحة، مف صموات، مف صياـ، مف 
حج، مف زكاة، مف حضور مجالس عمـ، مف اتعاظ، مف تبلوة القرآف، مف حفع القرآف، مف فيـ القرآف، مف األمر 

اإلحساف لمزوجة، لؤلوالد، لموالديف، لمجيراف، لؤلقارب، إتقاف العمل، نصح بالمعروؼ، مف النيي عف المنكر، مف 
 المسمميف كل شيء تفعمو ليذه الساعة، فإذا فزت فييا فزت بكل شيء، لذلؾ الكفار:

ـُ الهِذي ُيوَعُدوَف﴾ َُوا َيْوَمُي ـْ َيُخوُضوا َوَيْمَعُبوا َحتهى ُياَل  ﴿َفَذْرُى

 [83] سورة الزخرؼ: اآلية 

ا اإلخوة: مف حيف آلخر سبحاف هللا ! أؼ إنساف تعرؼ إلى هللا عز وجل يوصف بأنو ذو عقل راجح، و أيي
يوصف بأنو ذو نفس طيبة، و ذو حكمة بالغة، فيذه قدوة لنا، ىذا إنساف عاش حياة، و انتيت حياتو، و بقي 

نفسؾ، و أنت في الدنيا إما أف تسعد ذكره العطر، و أىل الدنيا يعيشوف، و يموتوف، و يبقى ذكرىـ القذر، فاختر ل
في الدنيا و اآلخرة، و إما أف تخسرىما معًا، فاإلماـ مالؾ بف دينار ىذا اإلنساف لو توبة نصوح عند هللا عز 
وجل، وقصتو تبث الثقة في النفوس، كاف قاطع طريق، و كاف بعيدًا عف الديف بعد األرض عف السماء، ومع 

 ىل بمد لكفتيـ، وأكرمو هللا بالعمـ، وكاف مف كبار العمماء والعارفيف و الزىاد.ذلؾ تاب توبة لو وزعت عمى أ 

 حينما يذوؽ اإلنساف طعـ القرب تصغر الدنيا في عينيو، مف عرؼ هللا زىد فيما سواه.

 والحمد  رب العالميف 
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( : مقياس توفيق المؤمف في اإلسالـ 027 - 047الدرس )

29-12-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -يث متفرقة أحاد -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
متنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عم

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

: في درسنا ىذا اليـو أحاديث شريفة ثبلثة، األوؿ: عف ابف عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ  صمى هللا أييا اإلخوة األكاـر
 : هللا عميو و سمـ

))شاب سخي حسف الخمق أحب إلى هللا تعالى مف شيخ بخيل عابد سيئ الخمق((

] الديممي[ 

الحديث الثاني: 

نما  ))َميل الفقو خير مف كِير العبادة، وكفى بالمرء فقيًا إذا عبد هللا، وكفى بالمرء جياًل إذا أعجب بنفسو، وا 
  تؤِذ المؤمف وَّل تحاور الجاىل ((الناس رجالف، مؤمف وجاىل، فال

 ] الطبراني في األوسط عف عبد هللا بف عمرو[

والحديث الثالث: 

 ))َميل التوفيق خير مف كِير العقل، والعقل في أمر الدنيا مضرة، والعقل في أمر الديف مسرة((

 ] الجامع الصغير[
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ألوؿ هللا يبّيف أّف سبحانو وتعالى يحب الشاب حسف الحقيقة كل حديث يعد بابًا كبيرًا مف أبواب الديف، الحديث ا
 الخمق، السخي، ألف هللا عز وجل كما يقوؿ في حديث قدسي: 

 ))إف ىذا الديف َد ارتضيتو لنفسي وَّل يصمحو إَّل السخاء وحسف الخمق، فأكرموه طالما صحبتموه((

 ]الطبراني في األوسط عف جابر[

ذا الديف، فإذا كاف بخيبًل نفر الناس منو، فإذا كاف سيئ الخمق ابتعد كل مسمـ سفير اإلسبلـ، كل مسمـ يمثل ى
 الناس عنو، قاؿ تعالى:

وا ِمْف َحْوِلَؾ﴾ ـْ َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ  ﴿َفِبَما َرْحَمٍة ِمَف َّللاهِ ِلْنَت َلُي

 [159] سورة آؿ عمراف: 

تكوف حسف الخمق، ما الذؼ يرضي هللا عز وجل ؟ أف تكوف سخيًا، فيذا  إذًا ما الذؼ يرضي هللا عز وجل ؟ أف
الشيخ ذو العبادة الكثيرة، صمواتو، وأوراده، وأذكاره، ولكنو عصبي المزاج، سيئ الخمق، شحيح اليد، حريص عمى 

 هللا تعالى.  ما في يديو، ىذا عند هللا عز وجل في المرتبة الدنيا، بينما الشاب السخي حسف الخمق ىذا أحب إلى

إذًا أنا يجب أف أبحث عف المقياس الذؼ يرضي هللا عز وجل، ال عمى المقياس الذؼ ينتزع إعجاب الناس، 
 صموات طويمة، وأذكار، ولكنو سيئ الخمق، شحيح اليد، 

 ))شاب سخي حسف الخمق أحب إلى هللا تعالى مف شيخ بخيل عابد سيئ الخمق((

، يمكف المقصود أف نضع يدنا عمى جوىر ا لديف، والحقيقة أف الديف واسع جدًا، يمكف أف تتناوؿ منو بعض العمـو
أف تتزّؼ بزّؼ رجاؿ الديف، يمكف أف تقمد المؤمنيف، يمكف أف ترتدؼ ثيابيـ، يمكف أف يكوف لؾ بسمبلت، 
ف وتمتمات، وحركات، وسكنات مشابية ألىل الحق، ولكف ما لـ تضع يديؾ عمى جوىر الديف، فمف تستفيد م

 الديف شيئًا، ولف تقطف منو أؼ ثمرة. 

الحقيقة ما الذؼ يدعوؾ إلى السخاء ؟ إيمانؾ با، ما الذؼ يدعوؾ إلى أف تكوف حسف الخمق ؟ إيمانؾ با، في 
الديف منطمق نظرؼ، وتطبيق عممي، في الديف عقيدة وسموؾ، لف يصح السموؾ إال إذا صحت العقيدة، لف تستقيـ 
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إذا عرفت هللا، لف تبذؿ ما في يديؾ إال إذا أيقنت بالعوض، لف تضحي بالغالي والرخيص إال  عمى أمر هللا إال
إذا آمنت بالجنة، إذا آمنت بأف ىناؾ بعد الموت جنة وناًرا، فالموضوع أخطر بكثير مف أف يمارس اإلنساف 

يجب أف يتغمغل في بعض الشعائر، يحضر بعض المجالس، يقـو ببعض الصموات، ما انتيى شيء، ىذا الديف 
كل كيانؾ إلى أف يصل إلى كل حجيرة مف جسمؾ، الديف عقيدة، الديف عبادة، الديف معاممة، الديف خمق، وكما 
قمت في الدرس السابق يـو الجمعة: الوقت ثميف، والعمر قصير، والطريق طويل، والناقد بصير، والبحر عميق، 

فاإلنساف في عمـ الميكانيؾ يقوؿ لؾ: مردود اآللة، يعني المردود والزاد قميل، ىكذا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ، 
الحسف ىو أف نأخذ أكبر عمل بأقل طاقة، كيف أف اإلنساف يثني عمى مركبة، يقوؿ لؾ: تمشي ثبلثمئة وخمسيف 

 كيمومترا بملء خزَّاف واحد، يعني بأقل كمية وقود أخذ منيا أكبر جيد، أو أكبر عمل، أو أطوؿ مسافة.

قمنا في درس سابق: لو فرضنا إنساًنا عنده بيت فيو ما ىب ودب، وأمر أف يغادر ىذا البيت خبلؿ أربع كما 
وعشريف ساعة، ولو أف يحمل ما تحممو شاحنة صغيرة، ماذا يختار مف ىذا البيت ؟ يختار أغمى األشياء، وأقميا 

و ال مانع، لكف ما داـ ثمة موت فالعمر وزنًا، ىذا الذكاء، لو لـ يكف ثمة موت فمضي ثبلثيف سنة في شيء تاف
ما أف أستيمكو استيبلكًا رخيصًا، إذًا  إذًا محدود، كيف أستيمؾ ىذا العمر ؟ إما أف أستيمكو استيبلكًا استثماريًا، وا 
العمر ثميف، فالمفروض أف أعرؼ ماذا يعنيني مف ىذا الديف ؟ يعنيني أف تكوف عقيدتي صحيحة، كل تصوراتي، 

كل ما أؤمف بو، كل مقاييسي، كل قيمي تنطبق عمى حقيقة الديف، ىذا شيء خطير، ألف أؼ تصور كل أفكارؼ، 
مغموط، أؼ انحراؼ في الفيـ البد مف أف يتبعو انحراؼ في السموؾ، ىذا كبلـ واضح كالشمس، انحراؼ في 

بأف هللا ال يحاسب يتبعو  العقيدة انحراؼ في السموؾ، إيماف بشفاعة ساذجة واىمة يتبعيا تقصير في العمل، إيماف
 انحراؼ في المعاممة، إيماف بأف النبي سيشفع لنا ببل قيد وال شرط يتبعو خمل في االستقامة.

 المطموب أف نتعرؼ إلى هللا عز وجل المعرفة الصحيحة حتى يأتي العمل مطابقًا ليذه المعرفة.

عمى معرفة هللا، أصل الديف معرفة هللا، اإلنساف  اآلف عندنا سؤاؿ: كيف نعرؼ هللا ؟ دائمًا ىناؾ إلحاح مف ِقبمي
يمكف أف يحضر ألف درس عمـ، يمكف أف يسمع كل جمعة خطبة، يمكف أف يقرأ، يا ترػ إذا قرأ كتابات 
إسبلمية، استمع إلى محاضرات، حضر مجالس، عمـ يا ترػ ىل ىذا كاٍؼ لمعرفة هللا عز وجل ؟ البد مف بحث 

 ، البد مف خموات، البد مف تأمل، البد مف تفكر في الكوف.ذاتي، البد مف جمسات مع هللا
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أنا أتمنى عمى كل أخ كريـ أف يعرؼ هللا، ىذه أكبر قضية في حياتو، وأف يعرؼ هللا في كل شيء، مف عرؼ هللا 
، استقاـ عمى أمر هللا، ومف عرؼ هللا سعد في الدنيا، ومف عرؼ هللا سعد في اآلخرة، ومف عرؼ هللا فاز، ونجح

 وأفمح، وتفوؽ، ونجا، وسمـ.

 إذًا لما أتمنى أف أعرؼ هللا بصدؽ حقيقي فبلبد أف أصل إليو، الكوف باب، معرفة أمره باب.

خطر في بالي مرة مثل بسيط، أف ىناؾ ىرمًا مقسمًا إلى أربعة أقساـ، القسـ العموؼ ىو القرآف، الذؼ يميو ىو 
، الذؼ يميو سيرة الصحابة، فالقرآف كبلـ هللا، وىو أصل كل أصل، الحديث الشريف، الذؼ يميو ىي السيرة النبوية

أتى النبي عميو الصبلة والسبلـ فشرح كبلـ هللا، إذًا النبي بيف لمناس ما نزؿ إليو، لكف جاءت سيرتو بمسانو أبمغ، 
و، أما النبي وبّيف وبّمغ، ووضح، وحدد، وقيد، وشرح، وفصل ببيانو، اآلف سموكو ترجـ بيانو، سموكو وضح بيان

فواحد، لكف ربنا عز وجل لحكمة بميغة أرادىا جعل مف أصحابو نماذج متباينة، ىناؾ صحابي غني، وصحابي 
فقير، صحابي صغير، وصحابي شيخ كبير، صحابي صحيح الجسـ، وصحابي مريض، صحابي مكاف إقامتو 

القرآف، وفيمتو، وقرأت السنة،  بعيدة، كيف تصرؼ، وصحابي الـز النبي عميو الصبلة والسبلـ، فإذا قرأت
وعرفتيا، وقرأت سيرة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أو استمعت إلييا، ثـ تابعت أخبار صحابة رسوؿ هللا صار فعندؾ منطمقات 

 نظرية، ثـ نماذج كثيرة جدًا تبيف دقائق الشخصية اإلنسانية، فالمؤدػ كما قمت قبل قميل أف 

 إلى هللا تعالى مف شيخ بخيل عابد سيئ الخمق(())شاب سخي حسف الخمق أحب 

 الحديث الثاني: يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))َميل الفقو خير مف كِير العبادة((

لى جيد، فميما كثرت فبل ترقى بصاحبيا، ألف الذؼ يرقى باإلنساف ىو العمـ، أف تفيـ  العبادة تحتاج إلى وقت، وا 
وأف تيتز مشاعرؾ حينما استوعبت ىذه اآلية،  -إف صح التعبير  -ز عقمؾ آيًة كريمة فيمًا دقيقًا، وأف ييت

ووقفت عمى حقيقتيا، ىذا خير لؾ مف كثير العبادة، أف تفيـ سر الصبلة، ولماذا أمرنا بيا، وحكمة الزكاة، ولماذا 
مرنا بو، إذا فيمت فرضت عمينا، وأف تفيـ حقيقة الحج، ولماذا أمرنا هللا بو، وأف تفيـ حكمة الصياـ، ولماذا أ
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الحقيقة، فيمت السر، فيمت القصد، فيمت المؤدػ، جاءت العبادة وفق ما أراده هللا عز وجل، دائمًا وأبدًا العبادة 
ليا شكل، وليا مضموف، شكميا أف تقف، وأف تركع، وأف تسجد، لكف مضمونيا أف تتصل با، فإذا ما فيـ 

 لما أراد هللا عز وجل، فمذلؾ:  اإلنساف سر الصبلة لـ تأت عبادتو موافقة

 ))َميل الفقو خير مف كِير العبادة((

الفقو ىذا أمر إليي، لماذا أمرنا بو ؟ طبقتو، ماذا استفدت منو ؟ ىل انتقمت نقمة نوعية حينما طبقت ىذا األمر ؟ 
ال تدرؼ معناىا،  بينما أف تمارس الديف ممارسة شكمية، وكأنو طقس مف طقوس الديانات األخرػ، أفعاؿ، وأقواؿ،

 وبيف أف تكوف في المستوػ الذؼ أراده هللا عز وجل مف ىذا األمر، 

 ))َميل الفقو خير مف كِير العبادة((

ومعروؼ إذا استعمل اإلنساف فكره يريح نفسو، تصور بابًا تريد أف تفتحو مف دوف تفكير، تأتي بمطرقة، تبذؿ 
، ينزلوف، ويخاصمونؾ، بينما إذا كاف معؾ مفتاح ليذا الباب جيًدا، تحدث أصواًتا مزعجة، الجيراف يستيقظوف 

تفتح ىذا الباب بأدنى درجة مف الجيد، بألطف طريقة، وبأسرع وقت، كل شيء لو مفتاح، فمما يفكر اإلنساف 
 ترتاح عضبلتو، وترتاح أعصابو، أنا أعيش في الحياة، ىذه الحياة زائمة، ماداـ فييا موت إذًا ىناؾ اصطفاء، ماذا
ينبغي أف أتعمـ ؟ ما يطبع في اليـو الواحد مف كتب ال تستطيع أف تقرأه في مئتي عاـ، إذًا البد أف أقرأ الكتاب 
المفيد، إنيا عممية اصطفاء ِلما تقرأ، اصطفاء لمف تصاحب، اصطفاء لمف تتعمـ منو، االصطفاء ميـ جدًا، 

مف يعمل مثقاؿ ذرة خيرًا يره، ومف يعمل مثقاؿ ذرة فالفقو ضرورؼ، ىذا الذؼ قاؿ لمنبي: عظني، وأوجز، فقاؿ: ف
 شرًا يره، فقاؿ ىذا األعرابي: قد كفيت، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: فقو الرجل.

 الحقيقة أف ىذا الحديث لو تتمة ميمة جدًا، أف الفقو أفضل مف العبادة، أو 

 ))َميل الفقو خير مف كِير العبادة((

 يقًا دقيقًا حاسمًا حاسمًا يقينيًا يقينيًا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: لكف إذا كنت تريد مقياسًا دق
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 ))وكفى بالمرء فقيًا إذا عبد هللا((

اآلف ىذا الموطف األساسي في الدرس، ما داـ ىناؾ معصية، وتقصير، وحقوؽ معمقة برقبتؾ، ما داـ ىناؾ أمر 
ف الطريق، وتقصير في المنيج، يجب أف تعمـ إليي ما نفذتو، ونيي واقع فيو، وتقصير في عممؾ، وانحراؼ ع

عمـ اليقيف أف إيمانؾ ال يكفي، وأف فقيؾ ضعيف، وأف ىذا اإليماف الذؼ تدعيو ال ينجيؾ مف عذاب هللا في 
 الدنيا وال في اآلخرة، 

 ))وكفى بالمرء فقيًا إذا عبد هللا((

لغة، إذا عبدت هللا عز وجل فأنت فقيو، فإذا إذا عبدتو فأنت فقيو ورب الكعبة، ببل مراء، ببل مجاممة، ببل مبا
أحب اإلنساف أف يمتحف نفسو فمف الممكف أف يخالف أمر هللا عز وجل، وأف يقصر في ما عميو، ويبخل بما في 
يديو، وتنحرؼ جواره إلى معصية هللا عز وجل، إذا كاف عنده استعداد أف يعصي فيجب أف يكوف مع نفسو 

، خاطب نفسؾ قل: يا فبلف الزاؿ بينؾ وبيف اإليماف المنجي مراحل فساح، اجتيد، أنا صريحًا جدًا، والحقيقة مرة
 الذؼ أعرفو كيف أف العيف غالية عمى اإلنساف، سماىا هللا كريمة، 

 ))إذا أخذت مف عبدي كريمتيو ((

 ]الطبراني في الكبير عف العرباض بمفع: إذا قبضت مف عبدؼ كريمتيو...[

لعيف، كيف أنت حريص عمى سبلمتيا، وحريص عمى عمميا بشكل صحيح، وأدنى فأكـر شيء عميؾ ىذه ا
مبلحظة، أدنى ضعف، أدنى شعور معيف، أدنى ضغط، مباشرًة إلى الطبيب، فالمفروض مف اإلنساف أف يحرص 
 عمى إيمانو، وعمى قمبو، ألف ىذا رأس مالو الوحيد، وىذا زاده إلى هللا عز وجل، وىذا ما ينفعو بعد الموت.

البارحة كاف عندنا درس خاص، وىذا الدرس فقرة منو فقيية، وكاف عف تجييز الميت، دخل الناس في النزاع، ىل 
نقرأ عميو سورة ياسيف، فاضت روحو إلى السماء، نشد لحييو، نغمض عينيو، كيف نغسمو ؟ نضعو عمى الطاولة، 

لحي، تفصيبلت دقيقة، طريقة التكفيف، طريقة مرة عف يمينو، مرة عف شمالو، نستر عورتو، ندلكو بماء، يقبمو ا
خواننا الحاضروف أف الدرس صار لو ىدؼ آخر، ىذا مصير كل  التجميس، طريقة الصبلة، الحقيقة شعرت أنا وا 
حي، ىنا البطولة، مثمما قاؿ ابف دينار: لمثل ىذه الساعة كاف جيدؾ يا أبا يحيى، فصار أرجحكـ عقبًل مف يعد 

 بد منيا لكل صغير وكبير. ليذه الساعة التي ال
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أخ البارحة حدثني عف شخص في ريعاف الشباب، حوالي أربعيف سنة، بأوج نجاحو التجارؼ، بأوج تألقو، بأوج 
شبابو، دخل إلى الحماـ، انقمب، ومات ببل مقدمة، ببل مشكمة، ببل عرض، ببل أزمة قمبية إطبلقًا، فاإلنساف في 

بطولة أف نييئ الموقف الذؼ يرضي هللا عز وجل، يجب أف أعرفو، أنا ألح أؼ لحظة يمكف أف يغادر الحياة، فال
عمى معرفتو، ومعرفتو تبدأ بالتفكر في الكوف، وتبدأ بفيـ كبلـ هللا، وتبدأ بفيـ سنة رسوؿ هللا، وتبدأ بفيـ سيرة 

 رسوؿ هللا، وسير الصحابة، ىذا كمو يوصل إليو.

 ))وكفى بالمرء فقيًا إذا عبد هللا((

الكثير يحاولوف أف يكوف لكل مصمحة مقاييس، مع عدادات، يقوؿ لؾ: مقياس الرطوبة، في مقياس  اآلف
الحموضة بالتربة، مقياس مموحة، مقياس حرارة، مقياس ضجيج، اآلف ديسبل، يقوؿ لؾ: ىذا فيو ستوف )ديسبل(، 

اذ مقاييس مقننة، حتى في مقياس تموث، مقياس ضغط، ضغط اإلنساف اثنا عشر، تقريبًا العمـو تتجو إلى اتخ
مقياس لمزالزؿ )رختر(، مقياس لمزلزاؿ، ومقياس لمحرارة، ومقياس لمضغط والرطوبة، والحموضة، كل شيء لو 
مقياس، أليس نحف بحاجة إلى مقياس إليماننا ؟ ىذا مقياس أروع مقياس، طبعًا النبي لو مقاييس كثيرة، مثبًل: 

ر بفواؽ ناقة، يعني بحمب ناقة عشر دقائق، قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: العيادة فواؽ ناقة، زيارة المريض تقد
برغ مف الكبر مف حمل حاجتو بيده، ما داـ حمل سمة الخضار، ومشى في الطريق فميس متكبًرا، حمل جياًزا 

أدػ زكاة يصمو في الطريق، ما سمح ألحد أف يحمل لو الجياز، ما داـ حمل حاجتو بيده فميس متكبرًا، ما داـ 
مالو فميس ببخيل، ما داـ أكثر مف ذكر هللا فميس بمنافق، برغ مف النفاؽ مف أكثر مف ذكر هللا، برغ مف الكبر 
مف حمل حاجتو بيده، برغ مف الشح مف أدػ زكاة مالو، فيناؾ مقاييس عند رسوؿ هللا، ال تسمى فقييًا، وال 

عبد هللا، وكفى بالمرء جيبًل إذا أعجب برأيو((، تضع مقياًسا  تعرؼ هللا إذا كنت تعصيو، ))وكفى بالمرء فقيًا إذا
لمجيل، أكثر الناس يظنوف الجيل أف اإلنساف ال يعرؼ، ال، ىذا الذؼ ال يعرؼ ال يعرؼ، أما الجاىل فإنساف 
عز  عنده معمومات كثيرة، لكف كميا غمط، يحدثؾ بحديث، ويقوؿ لؾ، أنا رأيي ىكذا، رأيؾ ما قيمتو أماـ قوؿ هللا

 وجل خالق الكوف ؟ يقوؿ تعالى: 

َبا﴾ ُ الرِّ  ﴿َيْمَحُق َّللاه

 [276] سورة البقرة: 

 تقوؿ: أنا رأيي أف تكوف النسب معتدلة، ألف الحياة تقـو عمى تنمية األمواؿ، مف أنت ؟ 

 يقولوف ىذا عندنا غير جائز فمف أنتـ حتى يكوف لكـ عندؼ
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إنسانًا يقوؿ: أنا رأيي كذا، وكاف رأيو خبلؼ الشرع فتأكد مميوف  مف أنت، حضرتؾ ؟ كممة أنا رأيي، إذا رأيت
 بالمئة أف ىذا إنساف جاىل، ولو كاف يحمل أعمى شيادة، ما داـ أدلى برأؼ مخالف لكبلـ خالق الكوف.

أنا مرة كنت أصمح مركبتي، فالمصمح أخذ قطعة مف المكبح، ورماىا، قمت لو: لماذا فعمت ىذا ؟ قاؿ: ىذه ليس 
، فقمت: شركة عمرىا مئة سنة، فييا خمسة آالؼ ميندس، وكل سنة تنّمي خبراتيا، والموديل حديث، ثـ  ليا لزـو

، ما اقتنعت بكبلمو، وتتبعت األمر،  يأتي إنساف ليس بمتعمـ يرمي قطعة مف المكبح، ويقوؿ: ىذه ليس ليا لزـو
، وترمي بيا ؟ ما حجمؾ كانت ميمة جدًا، ولكف تركيبيا صعب، مف أنت حتى تقوؿ: ىذه القطع ة ليس ليا لزـو

في العمـ ؟ شركة عمرىا مئة سنة، وتطور صناعتيا بشكل سريع جدًا، وىذا الموديل حديث، وتقوؿ: ليس ليا 
، يوجد استنباط ميـ جدًا، فمما يقوؿ لؾ اإلنساف: أنا رأؼ ىكذا، خبلؼ القرآف، أو خبلؼ السنة، تستطيع أف  لزـو

 ئف مف دوف مناقشة، تدمغو بالجيل، وأنت مطم

 ))وكفى بالمرء فقيًا إذا عبد هللا، وكفى بالمرء جياًل إذا أعجب بنفسو((

ذا قاؿ  مطيع تسميو فييًما، تسميو ذكًيا، تسميو مفمًحا، تسميو متفوًقا، تسميو فقيًيا، تسميو عالًما، إذا استقاـ، وا 
وتختـ عميو بأنو جاىل، وأنت مطمئف، ىذا  لؾ: أنا رأيي ىكذا، وكاف رأيو خبلؼ القرآف الكريـ فتمسؾ بختـ

مقياس، كما قاؿ: العيادة فواؽ ناقة، أعطاؾ مقياًسا، قاؿ لو رجل: إذا كاف عندؼ يتيـ أضربو، قاؿ: اضربو، 
أعطاؾ مقياًسا، أفأضربو ؟ قاؿ: مما تضرب منو ولدؾ، تقدر، تضربو مما تضرب منو والدؾ، ابنؾ وجدت معو 

ا ؟ قاؿ: وجدتيا في المقعد، أخذتيا، وىي لرفيقي، قمت لو، قاؿ: ال، لـ أقل لو، تبقى ليرة، ليست لو، أيف وجدى
ساكًتا عميو ؟ عمره ست سنوات، يمكف أف تضربو حتى ال يعيدىا، فإذا كاف عندؾ يتيـ فعل شيئًا تضرب ابنؾ 

 عميو فاضربو، ىذا مقياس دقيق، أنت تنمي ماؿ يتيـ، قاؿ تعالى:

 ًا َفْمَيْسَتْعِفْف َوَمْف َكاَف َفِقيرًا َفْمَيْأُكْل ِباْلَمْعُروِؼ﴾﴿َوَمْف َكاَف َغِنيّ 

 [6]النساء: اآلية 

 ما المعروؼ ؟ الحاجة أو أجر المثل، أييما أقّل، ىذا مقياس.
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 فاآلف مركز ثقل درسنا ىنا، اآلف أنت معؾ مقياس دقيق، ىل أنت فقيو ؟ مقياس فقيؾ طاعتؾ  عز وجل، 

 فقيًا إذا عبد هللا، وكفى بالمرء جياًل إذا أعجب بنفسو (())وكفى بالمرء 

طمع عمينا برأؼ، في المغة العامية ىو )خنفشارؼ(، طمع برأؼ، قاؿ: ىذا رأيي، ىكذا أرػ، قل لو: مف أنت ؟ أنت 
، إًذا مشّرع ؟ أنت أحطت بالعمـ كمو ؟ أيف الدليل ؟ دائمًا حاسب نفسؾ بيذه الطريقة، بيذا الموقف، خالفت السنة

 أنت جاىل، خالفت السنة معنى ىذا أنؾ لست بفقيو، قمت: رأيي أصوب، لست فقيًيا.

ىناؾ شيء أخطر منو، أنت جاىل، ومعنى جاىل أف معؾ معمومات غمط، فإًذا مف الممكف أف نشبو اإلنساف 
س، وكل واحدة بوعاء، الجاىل وعاؤه مآلف، ولكف كمو غمط، إذا كاف في الخزانة جوارب، ولكف كل واحدة قيا

لوف، ليس فييا جورباف مثل بعضيما، ال تمبس، الخزانة مآلنة، ولكف مآلنة جيبل، مآلنة معمومات غمط، مآلنة 
 عبلقات غمط، مآلنة بأوىاـ، نحف نريد أف نمؤل ىذا الوعاء بشيء صحيح، القرآف ىو األصل.

يعرفني، الجار استوقفني، قاؿ لي:  كنت أسير في الطريق، وأخ مف إخواننا الكراـ الذؼ يمشي معو لو جار
جاءني خاطب البنتي، شاب ممتاز، وغني، وحالتو المادية جيدة، بيت، ومركبة، ومعمل، قمت: كيف دينو ؟ قاؿ: 
أستاذ دينو رقيق قميبًل، عبر عف قمة دينو أنو رقيق، ىو ليس فيو ديف إطبلقًا، لكف قاؿ لي: دينو رقيق، قمت لو 

 هللا عز وجل قاؿ:

﴾﴿َولَ  ـْ  َعْبٌد ُمْؤِمٌف َخْيٌر ِمْف ُمْشِرٍؾ َوَلْو َأْعَجَبُك

 [221] سورة البقرة: 

بعد ىذا آثروا الغنى، وزوجوه، وحدث الطبلؽ بينيما، وتزوج كل منيما زواًجا ثانيا، بعد ىذا خطفت البنت مف 
 ِقَبل شاب أدنى مف مستواىا بمئة مرة.

رآف الكريـ، البارحة أخ حدثني عف قصة تأثرت بيا كثيرًا، شاب ىذا اإلنساف كيف تحرؾ في الحياة ؟ خبلؼ الق
ميندس في مقتبل حياتو خطب فتاة، يبدو أف والدىا مف أىل اليسار والغنى، فقاؿ لو: أنا طالب ابنتؾ، اسأؿ 
عني، سآتي بعد جمعة، قاؿ لو: ماذا حدث معكـ ؟ قاؿ: أنا سألت عنؾ، فكنت صاحب ديف، وأخبلقؾ عالية، 

 الكريـ يقوؿ: والنبي 
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ـْ َمْف َتْرَضْوَف ِديَنُو َوُخُمَقُو َفَزوُِّجوُه ِإَّله َتْفَعُموا َتُكْف ِفْتَنٌة ِفي اْْلَْرِض َوفَ   َساٌد َعِريٌض (())ِإَذا َخَطَب ِإَلْيُك

 ]الترمذؼ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[

نا عندما بدأت لـ يكف عندؼ بيت، ال وال أقوؿ لؾ: عندؾ بيت أو ليس عندؾ بيت، ال أسألؾ ىذا السؤاؿ، ألنني أ
أقوؿ لؾ: كـ المير الذؼ تقدر، فتكتب ليا مميوًنا، وتعذبيا، وتسامحؾ فيو، كل شيء ممكف، ما أقوؿ لؾ: ماذا 
سوؼ تمبسيا، أنا سوؼ ألبسيا، ما أقوؿ لؾ: أيف سوؼ تسكنيا، أسكنيا في بيت أنت ترضى بو، قمت: وهللا لو 

واقف المشرفة لما حدثْت عندنا مشكمة، نسيت التفصيبلت، ىي ثمانية بنود، ولكف في وقف أولياء األمور ىذه الم
منتيى الذكاء، ومنتيى الحكمة، ما أقوؿ لؾ: ما نوع األثاث الذؼ أنت ستضعو في البيت، أنا أقبل بو، ىذا لؾ 

 وليا. 
قتو بأىمو، عنده منيج مع إذا كاف اإلنساف يمشي عمى قيـ في زواجو، عنده منيج في بيعو، عنده منيج في عبل

 أوالده، ومنيج مع جيرانو، والمؤمف شخصية فذة، يمشي عمى تعميمات الصانع، فترػ في أمره سرِّا.

لماذا كاف الشرع ؟ هللا عز وجل يفرغؾ لو، إذا كنت تريد أف تتحرؾ مف دوف شرع فستدخل في متاىات مع 
ميمة، ترػ كل حياتؾ مشحونة بالمتاعب، لما تطبِّق الناس، وخصومات، ودعاوػ، وبغضاء، وشحناء، وغيبة، ون

الشرع عمى كل قضية ترتاح، ليس عندؾ مشكمة، أنت ما اغتبت أحًدا، ال أحد يكرىؾ، ما كذبت، مكانتؾ رفيعة، 
ما نظرت لغير زوجتؾ، هللا يخمق عبلقة طيبة بينؾ وبينيا، االبف ربيتو تربية صحيحة، لما كبر سرؾ، ولّما فّمتو 

ر ثـ كبر ما سرؾ، صار عبئًا عميؾ، صار أكبر مصيبة في البيت، إذا كاف متفمتا يرفس، ال تتحممو، وىو صغي
أنت أىممتو في الصغر فما تحممتو في الكبر، كل شيء مدروس، لما تتعمـ الديف، تتعمـ كيف تعامل الزوجة، 

تسير عمى منيج رسوؿ هللا  كيف تعامل األوالد، كيف تشترؼ، كيف تبيع، كيف أقضي سيرة، كيف أسر أوالدؼ،
ملسو هيلع هللا ىلص، كيف أمزح، ىناؾ مزاح يحدث مشكبلت في الحياة، وعداوات، وأحقاًدا، والنبي كاف يمزح، وكاف ال يمزح إال 

 حقًا. 

عالـ مف العمماء عنده تمميذ يبيع الصابوف، قاؿ لو: أيف الصابوف ؟ قاؿ: ما ثمف الكيمو ؟ قاؿ: بخمسة يا سيدؼ، 
بل ليرة، قاؿ: ما الميرة يا سيدؼ، وهللا بخمسة ثمنو، قاؿ: بل بورقة، أليس ممفوًفا بورقة الموح، داعبو، ما قاؿ 

المانع أف يداعب إخوانو، أوالده مزاحًا ال يؤذؼ أحًدا، المزاح يجعل الجو لطيًفا في البيت، في العمل، كثير مف 
، وكاف يفعميا، تضفي المودة، واشتباؾ النفوس، فأنت بمزاحؾ أنواع مف المزاح النبي عميو الصبلة والسبلـ أمر بيا
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يغضب إذا انتيكت حرمات هللا،  صمى هللا عميو و سمـتمشي عمى السنة، بغضبؾ تمشي عمى السنة، كاف 
زوجتو عمى الشرفة تنشر الغسيل، ال حوؿ وال قوة إال با، فقط ال حوؿ وال قوة إال با، ىنا يجب أف تغضب 

يدًا، الشرع غاٍؿ عميؾ، أما في األمور الدينية فمتساىل، أما إذا لـ يكف الطبخ جاىًزا تقيـ الدنيا، ىذا غضبًا شد
 سموؾ عكس السموؾ اإليماني.

 ىذا الحديث: 

نما  ))َميل الفقو خير مف كِير العبادة، وكفى بالمرء فقيًا إذا عبد هللا، وكفى بالمرء جياًل إذا أعجب برأيو، وا 
 (الناس رجالف(

ىناؾ آالؼ التقسيمات، يقوؿ لؾ: أبناء الريف، وأبناء المدف، واألذكياء، واألغبياء، والمنتجوف، والمستيمكوف، 
 والطبقة البيروقراطية، والطبقة األرستقراطية، والطبقة الكادحة، آالؼ التقسيمات، وىي في الحقيقة قسماف، 

نما الناس رجالف، مؤمف وجاىل((  ))وا 

ني متواضع، وسخي، تحبو فقيًرا عفيًفا تجمبل، تحبو مف أصحاب الدخل المحدود حكيًما في مؤمف تحبو، ألنو غ
مصروفو، كما ىو دخمو، تحبو مف أصحاب الدخل غير المحدود، يحب أف يخدـ الناس، تحبو مثقًفا ثقافة عالية، 

ىذا الجاىل ال يستنكف يسخر عممو في تعريف الناس با، تحبو غير متعمـ مستسمـ، يتمقى كل شيء بالقبوؿ، 
 أف يتعمـ، النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: 

نما الناس رجالف، مؤمف وجاىل((   ))وا 

اإليماف يجعل الفقر جميبل، والغنى جميبل، اإليماف يجعل المرض مقبوال، ىذا مرض مف عند هللا عز وجل، ىو 
وأصبر، ىذا الذؼ قاؿ النبي عميو الصبلة  ساقو إلي لحكمة يريدىا، أنا مستسمـ لقضاء هللا عز وجل، أتداوػ،
 : ـَ  والسبلـ، فَعْف ُصَيْيٍب َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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َأَصاَبْتُو َسرهاُء َشَكَر، َوَكاَف  فْ ))َعِجْبُت ِْلَْمِر اْلُمْؤِمِف، ِإفه َأْمَر اْلُمْؤِمِف ُكمهُو َلُو َخْيٌر، َلْيَس َذِلَؾ ِْلََحٍد ِإَّله ِلْمُمْؤِمِف، إِ 
ْف َأَصاَبْتُو َضرهاُء َصَبَر، َوَكاَف َخْيًرا((   َخْيًرا، َواِ 

 ] مسمـ، أحمد، الدارمي [

ىذا الذؼ أتمناه عمى كل أخ كريـ، القضية أخطر بكثير مف حضور مجمس عمـ، أخطر بكثير مف أف يأتي إلى 
بمخالفاتو، وأجيزتو، وذىابو ومجيئو، األمر أخطر مف ذلؾ، الذؼ يريد أف الجامع، ويعود إلى البيت، ىو في بيتو 

يستفيد مف حياتو، الذؼ يريد إذا جاء ممؾ الموت يشعر أف نفسو مف الناجيف، مف الفائزيف، مف الفالحيف، مف 
، واالستعداد ليذه المتفوقيف يتقيد بشرع هللا، اآلف في أياـ شبابو، في أياـ صحتو، في أياـ حياتو، قبل موتو يستعد

الساعة منوع، تارًة بتبلوة القرآف، تارة بالتفكر في األكواف، تارة بحضور مجالس العمـ، تارة بضبط الجوارح، تارًة 
 بإتقاف العمل، تارًة بنصح المسمميف، ىذه كميا أبواب إلى هللا عز وجل.

نما ))َميل الفقو خير مف كِير العبادة، وكفى بالمرء فقيًا إذا عبد هللا ، وكفى بالمرء جياًل إذا أعجب بنفسو، وا 
 الناس رجالف، مؤمف وجاىل، فال تؤذ المؤمف، وَّل تحاور الجاىل(( 

 الحدث الثالث واألخير، يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))َميل التوفيق خير مف كِير العقل، والعقل في أمر الدنيا مضرة، والعقل في أمر الديف مسرة((

 ؿ: رواه ابف عساكر في تاريخو عف أبي الدرداء[]فيض القدير وقا

ىو ذكي، وخبراتو واسعة، ومخطط لكل أمر، ومييئ نفسو، لكف ليس فيو استقامة، إذًا ليس ىناؾ توفيق، تراه 
يدفع الثمف باىظًا، هللا عز وجل يخمق لو مشكمة يضيع لو كل تعبو بيا، مف ابتغى أمرًا بمعصية كاف أبعد مما 

مما اتقى، أما إذا كاف في استقامة كاف في توفيق، اسمحوا لي بيذا الكبلـ أف أقولو لكـ، أنتـ  رجا، وكاف أقرب
جميعًا لكـ أعماؿ، شيء في الزراعة، شيء في الصناعة، شيء في الوظيفة، أنا كل خبرتي بيذا الموضوع 

ـ السوؽ كمو: إذا ما كذبنا ال ألخصيا بكممتيف: استقيموا ولف تحصوا، كتاجر استقيـ، كف صادقًا، ال ترد عمى كبل
نربح، ىذه آية أـ حديث ؟ ىذه ال آية وال حديث، ىذا كبلـ الجياؿ والفساؽ، في بالسوؽ مقوالت كميا غمط، كميا 
أساسيا المصمحة، وضيق األفق، وحب الذات، مف أخذ أمي فيو عمي، ما ىذا الكبلـ، ليس لو معنى، لّبستو 

 بيعة فييا غش، وفييا عيب، ما ذكره يعدُّ نفسو بالسوؽ ذكيا.إياىا، ما ىذه البيعة ؟ إذا باع 
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أنا لي قريب يعمل في تصميح السيارات قاؿ: لي جار جاءه شخص غشيـ، معو سيارة جديدة، يظير أنو غشيـ، 
ياؾ أف تمشي بيا  ومف دوؿ النفط، وغني، أوىمو، وقاؿ لو: إف ىذه السيارة تحتاج إلى عمل يوميف أو ثبلثة، وا 

، يتفاقـ األمر، قاؿ لو: أصمحيا، قاؿ: نعـ، تكمف عشرة آالؼ، والقصة قديمة منذ عشر سنوات، قاؿ: فوراً 
أصمحيا، وىي في الحقيقة تحتاج إصبلح عشر دقائق، أصمحيا المصمح، وأخبر أىمو أف ىيئوا أنفسكـ، أخذىـ 

، ثاني يـو أخذىـ إلى نبع الفيجة، ثالث يـو عمى  طريق المطار، ىذا جاره شاىده، ما إلى منطقة بموداف أوؿ يـو
ىذا العمل ؟ ربع ساعة تقوؿ لو ثبلثة أياـ، وعشرة آالؼ ؟! عاتبو، قاؿ لو: ىكذا العمل، ثالث يـو دخمت في 
عيف ابنو نثرة في المخرطة، حيث يعمل ابنو، أخذه إلى لبناف كمفتو العممية ستة عشر ألف ليرة لبناني، لما كاف 

عني اثنيف وعشريف ألف ليرة، ألنو ال يعرؼ هللا عز وجل، لو عرفو لما تجاوز حدوده ىذه المبناني بمئة وستيف، ي
 القصة قيسوا عمييا كل قصة.

إذا كنت تعرؼ هللا لـ تتجاوز حدؾ، تخاؼ لو كاف المشترؼ طفبًل صغيرًا ال تستطيع اف تغشو، اإليماف قيد 
 الفتؾ، وال يفتؾ مؤمف. 

زارني في البيت، وهللا قصة ال تصدؽ، وىو راكب مع صديق في سيارة  ذكرت لكـ مرة قصة شييرة ىف شخص
المطار، قاؿ: في نصف الطريق انحرؼ انحرافًا مفاجئًا ما فيمت السبب، بعد ىذا رأػ كمًبا واقًفا عمى طرؼ 
راب، الطريق، ىذا الكمب أصابو برٌد في الشتاء، وطرؼ الطريق دافئ في الشتاء، والزفت في الشتاء أدفئ مف الت

والكمب واقف عمى طرؼ الطريق حجز ثبلثيف سنتيمترا، فأحب ىذا السائق أف يتسمى فقط، يريد أف يقطع أيدؼ 
الكمب، فعّبر عف ميارة فائقة، ىو ما دىسو، فقط قطع يدؼ الكمب، قاؿ لي: أنا ما تحممت ىذا المنظر، مضى 

حدػ العجبلت أصابيا عطب، فرفع المركبة، أسبوع، السائق أو ىذا الذؼ كاف يسوؽ السيارة في نفس المكاف إ
وفؾ البراغي، سحب العجمة، فسقطت السيارة فوؽ الدوالب، ويداه تحت الدوالب، فقطعتا مف الرسغ بقدرة قادرة، 
حتى وصل إلى المستشفى، اسودت يداه، السبت الساعة الثانية فعل ذلؾ في الكمب، السبت الثاني الساعة الثانية 

ف مقطوعيف مف الرسغ، ىذه قصة واقعية ذكرىا لي أخ أعرفو، وىو صادؽ عندؼ، وكاف راكًبا كانت يداه االثنتا
في السيارة، هللا عز وجل كبير، إذا عرفتو فتأدب مع عباده، مع مخموقاتو، فَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َأفَّ 

ـَ َقاؿَ   : َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ـه َخَرَج َفِإَذا ُىَو ِبَكْمٍب  َيْمَيُث َيْأُكُل الِهَرى ِمْف  ))َبْيَنا َرُجٌل َيْمِشي َفاْشَتده َعَمْيِو اْلَعَطُش، َفَنَزَؿ ِبْئًرا َفَشِرَب ِمْنَيا، ُِ
ـه َأمْ  ُو، ُِ ُِْل الهِذي َبَمَغ ِبي، َفَمَِلَ ُخفه ُ َلُو، اْلَعَطِش، َفَقاَؿ: َلَقْد َبَمَغ َىَذا ِم ـه َرََِي َفَسَقى اْلَكْمَب، َفَشَكَر َّللاه َسَكُو ِبِفيِو، ُِ

ََاَؿ: ِفي ُكلِّ َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجرٌ  ـِ َأْجًرا ؟  فه َلَنا ِفي اْلَبَياِئ ََاُلوا: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ، َواِ   ((َفَغَفَر َلُو، 

 ]البخارؼ ومسمـ[

ِ ْبِف ُعَمرَ  ـَ َقاَؿ:  والدليل، َعْف َعْبِد َّللاَّ  َرِضَي َّللاَُّ َعْنُيَما َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ أَ  ََاَؿ: َفَقاَؿ: َوَّللاه َبْت اْمَرَأٌة ِفي ِىرهٍة َحَبَسْتَيا َحتهى َماَتْت ُجوًعا، َفَدَخَمْت ِفيَيا النهاَر،  ـُ، ََّل َأْنِت َأْطَعْمِتَيا، ))ُعذِّ ْعَم
 َقْيِتَيا ِحيَف َحَبْسِتيَيا، َوََّل َأْنِت َأْرَسْمِتَيا، َفَأَكَمْت ِمْف َخَشاِش اْْلَْرِض((َوََّل سَ 

 ] متفق عميو [

العمـ ينّورؾ، العمـ حارس لؾ، العمـ طريق واضح، أنا ال أعتقد إنسانًا يمشي عمى منيج هللا عز وجل إال ويعيش 
 حياة سميمة، قاؿ تعالى:

ـْ ِإَلى ِص  ﴿َيْيِدي ِبِو َّللاهُ  ـْ ِمَف الظُُّمَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِو َوَيْيِديِي ـِ َوُيْخِرُجُي اَل َراٍط َمِف اتهَب ََ ِرْضَواَنُو ُسُبَل السه
ـٍ﴾  ُمْسَتِقي

 [16] سورة المائدة: 

إذا عبد  في بيتو سميـ، في عممو، مع إخوانو، مع جيرانو، يمشي عمى الشرع، ىذا الحديث: ))وكفى بالمرء فقياً 
نما الناس رجبلف، مؤمف وجاىل، فبل تؤذ المؤمف، وال تحاور  هللا، وكفى بالمرء جيبًل إذا أعجب بنفسو، وا 

 الجاىل((. 

 والحديث الثالث: 

 ))َميل التوفيق خير مف كِير العقل (( 

خـ رويا نصيب ينشروف الدعايات، ويدفعوف مئات األلوؼ عمى الدقيقة الواحدة، ىذه دعاية ممتازة، وديكور ف
بداخل العمب، أما التوفيق فغير ىذا، التوفيق أف تستقيـ عمى أمر هللا عز وجل، ال تحتاج إلى كل ىذه الضجة، 
وال ىذا االىتماـ، ما دمت في طاعة  فأنت توفيق، إذا أردت التوفيق فادفع ثمنو، ثمنو االستقامة عمى أمر هللا، 

امل الناس كما تحب أف يعامموؾ، ىناؾ إنساف يغش في الحميب أماـ وكل إنساف يعرؼ بالفطرة االستقامة، ع
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الزبوف، توقف، ىات ماء يا بني، زاف لو نصف كيمو حميًبا، ووضع نصف اآلخر ماء، ىل سمعتـ عنيا في 
األرض يغش الحميب في الغرفة الداخمية، الغش خبلؼ المنطق، أنت تعرؼ بالفطرة الحق مف الباطل، تعرؼ ما 

 ال يجوز، ما ينبغي وما ال ينبغي، ما يمكف وما ال يمكف، وتعرؼ بالفطرة ما يرضي هللا، يجوز وما 

 ))والعقل في أمر الدنيا مضرة والعقل في أمر الديف مسرة((

ىذا آخر شيء في الدرس، أنت لما تسمط عقمؾ عمى أمور دنياؾ تتفوؽ، تركز وضعؾ، ترػ الموت مصيبة، 
عقمؾ عمى أمور آخرتؾ ترقى عند هللا، وصار الموت عرس المؤمف، الموت أصعب شيء الموت، أما لما تسمط 

بداية السعادة، فاإلنساف إذا كاف ذكيِّا ال يسخر ذكاءه فقط لمدنيا، لما سخر ذكاءه لمدنيا ترقى دنياه، أما إذا رقيت 
 دنياه وآخرتو خربة فعنده ساعة ندـ شديدة جدًا.

قاؿ لو: القضية سيمة، ألنكـ عمرتـ الدنيا، وخربتـ اآلخرة، واإلنساف يكره سئل أحد العمماء: لماذا نخاؼ الموت ؟ 
بفطرتو أف ينتقل مف العمار إلى الخراب، إذا كاف اإلنساف ساكًنا في بيت ستمئة متر، في أرقى أحياء دمشق، فيو 

ية صعبة، قاؿ كل شيء، انقمو إلى بيت خمسيف متًرا في أحياء دمشق الفقيرة، شيء صعب جدًا، النقمة السمب
 تعالى: 

ـْ َعَمى َبْعٍض َوَلْْلَِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِضياًل﴾ ْمَنا َبْعَضُي  ﴿اْنُظْر َكْيَف َفضه

 [21] سورة اإلسراء: 

 ))َميل التوفيق خير مف كِير العقل والعقل ((

د، ومف خطط محكمة، ومف شيء مف التوفيق أحسف مف حركة واسعة جدًا مف جيد كبير، ومف ذكاء متق
تمييدات، طالما ليس ىناؾ استقامة، وال التزاـ فربنا يؤدب اإلنساف، ويتمف لو مالو بطريقة أو بأخرػ، يؤخره إلى 
الوراء مئات الخطوات، يقوؿ لؾ: رجعت إلى الوراء سنتيف، تجارة، وبيع، وشراء، وحسابات، وموظفوف، وسفر، 

يرجع بيا إلى الوراء سنتيف يأتي إنساف مستقيـ ينمو نموًا بطيئًا ومطمئًنا، ليس ىناؾ ربح، يميمو صفقة خاسرة، 
فيذا الكبلـ أسوقو لكل أصحاب األعماؿ بأؼ مجاؿ، بوظيفة، بتجارة، بزراعة، بصناعة، بأؼ وظيفة أنت استقـ 

 وانظر.
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 ))َميل التوفيق خير مف كِير العقل((

والوجود الصارخ في السوؽ، وبث العمبلء، وتعييف الوكبلء، والسفر، ألف العقل التدبير، التدبير واإلحكاـ والجيد 
 واالستيراد، والبيع ىذه الحركة الضخمة مف دوف استقامة ال ينتج عنيا شيء، قاؿ تعالى:

ـْ َأْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتهى ِإَذا َفِرُحوا ِبَما ُأوتُ  ـْ ﴿ َفَممها َنُسوا َما ُذكُِّروا ِبِو َفَتْحَنا َعَمْيِي ـْ َبْغَتًة َفِإَذا ُى وا َأَخْذَناُى
 ُمْبِمُسوَف﴾

 [44] سورة األنعاـ: 

:  بحث آخر، نتكمـ عف المؤمنيف، المؤمف لو بحث آخر، نحف درسنا اليـو

 ))شاب سخي حسف الخمق أحب إلى هللا تعالى مف شيخ بخيل عابد سيئ الخمق((

 مقياس ربنا األخبلؽ الفاضمة والسخاء.

 والحديث الثاني:

نما  ))َميل الفقو خير مف كِير العبادة، وكفى بالمرء فقيًا إذا عبد هللا، وكفى بالمرء جياًل إذا أعجب برأيو، وا 
 الناس رجالف، مؤمف وجاىل، فال تؤِذ المؤمف، وَّل تحاور الجاىل((

 والحديث الثالث 

 مر الديف مسرة (())َميل التوفيق خير مف كِير العقل، والعقل في أمر الدنيا مضرة، والعقل في أ

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : أحاديث مختمفة بالفتف 027 - 048الدرس )

 29-12-1991لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الصػادؽ الوعد األميف .الحمد  رب العالميف ، والصػبلة والسػبلـ عمى سػيدنا دمحم 

 أييا اإلخوة الكراـ ؛ أحاديث شريفة تتناوؿ الفتف .

ُ َعَمْيِو إف َأُبو ِإْدِريَس اْلَخْوَّلِنيُّ َأنهُو َسِم ََ ُحَذْيَفَة ْبَف اْلَيَماِف َيُقوُؿ : َكاَف النهاُس َيْسَأُلوَف َرُسوَؿ َّللاهِ   َصمهى َّللاه
ـَ َعِف اْلَخْيِر َوُكنْ  رِّ َمَخاَفَة َأْف ُيْدِرَكِني ، َفُقْمُت : َوَسمه  ُت َأْسَأُلُو َعِف الشه

ُ ِبَيَذا اْلَخْيِر َفَيْل َبْعَد َىَذا اْلَخْيرِ   ِمْف َشرٍّ . َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنها ُكنها ِفي َجاِىِميهٍة َوَشرٍّ َفَجاَءَنا َّللاه
ـْ .  ََاَؿ : َنَع
رِّ ِمْف َخْيٍر . َُْمُت : َوَىْل َبْعَد َذِلَؾ ا  لشه

ـْ َوِفيِو َدَخٌف .  ََاَؿ : َنَع
 َُْمُت : َوَما َدَخُنُو .

ـْ َوُتْنِكُر . ََْوـٌ َيْيُدوَف ِبَغْيِر َىْدِيي َتْعِرُؼ ِمْنُي  ََاَؿ : 
 َُْمُت : َفَيْل َبْعَد َذِلَؾ اْلَخْيِر ِمْف َشرٍّ .

ـَ  ـْ ُدَعاٌة ِإَلى َأْبَواِب َجَينه َََذُفوُه ِفيَيا .ََاَؿ : َنَع ـْ ِإَلْيَيا   َمْف َأَجاَبُي
ـْ َلَنا .  َُْمُت : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِصْفُي

ـْ ِمْف ِجْمَدِتَنا َوَيَتَكمهُموَف ِبَأْلِسَنِتَنا .  َفَقاَؿ : ُى
 َُْمُت : َفَما َتْأُمُرِني ِإْف َأْدَرَكِني َذِلَؾ .
ـْ .ََاَؿ : َتْمَزـُ َجَماَعَة اْلُمْسِمِميَف وَ  َماَمُي  اِ 

ـٌ . ـْ َجَماَعٌة َوَّل ِإَما ـْ َيُكْف َلُي  َُْمُت : َفِإْف َل
 ى َذِلَؾ .ََاَؿ : َفاْعَتِزْؿ ِتْمَؾ اْلِفَرَؽ ُكمهَيا َوَلْو َأْف َتَعضه ِبَأْصِل َشَجَرٍة َحتهى ُيْدِرَكَؾ اْلَمْوُت َوَأْنَت َعمَ 
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ِ اْلَبَجِميِّ  ـَ :  َعْف ُجْنَدِب ْبِف َعْبِد َّللاَّ  َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

يهٍة َيْدُعو َعَصِبيهًة َأْو َيْنُصُر َعَصِبيهًة َفِقْتَمٌة َجاِىِميهٌة (( َُِتَل َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ  )) َمْف 

ـَ : َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَميْ   ِو َوَسمَّ

َُِتَل َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ  ـه َماَت َماَت ِميَتًة َجاِىِميهًة َوَمْف  يهٍة َيْغَضُب ِلْمَعَصَبِة )) َمْف َخَرَج ِمَف الطهاَعِة َوَفاَرَؽ اْلَجَماَعَة ُِ
ِتي َيْضِرُب َبرهَىا َوَفاِجَرَىا َّل َيَتَحاَش ِمْف ُمْؤِمِنَيا َوَّل َوُيَقاِتُل ِلْمَعَصَبِة َفَمْيَس ِمْف ُأمهِتي َوَمْف َخَرَج ِمْف ُأمهِتي َعَمى ُأمه 

ي ((   َيِفي ِبِذي َعْيِدَىا َفَمْيَس ِمنِّ

َثَنا َعاِصـٌ َوُىَو اْبُف ُمَحمَِّد ْبِف َزْيدٍ  َثَنا َأِبي َحدَّ ِ ْبُف ُمَعاٍذ اْلَعْنَبِرؼُّ َحدَّ َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ُمَحمٍَّد َعْف َناِفٍع َقاَؿ :   َعْف َزْيِد ْبفِ َحدَّ
ِ ْبِف ُمِطيٍع ِحيَف َكاَف ِمْف َأْمِر اْلَحرَِّة َما َكاَف َزَمَف َيِزيدَ  ِ ْبُف ُعَمَر ِإَلى َعْبِد َّللاَّ  ْبِف ُمَعاِوَيَة َفَقاَؿ : اْطَرُحوا َجاَء َعْبُد َّللاَّ

ـْ  َثَؾ َحِديًثا ، َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو ألِبي َعْبِد الرَّْحَمِف ِوَساَدًة ، َفَقاَؿ : ِإنِّي َل آِتَؾ ألْجِمَس ، َأَتْيُتَؾ ألَحدِّ
ـَ َيُقوُؿ :   َوَسمَّ

َة َلُو َوَمْف َماَت َوَلْيَس ِفي ُعُنِقِو َبْيعَ  َ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َّل ُحجه  ِميَتًة َجاِىِميهًة ((ٌة َماَت )) َمْف َخَم ََ َيًدا ِمْف َطاَعٍة َلِقَي َّللاه

ََاَؿ َيُكوُف َبْعِدي َأِئمهٌة َّل َيْيَتُدوَف ِبُيَداَي َوَّل َيْسَتنُّوَف ِبُسنهِتي ((  (( 

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : َّليؤمف أحدكـ حتى يكوف ىواه تبعًا لما جئت بو 027 - 049الدرس )

  01-03-1992دكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: لفضيمة ال -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا، و 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

 وبعد يا أييا اإلخوة، عف أبي دمحم عبد هللا بف عمرو بف العاص رضي هللا عنيما قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ))َّل يؤمف أحدكـ حتى يكوف ىواه تبعًا لما جئت بو((

 ] حديث حسف صحيح في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وفي الجامع الصغير[

، كما أتمنى عمى هللا عز وجل أف تكوف األحاديث الشريفة في درس األحد أحاديث مف أركاف  أييا اإلخوة األكاـر
ما أف تعرفو بآثاره، نقوؿ: الديف، اآلف نحف أماـ تعريف لئليماف مف نوع ج ديد، الشيء إما أف تعرفو بحقيقتو، وا 

يوجد في األسبلؾ كيرباء إذا تألقت المصابيح، إيمانؾ بوجود الكيرباء جاء مف آثار الكيرباء، آثارىا تألق 
المصابيح، دوراف المحرؾ، صدح الصوت، فصوت المسجمة دليل وجود طاقة كيربائية، وتألق المصابيح دليل 

د طاقة كيربائية في األسبلؾ، إنؾ إما أف تعرؼ الكيرباء بحقيقتيا، أو بآثارىا، النبي عميو الصبلة والسبلـ وجو 
عرؼ اإليماف بآثاره، بطريقة جديدة، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: ))ال يؤمف أحدكـ((، أؼ: ال يكوف مؤمنًا، أؼ أف 

ىو مؤمف إذا كاف كذا، وال يؤمف إذا كاف كذا، معنى ىذا  النبي عميو الصبلة والسبلـ نفى عف ىذا الرجل اإليماف،
فمست مؤمنًا، أخطر شيء في الطريق إلى هللا أف  صمى هللا عميو و سمـحديث خطير، فإذا لـ أكف كما قاؿ النبي 

تتوىـ أنؾ وصمت، وأنت لـ تصل، أف تتوىـ أنؾ عمى شيء، وأنت لست عمى شيء، أف تتوىـ أنؾ تنطوؼ عمى 
، وأنت في الحقيقة ال تنطوؼ إال عمى إيماف سطحي، فإذا أردت أف تعرؼ حقيقتؾ، إذا أردت أف إيماف عميق

تعرؼ حقيقة إيمانؾ ىذا الشيء ميـ جدًا، أنت دائمًا إذا شعرت بظاىرة في جسدؾ ليست طبيعية تحب أف تعرؼ 
ض خطير ؟ حقيقة ما في جسدؾ، يا ترػ مرض ؟ يا ترػ شيء عارض طارغ ؟ يا ترػ مرض عضاؿ ؟ مر 

مرض يشفى أو ال يشفى ؟ البد مف معرفة حقيقة الشيء ؟ أليس اإليماف مف أخطر األشياء في الحياة ؟ يا ترػ 
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ىذا السؤاؿ اآلف: ىل أنا مؤمف أـ ال ؟ النبي عميو الصبلة والسبلـ أجابؾ، اإلنساف مف حيف إلى آخر يجب أف 
مانو ؟ لعمو واىـ ؟ أخطر ما في طريق اإليماف أف يتفحص ذاتو؟ أف يتفحص إيمانو ؟ أف يقف عمى حقيقة إي

تتوىـ أنؾ عمى شيء ؟ وقد تكوف لست عمى شيء ؟ توىمؾ أنؾ وصمت ؟ وأف لـ تصل بعد ؟ النبي عميو 
الصبلة والسبلـ في ىذا الحديث الشريف الموجز يقوؿ: ))ال يؤمف أحدكـ حتى يكوف ىواه تبعًا لما جئت بو((، 

رع هللا ؟ ىل تميل إلى االستقامة ؟ ىل تكتفي بما في السنة، وتكره ما في البدعة ؟ ميل قمبؾ، ىل تميل إلى ش
ىل وسعتؾ السنة، ولـ تستيوؾ البدعة ؟ ىل تحب العفة أـ ال تحبيا ؟ ىل تحب أف تأخذ مالؾ، وأف تدع ما 
ـ تحب ليس لؾ ؟ ىل تحب غض البصر كما أمرؾ هللا عز وجل، أـ تحب إطبلؽ البصر ؟ ىل تحب التعفف أ

إطبلؽ البصر ؟ ىل تحب التعفف أـ تحب التطمع ؟ قمبؾ إلى ماذا يميل ؟ ىل يتوافق ليمؾ مع ما جاء بو النبي 
 عميو الصبلة والسبلـ ؟ ىل ىناؾ انسجاـ بيف ميولؾ وشريعة ربؾ ؟ 

 ))َّل يؤمف أحدكـ حتى يكوف ىواه تبعًا لما جئت بو((

 ية تؤكده ؟ أنا اآلف سأسألكـ: ىل ليذا الحديث آية قرآن

 ))َّل يؤمف أحدكـ حتى يكوف ىواه تبعًا لما جئت بو ((

 ىل في القرآف الكريـ ما يؤيد ىذا الحديث ؟ قاؿ تعالى:

 ﴿َأَرَأْيَت َمِف اتهَخَذ ِإَلَيُو َىَواُه﴾

 [43] سورة الفرقاف: 

 يوػ مع شرع هللا عز وجل، قاؿ تعالى: ىذه اآلية جميمة جدًا، [اتََّخَذ ِإَلَيُو َىَواُه]، أنا أقوؿ: ال بد مف تطابق ال

ـُ اْلِخَيَرُة ِمْف َأْمِرىِ  ُ َوَرُسوُلُو َأْمرًا َأْف َيُكوَف َلُي ﴾﴿َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍف َوََّل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َََضى َّللاه  ـْ

 [36] سورة األحزاب: 

و حراـ، أدعو، وأنا راٍض، ما داـ هللا حكـ عمى ىذا الشيء أنو حراـ، فأنت راٍض مرتاح، حكـ عمى ىذا الشيء أن
لى مخالفة ما نيى هللا عنو فيذه حالة طيبة، والحقيقة أييا اإلخوة  ميل النفس يتجو إلى موافقة ما أمر هللا، وا 

، اإلنساف عمى نفسو بصيرة، ولو ألقى معاذيره، فاآلية األولى:  األكاـر
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﴾﴿َفاَل َوَربَِّؾ ََّل ُيْؤِمُنوَف َحتهى ُيَحكُِّموَؾ فِ  ـْ  يَما َشَجَر َبْيَنُي

 [65] سورة النساء: 

اإلنساف يقوؿ لؾ: رسوؿ هللا انتقل إلى الرفيق األعمى، فما عبلقتي بيذه اآلية ؟ الجواب سيل: سنتو بيننا، إذا 
اختمفت مع صديق، أو مع جار، أو مع شريؾ، أو مع إنساف، أو مع زوجة،، واحتكمتما إلى سنة النبي عميو 

ذا رفضتيا صمى هللا عميو و سمـ، فإذا قبمت سنة النبي الصبلة والسبلـ ، ورضيت بيا، وأذعنت ليا فأنت مؤمف، وا 
فمست مؤمنًا، النبي في حياتو حكمو بيف أصحابو، وبعد مماتو سنتو التي تحكـ عبلقاتنا فيما بيننا، اآلية األولى 

 التي تؤكد ىذا الحديث قولو تعالى: 

ـْ َحَرجًا ِممها َََضْيَت َوُيَسمُِّموا ﴿َفاَل َوَربَِّؾ ََّل ُيْؤِمنُ  ـه ََّل َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِي ـْ ُِ وَف َحتهى ُيَحكُِّموَؾ ِفيَما َشَجَر َبْيَنُي
 َتْسِميمًا﴾

 [65] سورة النساء: 

، فيما أحل، فيما كره، في الذؼ غضب مف أجمو،  إذا كنت مرتاحًا لحكـ رسوؿ هللا فيما أمر، فيما نيى، فيما حـر
 فيذه عبلمة إيمانؾ، ويعرؼ اإليماف اليـو بنتائجو ال بحقيقتو. 

 ربنا عز وجل بماذا وصف الكفار ؟ قاؿ تعالى:

ـْ﴾ ُ َفَأْحَبَط َأْعَماَلُي ـْ َكِرُىوا َما َأْنَزَؿ َّللاه  ﴿َذِلَؾ ِبَأنهُي

 [9] سورة دمحم: 

معؾ، ترػ شخصًا آخرًا تقوؿ لو:  ترػ شخصًا تقوؿ لو: ىذه حراـ، يقوؿ: معؾ حق، بارؾ هللا بؾ، والحق
االختبلط حراـ، يقوؿ لؾ: يا أخي مف أيف خرجت لنا بيذا الديف، ستفرؽ األسرة ؟ لما ترفض حكـ هللا عز وجل، 
لما ترفض توجيو هللا عز وجل، لما ترفض توجيو هللا عز وجل، لما ترفض سنة النبي عميو الصبلة والسبلـ فيذه 

با، يا أخي ال تدقق، الديف مرف، والعصر تغير، واألمور معقدة، نحف مضطروف، مثل بادرة خطيرة، يا أخي ىذا ر 
 ىذه الكممات دليل رفض ما جاء بيذا الشرع، قاؿ تعالى:
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ـْ﴾ ُ َفَأْحَبَط َأْعَماَلُي ـْ َكِرُىوا َما َأْنَزَؿ َّللاه  ﴿َذِلَؾ ِبَأنهُي

 [9] سورة دمحم: 

 آية ثانية تبيف حقيقة الكفر، قاؿ تعالى:

ـُ اتهَبُعوا َما َأْسَخَط َّللاهَ َوَكِرُىوا ِرْضَواَنُو﴾  ﴿ َذِلَؾ ِبَأنهُي

 [28] سورة دمحم: 

المؤمف يحب رضواف هللا، ويكره سخطو، والكافر يكره رضوانو، ويحب سخطو، إذًا ىذا الحديث عمى إيجازه 
ا جاء بو النبي عميو الصبلة حديث كاشف، يكشف لؾ عف حقيقة إيمانؾ، ما دامت ميولؾ ورغائبؾ تميل مع م

والسبلـ، وتنفر مف المعصية واالنحراؼ و الكفر فيذه عبلمة اإليماف، فإذا بمغؾ أف حكـ هللا كذا وكذا ىل ترتاح 
 نفسؾ، أـ ترػ أف ىذا فيو خسارة كبيرة لؾ ؟ 

: حديث آخر مف روح ىذا الحديث الذؼ ىو محور الدرس، َعْف َأَنٍس َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ  ـَ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َحتهى َأُكوَف َأَحبه ِإَلْيِو ِمْف َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنهاِس َأْجَمِعيَف((  ))ََّل ُيْؤِمُف َأَحُدُك

 ] متفق عميو [

 يمكف أف تتفحص إيمانؾ بتفحص ميولؾ، ىل تتطابق ميولؾ مع شرع ربؾ، أـ تتنافر معو ؟ واآلية الكريمة التي
 ىي في ىذا المجاؿ دقيقة جدًا، ىي قولو تعالى:

َتَرْفُتُموَىا وَ  َْ ـْ َوَأْمَواٌؿ ا ـْ َوَعِشيَرُتُك ـْ َوَأْزَواُجُك ْخَواُنُك ـْ َواِ  ـْ َوَأْبَناُؤُك ِتَجاَرٌة َتْخَشْوَف َكَساَدَىا َوَمَساِكُف ﴿َُْل ِإْف َكاَف َآَباُؤُك
ـْ ِمَف َّللاهِ    َوَرُسوِلِو﴾َتْرَضْوَنَيا َأَحبه ِإَلْيُك

 [24] سورة التوبة: 

فسروا لي كيف يكوف البيت أحب إلينا مف هللا ورسولو ؟ وكيف تكوف التجارة أحب إلينا مف هللا ورسولو ؟ وكيف 
تكوف الزوجة أحب إلينا مف هللا ورسولو ؟ وكيف يكوف األب أحب إلينا مف هللا ورسولو ؟ وكيف تكوف العشيرة مف 

 يجيبني ؟ قاؿ تعالى:هللا ورسولو ؟ مف 
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َتَرْفُتُموَىا وَ  َْ ـْ َوَأْمَواٌؿ ا ـْ َوَعِشيَرُتُك ـْ َوَأْزَواُجُك ْخَواُنُك ـْ َواِ  ـْ َوَأْبَناُؤُك ِتَجاَرٌة َتْخَشْوَف َكَساَدَىا َوَمَساِكُف ﴿َُْل ِإْف َكاَف َآَباُؤُك
ـْ ِمَف َّللاهِ َوَرُسوِلِو َوِجَيادٍ  ُ ََّل َيْيِدي اْلَقْوـَ  َتْرَضْوَنَيا َأَحبه ِإَلْيُك ُ ِبَأْمِرِه َوَّللاه ِفي َسِبيِمِو َفَتَربهُصوا َحتهى َيْأِتَي َّللاه

 اْلَفاِسِقيَف﴾

 [24] سورة التوبة: 

نساف  فإذا اختار زوجة فييا رقة مف الديف، عمى جانب مف الجماؿ كبير، اختار جماليا عمى حساب دينيا، وا 
جماليا، ففي الحالة األولى كانت ىذه المرأة أحب إليو مف هللا ورسولو وفي آخر اختار زوجًة دينيا أعظـ مف 

الحالة الثانية كاف هللا ورسولو أحب إليو مف الزوجة التي تروؽ لو ولكف دينيا ال يروؽ لو، ىذا جواب لطيف 
ارات، والمساكف أيضًا حينما تحممؾ محبتؾ ليؤالء جميعًا األب، واالبف، والزوجة، والعشيرة، واألمواؿ، والتج

الجميمة، إذا قدمت ىؤالء جمعيًا، أو إذا حممؾ ىؤالء جميعًا عمى معصية هللا فأنت تحب ىؤالء جميعًا أكثر مف 
ذا ضحيت ببعض ىؤالء، أو ضحيت برضاء بعض ىؤالء، وآثرت طاعة هللا عز وجل فأنت تحب هللا  هللا، وا 

 ورسولو أكثر.

أكثر مف الطعاـ والشراب، والحج تحب طاعة هللا عز وجل أكثر مف الصياـ دليل عمى أنؾ تحب هللا ورسولو 
البقاء في بيتؾ، ومع أىمؾ، في متجرؾ، وفي مكانتؾ، وفي مجتمعؾ، الزكاة دليل قطعي عمى أف هللا ورسولو 

 أحب إليؾ مف ىذا الماؿ الذؼ بيف يديؾ، تنفقو رخيصًا، في اآلية دقة بالغة:

ـْ وَ  َتَرْفُتُموَىا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَف َكَساَدَىا﴿َُْل ِإْف َكاَف َآَباُؤُك َْ ـْ َوَأْمَواٌؿ ا ـْ َوَعِشيَرُتُك ـْ َوَأْزَواُجُك ْخَواُنُك ـْ َواِ  َوَمَساِكُف  َأْبَناُؤُك
ـْ ِمَف َّللاهِ َوَرُسوِلِو َوِجَياٍد ِفي َسِبيِمِو َفَتَربهُصوا َحتهى َيْأِتَي َّللاهُ  ُ ََّل َيْيِدي اْلَقْوـَ َتْرَضْوَنَيا َأَحبه ِإَلْيُك  ِبَأْمِرِه َوَّللاه

 اْلَفاِسِقيَف﴾

 [24] سورة التوبة: 

حينما تدفعكـ محبتكـ ليؤالء عمى أف تفسقوا فأنتـ إذًا تحبوف ىؤالء أكثر مف هللا ورسولو، أصحاب النبي عميو 
يجعل لحبو دليبًل، فنزلت ىذه اآلية الصبلة والسبلـ قالوا: يا رسوؿ هللا إنا نحب ربنا حبًا شديدًا، فأحب هللا أف 

 دليبًل عمى حبو الحقيقي.
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ـَ َقاَؿ:   َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ َوَرُسوُلُو أَ  يَماِف، َأْف َيُكوَف َّللاه َحبه ِإَلْيِو ِممها ِسَواُىَما، َوَأْف ُيِحبه اْلَمْرَء ََّل ُيِحبُُّو ))َِاَلٌث َمْف ُكفه ِفيِو َوَجَد َحاَلَوَة اإلِْ
ِ، َوَأْف َيْكَرَه َأْف َيُعوَد ِفي الُكْفِر َكَما يْكَرُه َأْف ُيْقَذَؼ ِفي النهاِر((  ِإَّله َّللِه

 ] متفق عميو[

  ملسو هيلع هللا ىلص: عف أبي دمحم عبد هللا بف عمرو بف العاص رضي هللا عنيما قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا

 ))َّل يؤمف أحدكـ حتى يكوف ىواه تبعًا لما جئت بو((

 ] حديث حسف صحيح في كتاب الحجة بإسناد صحيح [

ىذا الحديث اآلخر عبلمة أيضًا عمى حقيقة اإليماف، بعضيـ قاؿ: كل مف ادعى محبة هللا تعالى، ولـ يوافق هللا 
ل، العمل ىو المحؾ، وقاؿ بعضيـ اآلخر: كل محب ليس يخاؼ هللا عز وجل في أمره فدعواه باطمة، كبلـ باط

فيو مغرور، وقاؿ يحيى بف معاذ: " ليس بصادؽ مف ادعى محبة هللا، ولـ يحفع حدوده "، وقاؿ أحدىـ: المحبة 
 ىي الموافقة في جميع األحواؿ. 

ف            لو َاؿ تييًا َف عمى جمر الغضا  ف لَو  ت ممتِاًل ولـ أتَو

 لوضعتو أرضًا ولـ أستنكف             مف يرضى بخدي موطئًا  كاف

اآلف ىذا شطر الدرس األوؿ، عبلمة إيمانؾ الحقيقي المنجي لؾ مف ميالؾ الدنيا، وعذاب اآلخرة، عبلمة إيمانؾ 
 الحقيقي أف يكوف ىواؾ، يعني ميولؾ، رغباتؾ، حظوظ نفسؾ موافقًة لشريعة ربؾ.

تنشأ ؟ لماذا يعصي اإلنساف ربو ؟ إذا أردناه أف يكوف الجواب منسجمًا مع ىذا  اآلف سؤاؿ: المعاصي مف أيف
الدرس، درس اليوػ، أنا حينما يكوف ىواؼ متوافقًا مع الشرع، فأنا مؤمف، ومتى أعصي هللا عز وجل ؟ حينما 

الباطل، فبلف أنطمق مف اليوػ، حينما أؤثر اليوػ، اليوػ، إذا أطمقناه انصرؼ إلى ماذا ؟ إلى الميل نحو 
أخبلقي، األخبلؽ إذا أطمقت انصرفت إلى األخبلؽ الرضية، فإذا وصفت بقولؾ: أخبلقو سيئة، فيي سيئة، أما 
إذا قمنا: فبلف أخبلقي، وأطمقنا كممة األخبلؽ فتعني األخبلؽ الرضية، اليوػ إذا أطمق انصرؼ إلى الميل نحو 

خالفات، جميع المعاصي أييا اإلخوة أساسيا أنؾ آثرت ىواؾ الباطل، ونحو الشيوات، ونحو الموبقات، ونحو الم
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عمى رضاء هللا عز وجل، لذلؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ بماذا وصفو الوحي الذؼ نزؿ عميو ؟ ال ينطق عف 
اليوػ، الحع نفسؾ في البيع والشراء، في عبلقتؾ، مع أىمؾ، مع أوالدؾ، في كل نشاطؾ اليومي، إما أف تنطق 

ما أف تنطق عف الحق، جاءؾ مريض، وىذا المريض بإمكانؾ أف تشير عميو بشيء يكسبؾ أموااًل عف اليو  ػ، وا 
طائمة، وىو مستسمـ، وواثق مف عممؾ، أنت أييا الطبيب إما أف تنطق عف اليوػ، أف ترشده إلى شيء يجمب لؾ 

ما أف تنطق في الحق بما ىو في مصمحتو، الحع نفسؾ، البد مف أف تنطق، فإما أف تنطق عف  مااًل كثيرًا، وا 
ما أف تنطق عف اليوػ في كل كممة تقوليا، حتى مع أقرب الناس إليؾ، حتى في البيع والشراء، حتى  الحق، وا 
في تقييـ األشياء، أحيانًا يشترؼ إنساف حاجة يطمعؾ عمييا، أنت عندؾ حاجة مف نوع آخر، ىواؾ يأمرؾ أف 

تى تستقر، وترتاح، لكنؾ تكتشف أف ىذه الحاجة جيدة جدًا، لماذا تبخس ىذه الحاجة، وأف تمدح التي عندؾ ح
تبخسيا في عينو، وهللا جيدة، وأنا أخطأت حينما اخترت ىذا النوع، حتى في األمور العادية جدًا، حتى في 
األمور التي ال مسؤولية عمييا، ىناؾ مف ينطق عف اليوػ، ىناؾ مف يمدح نفسو، يمدح أوالده، يمدح مينتو، 

دح حرفتو، ويغفل كل ما عند اآلخريف، ينطق عف اليوػ، وما أكثر األميات البلتي يقعف في ىذا المأزؽ، يم
ابنتيا تتحدث عنيا، وعف شطارتيا، وعف نظافتيا، وعف دقتيا، وعف جماليا، وعف... وتغفل كل األخريات، إنيا 

 تنطق عف اليوػ.

ذه في هللا لومة الئـ، يقوؿ الحق ولو كاف عمى نفسو، ولو فالمؤمف مف عبلمة إيمانو أنو ينطق عف الحق، ال تأخ
كاف إلى أقرب الناس إليو، ولو كاف عمى ولده، ولو كاف عمى جاره، قل الحق ولو كاف مرًا، عبلمة اإليماف أنؾ 
افق ال تنطق إال عف الحق، عبلمة الميل واالنحراؼ والكفر أنؾ تنطق عف اليوػ، دائمًا أىل الدنيا يتحدثوف بما يو 
مصالحيـ، حتى إذا اشترػ حاجة، حتى إذا اقتنى شيئًا، دائمًا يثني عميو، حتى يريح نفسو أنو اختار أحسف 
شيء، المؤمف ينطق عف الحق، ال يغش، ال يدلس، ال يبالغ، ال يصغر، التصغير كذب، والمبالغة كذب، المدح 

 تفضيل اليوػ عمى طاعة هللا عز وجل.الزائد كذب، والذـ ببل مبرر كذب، المعاصي جميعيا إنما أساسيا 

 عندنا آية بيذا المعنى ؟ قاؿ تعالى:

ـْ ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَف َوْجَيُو َوََّل َتْعُد َعْيَناَؾ عَ  ـْ ُتِريُد ِزيَنَة اْلَحَياِة ﴿َواْصِبْر َنْفَسَؾ َم ََ الهِذيَف َيْدُعوَف َربهُي ْنُي
ْنَيا َوََّل ُتِط َْ َمفْ  ْمَبُو َعْف ِذْكِرَنا َواتهَب ََ َىَواُه َوَكاَف َأْمُرُه ُفُرطًا﴾ الدُّ  َأْغَفْمَنا ََ

 [28] سورة الكيف: 
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 آية أخرػ قاؿ تعالى:

 ﴿َوََّل َتتهِب َِ اْلَيَوى َفُيِضمهَؾ َعْف َسِبيِل َّللاهِ﴾

 [25] سورة ص: 

اليوػ، لكف اتباع ىذا اليوػ بالحق، لو تشوقت  لو كنت جائعًا، وأكمت طعامًا حبلاًل طيبًا وفق السنة فأنت اتبعت
نفسؾ إلى زوجة صالحة تحصنؾ فيذا اتباع لميوػ، لكنو بالحق، أنت ما طمبت شيئًا غير صحيح، أحيانًا 
اإلنساف يميل عمى الدؼء، ىو يتبع راحة نفسو، الدؼء مباح، يميل إلى البرودة في أياـ الحر الشديدة، يميل إلى 

يميل إلى طعاـ، وىو جائع، يميل إلى ما أحل هللا عز وجل، فاتباع اليوػ وفق منيج هللا عز ثياب تقيو البرد، 
وجل ال يسمى اتباعًا لميوػ، يسمى تطبيقًا لمنيج هللا عز وجل، لكف حينما تنحرؼ باختيارؾ إلى شيء ال يرضي 

 هللا عز وجل فعندئذ يقاؿ: فبلف اتبع ىواه، ىناؾ آية دقيقة جدًا:

﴾﴿َفِإْف لَ  ـْ ـْ َأنهَما َيتهِبُعوَف َأْىَواَءُى  ـْ َيْسَتِجيُبوا َلَؾ َفاْعَم

 [50] سورة القصص: 

ما أف تعممو بما ال يرضي هللا، إذا سخرتو لتبرير  لذلؾ ىذا العقل الذؼ كرمنا هللا بو إما أف تعممو كما أراده هللا، وا 
ا كاف مالو حرامًا يعطيؾ مبررات أف الشيء أعمالؾ، انظر، اإلنساف تناقشو فيدافع عف وضعو، عف واقعو، إذ

صحيح، يستخدـ ذكاءه وعقمو في سبيل تبرير أعمالو، مثل ىذا اإلنساف ساقط، أما المؤمف فيتبع الحق، ولو كاف 
 فيو إضرار لمصالحو.

ساس ىؤالء الذيف يبتدعوف في الديف ما ليس منو ما الذؼ حمميـ عمى ذلؾ ؟ اتباع اليوػ، اليوػ أساس البدع، وأ
المعاصي، األصح مف ذلؾ أنت بيف شيئيف ال ثالث ليما، إما أف تتبع العقل، أو شرع هللا عز وجل، وكبلىما 
واحد، العقل المطمق يتطابق تمامًا مع شرع هللا عز وجل، إما أف تتبع عقمؾ الراجح، أو شرع ربؾ الحكيـ، 

ما أف تتبع وكبلىما واحد، أو فطرتؾ السميمة، أو معطيات الواقع النزيو ال واقع، والفطرة، والعقل، والنقل واحد، وا 
الشيوة، أنت بيف أف تتبع اليوػ، وبيف أف تتبع الحق، حق وباطل، خير وشر، صالح وطالح، يجوز وال يجوز، 

 يرضي هللا وال يرضي هللا، يقرب مف هللا، ويبعد مف هللا عز وجل.
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كره ما كره هللا ف الحب والكراىية عمل إرادؼ ؟ قاؿ بعض العمماء: يجب أف تحب ما أحب هللا، ويجب أف ت
أعطني ىذا القمـ، خذ ىذا الدفتر، اذىب مف ىذا المكاف، اجمس عمى ىذا المقعد، كمو ممكف، أعماؿ إرادية، تعاؿ 
إلى ىنا، أحب فبلنًا، كيف يأمر اإلنساف بالحب والبغض ؟ إذا أمرت أف تحب كيف تحب باألمر ؟ باتباع األمر، 

و ال يحب ىذا األمر، األمر أف تحب ما نزؿ هللا، أف تحب أمر هللا، أف تحب الحق، إذا طبقت منيج يطبقو، وى
 هللا عز وجل بعد حيف تتوافق رغباتؾ مع الشرع.

في الدراسة قل لطالب: أحب الفيزياء، يقوؿ لؾ: ال أحبيا، أنت افيميا بعمق، ودرسيا بتؤدة، وتعمميا عمى يد 
الحقائق بالمخبر، وطبقت كل التجارب بالمخبر تحبيا، عندئذ أنت إذا طبقت  عالـ، وانظر إلى كل ىذه

التعميمات، فتصبح محبًا لشرع هللا عز وجل، أنت حينما تغض بصرؾ عف محاـر هللا، وحينما تحرر دخمؾ مف 
صبحت الشبيات، وحينما تؤدؼ الصموات، وحينما تتمو القرآف الكريـ عندئذ ترتاح نفسؾ، فإذا ارتاحت نفسؾ أ

 مطمئنة ألمر هللا، منتيية عف نييو.

ـَ َأنَُّو:   لذلؾ َعْف َأِبي ُأَماَمَة َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

يَماَف((  ِ َفَقْد اْسَتْكَمَل اإلِْ ِ، َوَمَن ََ َّللِه ِ، َوَأْعَطى َّللِه ِ، َوَأْبَغَض َّللِه ََاَؿ َمْف َأَحبه َّللِه (( 

 اود[]أبو د

 حينما تكوف أىواؤؾ متوافقة مع شرع هللا عز وجل فقد استكممت اإليماف، 

يَماَف(( ِ َفَقْد اْسَتْكَمَل اإلِْ ِ، َوَمَن ََ َّللِه ِ، َوَأْعَطى َّللِه ِ، َوَأْبَغَض َّللِه ََاَؿ َمْف َأَحبه َّللِه (( 

 اآلية الكريمة:

ـَ َربِِّو َوَنَيى النه   ( َفِإفه اْلَجنهَة ِىَي اْلَمْأَوى﴾40ْفَس َعِف اْلَيَوى )﴿َوَأمها َمْف َخاَؼ َمَقا

 [41-40] سورة النازعات: 
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ـَ فَ  ِ ْبُف َمْسُعوٍد َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َقاَؿ: عف َعْبُد َّللاَّ

: اْلَمْرُء  ))َيا َرُسوَؿ َّللاهِ، َكْيَف َتُقوؿُ  ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ ؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـْ َيْمَحْق ِبِي ََْوًما، َوَل ِفي َرُجٍل َأَحبه 
))  َم ََ َمْف َأَحبه

 ] متفق عميو [

إال ىذه بشارة، يعني إذا كنت محبًا ألىل الحق، إذا كنت محبًا لممؤمنيف الصادقيف فأنت مؤمف، ال يحب المؤمف 
 مؤمف، 

ُ َعَمْيِو َوَسمه  ـْ ؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـْ َيْمَحْق ِبِي ََْوًما، َوَل (())َكْيَف َتُقوُؿ ِفي َرُجٍل َأَحبه  : اْلَمْرُء َم ََ َمْف َأَحبه  ـَ

لكف ىناؾ  اآلف عندنا نقطة، وىي أف اليوػ إذا أطمقناه كما قمت قبل قميل ينصرؼ إلى االنحراؼ عف الحق،
معنًى آخر مف معاني اليوػ، وىو أف تحب هللا عز وجل، ىذا اليوػ الشريف، ىذا اليوػ المقدس، مثل ىذا 
اليوػ وساـ شرؼ تعمقو عمى صدرؾ، إذا كاف قمبؾ ممتمًئا بحب هللا عز وجل، فيذا اليوػ المحمود الذؼ أمرنا 

 بو، وجاء بو القرآف الكريـ والسنة النبوية المطيرة.

ـٍ َعْف َأِبيِو َقاَؿ:  َعفْ   ِىَشا

، َفَقالَ  ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ِئي َوَىْبَف َأْنُفَسُيفه ِلمنهِبيِّ َصمهى َّللاه ـٍ ِمْف الاله ْت َعاِئَشُة: َأَما َتْسَتِحي ))َكاَنْت َخْوَلُة ِبْنُت َحِكي
ُجِل ؟ َفَممها َنَزَلْت: [تُ  ْرِجي َمْف َتَشاُء ِمْنُيفه ] َُْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َما َأَرى َربهَؾ ِإَّله ُيَساِرُع اْلَمْرَأُة َأْف َتَيَب َنْفَسَيا ِلمره

 ِفي َىَواَؾ((

 ] متفق عميو [

 أؼ ىوػ ىذا، ىواه كاف مقدسًا، ىواه كاف نقيًا، كاف عمويًا، لما ربنا عز وجل قاؿ: 

 ﴿َوُىَو ِباْْلُُفِق اْْلَْعَمى﴾

 [7] سورة النجـ: 
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 المؤمف عالية جدًا، لما ربنا عز وجل أنزؿ: آفاؽ 

 اَؾ(())َفَممها َنَزَلْت: [ُتْرِجي َمْف َتَشاُء ِمْنُيفه ] َُْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َما َأَرى َربهَؾ ِإَّله ُيَساِرُع ِفي َىوَ 

 : عف أبي دمحم عبد هللا بف عمرو بف العاص رضي هللا عنيما قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ))َّل يؤمف أحدكـ حتى يكوف ىواه تبعًا لما جئت بو ((

 ] حديث حسف صحيح في كتاب الحجة بإسناد صحيح [

ىنا كيف عّرؼ النبي اإليماف ؟ بآثاره، مف آثار اإليماف أف يكوف ىواؾ تبعًا لما جاء بو النبي، المعاصي كميا 
اليوػ، المراتب اإليمانية العميا تنطمق مف إيثار طاعة هللا تنطمق مف إيثار اليوػ، البدع كميا تنطمق مف إيثار 

 عمى اليوػ، قاؿ تعالى:

ـَ َربِِّو َوَنَيى النهْفَس َعِف اْلَيَوى )  ( َفِإفه اْلَجنهَة ِىَي اْلَمْأَوى﴾40﴿َوَأمها َمْف َخاَؼ َمَقا

 [41-40] سورة النازعات: 

يا مدافعة وصراع، لماذا لـ يجعل ىوانا وفق الشرع ؟ لو أنو جبمنا اآلف قد يسأؿ سائل: ما ىذه الحياة ؟ يا رب كم
عمى أف نكره كل معصية ؟ الجواب: ال نرقى عند هللا، وال نستحق الجنة إلى األبد إال إذا جاء التكميف مخالًفا 
سؾ ليوػ النفس، فحينما تؤثر مرضاة هللا عز وجل عمى ىوػ نفسؾ فقد ارتقيت، ولكف بعد حيف يصبح ىوػ نف

 مطابقًا لمشرع، المجاىدة في األوؿ، لذلؾ قاؿ تعالى:

اَلِة﴾ ْبِر َوالصه  ﴿َواْسَتِعيُنوا ِبالصه

 [45] سورة البقرة: 

الصبر مرحمة أولى، ولكف بعدما ترتقي نفسؾ يصبح اليوػ موافقًا لمشرع، لذلؾ ترػ المؤمنيف الصادقيف المتفوقيف 
حرج في استقامتيـ، استقامتيـ مريحة، ىـ مع الحق، جبمتيـ أصبحت الذؼ ليـ قدـ سابقة باإليماف ال يشعروف ب

عالية، مشاعرىـ نبيمة، مواقفيـ أخبلقية، مف دوف مجاىدة، مف دوف معاكسة، مف دوف صراع، ىذه المرحمة 
وػ، المريحة دفع ثمنيا باىظًا، دفع ثمنيا مف قبل صراعًا مع النفس، ومؤاثرًة لمرضاة هللا عز وجل، وبعدًا عف الي
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واتباعًا لمحق، اإلنساف مع تقدمو في طريق اإليماف تصبح أىواؤه موافقة لشرع ربو، ىذا الدرس مقياس مشعر، 
أحيانا ترػ مع إنساف ميزاف حرارة، ىذا يعرؼ بالضبط متى ترتفع حرارتو، واآلف أصبح معو تحميل، معو أوراؽ 

 بلمة إيمانؾ أف تتوافق أىواؤؾ مع شرع ربؾ.لمتحميل ال يحتاج إلى محّمل، ىذا الحديث أصبح مقياسًا، ع
بالمناسبة، كممة حق في أوؿ طريق اإليماف، لو فرضنا أنؾ كنت مدمنًا عمى سماع الغناء، وسمعت أف الغناء 
حراـ فتركتو، لو أنؾ ركبت مركبة، وفييا غناء كالذؼ تحبو مف قبل، ونفسؾ مالت إلى ىذا الغناء فأنت ال تؤاخذ، 

ذا كاف لؾ أصدقاء، وليـ رحبلت، وأمسيات فييا ألنؾ ما استمعت  إليو، السماع شيء، واالستماع شيء آخر، وا 
مزاح رخيص، وأنت حديث عيد باإليماف، وتاقت نفسؾ إلى ىذه المجالس فيذا شيء طبيعي جدًا في أوؿ 

لذلؾ المؤمف  اإليماف، لكف بعد أف ترسخ قدمؾ في اإليماف، بعد حيف ال تستطيع أف تفعل ما كنت تصبو إليو،
الصادؽ يكره أف يعود في الكفر كما يكره أف يمقى في النار، في البدايات يمكف أف تطرب ألغنية تسمعيا قبل 
التوبة، لكف بعد أف تتفوؽ في اإليماف تصبح ىذه األغنية التي كانت محببة إليؾ مصدر إزعاج لؾ، أصبحت 

كف في زيادة فيو في نقصاف، يبلحع نفسو، يتطور، تسمو تتغنى بكتاب هللا، فيذه مبلحظة، الواحد منا مف لـ ي
مشاعره، ىل يشعر أنو مف حيف إلى آخر ارتقت أحاسيسو، ارتقت رغباتو، ميولو مقدسة أـ يحف لزمف الجاىمية ؟ 
يرغب أف يعود كما كاف مف دوف مبالغة، في البدايات يمكف أف تتأثر بالماضي، لكف بعد أف ترسخ القدـ في 

 غي أف ينطبق عميؾ قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: اإليماف ينب

 ))َوَأْف َيْكَرَه َأْف َيُعوَد ِفي اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْف ُيْقَذَؼ ِفي النهاِر((

ىذا الحديث إذا كتبتموه، وحفظتموه، وكاف مقياسًا لكـ في تعاممكـ مع ربكـ، وفي كشف حقيقة إيمانكـ، وفي 
 مى مف اإليماف، ىذا الحديث يمكف أف يكوف مشعرًا، وكاشفًا إليماف المؤمنيف.حفزكـ إلى مستويات أع

واآلف إلى شيء مف سنة النبي عميو الصبلة والسبلـ، يا ترػ النبي عميو الصبلة والسبلـ ما داـ كاف مربيًا، كاف 
لمخاصمة، تقتضي سيد المربيف، وكاف إماـ المعمميف، والتربية تقتضي المعاتبة، تقتضي التأديب، تقتضي ا

 النصح والتوجيو واإلرشاد والعتاب، فكيف كانت سنة النبي عميو الصبلة والسبلـ في تأديب أصحابو ومعاتبتيـ ؟ 

أواًل النبي عميو الصبلة والسبلـ استعمل أشياء كثيرة، استخدـ اإلشارة والعبارة والمخاصمة واإلعراض واليجر 
تي كانت معبرًة عف رضاه أو عف غضبو، وكاف أصحابو في أعمى والترؾ، واستخدـ معالـ وجيو الشريف، ال

مستوػ مف الذكاء والفيـ، فكانوا إذا رأوا وجو النبي عميو الصبلة والسبلـ تغير تركوا ما ىـ فيو إرضاء لمنبي، مف 
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ِ ْبِف َعْمٍرو َقاَؿ:   ذلؾ ما ثبت َعْف َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَمْيوِ  ََاَؿ: َبْل  ))َرَأى النهِبيُّ َصمهى َّللاه ـَ َعَميه َِْوَبْيِف ُمَعْصَفَرْيِف َفَقاَؿ: َأُأمَُّؾ َأَمَرْتَؾ ِبَيَذا ؟ َُْمُت: َأْغِسُمُيَما،  َوَسمه
ُيَما ((  َأْحِرَْ

 ] مسمـ، النسائي، أحمد [

أحدث كمكـ يعمـ أف السنة المطيرة تنيى عف لبستيف، لبسة مشيورة، ولبسة ميجورة، المبالغة بالتزيف، متابعة 
أنواع األزياء ىذه نيى عنيا النبي عميو الصبلة والسبلـ، ألنيا ضعف في عقل اإلنساف، وأف تمبس ثيابًا ميجورة 

 ىذا أيضًا نيى عنو النبي عميو الصبلة والسبلـ 

ـَ َعَميه َِْوَبْيِف ُمَعْصَفَرْيِف (( ُ َعَمْيِو َوَسمه  ))َرَأى النهِبيُّ َصمهى َّللاه

ِ ْبِف َعْمٍرو َقاَؿ: يعني مزركشيف   مزينيف، وكاف ىذا منيًيا، فَعْف َعْبِد َّللاَّ

ـَ َعَميه َِْوَبْيِف ُمَعْصَفَرْيِف َفَقاَؿ: َأُأمَُّؾ َأَمَرْتَؾ ِبَيَذا  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ: َبْل ))َرَأى النهِبيُّ َصمهى َّللاه ؟ َُْمُت: َأْغِسُمُيَما، 
ُيَما ((  َأْحِرَْ

 نسائي، أحمد [] مسمـ، ال

اكتفى ىذا الصحابي الجميل بيذا العتاب الرقيق، ولما رجع إلى بيتو ما كاف إال أف أحرؽ ىاذيف الثوبيف إرضاًء 
لمنبي، وتطبيقًا لمسنة، فالمبالغة في ارتداء الثياب الغالية جدًا، والمباىاة أماـ اآلخريف ىذا ليس مف السنة، النظافة 

 الثياب الجميمة مطموبة، لكف كل شيء زاد عف حده انقمب إلى ضده. مطموبة، واألناقة مطموبة، و 

ْيِو النبي عميو الصبلة والسبلـ في بعض المرات كاف عتابو شديدًا، َفَعْف َأِبي َبْكَرَة َأنَُّو َجاَء َوالنَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعمَ 
ـَ َراِكٌع َفَسِمَع النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو وَ  ْكَعَة، َفَممَّا َوَسمَّ ـَ َصْوَت َنْعِل َأِبي َبْكَرَة، َوُىَو َيْحُضُر، ُيِريُد َأْف ُيْدِرَؾ الرَّ َسمَّ
ـَ َقاَؿ:   اْنَصَرَؼ النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ ِحْرًصا َوََّل َتُعْد(( ََاَؿ: َزاَدَؾ َّللاه ََاَؿ َأُبو َبْكَرَة: َأَنا،  اِعي ؟   ))َمْف السه

 ] البخارؼ [
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عندنا قاعدة، إذا أردت أف تعاتب إنسانًا فذكره بخصالو الحميدة، ثـ بيف لو بعض خصالو التي أنت بصدد 
 معالجتيا. 

سيدنا معاذ بف جبل رضي هللا عنو صمى يومًا في مسجد قومو إمامًا، فأطاؿ الصبلة جدًا، وكاف في المصميف ذو 
ع صبلتو، وانصرؼ، فمما عمـ معاذ رضي هللا عنو قاؿ عف ىذا حاجة، ىذا المصمي في حاجة ماسة جدًا، قط

الذؼ قطع الصبلة وانصرؼ: إنو منافق، كممة منافق كبيرة جدًا، أكبر تيمة، كيف نحف في المجتمع المدني 
نقوؿ: خيانة عظمى، شيء كبير جدًا، فسيدنا معاذ وصف ىذا الذؼ قطع الصبلة، وخرج منيا قاؿ: إنو منافق، 

ىذا الرجل إال أف جاء النبي عميو الصبلة والسبلـ، وىو في قمق وانزعاج واضطراب يشكو معاذًا في ما كاف مف 
ِ َقاَؿ:  تطويل الصبلة، وفي اتيامو لو بالنفاؽ، فعاتب النبي معاذًا عتابًا شديدًا ماذا قاؿ لو ؟ َفَعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد َّللاَّ

َـّ َيْأِتي َفَيُؤُـّ َقْوَمُو، َفَصمَّى َلْيَمًة َمَع النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكاَف ُمَعاٌذ ُيَصمِّي َمَع النَِّبيِّ َص  ، ُث ـَ ـَ مَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ َوَسمَّ
َـّ َص  ، ُث ـَ ، َفاْفَتَتَح ِبُسوَرِة اْلَبَقَرِة، َفاْنَحَرَؼ َرُجٌل َفَسمَّ ـْ ُي َـّ َأَتى َقْوَمُو، َفَأمَّ مَّى َوْحَدُه، َواْنَصَرَؼ، َفَقاُلوا َلُو: اْلِعَشاَء، ُث
ـَ َفؤَلُْخِبَرنَّ  ِ، َوآَلِتَيفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ ُو، َفَأَتى َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َأَناَفْقَت َيا ُفبَلُف ؟ َقاَؿ: اَل َوَّللاَّ

ـَ َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ  َـّ َأَتى َفاْفَتَتَح ِبسُ َوَسمَّ فَّ ُمَعاًذا َصمَّى َمَعَؾ اْلِعَشاَء، ُث وَرِة ، ِإنَّا َأْصَحاُب َنَواِضَح َنْعَمُل ِبالنََّياِر، َواِ 
ـَ َعَمى ُمَعاٍذ َفَقاَؿ:   اْلَبَقَرِة، َفَأْقَبَل َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َحى، َوالمهْيِل ِإَذا َيْغَشى، َوَسبِّ  ))َيا ُمَعاُذ، َأَفتهافٌ  ْمِس َوُضَحاَىا، َوالضُّ َرْأ َوالشه َْ َرْأ ِبَكَذا... ا َْ َرْأ ِبَكَذا، َوا َْ ـَ َأْنَت ؟ ا ْح اْس
 َربَِّؾ اْْلَْعَمى((

 ]متفق عميو[

ا، أربًعا، مرًة النبي عميو الصبلة والسبلـ كاف مف سنتو المطيرة أنو يصمي الفجر بالسور الطويمة صفحتيف، ثبلثً 
في صبلة الفجر سمع بكاء طفل صغير، وكأف ىذا الطفل الصغير ينادؼ أمو ببكائو، فتروؼ السيرة أنو قرأ أقصر 

 آية، وأنيى صبلتو عمى عجل رحمًة بيذه األـ التي كانت تصمي خمفو.

لخاطر ىذا الذؼ اتيـ بالنفاؽ، أخذ َأَفتَّاٌف َأْنَت ؟ عادىا ثبلثًا، قاؿ العمماء عف ىذا العتاب الشديد: كاف جبرًا 
 موقف صمى هللا عميو.
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أحد أصحابو أيضًا نشأت خصومة مع صاحب آخر، فالصاحب التي نشأت معو الخصومة عبد أسود، فما كاف 
صبلة والسبلـ، النبي ماذا قاؿ مف ىذا الصحابي إال أف عيره بمونو في ساعة غضب، فشكاه إلى النبي عميو ال

رؤ فيؾ جاىمية، وغضب النبي غضبًا شديدًا ما كاف مف ىذا الصحابي إال أف وضع رأسو عمى ؟ قاؿ: إنؾ املو
 األرض، وأمر ببلاًل أف يدوس عمى رأسو، لعل هللا يغفر لو.

إذا وجيت إلنساف تيمًة خطيرة، وىو منيا برؼء، النبي عميو الصبلة والسبلـ كاف يعاتب مف أجل ىذا عتابًا 
 شديدًا.

النبي كأسموب تربوؼ لمعالجة أصحابو، كاف عميو الصبلة والسبلـ إذا تألـ مف رجل أعرض  واليجر استخدمو
ذا زاد تألمو منو ىجره، فمعل في ىذا اليجراف تأديبًا لو، الثبلثة الذيف خمفوا تعمموف قصتيـ، قاؿ تعالى:  عنو، وا 

ََْت  ـُ اْْلَْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضا ََْت َعَمْيِي ـْ َوَظنُّوا َأْف ََّل َمْمَجَأ ِمَف َّللاهِ ِإَّله ِإَلْيِو﴾﴿َحتهى ِإَذا َضا ـْ َأْنُفُسُي  َعَمْيِي

 [118] سورة التوبة: 

نحف في درس األحد نتتبع أساليب النبي عميو الصبلة والسبلـ في معاممة أصحابو، وفي معاممة أزواجو، وفي 
واألصح، فإذا اقتدينا بو فقد حصمنا عمى ثواب معاممة إخوانو، وفي معاممة جيرانو، بأنو أخذ الموقف األكمل 

 الدنيا واآلخرة.

كاف النبي عميو الصبلة والسبلـ إذا اطمع عمى أحد مف أىل بيتو يكذب ال يزاؿ معرضًا عنو حتى يحدث توبًة، 
 كاف النبي يتألـ جدًا مف الكذب، فكاف يعاتب عميو.

مة محبة وعطف واىتماـ باآلخريف تعاتب، وتنصح، أحيانا اإلنساف يقوؿ لؾ: ال دخل لي، ولكف لما يكوف ث
 وتبيف، وتذكر، وتمفت النظر، قد يكوف أخوؾ غافبل، فعل شيئًا ال يرضي هللا. 

مرة أنا في نزىة، أخ كريـ غاٍؿ عمي حدثنا عف زوجتو، وعف طبخيا، وعف نظافتيا، وعف أناقتيا، وسماىا 
عف زوجتؾ، إف كانت جيدة ىي لؾ، لكف ليس ىناؾ  باسميا، ىذا مخالف لمسنة، ليس مف السنة أف تتحدث

حكمة في أف تمفت نظر الناس إلى أىل بيتؾ، فإذا سكت معنى ىذا أف عممو صحيح، البد مف أف تنصح، يا 
 أخي ىذا ال يجوز، حتى هللا عز وجل قاؿ: 
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 ﴿َوَساَر ِبَأْىِمِو﴾

 [29] سورة القصص: 

فبلنة زوجتو، كل كممتيف يقوؿ: فبلنة، و األرقى أـ فبلف، األكمل  في القرآف ما ذكر اسـ امرأة، أما ىذا فيقوؿ:
لى بناتؾ، ىذا األكمل.   أىمي، ليس مف السنة أف تمفت النظر إلى زوجتؾ، وا 

في بعض عقود القراف بطاقة الدعوة، إلى كريمة فبلف، أحيانا االسـ يمفت النظر، ألف هللا عز وجل ما ذكر اسـ 
إال امرأة واحدة ىي السيدة مريـ، ألنيـ قالوا: المسيح ابف هللا، فقاؿ هللا المسيح ابف مريـ،  امرأة في القرآف إطبلقًا،

فقط، ليس في القرآف كمو اسـ امرأة، ىذا مف األدب، وأنت حينما تكوف صادًقا مع الناس مخمًصا ليـ هللا تطمع 
 إخوانؾ عمى بعض السنة المطيرة، وقد يكوف أخوؾ نسييا وانحرؼ.

عندؼ أشخاص زاروني، عـ، وصير، الصير تحدث عف العبلقة مع الزوجة، والقضية الشرعية، أيضًا  مرة كاف
ليس مف السنة أف يتحدث الزوج أماـ عمو، أماـ والد زوجتو، وال أماـ إخوتو عف كل ما مف شأنو أف يكوف بيف 

 الزوجيف، ىكذا األدب، ألف األب يتصور ابنتو، واألخ يتصور أختو.

ة غير مناسبة، مرة قدمت ورقة لمتبرع، واحد كتب، والثاني نظر إلى ما كتب، ىذه النظرة مزعجة، أحيانا نظر 
تنظر إلى دفتر إنساف مف غير إذنو، يكتب قضية، تنظر ماذا يكتب، ىذا ليس مف األدب، ونحف كمما طبقنا أدب 

أف تنصح أخاؾ، الذؼ يعمـ عميو أف النبي عميو الصبلة والسبلـ ارتفعنا وتأدبنا، المؤمف كامل، فالحكمة تقتضي 
ُيعّمـ مف لـ يعمـ، لكف لما تنصحو أماـ الناس فيذه فضيحة، أما إذا نصحتو فيما بينؾ وبينو فيذه نصيحة، 
النصيحة بأدب وباحتراـ، أنت يا أخي أعمـ عمـ اليقيف أنؾ مؤمف، وأف ىذا لو كنت تعممو لما فعمتو، لكنو مخالف 

 لمسنة.
كـر هللا وجيو: " ال أصـر أخًا قبل أعاتبو "، العتاب ولفت النظر والنصح واإلرشاد، أحيانا يقوؿ سيدنا عمي  

بكممة، بجممة، بقصة، يمكف أف تمقي عميو قصة، تنصحو مف خبلليا، وىو ال يدرؼ، ىذه حكمة بالغة، ومف 
تبو، كمكـ يعمـ لما ألطف أساليب النصيحة، فبلف حدثني عف قصة وقعت معو، ىو وقع فيما يشبييا، عندئذ ين

سيدنا الحسف والحسيف تناقشا أماـ متوضئ أخطأ في وضوئو، قالوا: يا عـ احكـ بيننا، فمما توضئا أمامو، قاؿ: 
 أنا أسأت الوضوء.
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مرة حدثني معمـ بعث إلى طبلبو سؤااًل، األولياء كل أسبوع كيف صبلتو في البيت، األب ال يصمي، يجب أف 
فصموا خجبًل، األب مكمف أف يجيب معمـ الصف عف صبلة ابنو، أتصمي يا بني ؟ يجيب كثيرًا مف اآلباء، 

واألب ال يصمي، فقاؿ بعضيـ: وهللا صميت خجبًل، حينما أكتب عمى استمارة ولدؼ أنو يصمي أـ ال يصمي، وأنا 
حراج وتحمير وجوه، ال،  ال أصمي، فيناؾ أساليب في الدعوة لطيفة جدًا، ذكية جدًا، ليس في اإلسبلـ عنف وا 

 ممكف أف توجيو لو توجيًيا لطيًفا.

 َعْف َأِبي ُأَماَمَة َقاَؿ: 

ـَ َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ اْئَذْف ِلي ِبالزَِّنا، ُ َعَمْيِو َوَسمه َبَل اْلَقْوـُ َعَمْيِو َفَزَجُروُه،  ))ِإفه َفًتى َشابًّا َأَتى النهِبيه َصمهى َّللاه َْ َفَأ
ََاَؿ: ََّل، َوَّللاهِ، َجَعمَ  ََاُلوا: َمْو، َؾ ؟  ََاَؿ: َأُتِحبُُّو ِْلُمِّ ََاَؿ: َفَجَمَس،  ََِريًبا  ُ ِفَداَءَؾ، َمْو،، َفَقاَؿ: اْدُنْو، َفَدَنا ِمْنُو  ِني َّللاه

ََاَؿ: ََّل َوَّللاهِ  ََاَؿ: َأَفُتِحبُُّو َِّلْبَنِتَؾ ؟   ، ـْ َياِتِي ََاَؿ: َوََّل ََاَؿ: َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو ِْلُمه ُ ِفَداَءَؾ،   َيا َرُسوَؿ َّللاهِ، َجَعَمِني َّللاه
ََا ُ ِفَداَءَؾ،  ََاَؿ: ََّل، َوَّللاهِ َجَعَمِني َّللاه ََاَؿ: َأَفُتِحبُُّو ِْلُْخِتَؾ ؟   ، ـْ َؿ: َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو النهاُس ُيِحبُّوَنُو ِلَبَناِتِي

ََاَؿ: َأَفُتِحبُّ   ، ـْ ، ََاؿَ ِْلََخَواِتِي ـْ اِتِي ََاَؿ: َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو، ِلَعمه ُ ِفَداَءَؾ،  ََاَؿ: ََّل، َوَّللاهِ َجَعَمِني َّللاه : َأَفُتِحبُُّو ُو ِلَعمهِتَؾ ؟ 
ََاَؿ: َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو ِلَخاََّلِتيِ  ُ ِفَداَءَؾ،  ََاَؿ: ََّل، َوَّللاهِ، َجَعَمِني َّللاه ََاَؿ: َفَوَض ََ َيَدُه َعَمْيِو، َوََاَؿ: ِلَخاَلِتَؾ ؟   ، ـْ

ـْ َيُكْف َبْعُد َذِلَؾ اْلَفَتى َيْمَتِفُت ِإَلى شَ  ْف َفْرَجُو، َفَم ْمَبُو، َوَحصِّ ْر ََ ـه اْغِفْر َذْنَبُو، َوَطيِّ  ْيٍء((المهُي

 ] أحمد [

ة والسبلـ كيف كاف يؤدب يمكف أف تنصح نصيحة لطيفة، ونحف عمى كل يجب أف نتعمـ مف النبي عميو الصبل
 أصحابو.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : أحاديث شريفة تبدأ بػ ما.... 027 - 050الدرس )

 29-03-1992لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 
لسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، الحمد  رب العالميف، والصبلة وا

إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
حسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أ

 الصالحيف.
 : ـَ : َعْف َأِبي ُأَماَمَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  أييا اإلخوة األكاـر

ـه َتاَل َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ  ََْوـٌ َبْعَد ُىًدى َكاُنوا َعَمْيِو ِإَّله ُأوُتوا اْلَجَدَؿ ُِ ـَ َىِذِه اآْلَيَة َما َضَرُبوُه ))َما َضله   َعَمْيِو َوَسمه
ََْوـٌ َخِصُموَف (( ـْ   َلَؾ ِإَّله َجَدًَّل َبْل ُى

 ] الترمذؼ، ابف ماجو [

: ديف هللا عز وجل في األصل ديف واضح، وديف عممي، وديف ينسجـ مع الفطرة، وديف ال  أييا اإلخوة األكاـر
ور المتأخرة أدخموا فيو عمـ الكبلـ، وأدخموا فيو الفمسفة، وأدخموا فيو بعض تعقيد فيو، لكف المسمميف في العص

النظريات، حتى غدا الديف بيف أيدييـ مسائل معقدة، وألغازًا وأحاجي، األمر الذؼ جعل مناؿ ىذا الديف صعبًا في 
اإلنساف فمثل ىذا اإلنساف  نظر الناس، فمذلؾ أؼ إنساف ُيَعقد ىذا الديف عمى الناس، و يجعمو في أماكف ال يناليا

يبعد الناس عف طريق هللا عز وجل، ىذا الذؼ قالو النبي عميو الصبلة والسبلـ يؤكد ذلؾ، أليس ىذا الكوف دااًل 
عمى عظمة هللا ؟ ىذا الكوف وحده يمكف أف تفيـ ما وراءه بأية لغة، هللا موجود و ىو واحد، و ىو كامل، ىذا 

لقـو معطميف مف األمر و النيي، البد ليـ مف توجييات، تعميمات، مف رسالة إلى اإللو العظيـ أيعقل أف يدع ا
البشر، ىذا القرآف فيو إعجاز، فيو أمر و فيو نيي، و النبي الكريـ فصل ىذه األوامر، و القرآف أصل و السنة 

بالنبي مف خبلؿ تبييف، فنحف عندما نؤمف با مف خبلؿ الكوف، و نؤمف بالكتاب مف خبلؿ إعجازه، و نؤمف 
القرآف، يوجد عندنا كوف تتعرؼ إلى هللا مف خبللو، وعندؾ قرآف تأخذ منو اآليات المحكمات، واآليات التي تحتاج 
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إلى تبياف تأخذىا مف النبي عميو الصبلة والسبلـ، أما أف ندخل عمـ األوليف واآلخريف و أف ندخل فمسفة 
ت مبيمة فقاؿ: ىذا الجدؿ مف صفات أىل الضبلؿ، َعْف َأِبي اإلغريق، و أف ندخل مصطمحات معقدة و تعريفا
 : ـَ  ُأَماَمَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََْوـٌ َبْعَد ُىًدى َكاُنوا َعَمْيِو ِإَّله ُأوُتوا اْلَجَدَؿ((  ))َما َضله 

 ] ابف ماجو، الترمذؼ ]

مسمـ عممي، أنت عندما تستقيـ تحس بسعادة، حينما تنفق مف مالؾ تحس يوجد شخص يوصف بأنو عممي، و ال
بسعادة، حينما تصمي، و أنت عمى طيارة فأنت عمى استقامة، و أنت عمى توبة، تشعر بالقرب، ىذا ىو الديف، 
جعل الديف معرفة با عز وجل، و معرفة بأمره و استقامة عمى أمره، و عمل صالح، و طمب العمـ، أما حينما ي

الديف معادالت صعبة و متاىات فكرية، و مصطمحات معقدة، و جدؿ عقيـ عندئذ معنى ذلؾ أننا خرجنا عف 
خطو الطبيعي، ىذه كممة احفظوىا الديف في األصل سيل، وواضح، و بسيط، و عممي، و لو عبلقة بالفطرة، ألـ 

لة كميا، الشريعة رحمة كميا، مصمحة كميا، يقل أحد العمماء قاؿ: الشريعة رحمة كميا، مصمحة كميا، الشريعة عدا
أية قضية خرجت مف المصمحة إلى خبلفيا، مف الرحمة إلى القسوة، مف العدؿ إلى الجور، فميست ىذه القضية 
 مف الديف، و لو أدخمت عمييا بألف تأويل، و تأويل، ىذا ىو، ىذا الحديث أنا أذكره كثيرًا، ألنني أتفاعل معو، 

 ـٌ َبْعَد ُىًدى َكاُنوا َعَمْيِو ِإَّله ُأوُتوا اْلَجَدَؿ(())َما َضله ََوْ 

ىذا النفس الطويل، ىذه المناقشات الفارغة، تجد يستمع إلى خطبة تيز الصخر يقوؿ لؾ: ثبلث درجات السنة، 
ة ىؤالء سبعة، فقط ىذه ىي المشكمة ؟ اآلف مشكبلت المسمميف فقط بكـ درجة المنبر، ال يوجد عندنا مشكمة ثاني
أبدًا ؟ األمور كميا منتظمة، يقيـ النكير لدرجة زائدة، أخي و هللا المنبر لـ نستطع أف نغيره، أحببنا أف نزيل التاج 
الذؼ لو فمنعونا، تجد يضع المـو كمو ألف المنبر خمس درجات، أو سبع درجات، ىذا الديف ؟ فمما يغيب عف 

هللا عز وجل، يغيب عف أعظـ عمل يفعمو، و ىو طاعة اإلنساف جوىر الديف، يغيب عف حقيقتو، و ىي معرفة 
هللا عز وجل، عندما يغيب عف أساسيات الديف تجده تعمق بالفروع و الثانويات، و األشياء التي ال تقدـ و ال 

 تؤخر.

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

850 

 فمذلؾ: 

ََْوـٌ َبْعَد ُىًدى َكاُنوا َعَمْيِو ِإَّله ُأوُتوا اْلَجَدَؿ ((  ))َما َضله 

نا أحبيا كثيرًا قاعدة التدخل اإليجابي، أؼ ىذه القاعدة معروفة، نحف عندنا مثبًل سوؽ فيو نحف عندنا قاعدة أ
باعة غشاشيف أسعارىـ غالية جدًا، بضاعتيـ سيئة، أساليبيـ خداعة في البيع و الشراء، أنا عندؼ طريقة، إما أف 

اسمو أسموب القمع، يوجد أسموب  أرسل ليـ رجاؿ التمويف، و أف أضبطيـ بالغش، و أف أودعيـ في السجف، ىذا
آخر أف أفتح محبًل تجاريًا، وأبيع بو أطيب البضائع مع أرخص األسعار، مع أطيب المعامبلت، فإذا الناس 
جميعًا ينساقوف إلى ىذا المحل التجارؼ، ىذا اسمو األسموب التدخل اإليجابي، فإذا أنت لؾ خصـ يحمل فكرة 

حججو و براىينو، و قمبو حي لممناقشة، و يريد أف يقيـ عميؾ الحجة أنت أره  معينة، و ال يناقشؾ، و ال يقدـ لؾ
ورعؾ واستقامتؾ، اظير بمظير إيجابي، عرفو با عز وجل، أنت أعِط ال تستنفذ جيدؾ بالخصومات، 
عف والمشاحنات و القيل و القاؿ، و كثرة السؤاؿ، ىذا نشاط يستيمؾ طاقتؾ، أنا أبعد الناس عف المناقشة، و 
الحوار التشنجي، و عف محاولة إقناع الخصـو و محاولة إظيار ما أحممو مف أفكار عمى أنيا ىي القمة، ىذا 
طريق مسدود، إذا أردت أف تقنع الناس بفكرة فاسمؾ أؼ طريق إال الحوار و المناقشة، الحوار و المناقشة يزداد 

فكار فيو يمح عميو، و يصر عمييا، ال ألنو قانع كل طرؼ تشبثًا بأفكاره، تنشأ خصومات، تضـ الكرامة إلى األ
بيا، بل ألنو يريد أف يثبت لخصمو أنو عمى حق، أنا أربأ بكـ، وأتمنى عميكـ أف تبتعدوا عف الحوار، والمناقشات، 
والسؤاؿ، و االستفزازات، واالمتحاف، سآتيو بسؤاؿ المتحف عممو، و سآتيو بسؤاؿ ألكشفو عمى حقيقتو، دعؾ مف 

و ادُع الناس إلى هللا عز وجل، بيف ليـ عظمة هللا عز وجل، بيف ليـ آياتو، بيف ليـ قرآنو، بيف ليـ سنة ىذا، 
النبي عميو الصبلة والسبلـ، بيف ليـ مواقف لمصحابة مشرفة، أعط قبل أف تأخذ، قبل أف تماحؾ، قبل أف تناقش، 

جابي و ما فتت قوػ المسمميف، وال أضعف مكانتيـ، قبل أف تجادؿ، أعِط شيئًا إيجابيًا، لذلؾ أسموب التدخل اإلي
 وال فّت في عضدىـ إال خصوماتيـ فيما بيتو:

 و ليمى َّل تكف ليـ بذاؾ           و كل يدعي وصاًل بميمى

ََْوـٌ َبْعَد ُىًدى َكاُنوا َعَمْيِو ِإَّله ُأوُتوا اْلَجَدَؿ ((  ))َما َضله 
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الجدؿ، أحيانًا يقوؿ لي أخ ىذا الموضوع لـ تشر لو بالقرآف ؟ أقوؿ لو: نحف أسموبنا في الدعوة إلى هللا مكاف 
ىناؾ فرقة ضالة عاشت قبل ألف عاـ، وانقرضت، وليا رأؼ بيذه اآلية، أنا معقوؿ أف أصدر إلخواني مشكمة ثـ 
ابحث عف حميا، ىـ في غنى عنيا في األصل ىذه المشكمة، ىـ في غنى عنيا كميًا، أنا أحضر مشكمة 

حيا، أطرحيا، ثـ أريد أف أزيميا مف أذىاف إخواني ؟ يجب أف تكوف عمميًا، أعطيـ الشيء الصحيح، الشيء أوض
الواضح، الشيء المتفق عميو، الشيء الذؼ ال يختمف عميو اثناف، ابق في دائرة المتفق عميو، إذا كنت إنسانًا 

، اإلسبلـ فيو مناطق مشتركة، مف يستطيع موفقًا في عممؾ تطرح موضوعات متفق عميو دائمًا، ال أحد يعارضيا
أف يقوؿ لؾ كممة لو عرفت الناس با مف خبلؿ الكوف، حدثيـ عف آيات هللا في السماء، و األرض، و الشمس، 
و القمر، و الماء، و اليواء، و الطعاـ، و الشراب، حدثيـ عف كبلـ هللا عز وجل وفق المغة العربية، اشرحو ليـ، 

عميكـ أف كل قضية خبلفية تثير المشكمة، تثير حساسية، تثير تشنج، تثير استفزاز دعؾ منيا،  فأنا الذؼ أتمنى
العمر أثمف بكثير، أعط ما عندؾ مف خير و دع ما تختمف بو مع اآلخريف، أعط ما عمدؾ مف إيجابيات، أعط 

 ما عندؾ مف خيرات، أؼ تدخل مع اآلخريف تدخبًل إيجابيًا ال تدخبًل سمبيًا، 

ََْوـٌ َبْعَد ُىًدى َكاُنوا َعَمْيِو ِإَّله ُأوُتوا اْلَجَدَؿ (())مَ   ا َضله 

الجدؿ أؼ الحوار المسدود، مرة أب لو ابف درس فمسفة بفرنسا، و جاء إلى البمد، فعمموا طعامًا كاف الطعاـ 
مكاني أف أقنعؾ أف ىاتيف دجاجًا، فيوجد دجاجتاف عمى الطاولة، فيذا االبف أراد أف يتفمسف قاؿ لو: أنا يا أبِت بإ

الدجاجتيف ىـ ثبلث بالدليل والحجة، قاؿ لو: ال تقنعني، أنا سآكل واحدة، ولتأكل أمؾ واحدة، ولتأكل أنت الثالثة، 
 وانتيى األمر، ال تريد مناقشة، أنا سآكل واحدة، ولتأكل أمؾ واحدة، وُكل أنت الثالثة، وأنا قانع بأنيا ثبلثة، 

ََْوـٌ   َبْعَد ُىًدى َكاُنوا َعَمْيِو ِإَّله ُأوُتوا اْلَجَدَؿ (())َما َضله 

أنا و هللا أشعر أنني في غنى عف أية مماحكة وعف أؼ حوار، ىذا الوقت ثميف، صل ركعتيف، اقرأ صفحتيف مف 
 كتاب هللا، اعمل عمبًل صالحًا، اإلنساف متى يتألق ؟ إذا عمل عمبًل صالحًا، أعاف ضعيفًا، ساعد يتيمًا، رعى
أرممة، خدـ والديو، أتقف عممو، يتألق، ابحث عف الشيء الذؼ تتألق بو، و دعؾ مف كل شيء يستنفذ طاقتؾ و 
جيدؾ و وقتؾ ببل طائل، ألـ تسمع ىذا العالـ الجميل الذؼ ترؾ أكثر مف مئة مؤلف، وتوفاه هللا عز وجل، و 

ذىبت تمؾ اإلشارات و، اندثرت تمؾ الصفحات، رؤؼ في المناـ فسئل: يا سيدؼ ما فعل هللا بؾ ؟ فقاؿ كممة قاؿ: 
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و لـ يبق إال ركيعات ركعناىا في جوؼ الميل، أنت لؾ صمة با ؟ ىذا الديف، الديف اتصاؿ، ىل وصمت إلى 
 هللا ؟ ىل تأنس با ؟ إذا أوحشؾ هللا مف خمقو فميفتح لؾ باب األنس بو.

 إحساف، إذا فتح عميؾ باب الفيـ في المنع عاد المنع العطاء مف الخمق حرماف، و ربما كاف الحرماف مف هللا
باب العطاء، ربما أعطاؾ فمنعؾ، ربما منعؾ فأعطاؾ، أنت وصمت إلى معرفة هللا لدرجة أنؾ تتمقى الشيء 
المكروه و كأنو طيب، رأيت يد هللا تعمل في الخفاء، رأيت أف األمر كمو بيد هللا، رأيت كماؿ هللا عز وجل، رأيت 

، رأيت حكمتو، أنست بقربو، ىذا ىو الديف، قاؿ لو بعني شاة ؟ قاؿ لو: ليست لي، تعرفوف القصة، ىذا عدالتو
البدوؼ الذؼ قاؿ: و هللا إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنيا و لو قمت لصاحبيا ماتت أو أكميا الذئب لصدقني فإني 

ف ػ نحف في رمضاف ػ خير مف ألف ركعة مف عنده صادؽ أميف و لكف أيف هللا ؟ و هللا ركعتاف مف ورع يا إخوا
مخمط، عمـ قميل مع استقامة كثيرة خير ألف مرة مف عمـ غزير مع استقامة قميمة، ألف ضعف االستقامة والوقوع 
في الشبيات والمحرمات والمخالفات كميا حجب كثيفة، و يغدو العمـ ثقافة مكررة، ال تؤثر ال في صاحبيا، وال 

ث أتمنى عميكـ أف تبتعدوا عف أية مناقشة، عف أية مماحكة، عف أؼ جدؿ رخيص، عف أؼ في غيره، ىذا الحدي
استنفاد لموقت و الجيد، عف أؼ خصومة فكرية، أنت عميؾ أف تبيف، عميؾ أف تكوف إيجابيًا فيما تحمل، اعرض 

ىذا الكوف الداؿ عمى  بضاعتؾ عرضًا جيدًا، وال تنس أف تبقي في المتفق عميو، المتفق عميو مريح، المتفق عميو
هللا، المتفق عميو ىذا الكتاب الذؼ ينبغي أف نفيمو وفق ما أراده هللا، المتفق عميو األحاديث الصحيحة التي 

 وردت عف رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ، و ما سوػ ذلؾ نقيمو في ضوء الكتاب و السنة.

 الحديث الثاني: يقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

 عظمت نعمة هللا عمى عبد إَّل اشتدت عميو ُمْؤنة الناس(( ))ما

آتاؾ هللا عممًا هللا الناس يسألونؾ، آتاؾ الماؿ هللا الناس يطمبوف منؾ، آتاؾ جاىًا الناس يتوسطوف لؾ، يطرؽ 
ألوقفؾ عمى الباب كثيرًا هللا قد ال ترتاح هللا لكف ىذه نعمة كبرػ ساقيا هللا إليؾ، و لو شاء هللا لكاف عكس ذلؾ، 

 باب اآلخريف فمذلؾ: 

 )) ما عظمت نعمة هللا عمى عبد إَّل اشتدت عميو مؤنة الناس((



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

853 

 

فمف لـ يحتمل تمؾ المؤنة فقد عرض تمؾ النعمة لمزواؿ، يجب أف تحتمل ألف الدنيا ليست لمسرور، الدنيا لمعمل، 
ي الصف يجمس بمقعد وثير هللا و طبيعة الدراسة أساسيا بذؿ الجيد، و لكف ال أحد سمع أنو يجب الطالب ف

أمامو ما لذ و طاب مف الطعاـ و الشراب، و أمامو المجبلت و الحاجات و المشروبات الباردة، ىذا ليس صفًا، 
أنت في دنيا، أنت في دار عمل، أنت في دار امتحاف، أنت في دار ابتبلء فمف لـ يحتمل تمؾ المؤنة فقد عرض 

 تمؾ النعمة لمزواؿ.

هللا عبدًا جعل حوائج الناس إليو، إذا أحب هللا عبدًا عاتبو في منامو، إذا أحب هللا عبدًا عجل لو  أؼ إذا أحب
 بالعقوبة، إذا أحب هللا عبدًا جعل لو مف نفسو واعظًا، عنده واعع داخمي يحاسب سريعًا يجعل حوائج الناس إليو.

 َة اآلف َعْف َعاِئشَ 

َماِر َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ ))َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ عَ  ـْ ِثَياَب النِّ ـَ َخَطَب النَّاَس َيْوـَ اْلُجُمَعِة َفَرَأػ َعَمْيِي  َعَمْيِو َمْيِو َوَسمَّ
ـْ ِإْف َوَجَد َسَعًة َأْف َيتَِّخَذ َثْوَبْيِف ِلُجُمَعِتِو ِسَوػ َثْوَبْي ِمْيَنِتِو (( ـَ َما َعَمى َأَحِدُك  َوَسمَّ

 ] ابف ماجو [

أؼ يوجد أشخاص يأتوف المسجد بآخر ثيابيـ، بالثياب التي ال يحبونيا، يقولوف لؾ: دعؾ، و يوجد أشخاص 
يأتوف عمى المسجد يـو الجمعة بثياب مقبولة وجيدة هللا فالنبي عميو الصبلة و السبلـ كانت لو ثياب يمبسيا يـو 

 وكاف عمية قومو يفعموف ذلؾ، ىذا مف السنة، اإلنساف يعتني الجمعة والعيديف هللا و حينما يأتيو الوفود هللا
بمظيره، بيندامو، ألف ىذا المسمـ يمثل ىذا الديف، قد تنطوؼ عمى قمب كالجوىر هللا و قد تنطوؼ عمى نفس 
طاىرة طيبة هللا و قد ينطوؼ ذىنؾ عف ذكاء لماع هللا لكف المظير غير المقبوؿ يذىب ىذا كمو، المظير يجب 

كوف مقبواًل هللا ال أقوؿ مظيرًا فخمًا هللا ىذا إسراؼ هللا لكف مظير مقبوؿ، أال يكوف ألحد عميؾ مأخذ في أف ي
 مظيرؾ هللا ألنؾ تمثل ىذا الديف، أنت عمى ثغرة مف ثغر اإلسبلـ هللا فبل يؤتيف مف قبمؾ، 

ـْ ِإْف َوَجَد َسَعًة َأْف َيتهِخَذ َِْوَبْيِف لِ   ُجُمَعِتِو ِسَوى َِْوَبْي ِمْيَنِتِو،(())َما َعَمى َأَحِدُك
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 و يقوؿ عميو الصبلة و السبلـ: 

 ))ما عمل ابف آدـ شيئًا أفضل مف الصالة و صالح ذات البيف وخمق حسف ((

صبلة وصبلح ذات البيف، و خمق حسف، لذلؾ النماـ ال يدخل الجنة، لماذا ؟ ألف النماـ يفسد العبلئق بيف 
قطع األوصاؿ، يسبب العداوات، يسبب المشاحنات، يسبب البغضاء، يضعف المجتمع، الناس، يفتت المجتمع، ي

ـٍ َقاَؿ: ُكنَّا َمَع ُحَذْيَفَة َفِقيَل َلُو ِإفَّ َرُجبًل َيْرَفُع اْلَحدِ  ا يَث ِإَلى فكمما اتسعت رقعة األذػ عظـ الخطر ليذا َعْف َىمَّ
ـَ َيُقوُؿ: ُعْثَماَف َفَقاَؿ َلُو ُحَذْيَفُة َسِمْعُت النَّبِ   يَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََتهاٌت ((  ))ََّل َيْدُخُل اْلَجنهَة 

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، أبو داود، أحمد [

أؼ ىو النماـ، عكس النميمة صبلح ذات البيف، قصة أنت إذا سكت عنيا تصمح ذات البيف، و إذا تحدثت 
بعضيـ، فصبلح ذات البيف، و قد تعرفوف ذلؾ أف صبلح ذات  بشيء يرضي يرضي الخصـ، تقرب ىؤالء مف

البيف تبدأ بإصبلح النفس، ثـ إصبلح ما بينؾ و بيف الناس، ثـ إصبلح ما بيف الناس، أوؿ مستوػ بينؾ و بيف 
نفسؾ، المستوػ الثاني بينؾ و بيف اآلخريف، المستوػ الثالث فيما بيف اآلخريف، أنت مع هللا، و أنت مع الناس، 

 فيما بيف الناس، فيذا مف األعماؿ الصالحة التي أثنى عمييا النبي عميو الصبلة والسبلـ، و خمق حسف. و
أؼ إنساف ببل أخبلؽ حسنة مكشوؼ، عممو يسقط، مرة أخ سألني أنو المؤمف أليس في حياتو عمـ وعمل، فإذا 

مل ليتو سقط العمل وحده، و بقي قصر في العمل ما خطورة التقصير في العمل ؟ قمت لو: لو أنو قصر في الع
العمـ، إذا قصر في العمل سقط العمـ معو، العمل السيء يسقط قيمة عممؾ الذؼ تحممو، ىذه نقطة ميمة، العمل 
إذا سقط ال يسقط وحده، ُيسقط معو قيمة العمـ، فميبلحع اإلنساف أنو لف يسمع منو شيء إال إذا رأػ الناس توافقًا 

 بيف أقوالو و أفعالو.

 ))ما عمل ابف آدـ شيئًا أفضل مف الصالة و صالح ذات البيف و خمق حسف((
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 و في حديث حسف َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 

ـَ َجاِلٌس َفَجَعَل النهِبيُّ َصمهى َّللاهُ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـَ َأَبا َبْكٍر َوالنهِبيُّ َصمهى َّللاه ـَ َيْعجَ  ))َأفه َرُجاًل َشَت ـُ َعَمْيِو َوَسمه ُب َوَيَتَبسه
ـَ َفَمِحَقُو َأبُ  ـَ َوََا ُ َعَمْيِو َوَسمه ََْوِلِو َفَغِضَب النهِبيُّ َصمهى َّللاه و َبْكٍر َفَقاَؿ َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َكاَف َفَممها َأْكََِر َرده َعَمْيِو َبْعَض 

ََْولِ  ََاَؿ ِإنهُو َكاَف َمَعَؾ َمَمٌؾ َيُردُّ َعْنَؾ َفَممها َرَدْدَت َيْشُتُمِني َوَأْنَت َجاِلٌس َفَممها َرَدْدُت َعَمْيِو َبْعَض  ِو َغِضْبَت َوَُْمَت 
ََاَؿ َيا َأَبا َبْكٍر َِاَلٌث  ـه  ْيَطاِف ُِ ُعَد َم ََ الشه َْ ـْ َأُكْف ِْلَ ْيَطاُف َفَم ََْوِلِو َوََ ََ الشه ـَ َعَمْيِو َبْعَض  ُكمُُّيفه َحقٌّ َما ِمْف َعْبٍد ُظِم

ُ ِبَيا َنْصَرُه َوَما َفَتَح َرُجٌل َباَب َعِطيهٍة يُ ِبمَ  ِ َعزه َوَجله ِإَّله َأَعزه َّللاه ُ ْظَمَمٍة َفُيْغِضي َعْنَيا َّللِه ِريُد ِبَيا ِصَمًة ِإَّله َزاَدُه َّللاه
َِْرًة ِإَّله َزاَدهُ  َِْرًة َوَما َفَتَح َرُجٌل َباَب َمْسَأَلٍة ُيِريُد ِبَيا َك َِمهًة (( ِبَيا َك ُ َعزه َوَجله ِبَيا   َّللاه

 ] أبو داود، أحمد [

ذا كاف كذلؾ فمف أيف جاء ىذا المعنى ؟ إال أداة  يوجد بيذا الحديث طابع القانوف ما يشـ منو أنو قانوف، وا 
 حصر، الحصر ىنا في النفي واالستثناء، يوجد عندنا صيغة أخرػ تفيد القانونية في العبارات ؟ 

اِلَحاِت َوُىَو ُمْؤِمٌف َفاَل ُكْفَراَف ِلَسْعِيِو﴾﴿َفَمْف يَ   ْعَمْل ِمَف الصه

 [94] سورة األنبياء: 

ما ىذه الصيغة ؟ ىذه صيغة الشرط، و أية صيغة في الحديث أو القرآف تفيد معنى الشرط فالشرط يفيد معنى 
 القانوف:

اِلَحاِت َوُىَو ُمْؤِمٌف َفاَل كُ   ْفَراَف ِلَسْعِيِو﴾﴿َفَمْف َيْعَمْل ِمَف الصه

 [94] سورة األنبياء: 

و صيغة الحصر تفيد أيضًا القانوف، أؼ حينما تفتح باب إنفاؽ ىل يوجد فرؽ بيف اإلنفاؽ و الصدقة والصمة ؟ 
 ما معنى الصمة ؟ صدقة تدفع لؤلقارب ىي صدقة و صمة في وقت واحد: 

َِْرًة(())َوَما َفَتَح َرُجٌل َباَب َعِطيهٍة ُيِريُد ِبَيا ِص  َِْرًة َوَما َفَتَح َرُجٌل َباَب َمْسَأَلٍة ُيِريُد ِبَيا َك ُ ِبَيا َك  َمًة ِإَّله َزاَدُه َّللاه
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 ىل ىناؾ مسألة يراد بيا غير الكثرة ؟ المسألة سد الحاجات، و االستكثار عف طريق المسألة شيء آخر 

َِمهًة (( ))...َما َفَتَح َرُجٌل َباَب َمْسَأَلٍة ُيِريُد ِبَيا كَ  ُ َعزه َوَجله ِبَيا  َرًة ِإَّله َزاَدُه َّللاه ِْ 

ما أدؽ ىذا الحديث، تفتح باب عطاء يزداد مالؾ، تفتح باب أخذ ال عف حاجة، و لكف عف استكثار يقل مالؾ، 
 حديث دقيق.

 يقوؿ عميو الصبلة و السبلـ في حديث صحيح: 

 ))ما َّل و كفى خير مما كِر و أليى ((

: ىل يمكف أف يكوف الغنى مصيبة، وىل ىناؾ دليل ؟ دليل عقمي، أما دليل نصي نقمي ؟ َعْف أييا اإل خوة األكاـر
ـَ َقاَؿ:   َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ْو ِغًنى ُمْطِغًيا َأْو(())َباِدُروا ِباْْلَْعَماِؿ َسْبًعا َىْل َتْنَتِظُروَف ِإَّله َفْقًرا ُمْنِسًيا أَ 

 ] الترمذؼ، أحمد [

الغنى المطغي مصيبة مف أكبر المصائب، ألف اإلنساف إذا اغتنى، ولـ يكف عنده عمـ يحتمل ىذا الغنى ربما 
طغى، و بغى، و نسي المبتدا و المنتيى، ربما تجبر، و عتا، و نسي الجبار األعمى، ربما سيا، و ليا، و نسي 

 المقابر والبمى.

ـَ َيُقوُؿ:   َعْف َأْسَماَء ِبْنِت ُعَمْيٍس اْلَخْثَعِميَِّة َقاَلْت َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َي اْلَجبهاَر اْْلَْعَمى ِبْئَس َوَنِس ))ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َتَخيهَل َواْخَتاَؿ َوَنِسَي اْلَكِبيَر اْلُمَتَعاِؿ ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َتَجبهَر َواْعَتَدى 
اْلُمْنَتَيى ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد اْلَعْبُد َعْبٌد َسَيا َوَلَيا َوَنِسَي اْلَمَقاِبَر َواْلِبَمى ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َعَتا َوَطَغى َوَنِسَي اْلُمْبَتَدا وَ 

يِف ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َيْختِ  ْنَيا ِبالدِّ ُبَياِت ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َطَم ٌَ َيُقوُدُه ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َىًوى َيْخِتُل الدُّ يَف ِبالشُّ ُل الدِّ
 ُيِضمُُّو ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َرَغٌب ُيِذلُُّو((

 ] الترمذؼ [
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يوجد، يقوؿ لؾ: أنا أصابتني دعوة النبي، كيف يكوف وضعو االقتصادؼ ؟ كفاؼ، حاجاتو مؤمنة، شيء زائد ال 
الميـ مف أحبني فاجعل رزقو كفافًا، أال تحب أف تكوف مف محبي رسوؿ هللا، النبي اختار لنا ىذا المستوػ، آكل، 
شارب، دافئ، ساكف ببيت، متزوج، عندؾ أوالد، ال يوجد عندؾ مشكمة، و لكف ال يوجد معؾ أمواؿ طائمة، ليس 

ونيف، و ال بخمسمائة ألف، أنت تقيـ حفمة تدعو إخوانؾ عندؾ مجاؿ أف تقيـ عرسًا بثبلثيف مميونًا، و ال بممي
المؤمنيف، تحضر كأًسا مف البوظة، و فرقة منشديف، و أحدىـ يمقي لؾ كممة، و انتيى األمر، و باقة ورد، و 
ىذه ىي، ىذا بإمكاف أؼ مؤمف أف يفعميا، أما البذخ و الترؼ ال تممكو لذلؾ: الميـ مف أحبني فاجعل رزقو كفافًا، 

 قل و كفى خير مما كثر و أليى. ما

إذًا النبي الكريـ عندما خير بيف أف يكوف ممكًا غنيًا، أو أف يكوف عبدًا فقيرًا ماذا اختار ؟ ألـ يأتو جبريل يقوؿ 
لؾ: أتحب أف تكوف نبيًا ممكًا أـ نبيًا عبدًا ؟ قاؿ بل نبيًا عبدًا أجوع يومًا فأذكره، و أشبع يومًا فأشكره، سؤاؿ: 

اختار النبي الطريق اآلخر أف يكوف عبدًا ؟ ليكوف قدوة لمفقراء، شيء آخر: ألف الوضع الثاني أقرب إلى  لماذا
العبودية مف األوؿ، ألنو يوجد غنى مطغيًا، أف تكوف مكتفيًا ال أف تكوف جبارًا في األرض، أف تكوف مكتفيًا و لؾ 

 وفير. حجـ معتدؿ أقرب إلى العبودية مما لو كنت بحجـ كبير وماؿ

 يوجد مقياس رائع جدًا في حديث صحيح روؼ عف أسامة بف شريؾ يقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

 )) ما كرىت أف يراه الناس منؾ فال تفعمو بنفسؾ إذا خموت((

ىذا مقياس دقيق، الشيء الذؼ ال تفعمو في حضرة الناس ال تفعمو في خموتؾ، مقياس دقيق، الشيء الذؼ تستحي 
الناس ال تفعمو في خموتؾ، الشيء الذؼ ال تستطيع أف تفعمو أماـ الناس ال تفعمو في خموتؾ، ىذا الذؼ  بو أماـ

قالو: مف لـ يكف لو ورع يصدع عف معصية هللا إذا خبل لـ يعبأ هللا بشيء مف عممو، مقياس دقيق جدًا، و 
ؾ كعبلنيتؾ، و خموتؾ كجموتؾ، و الشيء الذؼ تفعمو أماـ الناس إياؾ أف تفعمو في خموتؾ، عندئذ يصبح سر 

 ظاىرؾ كباطنؾ، و ىذا شيء رائع في اإلنساف، ال يكوف عنده ازدواجية، ذو الوجييف ال يكوف عند هللا وجييًا، 

 ))ما كرىت أف يراه الناس منؾ فال تفعمو بنفسؾ إذا خموت((
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: أما ىذا الحديث الصحيح الذؼ رواه أبو ُىَرْيَرَة َيُقوُؿ َقاَؿ َرُسوُؿ  ـَ  َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ َأْف  ََاَؿ ِإْف َكاَف ُمْحِسًنا َنِد ََاُلوا َوَما َنَداَمُتُو َيا َرُسوَؿ َّللاهِ  ـَ  ْف َكاَف ))َما ِمْف َأَحٍد َيُموُت ِإَّله َنِد ََّل َيُكوَف اْزَداَد َواِ 
ـَ َأْف ََّل َيُكوَف َنَزَع((  ُمِسيًئا َنِد

 ] الترمذؼ [

في كبل الحاليف فأنت نادـ، إف كنت محسنًا تندـ لما لـ تزدد في إحسانؾ، لـ ال تزيد حسناتؾ، و إف كنت مسيئًا 
ـَ لـ تقمع عف سيئاتؾ، ماداـ الندـ حاصبًل إذًا يجب أف نستغل كل وقت، و كل طاقة، و كل فراغ، و كل جيد  ل

 في طاعة هللا عز وجل.

ـَ َقاَؿ: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف النَّ   ِبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُو ِإَّله اْلَعْدُؿ َأْو ُيوبِ  ََاَؿ َما ِمْف َأِميِر َعَشَرٍة ِإَّله ُيْؤَتى ِبِو َيْوـَ اْلِقَياَمِة َمْغُموًَّل ََّل َيُفكُّ  ُقُو اْلَجْوُر (())

 ] أحمد، الدارمي [

يوجد خمسة و خمسوف، يوجد ثبلثوف، تصور معمـ صف الصف كـ طالًبا بو ؟ خمسة و أربعوف حسب النظاـ، 
إذا كاف عنده عشرة طبلب فقط يؤتى يـو القيامة مغمواًل، حديث حسف روؼ عف أبي ىريرة، أحيانًا اإلنساف يترنـ 

 بكممة مسؤوؿ كبير، ليا طنيف خاص، و نسي ىذا المسؤوؿ الكبير أنو مسؤوؿ كبير، أؼ سوؼ يسأؿ.

لعراؽ لحاسبني هللا عنيا، لما لـ تصمح ليا الطريق يا عمر ؟ سيدنا عمر مرة كاف يتجوؿ و هللا لو تعثرت بغمة با
في المدينة فالتقى بعبد الرحمف بف عوؼ رضي هللا عنو قاؿ: تعاؿ يا عبد الرحمف نعس في المدينة، فرأػ سيدنا 

الح، جمس سيدنا عمر إذا عمر قافمة قد نصبت خياميا في أطراؼ المدينة فقاؿ تعاؿ نحرسيا في الميل، عمل ص
بطفل يبكي، فقاـ إلى أمو و قاؿ أرضعيو، أرضعتو قميبًل ثـ بكى ثانية، قاـ إلييا ثانية قاؿ: أرضعيو، أرضعتو 
قميبًل، ثـ بكى ثالثة، غضب كاف عصبي المزاج، غضب، و قاـ إلييا، و قاؿ: يا أمة السوء أرضعيو، عندئذ 

؟ إنني أفطمو، قاؿ ليا: و لما تفطمينو ؟ قالت: ألف عمر ال يعطي غضبت قالت: أنت ما شأنؾ بنا، ومف أنت 
العطاء إال بعد الفطاـ، التعويض العائمي بعد الفطاـ، يقاؿ: إنو ضرب جبيتو وصاح صيحة، وقاؿ: ويحؾ يا ابف 

 الخطاب كـ قتمت مف أطفاؿ المسمميف ؟.
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لشدة بكائو في الصبلة، و في الدعاء دعا، حينما ذىب إلى المسجد ليصمي يقاؿ: إف أصحابو ما فيموا قراءتو 
فقاؿ: يا رب ىل قبمت توبتي فأىنئ نفسي، أـ رددتيا فأعزييا، يوجد مسؤولية كبيرة، يكوف بيدؾ مجموعة 
أشخاص تحابي شخصًا باعتباره صيرؾ، تحابي شخصًا باعتباره لطيَف المعشر معؾ، شخص جدؼ، وعممو 

 لزائد لؾ فتضايقو، أيف العدؿ ؟ فمذلؾ: جيد، لكف ال يوجد عنده ىذا االحتراـ ا

ُو ِإَّله اْلَعْدُؿ َأْو ُيوِبُقُو   اْلَجْوُر(())َما ِمْف َأِميِر َعَشَرٍة ِإَّله ُيْؤَتى ِبِو َيْوـَ اْلِقَياَمِة َمْغُموًَّل ََّل َيُفكُّ

 ْمُت: و ىو الظمـ، أؼ إما أنو ينجو بعدالتو، أو ييمؾ بظممو، لذلؾ َعْف َأِبي َذرٍّ َقاَؿ قُ 

ََاَؿ َيا َأَبا َذرٍّ ِإنهَؾ َضِعي ـه  ََاَؿ َفَضَرَب ِبَيِدِه َعَمى َمْنِكِبي ُِ نهَيا َيْوـَ ))َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َأََّل َتْسَتْعِمُمِني  نهَيا َأَماَنُة َواِ  ٌف َواِ 
ى الهِذي  َعَمْيِو ِفيَيا(( اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمٌة ِإَّله َمْف َأَخَذَىا ِبَحقَِّيا َوَأده

 ] مسمـ، احمد [

 ))ما مف أمير عشرة إَّل يؤتى بو يـو القيامة و يده مغمولة إلى عنقو((

 حديث آخر، أيضًا حديث حسف روؼ عف أبي ىريرة.

 ))ما مف أمير يؤمر عمى عشرة إَّل سئل عنيـ يـو القيامة ((

 حديث حسف روؼ عف ابف عباس 

 ف ويعذبوف وال يقبموف منصب القضاء لقوؿ النبي الكريـ: كاف القضاة مف السمف الصالح يضربو 

 ))َاضياف إلى النار، و َاض إلى الجنة ((

ىذه اآلف بعضيـ أجرػ تعديبل عمى الحديث، قاؿ: قاضياف إلى النار وقاض إلى جينـ، كاف يضرب فبل يقبل 
 لعظـ المسؤولية.

: َعْف اْبِف ُعَمَر َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ  ـَ   َعَمْيِو َوَسمَّ
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ـُ َأْجًرا ِعْنَد َّللاهِ ِمْف ُجْرَعِة َغْيٍظ َكَظَمَيا َعْبٌد اْبِتَغاَء َوْجِو َّللاهِ ((  ))َما ِمْف ُجْرَعٍة َأْعَظ

 ] ابف ماجو [

هللا يقدر ىذا الشيء، قد تكوف في موقف بإمكانؾ أف تغضب، و أف تحرؽ األخضر، و اليابس، بإمكانؾ أف 
 ب، وأف تناؿ مف عدوؾ كل شيء، لكنؾ إذا كظمت الغيع:تغض

ُ ُيِحبُّ  رهاِء َواْلَكاِظِميَف اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَف َعِف النهاِس َوَّللاه رهاِء َوالضه  اْلُمْحِسِنيَف﴾﴿الهِذيَف ُيْنِفُقوَف ِفي السه

 [134] سورة آؿ عمراف: 

 حديث صحيح روؼ عف صفواف بف عساؿ:

 ِف ُحَبْيٍش َقاَؿ: َعْف ِزرِّ بْ 

ي َسِمْعُت َرسُ  ََاَؿ َفِإنِّ ـَ  اٍؿ اْلُمَراِديه َفَقاَؿ َما َجاَء ِبَؾ َُْمُت ُأْنِبُط اْلِعْم ُ َعَمْيِو ))َأَتْيُت َصْفَواَف ْبَف َعسه وَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ـَ َيُقوُؿ َما ِمْف َخاِرٍج((  َوَسمه

 أيف ؟ إلى أيف أنت ذاىب قاؿ:  شخص فتح الباب، وخرج، وأغمقو، خرج إلى

ـَ َيُقوُؿ َما ِمْف َخاِرٍج َخَرَج ِمْف َبْيِتِو ِفي ُ َعَمْيِو َوَسمه ي َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ َفِإنِّ ـِ(( ))  َطَمِب اْلِعْم

شخص خرج يعقد صفقة، شخص ذىب ليجمب مشكمة، شخص ذىب ليقتنص لذة محرمة، شخص ذىب ليسير 
 ع أصدقائو لمعب النرد، شخص ذاىب ليرتكب معصية، أما ىذا المؤمف ارتدػ ثيابو، وخرج أيف عندؼ درس:م

 َعْف ِزرِّ ْبِف ُحَبْيٍش َقاَؿ: 

ي َسِمْعُت َرسُ  ََاَؿ َفِإنِّ ـَ  اٍؿ اْلُمَراِديه َفَقاَؿ َما َجاَء ِبَؾ َُْمُت ُأْنِبُط اْلِعْم ُ َعَمْيِو وَؿ َّللاهِ ))َأَتْيُت َصْفَواَف ْبَف َعسه  َصمهى َّللاه
ـِ ِإَّله َوَضَعْت َلُو اْلَماَلِئَكُة َأْجِنَحَتيَ  ـَ َيُقوُؿ َما ِمْف َخاِرٍج َخَرَج ِمْف َبْيِتِو ِفي َطَمِب اْلِعْم ا ِرًضا ِبَما َيْصَن َُ حتى َوَسمه

 يرج َ ((

 ] أحمد، الدارمي، ابف ماجو [
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نؾ لكف تارؾ العمـ اسمع ماذا يقوؿ ؟ يقوؿ كبلًما غمًطا، وتفكيره تحب أف تعرؼ قيمتؾ ؟ اجمس مع صديق مف س
غير صحيح، مبادؤه سخيفة، أىدافو منحطة، تفكيره سخيف، مزحو منحط، عبلقاتو يائسة، مقيور، ال تعرؼ قيمة 
العمـ إال إذا جمست مع أترابؾ ممف لـ يطمبوا العمـ، غريب كيف يقبل نفسو جاىبل، عمى تطاوؿ، عمى مزاح 

 يئ، عمى موقف ال يرضي هللا عز وجل.س

ـِ ِإَّله َوَضَعْت َلُو اْلَماَلِئَكُة َأْجِنَحَتَيا ِرًضا ِبمَ   ا َيْصَن َُ حتى يرج َ(())... َما ِمْف َخاِرٍج َخَرَج ِمْف َبْيِتِو ِفي َطَمِب اْلِعْم

ـَ َأنَُّو َقاَؿ: َعْف َأِبي َأيُّوَب اأْلَْنَصاِرؼِّ َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعمَ   ْيِو َوَسمَّ

ََْدَر َما َيْخُرُج ِمْف ََِمِر ذَ  ُ َعزه َوَجله َلُو ِمْف اْْلَْجِر   ِلَؾ اْلَغْرِس(())َما ِمْف َرُجٍل َيْغِرُس َغْرًسا ِإَّله َكَتَب َّللاه

 ] أحمد[

 ، وفي يد أحدكـ فسيمة فميغرسيا.ىذه تشجيع لمزراعة، ىذا الذؼ قالو النبي عميو الصبلة والسبلـ إذا قامت الساعة

أنت لما تقيـ مشروًعا زراعًيا يطرح كميات مف الفواكو زيادة في السواؽ، أو الخضراوات، وتيبط األسعار، 
تتذكروف مرة بيعت البندورة بمئة ليرة، ثاني سنة بسبعيف، وستيف، ثـ ثبلثيف، لماذا صارت ثبلثيف ؟ ألنو صار 

فير ييبط األسعار دائمًا، الذؼ يقـو بمشروع زراعي، التفاح يباع إذا صدرناه سوؼ نأخذ اإلنتاج وفيًرا، اإلنتاج الو 
ذا أكمناه ييبط سعره، لماذا الربا حراـ ؟ ألف المرابي ال يعمل،  ثمنو بالقطع األجنبي، ونحافع عمى سعر الميرة، وا 

طف، حينما تقيـ مشروًعا إنتاجًيا مثمًرا الشرع ما سمح أف تأخذ الماؿ إال بعمل، والعمل فيو بناء لؤلمة، بناء لمو 
فأنت ساىمت بتخفيف أعباء الحياة عمى المجتمع، أنت صنعت باًبا، صنعت حاجة، صنعت لباًسا، قدمت خدمة، 

 أنا أقيس عمى الزراعة أؼ شيء آخر، أؼ عمل إنتاجي، أؼ عمل مفيد لمناس.

 والحمد  رب العالميف 
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 شريفة تبدأ بػ إنما.....( : أحاديث  027 - 050الدرس )

 05-07-1992لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، إنؾ 
ـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعو، وأرنا أنت العمي

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا مما يجعموف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا في رحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

يع أحيانًا، وكتاب الجامع الصغير مف أحاديث البشير النذير أييا اإلخوة المؤمنوف: النفس اإلنسانية تحب التنو 
مرتب أحاديثو وفق حروؼ المعجـ، لذلؾ تقرأ الحديث تمو الحديث، يجمع بيف األحاديث أنيا تبدو بحرؼ واحد، 
لكف موضوعاتيا متفاوتة، فاإلنساف مف حيف آلخر يحب أف ينتقل مف موضوع إلى موضوع، ففي ىذا متعة، 

 والضجر، وقد اخترت لكـ اليـو طائفة مف أحاديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تبدأ كميا بقولو ملسو هيلع هللا ىلص ودفع لمسأـ 

 ))إنما((

وقبل أف نمضي في قراءة األحاديث والتعميق عمييا وتحميميا، وبياف مقاصد النبي عميو الصبلة والسبلـ أحب أف 
لمغة، ومعنى القصر قصُر شيء عمى شيء، أؼ حبس شيء عمى شيء، أنوه إلى أف األداة إنما أداة قصر في ا

أؼ وقف شيء عمى شيء، في كتب الببلغة يضربوف المثل المألوؼ، إذا قمنا: إنما شوقي شاعر، يعني شوقي 
ذا قمنا: شوقي شاعر، فبل يمنع  شاعر فقط، ال كاتب، وال ناثر، وال كاتب قصة، وال حقوقي، وال أؼ شيء آخر، وا 

ف كاتبًا، وال يمنع أف يكوف قاضيًا، وال يمنع أف يكوف تاجرًا، إذا قمنا: شوقي شاعر، فبلف مدرس، قد يكوف أف يكو 
تاجًرا مع التدريس، فبلف خطيب، وقد يكوف تاجًرا مع الخطابة، فبلف تاجر، وقد يكوف عالًما مع التجارة، فبلف 

أف شوقي شاعر فقط، وليس لو صفة أخرػ، ألننا أب، وقد يكوف أًخا، أما إذا قمنا: إنما شوقي شاعر، يعني 
حبسنا شوقي عمى الشعر، وكأف الشعر حمقة، وىو فييا محبوس، ىذا إنما شوقي شاعر، لو عكسنا العبارة، و 
قمنا: إنما الشاعر شوقي، يعني الشاعر ىو شوقي فقط، وما سواه ليسوا بشعراء، المعنى اختمف، أوؿ مثل قصرنا 
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المثل الثاني قصرنا الشعر عمى شوقي، أف تقصر شيئًا عمى شيء، أو أف تقصر ىذا  شوقي عمى الشعر، وفي
الشيء عمى ىذا الشيء، ىذا بحسب الترتيب، إذا قمت: إنما شوقي شاعر قصرت شوقي عمى الشعر، فشوقي 
ال شاعر فقط، ليس لو صفة أخرػ، أما إذا قمت: إنما الشاعر شوقي فقد جعمت الشعر كمو محصورًا بشوقي، و 
شاعر آخر سواه، ىذه األداة إف استخدمناىا في كبلمنا فتعني القصر، وقد يستخدميا اإلنساف دوف أف يعي 
معناىا، اإلنساف إذا تكمـ أو كتب أو ألقى كممة يستخدـ كممات، لكف أغمب الظف أنو ال يستخدميا استخدامًا 

يت إنما في القرآف، والقرآف كبلـ خالق األكواف، دقيقًا، وال ينتج مف استخداميا معاف صارمة دقيقة، لكنؾ إذا رأ
والقرآف معجز، وكماؿ هللا مطمق، وحتى في كبلمو يجب أف تأخذ إنما في القرآف مأخًذا آخر، إذا قاؿ هللا عز 

 وجل:

 ﴿ ِإنهَما َيْخَشى َّللاهَ ِمْف ِعَباِدِه اْلُعَمَماُء﴾

 [ 28] سورة فاطر: اآلية 

وحدىـ، لذلؾ قيل: الطريق الوحيدة إلى هللا السالكة ىي العمـ، فإذا أردت هللا عز قصرنا الخشية عمى العمماء 
وجل فعميؾ بالعمـ، ال يوجد طريق أخرػ، أؼ طريق آخر أواًل طريق خطر، أو إنساف في ساعة صفاء اضطربت 

ة، تمؾ الفورة سريعًا نفسو، وجاشت عواطفو، وأراد أف يستقيـ عمى أمر هللا، ولـ يسمؾ طريق العمـ، ىذه نسمييا فور 
 ما تنطفئ، وسريعًا ما ينتكس صاحبيا بأتفو األسباب، لذلؾ َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيوِ 

 : ـَ  َوَسمَّ

ْيَطاِف ِمْف َأْلِف َعاِبٍد((  ))َفِقيٌو َواِحٌد َأَشدُّ َعَمى الشه

 ] الترمذؼ [

ًا أنؾ ترػ شابًا أو رجبًل لـز مجمس عمـ، وأقبل إقبااًل شديدًا، وتفاءلت نفسو، واضطربت الشيء المؤلـ أحيان
عواطفو، وأحب هللا ورسولو، وبذؿ الغالي والرخيص، فجأة يختفي، تسأؿ عنو يقدـ لؾ أعذاًرا واىية، ثـ ينمى إليؾ 

نو لـ يسمؾ طريق العمـ، سمؾ طريق أنو خرؽ االستقامة، وأنو ترؾ الصبلة، لو سألتني: ما السبب ؟ أقوؿ لؾ: أل
 ، العاطفة، وطريق الحاؿ، وطريق العدوػ، طريق الحاؿ والعاطفة والعدوػ ليا أثر مسعد جدًا، لكف أثرىا ال يدـو
 وال يستمر، شيء يفور، ثـ ييمد، بركاف يثور ثـ ينطفئ، اندفاع شديد، ثـ نكسة شديدة، لذلؾ مف قولو تعالى:
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  ِمْف ِعَباِدِه اْلُعَمَماُء﴾﴿ ِإنهَما َيْخَشى َّللاهَ 

 [ 28] سورة فاطر: اآلية 

هللا هلالج لج قصر الخشية عمى العمـ، إذًا العمـ أواًل، وثانيًا العمـ، وثالثًا العمـ، يعني العمـ وحده ىو الطريق إلى هللا، كل 
 ىذا مستفاد مف كممة " إنما"، إلو يتكمـ يقوؿ لؾ:

 ْف ِعَباِدِه اْلُعَمَماُء﴾﴿ ِإنهَما َيْخَشى َّللاهَ مِ 

 [ 28] سورة فاطر: اآلية 

إذا قاؿ لؾ رجل: أتعمـ بالحاؿ أنا أقبل عمى هللا عز وجل، فا يقذؼ بقمب العمـ، وهللا شيء جميل، ماذا قاؿ 
 النبي ؟ ىذا الكبلـ كبلـ بعض الناس، لكف ماذا قاؿ النبي قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

ـُ  نهَما اْلِعْم ـِ(( ))َواِ   ِبالتهَعمُّ

 ] البخارؼ [ 

 ، والنبي سيد البمغاء، وسيد الفصحاء، صمى هللا عميو و سمـمعنى " إنما " ىذا كبلـ النبي 

ـِ((  ـُ ِبالتهَعمُّ نهَما اْلِعْم  ))َواِ 

يعني قصرنا العمـ عمى سبب واحد، أال وىو التعمـ، يجب أف تجمس في مجمس عمـ، يجب أف تستمع إلى كبلـ 
لى سيرة النبي  هللا لى تفسيره، وا  لى حديث رسوؿ هللا، وا  لى تفسيره، وا  لى صمى هللا عميو و سمـعز وجل، وا  ، وا 

 أبعادىا، طريق التعمـ، وطريق المدارة وحده،

)) نما الكـر بالتكـر نما الحمـ بالتحمـ، وا   ))إنما العمـ بالتعمـ، وا 

ونصوص النبي العدناف فيمًا دقيقًا دقيقا، إذا فيمنا معنى  أنا أتمنى عمى إخواننا الكراـ أف يفيموا نصوص القرآف،
 إنما أنيا أداة قصر تقصر شيئًا عمى شيء، اآلف أسألكـ أنا: ىل عندكـ نصوص قرآنية أخرػ أو نبوية فييا إنما:
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 ﴿ِإنهَما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة﴾

 [ 10] سورة الحجرات: اآلية 

ة مع مجموع المؤمنيف فمست مؤمنًا، هللا هلالج لج قصر المؤمنيف، وقصر الحديث خطير جدًا، إف لـ تشعر باألخوّ 
اإليماف عمى ذلؾ الشعور باالنتماء إلى مجموع المؤمنيف، فإذا انتسب فقط إلى مجموعتو ال يوجد غيرنا عمى 
دؽ حق، الباقي كمو عمى باطل، نقوؿ لؾ: ىذا تعصب، وىذا ضيق أفق، وىذا مخالف لنص اآلية، المؤمف الصا
قرار بالمساف، وعمل باألركاف، ما وقر في  لو رأػ مؤمنًا في أقصى الدنيا اإليماف واضح، معرفة في القمب، وا 
القمب، وصدقو العمل، فإذا رأيت مؤمنًا أوؿ مرة مف ببلد بعيدة إف لـ تشعر بحب لو وانتماء لو وأخوة لو بينؾ 

 عالى:وبينو صادقة فالجواب: لست مؤمنًا مف كممة إنما، قاؿ ت

ُ َوَرُسوُلُو﴾ ـُ َّللاه  ﴿ِإنهَما َوِليُُّك

 [ 55] سورة المائدة: اآلية 

 أؼ قصر الوالية عمى هللا ورسولو، قصر العبادة عمى هللا عز وجل، قصر صفتو عمى أنو بشر:

ـَ َيُقوُؿ: َعْف ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ   َعَمْيِو َوَسمَّ

يهاِت...((  ))ِإنهَما اْْلَْعَماُؿ ِبالنِّ

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، النسائي، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [

اآلف كمما قرأنا إنما في القرآف والسنة يجب أف تفيـ أف ثمة معنى خطيًرا، يوجد لدينا استخداـ لغوؼ آخر لمقصر 
 يقة أخرػ إلحداث معنى القصر غير إنما، النفي واالستثناء، قاؿ تعالى: غير إنما، لدينا طر 

ْنَساِف ِإَّله َما َسَعى﴾  ﴿َوَأْف َلْيَس ِلْْلِ

 [ 39] سورة النجـ: اآلية 

لو أف هللا قاؿ: لئلنساف ما سعى، شيء جميل، معنى طيب، لكف ولو ما يسعى، أنا أقوؿ لؾ: لي ىذا البيت، ىل 
س لي شيء غير البيت ؟ ال، لي ىذا البيت، ولكف ليس لي إال ىذا البيت، اختمف المعنى، معنى ىذا الكبلـ لي
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 إذا أوؿ طريقة إنما، والطريقة الثانية النفي واالستثناء، كقولو تعالى:

 ﴿ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاهُ﴾

 [ 35] سورة الصافات: اآلية 

 نفي واستثناء، كما في قولو:

 ْْلَْرِض ِإَّله َعَمى َّللاهِ ِرْزََُيا﴾﴿َوَما ِمْف َدابهٍة ِفي ا

 [ 6] سورة ىود: اآلية 

 وقولو:

 ﴿َوَما ُمَحمهٌد ِإَّله َرُسوٌؿ﴾

 [ 144] سورة آؿ عمراف: اآلية 

ما مف عثرة، وال اختبلج عرؽ، وال خدش عود إال بما قدمت أيديكـ، وما يعفو هللا أكثر، يوجد طريقة ثالثة لمقصر 
 طريقة ؟ ىي قولو:في القرآف، ما ىذه ال

 ﴿ِإيهاَؾ َنْعُبُد﴾

 [ 5] سورة الفاتحة: اآلية 

لو أف اآلية: نعبد إياؾ، ىل يمنع أف تعبد غيره ؟ ال يمنع، أما إذا قاؿ: إياؾ نعبد، أصبح ىناؾ قصر بطريق 
 تقديـ ما حقو التأخير، وفي آية قرآنية قاؿ هللا عز وجل:

 ﴿ َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب﴾

 [ 59ة األنعاـ: اآلية ] سور 

لو قاؿ: مفاتيح الغيب عنده وعند غيره، أما عندما عكسيا هللا عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب، إذا نحف فيمنا إنما 
 أواًل، والنفي واالستثناء ثانًيا، والتقديـ ما حقو التأخير ثالثًا ويوجد، ضمير الفصل " ىو "، مف يذكر آية فييا ىو ؟ 
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 َغِنيُّ اْلَحِميُد﴾﴿َّللاهَ ُىَو الْ 

 [ 6] سورة الممتحنة: اآلية 

لو قاؿ: هللا الغني الحميد لـ يكف فييا، ولكف هللا ىو وحده الغني الحميد، ضمير الفصل أيضًا فيو معنى القصر، 
الى (، اآلف إذا وىذا يذكرني بقوؿ سيدنا سعد: ) وما سمعت حديثًا مف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال عممت أنو حق مف هللا تع

ال ينطق عف اليوػ، أنا  صمى هللا عميو و سمـقرأت الحديث يجب أف تفيمو فيمًا دقيقًا، ويجب أف تعمـ أف النبي 
ِبيِعَ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ  في يـو الجمعة ذكرت موضوعًا أحب أف أذكركـ بو مرة ثانية، في حديث َقْيِس ْبِف الرَّ

: َعَمْيِو َوسَ  ـَ  مَّ

ََْبَمُو َواْلُوُضوُء َبْعَدُه(( ـِ اْلُوُضوُء   ))َبَرَكُة الطهَعا

 ] الترمذؼ، أبو داود [ 

أبف القدح عف فيؾ في أثناء الشرب، ونيى عف التنفس في اإلناء، ونيى أف يتمسح الرجل بيمينو، يعني إذا 
عمى قارعة الطريق، لدينا مجموعة  قضى حاجة ال يستخدـ يده اليمنى، ونيى أف يباؿ في الماء الراكد، أو

أحاديث تتشدد في الطيارة، أمرنا بغسل رؤوس األصابع مف الظاىر، أؼ قد يعمق بيف الجمد والظفر بعض 
النجاسة، اإلنساف يأكل، فمذلؾ مف أكل التراب فقد أعاف عمى قتل نفسو، ىناؾ أحاديث كثيرة في ىذه المعنى 

كتاب عف الصحة، رأيت تقرير منظمة عالمية تعنى بشؤوف الصحة  فوجئت في ىذا األسبوع وأنا أطالع في
مميوف إصابة في العالـ، مرض التياب الكبد  350فوجئت بعنواف أمراض القذارة، فذكر مرض التيفويد اإلنتاني، 

، فالمجموع أكثر مف ألف 5، 7في مرضيف  150، 350، 250مميوف إصابة في العالـ، يعني  250اإلنتاني 
عني خمس سكاف األرض مصابوف بأمراض القذارة، ما معنى أمراض القذارة، أؼ األمراض التي سببيا مميوف، ي

القذارة، أما األغرب مف ذلؾ في تحميل ىذا التقرير، وأنا أعتقد أف كاتب ىذا التقرير ال يعرؼ عف ديف اإلسبلـ 
الطعاـ، وبعده، وعدـ االستنجاء، وتموث شيئًا إطبلقًا يقوؿ: إف ىذه األمراض أكثرىا بسبب عدـ غسل اليديف قبل 

الماء واليواء والطعاـ، ثـ يذكر أف المعطيات العممية في عصره ال تكفي لمعرفة ىذه الحقائق موضوع الجراثيـ 
والعدوػ واألمراض اإلنتانية واألمراض السارية، وىذه األمراض حوالي ألف مميوف يصاب في العالـ، خمس سكاف 

مراض، وثبلثة مبلييف حادثة وفاة في العالـ، نحف يقولوف لنا: حروب أىمية، وزلزاؿ، العالـ ضحية ىذه األ
راكًبا، لكف أخبار موت الناس مف أمراض القذارة ربما ال تعنينا، أو  350وفيضانات، مذبحة، طائرة سقطت فييا 
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، نصفيا مف األطفاؿ، إًذا ربما ال تصمنا، قضية مفرقة بيف الشعوب واألمـ، ثبلثة مبلييف حادث وفاة في كل عاـ
ما ىذا الديف العظيـ الذؼ أمرؾ أف تغسل يديؾ وفمؾ قبل الطعاـ، وبعده، ونياؾ عمى أف تستخدـ يدؾ اليمنى 
في االستنجاء، ونياؾ عف أف تتنفس في اإلناء، ونياؾ عمى أف تأكل فاكية قبل أف تغسميا، ونياؾ عمى أف تبوؿ 

 كبلـ النبي عميو الصبلة والسبلـ ليس مف عنده.في الماء، ما ىذا الديف ؟ تشعر أف 

ذات مرة تحدثت عف نقطة أف النبي عميو الصبلة والسبلـ أمر بذبح األنعاـ مف أوداجيا فقط، يجب أف تقطع  
أوداج الدابة، األوداج أؼ الشرياف األبير فقط، فمو أف الجزار قطع رأس الدابة كمو لكاف مخالفًا لمسنة، ما حكمة 

ت طبيبًا قمت لو: ما حكمة أف النبي عميو الصبلة والسبلـ نيانا عمى أف نقطع رأس الدابة كمو ؟ جاء ذلؾ ؟ سأل
الجواب الذؼ ال يصدؽ قاؿ: ألف القمب يأتمر بمركز كيربائي ذاتي، ىذا المركز الكيربائي الذاتي يعطيو 

المراكز، يحتاج إلى بطارية،  الضربات النظامية، أؼ إنساف يكوف عنده عدـ انتظاـ ضربات القمب لضعف ىذه
أعرؼ شخصًا وضع بطارية لمقمب، وربنا جل وعبل جيز القمب بمركز توليد كيربائي، ومركز توليد ثاف، ومركز 
توليد ثالث، الدوؿ المتقدمة جدًا لدييا مركز توليد كيرباء احتياطي، ال تعمل إال في حالة الحروب، لو حدثت 

تعمل مراكز التوليد االحتياطية، ىذا أعمى درجة مف االحتياط، وربنا عز  حرب أو قصف أو عمل تخريبي فوراً 
وجل أودع ثبلثة مركز توليد كيربائية، الثاني ال يعمل إال إذا تعطل األوؿ، وىكذا، ولكف ىذا المركز يعطي 
عمى  الضربات النظامية ثمانيف ضربة، أحيانا اإلنساف يمشي عمى الدرج، لو صعد أربعة طوابق، ووضع يده

نبضة، إذا فرح فرحًا شديدًا، أو تألـ ألمًا شديدًا، أو سمع خبرًا  120معصمو، وأحب أف يعرؼ نبضات قمبو، 
نبضة، ماداـ مركز القمب ال يعطي إال الضربات النظامية فكيف يصبح القمب يخفق  180مؤلمًا، يضع يده يجد 

مف الدماغ، يوجد في الدماغ مركز يعطي القمب أمرًا  خفقة في الدقيقة ؟ يتمقى القمب عندئذ أمرًا استثنائياً  180
 80نبضة في الدقيقة، و 80استثنائيًا برفع ضربات القمب، فنحف لو قطعنا رأس الدابة نيائيًا فقمب الدابة ينبض 

نبضة في الدقيقة ىذه السرعة البطيئة ال تكفي إلخراج الدـ مف كل األوعية الدموية، ألف ميمة القمب بعد الذبح 
أف يخرج الدـ إلى خارج الدابة، عممية الضخ بدائرة مغمقة، فمما فتحنا الشريانيف فقد فتحنا الدائرة، وأصبح الشرياف 
بدؿ أف يرجع انطمق خارج الجسـ، لذلؾ ىل في عيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحوث أو جامعات أو مراكز بحث، أو طب نفسي 

ال ينطق عف اليوػ،  صمى هللا عميو و سمـبي بيذا ؟ مف عند هللا، إنو متطور ؟ ما السر إذًا ؟ مف أيف جاء الن
 قاؿ تعالى:
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 ﴿ِإْف ُىَو ِإَّله َوْحٌي ُيوَحى﴾

 [ 4] سورة النجـ: اآلية 

، بل مف عند هللا عز صمى هللا عميو و سمـفإذا أمسكت بكتاب الحديث، واعتقدت أف ىذا ليس مف عند النبي 
ء قالوا: ىناؾ وحٌي متمو وىو قرآف، وىناؾ وحٌي غير متمو، وىو السنة، ولدينا دليل وجل، ىو المبمغ، لذلؾ العمما

 قطعي:

 (﴾4( ِإْف ُىَو ِإَّله َوْحٌي ُيوَحى )3﴿َوَما َيْنِطُق َعِف اْلَيَوى )

 ] سورة النجـ [

 حتى كبلمو الميـ صل عميو، وبعد ذلؾ: 

 ))إذا ولغ الكمب في إناء أحدكـ(( 

 فييا محاضرات، وأقيمت مؤتمرات عممية، وكممة: عمييا بحوث، وألقي 

عت الذبابة فميغمس جناحيا((  ))إذا َو

ليس مف عنده،  صمى هللا عميو و سمـاآلخر ألقيت محاضرات، وكمما تقدـ العمـ اكتشف جانبًا مف أف كبلـ النبي 
ف كانت قبل آالؼ مثبًل أحضروا عالـ آثار مختص بمنطقة الشرؽ األوسط، وسألوه: ىذه جزيرة عربية، كي

األعواـ ؟ قاؿ: كانت جنات خضراء، وما الدليل ؟ في الربع الخالي آثار لحضارات عريقة أساسيا وفرة الماء 
: ))ستعود ببلد العرب مروج وأنيار(( صمى هللا عميو و سمـوالبساتيف، أيف في الربع الخالي ؟ كيف يقوؿ النبي 

حديث في صحيح مسمـ، حتى في عمـ األجنة فيو أحاديث تشير إلى ىذه قضية متعمقة بآالؼ السنيف سابقًا، وال
أف أوؿ حركة يتحركيا الجنيف في الميمة الثانية واألربعيف، وىذا يتفق مع أحدث ما في عمـ األجنة، إذًا قضية 

يمو ليس مف عنده، مف خالق الكوف، فإذا قرأت الحديث بيذه النفسية عندئذ تف صمى هللا عميو و سمـكبلـ النبي 
، وتأخذ بو، ىذا الذؼ قالو سيدنا سعد: )وما سمعت حديثًا صمى هللا عميو و سمـفيمًا عميقًا، وتعظـ كبلـ النبي 

 مف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال عممت أنو حٌق مف هللا تعالى (، اآلف إلى األحاديث المتعمقة بكممة إنما.
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: َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َيُقوُؿ: قَ  ـَ  اَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ))ِإنهَما اْلَبْي َُ َعْف َتَراٍض((

 ]ابف ماجو [ 

اآلف يقوؿ لؾ التاجر: يا أخي رضي، ولكنو غشيـ، لو كشف لو حقيقة ىذه السمعة أنيا ليست مستوردة، وبضاعة 
العاشر، والمشترؼ ليس متمرسًا في ىذه البضاعة، إذا  غنية، ألف ليا غبلفًا فخمًا جدًا، ومواد أولية مف الصنف

، فإذا أخذ اإلنساف بقوؿ النبي:   كشفت لو ىذه الحقائق ىل يرضى عف ىذه الصفقة ؟ ال يرضى، أصبح فييا غشّّ

 ))ِإنهَما اْلَبْي َُ َعْف َتَراٍض((

 ألف النبي أخذىا مف قولو تعالى: 

﴾﴿ِإَّله َأْف َتُكوَف ِتَجاَرًة َعْف َترَ  ـْ  اٍض ِمْنُك

 [ 29] سورة النساء: اآلية 

فمما يكتشف اإلنساف أنو كاف مغررًا بو، وكاف مغبونًا غبنًا فاحشًا، والبضاعة ليست كما قاؿ صاحبيا، وليست 
ف لـ يرض  مفقودة، بل ىي موجودة، وليست مف النوع األوؿ، بل ىي مف النوع الخامس، عندئذ ال يرضى، وا 

والبائع ربما يعاقب، ربما يعاقب بعقابات ربما ال تجد ليا عبلقة بينيا وبيف الذنب، ولكف هللا المشترؼ فالبيع فاسد، 
 عز وجل يحاسب اإلنساف عمى مجمل أعمالو، ىذه نقطة ميمة جدًا.

مثبًل يكوف اإلنساف في محمو التجارؼ نظامًيا مئة في المئة، يأتيو موظف فرضًا يتمبسو في مخالفة، ىو برؼء 
ة الذئب مف دـ يوسف، يا أخي ظمموني، الجواب التوحيدؼ: أف هللا جل وعبل ال يحاسبؾ عمى مخالفة منيا براء

واحدة، يحاسبؾ عمييا إجمااًل بالتعبير التجارؼ، حساب ربنا مع العبد ليس حساب سندات، الحساب جاٍر، فإذا 
، ولكف ىنا  كاف اإلنساف ظالمًا في بيتو، وذىب إلى محمو التجارؼ، وظمـ يمكف أف تربط ىذه بيذه، ىنا مظمـو

 ظالـ، ىذا معنى دقيق جدًا، 
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 ))ما مف عِرة وَّل اختالج عرؽ وَّل خدش عود إَّل بما َدمت أيديكـ ((

مرة تحدث معي واحد بالحريقة، قاؿ لي: أنا كنت أخطب في جامع النابمسي، قاؿ جاءني موظف، اآلف أصبحت 
سني مخالفة، أنا منيا برؼء، وألبسني ضبًطا، وفيو سجف شيريف، القصة قديمة، قمت: جاءني موظف تمويف، وألب

أنا ماذا فعمت ؟ قاؿ لي: وهللا لـ أفعل شيئًا، وأنا في عممي لـ يكف لدؼ أؼ خطأ، وال مخالفة، قمت لو: والبيت، 
 فسكت، الحساب جارؼ، الحساب جاٍر عند هللا عز وجل، يحاسبؾ بالمحل عف البيت، وبالبيت عف المحل، إذا
أسأَت إلى المشترؼ إساءة بالغة ترػ في البيت مشاكل، ىذا ما قالو اإلماـ الشعراوؼ، قاؿ: أنا أعرؼ مقامي عند 
ربي مف أخبلؽ زوجتي، وفي قوؿ آخر،ولكف أبعدوه قميبًل: وأعرؼ مقامي عند ربي مف أخبلؽ زوجتي، تحرف 

ْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َيُقوُؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ معو الدابة أحيانًا، معناه أف العبلقة مع هللا ليست سميمة، عَ 
 : ـَ  َعَمْيِو َوَسمَّ

 ))ِإنهَما اْلَبْي َُ َعْف َتَراٍض((

فيا أييا اإلخوة الباعة: هللا ىو الرزاؽ، يجب أف تبيع ىذا اإلنساف بيعًا لو كشفت لو كل الحقائق يرضى قميبًل، 
 مف رزٍؽ حبلؿ خير مف كثير رزؽ حراـ، ىذا حديث ىنا إنما.تؤدؼ شكره قميبًل، 

 : ـَ  َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َيُقوُؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ))ِإنهَما اْلَبْي َُ َعْف َتَراٍض((

نو قصره عمى الرضى بيف البائع قصر النبي عميو الصبلة والسبلـ البيع الصحيح المشروع الذؼ يرضى هللا ع
 : ـَ  والمشترؼ، َعْف اْبِف ُعَمَر َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٌ((  ))ِإنهَما اْلَحِمُف ِحْنٌث َأْو َنَد

 ] ابف ماجو [ 
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بو، حينما خاطبو فقد ما معنى الحنث ؟ فبلف حنث بيمينو، أؼ أخمف بيمينو، حمف أال يخاطب فبلنًا، ثـ خاط
 : ـَ  حنث، َعْف اْبِف ُعَمَر َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٌ((  ))ِإنهَما اْلَحِمُف ِحْنٌث َأْو َنَد

إف لـ تحنث تندـ، ىذه األياـ اإلنساف ينزعج مف جاره فيحمف يمينًا أمامو أنو لف يقف عميؾ، إف وقف عميو مرة 
ف أحب أف ينفذ يمينو لزمتو الكفارة، وال يقوؿ  لو: أنت حالف، ما تقف عمي، يشمت بو، وبعدىا تريد الكفارة، وا 

سيما بالطبلؽ، الذؼ يحمف بالطبلؽ ذليل، مف شيخ إلى شيخ، طمقت زوجتي، وهللا ال يوجد غيرىا، موقفو ذليل، 
ا، والشافعية بشروط، وبعض المذاىب وتحت رحمة المشايخ، وشيخ يخوفو، وشيخ طمقت، وشيخ األحناؼ طمقوى

ف أخذىا مف متشدد خرب بيتو، ماذا تريد مف ىذه المتاىة ؟ كل  لـ يطمقوىا، وأخذ رخصة مف أحدىـ، يشد بيا، وا 
إنساف يحمف بالطبلؽ عمى زوجتو أصبح ىو تحت رحمتيا، إذا أحبت أف تذىب إلى أىميا حمف بالطبلؽ أال 

رحمتيا، ويعتقد بأنو ىو السيد القوؼ، ىو يحمف بالطبلؽ، وأنا لـ أسمع تذىب إلى بيت أىميا، صار ىو تحت 
إنسانًا حمف بالطبلؽ عمى زوجتو يكاد يكوف اإلحصاء تسعيف بالمئة إال حنثت، وخرجت كيدًا لو، إف قاربيا كأنو 

ف أخذ المتشدد حرمو منيا، واألوال ف أخذ رخصة مف شيخ، والثاني خوفو أدخموه في الشؾ، وا  د تشردوا، زاف، وا 
ف أخذ بالمتساىل ليس لو ثقة بيذه الفتوػ، يدخل في متاىة، ىكذا النبي قاؿ، َعْف اْبِف ُعَمَر َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ  وا 

 : ـَ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٌ((  ))ِإنهَما اْلَحِمُف ِحْنٌث َأْو َنَد

ف منؾ، ال يوجد فييا شيء، أف أعتب عميؾ بعدئذ، وبعد نصيحة لوجو هللا، تكمـ بما شئت، قل لمشخص: أنا أحز 
ذلؾ سوؼ آخذ منؾ موقفًا، خذ موقفًا منو، ولكف ال تدخل اليميف، آخذ منؾ موقفًا، أحزف منؾ، أما إذا دخمت 
اليميف أصبح ىناؾ حنث، أو ندـ، ىذه اليميف العادية قضية سيمة، موضوع يحل بإطعاـ عشرة مساكيف، أما 

ِ ْبَف ُعَمَر َرِضَي َّللاَُّ يميف الطبلؽ ف مشكمة كبيرة جدًا، أيضًا إنما يعني اليميف حتمًا حنث أو ندـ، َعْف َعْبِد َّللاَّ
ـَ َيُقوُؿ:   َعْنُيَما َقاَؿ َسِمْعُت النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ٍَِة(( ْؤـُ ِفي َِاَل  ))ِإنهَما الشُّ

 ي، أبو داود، ابف ماجو، مالؾ [] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، النسائ

، تشاـؤ ال يوجد، كيانة ال يوجد، سحر ال يوجد، فكيف يقوؿ النبي الكريـ:   في اإلسبلـ ال يوجد شـؤ

ٍَِة(( ْؤـُ ِفي َِاَل  ))ِإنهَما الشُّ

، قاؿ: في الفرس، والمرأة، والدار، يعني مف الممكف أف يكوف الشاب مؤمنًا مستقيمًا لو مجمس عمـ، لو مرشد
يمشي بطريق صحيح، يحب هللا ورسولو، وجد لو أىمو فتاة أعجبتيـ، ممتازة، ولكنيا عند هللا ليست ممتازة، دينيا 
رقيق كثيرًا، شكميا جيد، لكف دينيا رقيق، فيذا الرجل تزوجيا، تعمق بيا، حممتو عمى ترؾ مجالس العمـ، أوال 

 النبي ماذا قاؿ: 

 ؟ َاؿ: ذكر هللا(( ))إف القموب لتصدأ، َيل: ما جالؤىا

 اإلنساف أحيانًا كما قاؿ أحد الصحابة: نكوف مع رسوؿ هللا نحف والجنة كياتيف، فإذا عافسنا األىل ننسى.

لو أف رجبًل ما يأتي يـو الجمعة، يأتي يـو األحد، يأتي االثنيف إلى عممو، يـو االثنيف، الثبلثاء، األربعاء، بيع 
ع، وىذا لو مشكمة، وفي البيت يوجد مشكمتاف، يقوؿ لؾ صدغ قمبي، قمبي وشراء، أحدىـ دفع، واآلخر لـ يدف

انقبض، يريد شحنًا، فمما تأتي ىذه الزوجة لتحرمو مجمس عمـ يصدأ قمبو، بالتعبير العامي انحجب عف هللا عز 
نساف وجل، تطمب منو طمبًا غير معقوؿ، يأخذىا إلى نزىة ليست كما يرضي هللا عز وجل، تجد أف ديف ىذا اإل

قد تضاءؿ شيئًا بعد شيء بعد شيء، إلى أف ترؾ الصبلة بسبب ىذه الزوجة، فيل ىذه الزوجة شـؤ عميو ؟ نعـ، 
لذلؾ يـو القيامة يقوؿ: يا رب ال أدخل النار حتى أدخل زوجتي قبمي، أو بالعكس، ألنيا ىي السبب، ىذا معنى 

 قولو تعالى: 

ـْ َوَأْوََّلِدكُ  ﴾﴿ِإفه ِمْف َأْزَواِجُك ـْ  ـْ َعُدّوًا َلُك

 [ 14] سورة التغابف: اآلية 

فيمكف لزوجة أف تدمر الزوج، تدمره وىو راض، أّما إذا تزوج صالحة مف بيئة صالحة مؤمنة أعانتو عمى ذكر 
هللا، أعانتو عمى حضور مجالس العمـ، أعانتو عمى الصبلة، ىكذا كانت الصحابية، تقوؿ لمصحابي الجميل: اتق 
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 بر عمى الجوع، وال نصبر عمى النار.هللا فينا، نص

صمى هللا توجد قصة كنت أروييا سابقًا، أف امرأة سألت عالًما أزىريِّا، قالت: يا سيدؼ ىل يجوز أف يقوؿ النبي 
 : عميو و سمـ

 )) النساء ناَصات عقل وديف((

؟ قاؿ: وهللا ليس معو حق،  النبي معقوؿ ؟ النبي يتكمـ مثل ىذا الكبلـ ؟ يتيمنا بالنقص النبي نحف ماذا فعمنا
ولكف ىذا الحديث ليس لكـ، ىذا لمصحابيات، أنتـ ال عقل لكّف وال ديف، فمذلؾ اإلنساف يجب أال يتزوج امرأة 

 فاسقة، أو دينيا رقيق، تدمره، ىذا معنى: 

 ))الشـؤ في ِالث في الفرس والمرأة والدار((

يقيموا حّماًما شمسيِّا، ولديو شباب في البيت، أيف بقوا جاء رجل في حي راؽ، وأمامو يسكف أجانب، وأحبوا أف 
شبابو ؟ إذا البيئة منحطة، بالتعبير الميذب ) سبور (، مثبًل ال يوجد ليا ال حراـ وال حبلؿ، ويجمسوف في 
الشرفات، وفي الحدائق، وبألبسة فاضحة، وسيرات مختمطة، وتناوؿ منكر، وأنت لديؾ شباب، بيت مناسب، 

أحدىـ اشترػ عبدا، فوجده رخيصًا كثيرًا، وذكيًا جدًا، لماذا ىو رخيص ؟ اشتراه، وأتى بو إلى  سعره مناسب،
البيت، وطمب منو كأًسا مف الماء، قاؿ لو: أحضر لؾ كأسًا، ىذا ذىاب، ثـ أرجع، وأرجع ثالثة ألضع الكأس، 

ؾ إف تجد بيتًا مناسبًا رخيصًا، ثبلث مرات، اذىب واشرب، وتعاؿ، ىما ذىاباف، ىذه الذكاء عنده، قصدت مف ذل
ولكف ىذا البيت في ىذا الحي ال يناسبؾ تريد حيِّا محافًظا، تريد حيًا مسممًا، إذا كاف حيًا متفمتًا ال يوجد فيو أؼ 
قيمة، لديؾ شباب، لديؾ بنات، يمكف لموقع البيت فقط أف يدمر لؾ دينؾ، يمكف أف تضع ابنؾ أماـ مدرسة 

و، تختار محبًل في مكاف مناسب، وبيًتا في مكاف مناسب، الزوجة مناسبة، حتى في بعض بنات، االبف يذىب دين
األحياف إذا لـ يوجد في المركبة تقوػ  سوؼ تكوف سببًا لمفساد، إذا أعطى األب ابنو مركبة، وىو ليس 

ف تكوف سبًبا في دمار منضبطًا، واستخدميا لحظوظ الدنيا، والنحرافات أخبلقية ففي رقبة األب، يمكف لممركبة أ
 الديف، أو البيت، أو المرأة، ىذا معنى الحديث الشريف: 
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اِر((. ٍَِة ِفي اْلَفَرِس َواْلَمْرَأِة َوالده ْؤـُ ِفي َِاَل  ))ِإنهَما الشُّ

: َعْف َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِف َعْف َعِميٍّ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ  ـَ  َعَمْيِو َوَسمَّ

 ))ِإنهَما الطهاَعُة ِفي اْلَمْعُروِؼ...((

 ] البخارؼ، مسمـ، النسائي، أبو داود، أحمد [ 

ىذه طاعة األـ واألب العمياء َقاَؿ األـ طاعتيا عمى العيف والرأس َقاَؿ طاعتيا فيما تريد في المعروؼ، قالت لؾ: 
أسيا يؤلميا، عمى عيني، ىذه األكمة أشتيييا، عمى عيني، كميا بردت، ركِّب لي المدفأة، عمى عيني، أصبح ر 

طمبات معقولة، أكمة معينة، دواء معيف، غرفة معينة، ترغب في الغرفة القبمية، أعطيا إياىا، أنت اجمس في 
الشمالية ال مانع، ىذا حقيا، لكف ال تقل لؾ: يا بني برضائي عميؾ طمق زوجتؾ، ىذه ليست معروفة، ليس ليا 

 ب ىذه الزوجة، ولكف ىناؾ بعض الحساسية، ال أرضى عنؾ إال إذا طمقتيا، ىذه ليست طاعة لؤلـ:ذن

ْنَيا َمْعُرو  ـٌ َفاَل ُتِطْعُيَما َوَصاِحْبُيَما ِفي الدُّ ْف َجاَىَداَؾ َعمى َأْف ُتْشِرَؾ ِبي َما َلْيَس َلَؾ ِبِو ِعْم  فًا﴾﴿َواِ 

 [ 15] سورة لقماف: اآلية 

المعروؼ، يكوف األمر مغطى بأمر هللا، مغطى بحديث رسوؿ هللا، مغطى بالسيرة، أحيانًا يكوف إنما الطاعة في 
اإلنساف يعمل في محل، يأتي توجيو مف صاحب المحل، المعب بالوزف مثبًل، أنا ال أطيعو، أنا أعمل لديو، ليس 

 ألمرؾ طاعة، ال تطع مخموقًا في معصية هللا: 

 ي َمْعِصَيِة اْلَخاِلِق(())ََّل َطاَعَة ِلَمْخُموٍؽ فِ 

 ] الترمذؼ [ 

أعرؼ أخًا مف إخواننا الكراـ عمل في شركة، ولو سيارتو، فالخبير يحمل كيسًا في بداخمو مشروب، فقاؿ لو: أنا 
ال أسمح، المبمغ ضخـ جدًا، معاش مجزؼ، وكبير جدًا، قاؿ لو: أنا ال أسمح أف يكوف في مكتبي مشروب، إف 

ال فالعقد ممغى بيننا، الشيء الغريب أف ىذا الموقف الورع كاف سبًبا لتعمقيـ بو، وارتقى أعجبكـ أىبًل وسيبلً  ، وا 
 مف مرتبة إلى مرتبة، وقد انتفع منيـ كثيرًا بسبب ىذا الموقف الورع: 
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 ))ََّل َطاَعَة ِلَمْخُموٍؽ ِفي َمْعِصَيِة اْلَخاِلِق((

ـْ َأْف َعْف َعِميٍّ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ َبَعَث  ـَ َسِريًَّة َفاْسَتْعَمَل َرُجبًل ِمْف اأْلَْنَصاِر َوَأَمَرُى النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
ـَ َأْف ُتِطيُعوِني َقاُلوا َبَمى قَ  ـْ النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ ي َحَطًبا َفَجَمُعوا اَؿ َفاْجَمُعوا لِ ُيِطيُعوُه َفَغِضَب َفَقاَؿ َأَلْيَس َأَمَرُك
ـْ ُيْمِسُؾ َبْعًضا َوَيُقوُلوَف َفرَ  ْرَنا ِإَلى النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َفَقاَؿ َأْوِقُدوا َناًرا َفَأْوَقُدوَىا َفَقاَؿ اْدُخُموَىا َفَيمُّوا َوَجَعَل َبْعُضُي

ـَ ِمْف النَّاِر َفَما َزاُلوا َحتَّى َخَمَدْت النَّارُ  ـَ َفَقاَؿ:  َوَسمَّ  َفَسَكَف َغَضُبُو َفَبَمَغ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـِ اْلِقَياَمِة الطهاَعُة ِفي اْلَمْعُروؼ((  ))َلْو َدَخُموَىا َما َخَرُجوا ِمْنَيا ِإَلى َيْو

 ] البخارؼ، مسمـ، النسائي، أبو داود، أحمد [ 

ـَ َعْف الرَُّجِل َيِجُد اْلَبَمَل َواَل َيْذُكُر اْحِتبَلًما َقاَؿ َيْغَتِسُل َوعَ َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت ُسِئَل َرُسو  ْف ُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
ـَ َواَل َيِجُد اْلَبَمَل َقاَؿ:   الرَُّجِل َيَرػ َأنَُّو َقْد اْحَتَم

ـٍ اْلَمْرَأةُ  ُـّ ُسَمْي َساُء َشَقاِئُق الرَِّجاِؿ(( ))ََّل ُغْسَل َعَمْيِو َفَقاَلْت ُأ ـْ ِإنهَما النِّ ََاَؿ َنَع  َتَرى َذِلَؾ َأَعَمْيَيا ُغْسٌل 

 ] أبو داود، الدرامي [ 

أحيانًا يحدث زواج بيف شاب وشابة، ليسا منسجميف، مثبًل تزوج امرأة طالبة عمـ شرعي مف مستوػ عاؿ جدا، 
سبلمية، معتزة بحفظيا لكتاب هللا، معتزة بدعوتيا إلى هللا، وىو والرجل جاىل، ىي معتزة بدينيا، معتزة بثقافتيا اإل

بعيد عف مجاليا، كل يـو مشكمة، أحدىما متعمق بالعمـ، واآلخر يكره العمـ، مثبًل، فتاة بنت رجل دخمو غير 
ي محدود، تزوجت مف شاب دخمو محدود جدًا، ترػ ىناؾ فرًقا كبيًرا بيف والدىا وزوجيا، ىذا بحث الكفاءة ف

 الزواج، إذا أراد اإلنساف أف يزوج فيجب أف يبلحع: 

َساُء َشَقاِئُق الرَِّجاِؿ((  ))ِإنهَما النِّ

يكوف ىناؾ تشابو وتناسب في المستوػ االجتماعي، في المستوػ الثقافي، في المستوػ الديني، في المستوػ 
التناسب يسبب كل يـو مشكمة، إما أف األخبلقي، في مستوػ البيئة، إذا كاف ىناؾ تناسب تنجح العبلقة، وعدـ 

ما أف يحتقرىا، ال تصفو الحياة إال باالنسجاـ، واالنسجاـ يقتضي التناسب، فَعْف َعاِئَشَة َقاَلْت ُسِئَل  تحتقره، وا 
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ـَ َعْف الرَُّجِل َيِجُد اْلَبَمَل َواَل َيْذُكُر اْحِتبَلًما قَ   اَؿ: َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُـّ  ََاَؿ ََّل ُغْسَل َعَمْيِو َفَقاَلْت ُأ ـَ َوََّل َيِجُد اْلَبَمَل  ََْد اْحَتَم ُجِل َيَرى َأنهُو  ـٍ اْلَمْرَأُة َتَرى َذِلَؾ َأَعَمْيَيا ))َيْغَتِسُل، َوَعْف الره ُسَمْي
َساُء َشَقاِئُق الرَِّجاِؿ(( ـْ ِإنهَما النِّ ََاَؿ َنَع  ُغْسٌل 

ع الشكل، لماذا النبي عميو الصبلة والسبلـ عممنا أف نستأذف بناتنا في التزويج ؟ ألنو زوجيا لذلؾ حتى في موضو 
سوؼ يكوف شريؾ حياتيا، األب موافق ألنو أعمـ بالرجاؿ، والبنت موافقة ألف ىذا سوؼ يكوف زوجيا، فإف كرىتو 

ـَ َأنَُّو َقاَؿ: ينبغي أال تجبرىا عمى ذلؾ، َعْف َثْوَباَف َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ    َعَمْيِو َوَسمَّ

 ))ِإنهَما َأَخاُؼ َعَمى ُأمهِتي اْْلَِئمهَة اْلُمِضمِّيَف((

 ] الترمذؼ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدرامي [

يعني أعداء الديف ال يخيفوف، ال نخاؼ منيـ ألنيـ مكشوفوف، الرجل الكافر رجل يقوؿ لؾ: اإللو غير موجود، 
خاؼ منو، ال يؤذيؾ، ألنؾ تأخذ حذرؾ منو حذرًا كامبًل، ولؾ خطوط دفاع كبيرة جدًا، لما ترػ الشخص أنت ال ت

كافًرا وممحدا أو زنديًقا أو فاجًرا أو مشرًكا، وىو يتحدث أنت داخل حصف، أخذت حذرؾ، لؾ خطوط دفاع، كل 
 ليذا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:  شيء منتٍو، لكف مف ىذا الذؼ يمكف أف يضل الناس ؟ ىو الذؼ يدعي الديف،

 ))ِإنهَما َأَخاُؼ َعَمى ُأمهِتي اْْلَِئمهَة اْلُمِضمِّيَف((

وقد قيل: الخطر عمى الديف ال مف أعدائو، بل مف أدعيائو، رجل مثبًل ثقافتو اإلسبلمية ضعيفة جدًا، رأػ شخصًا 
قية، ولو مظير ديني، ىذا الجاىل مشكمتو ال لو زؼ ديني، يكذب، أو يبتز أمواؿ الناس، أو لو انحرافات أخبل

يكفر بيذا اإلنساف، يكفر بذلؾ الديف، ألف كل إنساف داعية، وىناؾ إنساف لو ميمة معاكسة، ماذا يسمى ؟ يصد 
عف سبيل هللا، فإذا تزّيف اإلنساف بزؼ ديني، وأساء لمناس أخذ دوًرا معاكًسا لمداعية، فإما أف تكوف مقربًا، أو إما 

ما أف تكوف منفرًا، إما أف تكوف أداة وصل، أو أداة فصل.أف تك ما أف تكوف محببًا، وا   وف مبعدًا، وا 
ىناؾ رجل اسمو روجيو غارودؼ، ىذا رجل كاف رئيس حزب أساس مبادئو اإللحاد في فرنسا، ثـ أسمـ، وسمعت 

ثـ أسمـ، وحسف إسبلمو، وفيما أنو قد حسف إسبلمو، وزار ىذه البمدة رئيس حزب أساس حزبو أنو ال إلو، سابقًا، 
سمعت يروؼ قصتو في الحرب العالمية الثانية وقع أسيرًا، وقد جاء أمر بجندؼ مغربي أف يقتمو، فامتنع ىذه 
الجندؼ المغربي عف قتمو، وقاؿ: أنا ال أقتل األسير، ديني يأمرني أال أقتل األسير، بقيت ىذه الكممة ثبلثيف عامًا 
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اإلسبلـ، اإلسبلـ يمنع أف يقتل فيو األسير، إلى أف حممو ىذا الموقف األخبلقي العقيدؼ تتفاعل مع وجدانو، ىذا 
الورع عمى أف يسمـ، وال تستغربوا ىناؾ أشخاص كثيروف سبب إسبلميـ موقف أخبلقي، يقوؿ لي مرة أحد 

حياتو، كاف طفبًل  إخواننا:عندما كاف صغيرًا دخل إلى المسجد فسرؽ حذاؤه، فأقسـ با لف يدخل بيت هللا في
صغيرًا، سمعو رجل مصلٍّ محسف، قاؿ لو: تعاؿ، اشترػ لو حذاء جديدًا، ىذا اإلنساف المحسف الذؼ اشترػ 
حذاء جديًدا لمف سرؽ حذاؤه كاف لو أثر بتحديد الديف إلى أبعد ما يكوف، موقف أخبلقي واحد ممكف أف يفعل بؾ 

رًا، أو مقربًا، أو مبعًدا محدًدا أو منفرِّا، أداة وصل، أو أداة قطع فعل السحر، فأنت وطد نفسؾ، فإما أف تكوف منف
 بعممؾ، فالكبلـ ليس لو قيمة أبدًا، ليذا قاؿ النبي الكريـ: 

 ))بعِت لمداراة الناس((

االستعانة بالمغة العربية تعني أف أستعيف عمى ىدايتيـ بمداراتيـ، قاؿ أحدىـ: عجبت مف النبي الكريـ، عجبت 
رؼ العبيد بمالو ليعتقيـ لما ال يشترؼ األحرار بمعروفو، المعروؼ لو أثر، إذا كنت داعية أنا أدلؾ عمى لمف يشت

 الطريق، سر المينة إذا كاف حولؾ جيراف أقرباء أصدقاء زمبلء، أخوؾ مثبًل، ابنؾ، أحسف لو.

وء تفاىـ بيف أختو وزوجيا مف أعرؼ أحد إخواننا الكراـ زار أختو مرة، فوجد أنو يوجد في البيت ضجيج، وىناؾ س
مف أجل المصروؼ، وكسوة، وىو دخمو محدود، ال يوجد معو،  300ليرة في الشير، ىي تطمب منو  300أجل 

أنا أدفعيا لؾ، وبقي شيء، فسكتا،  300لـ يقبل أف يعطييا، فأحبَّ األخ أف يعمل عمبًل صالحًا، قاؿ ألختو: 
هللا يرضى عميؾ، هللا يحفظؾ، ثاني شير، دفع، يقوؿ لي بالحرؼ ، أوؿ يـو بالشير، 300جاء أوؿ شير دفع 

الواحد: سادس شير قالت لو: يا أخي اعمل لنا درسًا ؟ قاؿ: كما تريديف، جمعت لو بناتيا، وبنات أختيا الثانية، 
وسبعة آخريف، أعطاىـ كل جمعة درس قرآف، ودرس حديث، وحفع قرآف، الدرس أصبح اآلف في حدود سنتيف أو 

ليرة في الشير، وبعد ستة  300بلث، أصبحوا يحفظوف القرآف، أصبحوا يتحجبوف، أتاىـ أزواج مؤمنوف، ىذه ث
ذا أردت أف تخدـ الناس فقط فاخدميـ، كف أخبلقيًا، كف ميذبًا، كف  أشير ِمف دفعيـ أصبح ىناؾ طمب لمحق، وا 

، بالبر يستعبد الحر، وبعد ذلؾ يحب محسنًا، كف موصبًل، ابف حياتؾ عمى البذؿ تر أف اإلنساف أصبح يحبؾ
دينؾ، وبعد ذلؾ يحب جامعؾ، بالتسمسل، أوؿ شيء يحبؾ، وبعد ذلؾ يقوؿ: وهللا ىذا اإلسبلـ، وبعد ذلؾ يحب 
جامعؾ، وبعد ذلؾ يقوؿ لؾ: ىل عندؾ شريط، وبعد ذلؾ أتصحبني معؾ إلى الجامع ؟ وبعد ذلؾ ترػ أنو أصبح 

لجامع، بعد محاوالت طويمة بعد باإلحساف، واإلقناع، واإلكراـ، حتى شعر أنو مف إخوانؾ، لـ يذىب أواًل إلى ا
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مجتمع مثالي، المؤمنوف مجتمعيـ مثالي، فإذا أردت أف تكوف داعية يجب أف تكوف محسنًا، النبي عميو الصبلة 
، والذ ، أنزؿ عميو الكتاب، والذؼ أنزؿ عميو الكتاب، والمعصـو ؼ يوحى إليو هللا والسبلـ يوحى إليو، وىو معصـو

 خاطبو فقاؿ: 

ـْ ِفي اْْلَ  ـْ َوَشاِوْرُى ـْ َواْسَتْغِفْر َلُي وا ِمْف َحْوِلَؾ َفاْعُف َعْنُي  ْمِر﴾﴿َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ

 [ 159] سورة آؿ عمراف: اآلية 

حى إليؾ، أنت بالذات لو كنت فظًا يعني أنت يا دمحم عمى عظمتؾ، وعمى عصمتؾ، وعمى نبوتؾ، وعمى أنو يو 
غميع القمب النفضوا مف حولؾ، فنحف مف نحف ؟ ليس لدينا ال عصمة، وال كتاب، وال وحي، فيجب أف نكوف في 

 أعمى درجات التيذيب واإلحساف والمطف، بالبر ُيستعَبد الحر، إذًا: 

 ))ِإنهَما َأَخاُؼ َعَمى ُأمهِتي اْْلَِئمهَة اْلُمِضمِّيَف((

ذا الحديث إجابة مف النبي الكريـ ألحد الصحابة، النبي الكريـ مف أصحابو ؟ مرت جنازة أحد الصحابة، قاؿ: ى
؟ يا  صمى هللا عميو و سمـإذا سكت ماذا يعني سكوت النبي  صمى هللا عميو و سمـلقد استراح الميت، النبي 

فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: إنما استراح إف  صمى هللا عميو و سمـإخواف يعني أف كبلمو صحيح، فما سكت النبي 
غفر لو، ىذه قاعدة فخذوىا: ما بعد الموت أخف مف الموت لممؤمف، وما بعد الموت أشقى مف الموت لمكافر، 
رجل يدرس فرضًا، وتنتيي الدراسة، ويأخذ الشيادة، ويتعيف، ويتزوج، بعد ما درس، وتعب، وأخذ الشيادة سابقًا، 

يرقى، أما إذا ارتكب جريمة يحاكـ محاكمة، فعمت أـ لـ تفعل، وبعد ذلؾ في الزنزانة، وبعد ذلؾ وليس اآلف طبعًا 
يوجد شنق، وبعد ذلؾ يوجد جينـ، فالمؤمف دائمًا في صعود، والكافر في تدىور، فالنبي ماذا قاؿ ؟ َعْف َأَنٍس 

 : ـَ  َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٍ َوَلْيَمٍة )َلَقْد ُأِخْفُت ِفي َّللاهِ َوَما ُيَخاُؼ َأَحٌد َوَلَقْد ُأوِذيُت ِفي َّللاهِ َوَما ُيْؤَذى َأَحٌد َوَلَقْد َأَتْت َعَميه ) ُِوَف ِمْف َبْيِف َيْو َِاَل
ـٌ َيْأُكُمُو ُذو َكِبٍد ِإَّله َشْيٌء ُيَواِريِو ِإْبُط ِباَلؿٍ   ((َوَما ِلي َوِلِباَلٍؿ َطَعا

 ] الترمذؼ،ابف ماجو [ 

قصر االستراحة عمى المغفرة فقط، اإللو غفر لؾ، أما إذا لـ يغفر لؾ فمو أف الناس جميعًا كانوا يحبونؾ، وهللُا ال 
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 يحبؾ فأنت أخسر الخاسريف، 

 ﴿ِإنهَما َأَنا َبَشٌر﴾

 [ 110] سورة الكيف: اآلية 

ي أف النبي بشر ؟ طبعًا ىو بشر، يتوصل منو إلى أنو يخطئ، يوجد أناس يفيموف ىذه اآلية فيمًا آخر، ماذا يعن
معنى الحديث السابق أف النبي عميو الصبلة والسبلـ تجرؼ عميو كل خصائص البشر، لو فرضنا أنو ال يخاؼ، 
ىل يسمى شجاعًا ؟ لو أنو ال يغضب ىل يسمى حميمًا ؟ لو أنو ال يجوع ىل يسمى صابرًا ؟ لو أنو ال يحب 

مى مياجرًا ؟ معنى أنو بشر، أؼ تجرؼ عميو كل خصائص البشر، ولوال لـ تجرؼ عميو كل وطنو ىل يس
 خصائص البشر لما كاف عظيمًا، ولما كاف بطبًل، ألنو يخاؼ قاؿ: 

ـٍ َوَلْيَمٍة ))َلَقْد ُأِخْفُت ِفي َّللاهِ َوَما ُيَخاُؼ َأَحٌد َوَلَقْد ُأوِذيُت ِفي َّللاهِ َوَما ُيْؤَذى َأَحٌد َوَلَقْد َأَتْت  ُِوَف ِمْف َبْيِف َيْو َعَميه َِاَل
ـٌ َيْأُكُمُو ُذو َكِبٍد ِإَّله َشْيٌء ُيَواِريِو ِإْبُط ِباَلٍؿ((  َوَما ِلي َوِلِباَلٍؿ َطَعا

ألنو يخاؼ، ويجوع، ويؤذػ، ىل يشعر بالحر ؟ طبعًا، اذىب إلى المدينة، وشاىد حرىا، أربعوف، خمسوف، 
ويحس بالجوع، ويغضب، ويحب وطنو، أحدىما وصف لو مكة أياـ الربيع فانيمرت  وستوف، يحس بالحرارة،

دمعة عمى خده الشريف، قاؿ لو: يا أصيل، ال تشوقنا، إذا كاف يحب مكة فقد تركيا متألًما، ولما خرج منيا قاؿ: 
نساف آخر، ويحب وهللا إنؾ ألحب ببلد هللا إلي، ولوال أف قومؾ أخرجوني ما خرجت، إذًا يحب وطنو مثل أؼ إ

 ، ىذا معنى: صمى هللا عميو و سمـأوالده، سيدنا إبراىيـ لما مات دمعت عينو 

 ﴿ِإنهَما َأَنا َبَشٌر﴾

، لكف لوال أف خصائص البشر تجرؼ عميو، ال يحب أف تكوف زوجتو  وليس معناه أنو يخطئ، ال، إنو معصـو
لدييا أوالد ؟ رحمة بيا، أكثر زوجاتو كف أرامل، وبعضيف فتية مثبًل ؟ طبعًا، لماذا أخذ نساء أرامل كبار السف، و 

كف دميمات، وبعضيف كاف ليف أوالد، إذا ىو إنساف، أليس بشرًا ؟ أال يتمنى زوجة فتية نضرة ؟ بمي، طبيعي، 
 ولكف أظير بطولتو، الحياة ليست متعة، الحياة أعماؿ صالحة.
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: إذا سمعتـ أف هللا جل وعبل   يقوؿ:أييا اإلخوة األكاـر

 ﴿ِإنهَما َأَنا َبَشٌر﴾

ليس معناىا أني أغمط ؟ ال، معناىا لوال أف خصائص البشر كميا بتفاصيميا تجرؼ عميو لما كنت عند هللا بيذا 
المقاـ العمي، ولما كنت ذا خمق عظيـ، يعني أنت تغضب إذا كاف األكل غير جاىز، لو دخل النبي إلى بيتو 

فأنت عندما تغضب ىو يغضب، ولكف ىو ذو خمق عظيـ، ىل عندكـ شيء ؟ الميـ صل عميو، ولـ يجد األكل، 
قالت: ال، قاؿ: أنا صائـ، ىل تفعل أنت ىذا ؟ تقيـ القيامة إذا لـ يجيز الطعاـ، ىو بشر تجرؼ عميو كل 

َـّ َسَمَمَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنَيا َزْوَج النَّ  ـَ َأْخَبَرْتَيا َعْف خصائص البشر، ىذا معنى قولو ملسو هيلع هللا ىلص، عف ُأ ِبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
ـْ َفَقاَؿ:  ـَ َأنَُّو َسِمَع ُخُصوَمًة ِبَباِب ُحْجَرِتِو َفَخَرَج ِإَلْيِي  َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ َفَمَعله َبْعَضكُ  نهُو َيْأِتيِني اْلَخْص َِْضَي َلُو ِبَذِلَؾ ))ِإنهَما َأَنا َبَشٌر َواِ  ـْ َأْف َيُكوَف َأْبَمَغ ِمْف َبْعٍض َفَأْحِسُب َأنهُو َصَدَؽ َفَأ
َِْطَعٌة ِمْف النهاِر َفْمَيْأُخْذَىا َأْو َفْمَيْتُرْكَيا(( ـٍ َفِإنهَما ِىَي   َفَمْف َََضْيُت َلُو ِبَحقِّ ُمْسِم

 مالؾ [  ] البخارؼ، مسمـ، النسائي، أبو داود، ابف ماجو، أحمد،

أنا أعد ىذه الحديث أصبًل مف أصوؿ الديف، حتى النبي عميو الصبلة والسبلـ إف حكـ لؾ، وتكمـ بفمو الشريف 
كممة تبّرئؾ مف حق أخيؾ المسمـ، وأنت لـ تكف كذلؾ فبل تنجو مف عذاب هللا، إذا لـ يخمصؾ النبي فيل الشيخ 

أف يخمصؾ فيل سوؼ يخمصؾ شيخ ؟ أحدىـ قاؿ سوؼ يخمصؾ ؟ كبلـ منطقي، إذا كاف النبي ال يستطيع 
إلخوانو ىكذا سمعت القصة، توفى أحد مرديو، فجاء المَمؾ مف أجل أف يحاسبو، فوجد رجبًل ضربو فخرج مف 
القبر، قاؿ: أمثل ىذا يسأؿ ؟ ىذا تمميذؼ، ما ىذه السحبة، إذا كاف النبي ال يستطيع أف يخمصؾ، أفيخمصؾ 

ال استقامتؾ، ابقوا واقعييف، وعممييف شيخ، ال وهللا، وهللا ال ي ال طاعتؾ ، وا  نجيؾ إال عممؾ الصالح، وا 
ذا كنت أنت  موضوعييف، الشيخ يقدـ لؾ الحق الصافي النقي، ويقدـ لؾ إنسًا روحيًا، وتنتيي ميمتو، يبيف لؾ، وا 

، ونحف والجنة أحببتو، وأصبح ىناؾ لقاء تشعر بإنس، ىذه ثابتة، المرء مع مف أحب، نكوف مع رسوؿ هللا
 كياتيف، لكف ال يخمصؾ مف ظبلمة، ال يخمصؾ، ىذا كبلـ قطعي.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : الترىيب مف أف يحقر المسمـ أخاه وترىيب ذي الوجييف 027 - 052الدرس )

 16-08-1992لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 م ميحرلا نمحرلا هللا بس

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، ونفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا، و ارزقنا اتباعو، 

طبًل، وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ وأرنا الباطل با
 الصالحيف.

، مف المنزلقات التي ينزلق فييا اإلنساف في عصٍر كثرت فيو االضطرابات والفتف والضغوط،  أييا اإلخوة األكاـر
 تعالى:  مف المنزلقات أف يكوف ذا وجييف وذا لسانيف، سموؾ مريح، قاؿ

ـْ﴾ ََاُلوا ِإنها َمَعُك ـْ  َذا َخَمْوا ِإَلى َشَياِطيِنِي ََاُلوا َآَمنها َواِ  َذا َلُقوا الهِذيَف َآَمُنوا   ﴿َواِ 

 أنتـ الحق معكـ، 

 (﴾04﴿ِإنهَما َنْحُف ُمْسَتْيِزُئوَف )

 )البقرة(

 أْؼ: إنما نحف مستيزؤوف بيؤالء، قاؿ تعالى:

ُ َيْسَتْيِزُئ ِبيِ  ـْ َيْعَمُيوَف )﴿َّللاه ـْ ِفي ُطْغَياِنِي ُى  (﴾05ـْ َوَيُمدُّ

 )البقرة(

أيضا الحظت أف سموؾ الوجييف، وذؼ المسانيف، ذؼ الموقفيف، ذؼ االتجاىيف، ذؼ التصوريف، سموؾ ىذا 
اإلنساف ال يتناسب مع اإليماف إطبلقا، المؤمف لو خط واضح، سريرتو كعبلنيتو، معتقده عمى لسانو، لسانو يترجـ 
معتقداتو، فبلحظت في حاالت كثيرة أف ىناؾ انزالقا نحو ىذا السموؾ، وطالعت كتاب الترغيب والترىيب لئلماـ 

وىو مف أثمف كتب الحديث، ىذا الكتاب بني عمى الترغيب والترىيب، أنا قبل شير  -رحمو هللا تعالى  -المنذرؼ 
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والثبلثاء، نأخذ كل يـو فصبل، فصبل في الترغيب،  تقريبا أدّرسو بعد صبلة فجر كل يـو السبت واألحد واالثنيف
وفصبل في الترىيب، ىو أربعة أجزاء، لو مختصر اختصاره مخّل، فرؽ كبير جدا بيف اختصاره وأصمو، لذلؾ 
ربما ال تجد في االختصار شيئا يشدؾ إليو، ألف اختصاره كما قاؿ بعض العمماء اختصار مخّل، فأنا عدت إلى 

 في الترغيب والترىيب أييا اإلخوة بابا عنوانو: ترىيب ذؼ الوجييف وذؼ المسانيف. أصل الكتاب، ووجدت

أحيانا اإلنساف بدافع مف ذكاء، أو دافع مف مصمحة، أو لينعش عممو، أو يريد يسّمـ نفسو، أو يرغب أال يكوف 
الحقيقة ال إلى ىؤالء عنده أعداء إطبلقا، فيرضي ىؤالء، ويرضي ىؤالء، يجامل ىؤالء، ويجامل ىؤالء، وىو في 

وال إلى ىؤالء، ىذا اإلنساف ذو الوجييف، وذو المسانيف، يا ترػ ىو مؤمف ؟ وهللِا ما ىذا ىو اإليماف، ىل ىو 
كافر ؟ ال وهللا، عنده عواطف دينية، حينما أخذ ىاذيف االتجاىيف المتناقضيف، وجامل ىؤالء، وجامل ىؤالء ضيع 

ه، وال ىؤالء قبموه، لذلؾ ىناؾ أحاديث صحيحة وعديدة تحذر، وترىب مف أف نفسو، وفقد ىويتو، ال ىؤالء قبمو 
 يكوف اإلنساف ذا وجييف.

طبعا أحيانا يكوف في الحديث فقرة واحدة تعني موضوعنا، وفقرات كثيرة عولجت في مواطف أخرػ، وفي أوقات 
 أخرػ.

ـَ َقاَؿ: ))َتِجُدوَف النَّاَس َمَعاِدَف((، يعني أصنافا فَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ   َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
مختمفة، ومف باب الطرفة أقوؿ: فبلف ذىب مف عيار أربعة وعشريف، وفبلف ذىب ولكف عيار ثمانية عشر، 

، وفبلف نحاس وفبلف ذىب ولكف عيار ستة عشر، فبلف ذىب عيار أحد عشر، وفبلف نحاس مطمي بالذىب
ممّمع، وفبلف حديد، الناس معادف، ىناؾ معادف ثمينة، ومعادف خسيسة، ىناؾ إنساف بالمعاممة يزداد تألقا، 
وباالحتكاؾ يزداد ورعا، وبالسفر يزداد كماال، وبتعاممؾ معو بالدرىـ والدينار يزداد عفة، وكرما، وىناؾ إنساف عند 

لدينار ال يرضيؾ، أما إذا سافرت معو ال يرضيؾ، أما إذا جاورتو ال بعٍد يرضيؾ، أما إذا عاممتو بالدرىـ وا
يرضيؾ، فالبطولة ال أف يرضى الناس عنؾ عف بعٍد، أخي نحف لما نتشارؾ نغضب، ما ىذا الديف إًذا ؟ ديننا ال 
ة، يظير إال بالشراكة، إذا كنت جيدا مف دوف شراكة، ومف دوف جوار، ومف دوف سفر، ومف دوف تعامل بالماد
فأنت لست جيدا، لكف أنت جيد إذا صمدت عمى المحاككة بالدرىـ والدينار، أنت جيد إذا أثنى الناس عنؾ في 
السفر، أنت جيد إذا جاورت الناس فأثنوا عمى جوارؾ، فمذلؾ أييا اإلخوة عف بعٍد ال ُيعرؼ اإلنساف، ال يعرؼ إال 

فو ؟ قاؿ: نعـ أعرفو، قاؿ: ىل جاورتو ؟ قاؿ: ال، قاؿ: بالمحاككة، وىذا ما فعمو سيدنا عمر، قاؿ ألحدىـ: أتعر 
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 ىل حاككتو بالدرىـ والدينار ؟ قاؿ: ال، قاؿ: ىل سافرت معو ؟ قاؿ لو: ال، قاؿ: أنت ال تعرفو.

ـِ ِإَذا َفِقُيوا، َوَتجِ  ْساَل ـْ ِفي اإلِْ ـْ ِفي اْلَجاِىِميهِة ِخَياُرُى ْأِف ))َتِجُدوَف النهاَس َمَعاِدَف، ِخَياُرُى ُدوَف َخْيَر النهاِس ِفي َىَذا الشه
ـْ َلُو َكَراِىَيًة َوَتِجُدوَف َشره النهاِس َذا اْلَوْجَيْيِف الهِذي َيْأِتي َىُؤََّلِء ِبَوْجٍو َوَيْأِتي َىُؤََّل  ُى  ِء ِبَوْجٍو((َأَشده

عنده شيامة، عنده مبلحظة ميمة، حتى الذؼ قبل أف يصمي، قبل أف يصطمح مع هللا عنده مكاـر أخبلؽ، 
 مروءة، عنده رحمة، 

ـِ ِإَذا َفِقُيوا(( ْساَل ـْ ِفي اإلِْ ـْ ِفي اْلَجاِىِميهِة ِخَياُرُى  ))ِخَياُرُى

ىذا المعدف الطيب إذا جاءه العمـ فيو شيء رائع جدا، معدف طيب مف دوف عمـ، يفعل عمبل صالحا وآخر سيئا، 
، وىو يجيميا أنيا معاص، فما أروع ذا الطوية الطيبة إذا جيد، ىو شيـ، كريـ، لكنو مرتكب ليعض المعاصي

 تعمـ أمر دينو، ما أروع النفس الطاىرة إذا عرفت ربيا، ما أروع النفس البريئة النظيفة إذا أقبمت عمى هللا عزوجل، 

ـْ َلُو َكَراِىَيًة َوَتِجُدوَف شَ  ُى ْأِف َأَشده ره النهاِس َذا اْلَوْجَيْيِف، الهِذي َيْأِتي َىُؤََّلِء ))َوَتِجُدوَف َخْيَر النهاِس ِفي َىَذا الشه
 ِبَوْجٍو َوَيْأِتي َىُؤََّلِء ِبَوْجٍو((

إذا اقترب مف الكفار الفجار مف أىل الدنيا وأثنى عمييـ فقد أغضب هللا عزوجل، أحيانا الفاسق عنده وحشة، فإذا 
ف نفسو، المؤمف إذا أثنى عمى الفاسق يقوؿ حاءه مؤمف أثنى عميو يطمئف، أنت طمعتو، أنت جعمتو يرضى ع

 النبي الكريـ: 

 ))إف هللا ليغضب إذا ُمدح الفاسق (( 

إذا أثنيت عمى الفاسق أقررتو عمى فسقو، وأعطيتو إشارة، قاؿ لؾ: نحف مضطروف، الفاسق دائما عنده حالة قمق، 
عمى عممو، وأقره عمى انحرافو أو عمى حالة عدـ توازف، فطرتو تعذبو دائما، فإذا لقي مؤمنا، وطمأنو وأثنى 

تقصيره ىذا المؤمف يكوف قد غّشو، وورطو ودفعو إلى مزيد مف ىذا العمل، فمذلؾ ذو الوجييف ال يكوف عند هللا 
 وجييا، وذو المسانيف ال يكوف عند هللا وجييا.
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ذا مدحت الفاسق وىناؾ مؤمف موجود معؾ، وىذا المؤمف يثق بؾ، فم ما مدحت الفاسق اختل ال تنسوا ىذا، وا 
ف لـ يصدقؾ خسرتو، يقوؿ لؾ: ما ىذا الدجل ؟ إف صدقؾ ضيعتو،  توازف ىذا المؤمف، إف صدقؾ ضيعتو، وا 
إنساف ال يصمي، إنساف شارب لمخمر، إنساف مقصر، إنساف عقيدتو فييا زيغ، إنساف مبتدع، تثني عميو، فإف 

ذا كذبؾ خسرتو.  صدقؾ أضممتو، وا 

أنا أعاني أحيانا في عقود القراف، تجد الخطباء في عقود القراف دوف تحقق، ودوف معرفة يمقوف فمذلؾ أييا اإلخوة 
بالمدائح جزافا، و بالثناء غير المتحفع عمى الشاب والشابة، العروسيف، أنت لست متأكدا، وىناؾ مف يعرفيـ، 

 عند ىؤالء، فإذا وضعت عممؾ ومكانتؾ الدينية موضع شؾ ُىّزْت مكانتؾ، و ُىّزْت صورتؾ 

 ))إف هللا ليغضب إذا ُمدح الفاسق (( 

إذا مدحت الفاسق أوىمت الناس أنو عمى حق، أوىمت السذج أنو عمى حق، و خسرت األذكياء، األذكياء ال 
 ينطمي عمييـ ىذا المديح، حينما يرونؾ تمدح فاسقا تسقط مف أعينيـ، خسرت ىؤالء.

صحيح، أمامو نموذجاف ؛ أمامو إنساف بسيط يسمِّـ لو، ليس لو ىذه  أنا أقوؿ كممة: إذا تكمـ اإلنساف شيئا غير
القدرة ليكتشف خطأه، عنده ثقة، وأمامو إنساف ذكي دقيق، البسيط غششتو، والذكي خسرتو، فأنت خسرت عمى 
جبيتيف، األوؿ البسيط الذؼ صدقؾ ووثق بؾ غششتو، والذكي الحصيف خسرتو، أما إذا تكممت الحق، وحرصت 

 تقوؿ الحق، ولو كاف الثمف باىظا، إنؾ ترقى عند الناس. عمى أف

 إًذا: 

ـْ َلُو َكَراِىَيًة َوَتِجُدوَف َشره النهاِس َذا اْلَوْجَيْيِف،  ُى ْأِف َأَشده الهِذي َيْأِتي َىُؤََّلِء ))َوَتِجُدوَف َخْيَر النهاِس ِفي َىَذا الشه
 ِبَوْجٍو َوَيْأِتي َىُؤََّلِء ِبَوْجٍو((

 بير العامي: أعِطو جممو ، َمف أخذ أمي عمي، ىذه ال آية وال حديث، كبلـ الجيمة.بالتع

أحيانا مصيبة المصائب أف ثمة أقواال ال ىي آيات، وال أحاديث وال ِحكـ وال أقواؿ الصحابة، وال أقواؿ التابعيف، 
ثبل: " امش في جنازة، وال تمش وال أقواؿ عمماء، ىي أقواؿ أناس منافقيف، أقواؿ أناس ضعفاء النفوس، يقوؿ لؾ م

 في زواجة "، ما ىذا ؟ ىذا توجيو مف ؟ النبي الكريـ يقوؿ: 
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 )) أفضل شفاعة أف تشف َ بيف اِنيف في نكاح ((

صمى هللا إذا سعيت في زواج شاب مؤمف مف شابة مؤمنة فيذا أعظـ عمل عند رسوؿ هللا، فأنا أدع قوؿ النبي 
 ة الساذجة البسطاء دىماء الناس وسوقتيـ ؟! والتفت إلى قوؿ العام عميو و سمـ

خطورة ذو الوجييف أنو حينما يمتقي بالمؤمنيف، و يثني عمييـ، يظنونو مؤمنا، فيعطونو بعض أسرارىـ، وحينما 
ذا لقي الكفار أعطاىـ أسرار  يمتقي مع الكفار قد ينقل ليـ أسرار المؤمنيف، نقاط ضعفيـ، مشكبلت فيما بينيـ، وا 

ىذا اخطر عمبل مف النماـ، النماـ ينقل كبلـ شخص إلى شخص، أما ىذا فنماـ مزدوج، ينقل كبلـ المؤمنيف، 
 ىؤالء ليؤالء، وكبلـ ىؤالء ليؤالء.

لوال أني الحظت أناسا كثيريف يقفوف مواقف متناقضة، يجمس مع المؤمنيف، فيقوؿ: ما شاء هللا، ىذا ىو الديف، 
فسو، يثني عمييـ، وعمى ذكائيـ، وعمى حصافتيـ، وىـ ال يصمُّوف، تركوا يثني، وتبلحظو مع أىل الدنيا الشيء ن

 الديف، وأمواليـ كميا بالربا، نساؤىـ كاسيات عاريات، يجمس معيـ فينسجـ.

أنا أقوؿ كممة: إذا وجدت نفسؾ منسجما انسجاما تاما مع إنساف تارؾ لمصبلة أو دينو رقيق أو دخمو حراـ، وهللِا 
دا، معنى ذلؾ أنو ليس عندؾ ىذه الطيارة النفسية، ال ىذا السمو الذؼ يجعمؾ تأبى أف ىذه عبلمة خطيرة ج

تكوف معيـ، العبلقات الحميمة التي يقيميا المؤمنوف مع أىل الدنيا ىذه مؤشر ليس في صالحيـ، أنت ال بد أف 
هللا ! في بعض  تكره تارؾ الصبلة، يجب أف تشعر أف ىذا الذؼ ال يطيع هللا عزوجل ال شأف لو، سبحاف

األحاديث أف هللا عزوجل أرسل مبلئكة إلىبلؾ بمد، قالوا: يا رب، إف فيا رجبل صالحا، قاؿ: بو فابدؤوا، يا رب 
لماذا ؟ قاؿ: ألف وجيو ال يتمعر إذا رأػ المنكر، أنت أليس لؾ ىذه الغيرة عمى الديف ؟ شخص نساؤه سافرات، 

ال تنصحو إطبلقا، تريد أف تمرر مصمحتؾ معو، ىذه الحالة حالة تارؾ لمصبلة، تحبو، و توّده، و تزوره، و 
 مرضية.

فمذلؾ أييا حتى يزداد المؤمنوف ترابطا، حتى يشعر المؤمف بقيمتو، ال بد أف يكوف ذا وجو واحد، ولساف واحد، 
ى درجة مف : أتحبني ؟ فقاؿ لو: وهللِا ال أحبؾ، صريح، الصحابة الكراـ كانوا عمى أعمtقاؿ رجل لسيدنا عمر 
 الوضوح والجرأة.
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حديث آخر، ولكف عندنا ىنا مبلحظة قبل أف ننتقل إلى حديث آخر، لو فرضنا أنؾ تعرؼ أف بيف ىاتيف 
األسرتيف خصاما، وذىبت إلى أوؿ أسرة، وقمت ليـ: وهللِا األسرة الفبلنية يحبونكـ، وىـ حريصوف عمى رضاكـ، 

معاكسا عند األسرة الثانية، وهللا الجماعة أيضا دعوكـ ويحبونكـ، ىذا  ولـ يتكمموا عنكـ وال كممة، وتكممت كبلما
، أنت مف أجل اإلصبلح يمكف أف صمى هللا عميو و سمـالوضع اإلصبلحي ال ينطبق عميو حديث رسوؿ هللا 

تخفي بعض الحقائق، يمكف أال تنقل بعض الكممات، ىنا في ىذا الموضع والموطف ال ينبغي أف تكوف 
قة بيف األسرتيف، فأغفل كل شيء سيئ، وأبرز كل شيء حسف، موضوعيا،  لو كنت موضوعيا لبعدت الشُّ

 والحسف زيِّنو، وبادر بو قميبل حتى يميف القمب.

أنا أشعر أحيانا لو فرضنا أف ثمة خصاما زوجيا، تسمع مف والد الزوجة أنيا ال تريد زوجيا إطبلقا، وتسمع مف 
زوج: وهللِا إنيا لتحبؾ، وحريصة أف ترجع إليؾ، وتتمنى أف تكوف معؾ، وذكرت الزوج أنو ال يريدىا، لو قمت لم

كبلما آخر لمزوج مشابيا، أو لمزوجة مشابيا، كذلؾ ىو حريص عميِؾ، فماؿ قمبيا إليو، وماؿ قمبو إلييا، ففي 
يوة، ىذه موضوع اإلصبلح لو كنت موضوعيا، لو نقمت نقبل أمينا ما قالو الزوج في حق صاحبو الزدادت ال

 حاالت نادرة، لف تصمح بيف الناس إال إذ أغفمت السمبيات، وأدرجت اإليجابيات.
ِ ْبِف ُعَمَر َعْف َأِبيِو َقاَؿ ُأَناٌس اِلْبِف ُعَمَر:   َعْف ُمَحمَِّد ْبِف َزْيِد ْبِف َعْبِد َّللاَّ

ـْ ِخاَلَؼ َما َنَتكَ  ًَا(())ِإنها َنْدُخُل َعَمى ُسْمَطاِنَنا َفَنُقوُؿ َلُي َىا ِنَفا ََاَؿ: ُكنها َنُعدُّ  ، ـْ ـُ ِإَذا َخَرْجَنا ِمْف ِعْنِدِى  مه

 )البخارؼ(

 إذا دخمنا عميو نقوؿ لو كبلما بخبلؼ ما نتكمـ إذا خرجنا مف عنده.

مثبل، دخل أحدىـ عمى موظف بأدب بالغ، واحترمو احتراما شديدا، أطاؿ هللا عمركـ، ما شاء هللا، كل أعمالؾ 
رج مف عنده وىو يمعنو، ىذا ليس سموؾ المؤمف، إف رأيت مف الحكمة أف تمدحو، أو تحترمو فبل مانع، حكيمة، خ

ذا خرجت مف عنده عممت عمبل، أو أما وأنت في  لكف ال تسبو بعد ذلؾ، أما وأنت في حضرتو تثني عميو، وا 
ذا خرجت مف عنده عممت عمبل، أو حركت أصابعؾ حركة، أو ت كممت بكممات توحي بأنؾ حضرتو تثني عميو، وا 

 ال تحترمو، ىذا ليس مف أخبلؽ المؤمف أبدا.
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ِ ْبِف ُعَمَر َعْف َأِبيِو   َقاَؿ ُأَناٌس اِلْبِف ُعَمَر: -وىو عبد الو بف عمر  –َعْف ُمَحمَِّد ْبِف َزْيِد ْبِف َعْبِد َّللاَّ

ـْ ِخاَلَؼ َما نَ  ًَا(())ِإنها َنْدُخُل َعَمى ُسْمَطاِنَنا َفَنُقوُؿ َلُي َىا ِنَفا ََاَؿ: ُكنها َنُعدُّ  ، ـْ ـُ ِإَذا َخَرْجَنا ِمْف ِعْنِدِى  َتَكمه

 )البخارؼ(

ْعَثاِء َقاَؿ: ِقيَل اِلْبِف ُعَمَر:   وفي رواية ابف ماجو َعْف َأِبي الشَّ

ُ َعَمْيِو ))ِإنها َنْدُخُل َعَمى ُأَمَراِئَنا َفَنُقوُؿ اْلَقْوَؿ َفِإَذا َخَرْجَنا َُْمَنا َغْيَرُه ََ  اَؿ ُكنها َنُعدُّ َذِلَؾ َعَمى َعْيِد َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
َفاَؽ(( ـَ النِّ  َوَسمه

 )ابف ماجو(

 إذا تكممت بكبلـ، و خرجت وتكممت بكبلـ آخر، فيذا كما قاؿ عنو سيدنا ابف عمر: 

َفاَؽ(( ))ُكنها َنُعدُّ َذِلَؾ َعَمى َعْيِد َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ  ـَ النِّ  َعَمْيِو َوَسمه

 يقوؿ:  صمى هللا عميو و سمـوعف سعد بف أبي وقاص رضي هللا عنو قاؿ: سمعت رسوؿ هللا 

ْنَيا َيْأِتي َيْوـَ اْلِقَياَمِة َوَلُو َوْجَياِف ِمْف َناٍر ((  ))ُذو اْلَوْجَيْيِف ِفي الدُّ

معؾ الحق، تماـ، تكمـ الثاني فقاؿ لو: معؾ الحق،  رجبلف متخاصماف وقفا أماـ قاض، تكمـ األوؿ فقاؿ لو:
سمعتو زوجتو مف وراء الستار تقوؿ لو: يا فبلف، ما ىذا الحكـ ؟ فقاؿ: وهللِا معِؾ حق أنت أيضا، لؾ وجياف أو 

 ثبلثة أو أربعة، ليس ىذا مف أخبلؽ المؤمف.

 يقوؿ:  و و سمـصمى هللا عميعف سعد بف أبي وقاص رضي هللا عنو قاؿ: سمعت رسوؿ هللا 

ْنَيا َيْأِتي َيْوـَ اْلِقَياَمِة َوَلُو َوْجَياِف ِمْف َناٍر ((  ))ُذو اْلَوْجَيْيِف ِفي الدُّ

 )رواه الطبراني في األوسط(
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إًذا دائما عّود نفسؾ أف يكوف لؾ موقف واحد، لساف واحد، عقيدة واحدة، لكف أقوؿ لؾ: يمكف أف ترػ إنسانا 
أف تنصحو، وال أف تذمو، فبل مانع، اصمت، أما إذا مدحتو فيذا نفاؽ، إف كنت أضعف قويا، ليس في إمكانؾ 

ذا سكت فبل يمومؾ أحد، أما إذا تكممت بخبلؼ قناعتؾ  مف أف تنصح قويا، أو أف تذمو فعميؾ أف تسكت، وا 
 عندئذ تظير منافقا.

: َعْف َعمَّاِر ْبِف َياِسٍر َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ  ـَ   َعَمْيِو َوَسمَّ

ْنَيا َكاَف َلُو َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِلَساَناِف ِمْف َناٍر((  ))َمْف َكاَف َلُو َوْجَياِف ِفي الدُّ

 )أبو داود(

 اآلية الكريمة: 

ـْ ِبُمْؤِمِنيَف ) ـِ اآْلَِخِر َوَما ُى اِدُعوَف َّللاهَ َوالهِذيَف َآَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَف ( ُيخَ 8﴿َوِمَف النهاِس َمْف َيُقوُؿ َآَمنها ِباَّللهِ َوِباْلَيْو
ـْ َوَما َيْشُعُروَف ) ـٌ ِبَما َكاُنوا َيْكِذُبوَف )9ِإَّله َأْنُفَسُي ـْ َعَذاٌب َأِلي ُ َمَرضًا َوَلُي ـُ َّللاه ـْ َمَرٌض َفَزاَدُى  (﴾00( ِفي َُُموِبِي

 (10 – 8)البقرة: 

ـَ قاؿ: وروؼ عف أس رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا   َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ ِلَساَنْيِف ِمْف َناٍر(( ْنَيا َجَعَل َّللاه  ))َمْف َكاَف َذا ِلَساَنْيِف ِفي الدُّ

 لذلؾ أييا اإلخوة، ال شيء يسقطؾ عند هللا، و عند الناس كاف تكوف ذا وجييف، وذا لسانيف.

دائما الشخص الذؼ ترىبو لو  –تقرب أجبل، و ربما إذا قمت الحق دائما أقوؿ لكـ: كممة الحق ال تقطع رزقا و ال 
نصحتو ألحبؾ، ولو نافقتو ألحتقرؾ، عمى خبلؼ ما تظف، إذا نصحتو بأدب، لست مكمفا أف تكوف وقحا، قاؿ 
ـَ الغمظة يا أخي ؟ لقد أرسل هللا مف ىو خير منؾ إلى مف  أحدىـ لخميفة: إني سأنصحؾ وأغمع عميؾ، قاؿ لو: ول

 شر مني، أرسل موسى إلى فرعوف، ومع ذلؾ قاؿ لو: ىو
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ُر َأْو َيْخَشى ) نًا َلَعمهُو َيَتَذكه ََْوًَّل َليِّ  (﴾44﴿َفُقوََّل َلُو 

 )طو(

يمكف أف تنصح إنسانا بأدب جـ، وفي التاريخ اإلسبلمي عندنا مواقف مشرفة جدا، مف عمماء حينما نصحوا 
فو با عزوجل،  الخمفاء، رجعوا إلى رشدىـ، واستفادوا مف ىذه النصيحة، أحيانا يمتقي إنساف مع مدير ناحية، خوِّ

قل لو: كل موقف تقفو سوؼ ُتسأؿ عنو، اإلنساف حينما يكوف قويا قوتو تجعمو يتمادػ، أما إذا بينت لو أف ثمة 
أف تثني انصح، مسؤولية، وحسابا دقيقا، ىذا الذؼ أكمت حقو لف يسامحؾ عند هللا عزوجل، إلٌو عظيـ، فأنت بدؿ 

لذلؾ مف أعاف ظالما سّمطو هللا عميو، مف أعاف ظالما ليظير هللا آياتو يجعل ىذا الذؼ أعاف الظالـ أوؿ ضحاياه، 
 مف أعاف ظالما ولو بشطر كممة جاء يـو القيامة مكتوبا عمى جبينو: آيس مف رحمة هللا.

 عمى أسماعكـ سريعا:إًذا أحاديث الترىيب مف ذؼ الوجييف ومف ذؼ المسانيف أعيدىا 

ـَ َقاَؿ:   َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـِ ِإَذا َفِقُيوا، َوَتِجُدوَف َخيْ  ْساَل ـْ ِفي اإلِْ ـْ ِفي اْلَجاِىِميهِة ِخَياُرُى ْأِف َر ال))َتِجُدوَف النهاَس َمَعاِدَف، ِخَياُرُى نهاِس ِفي َىَذا الشه
ـْ َلُو َكَراِىَيًة َوَتِجُدوَف َشره النهاِس َذا اْلَوْجَيْيِف الهِذي َيْأِتي َىُؤََّلِء ِبَوْجٍو َوَيْأِتي َىُؤََّل  ُى  ِء ِبَوْجٍو((َأَشده

ِ ْبِف ُعَمَر َعْف َأِبيِو قَ   اَؿ ُأَناٌس اِلْبِف ُعَمَر: والحديث الثاني: َعْف ُمَحمَِّد ْبِف َزْيِد ْبِف َعْبِد َّللاَّ

ََاَؿ: ُكنها   ، ـْ ـُ ِإَذا َخَرْجَنا ِمْف ِعْنِدِى ـْ ِخاَلَؼ َما َنَتَكمه ًَا(())ِإنها َنْدُخُل َعَمى ُسْمَطاِنَنا َفَنُقوُؿ َلُي َىا ِنَفا  َنُعدُّ

 َيُقوُؿ:  صمى هللا عميو و سمـ وَعْف َسْعِد ْبِف َأِبي َوقَّاٍص َرِضَي هللُا عنُو َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ هللاِ 

ْنَيا َيْأِتي َيْوـَ اْلِقَياَمِة َوَلُو َوْجَياِف ِمْف َناٍر ((  ))ُذو اْلَوْجَيْيِف ِفي الدُّ

 : ـَ  وَعْف َعمَّاِر ْبِف َياِسٍر َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ْنَيا َكاَف َلُو َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِلَساَناِف ِمْف َناٍر(())َمْف َكاَف َلُو َوْجَياِف ِفي الدُّ 
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ـَ قاؿ:   وروؼ عف أس رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ ِلَساَنْيِف ِمْف َناٍر(( ْنَيا َجَعَل َّللاه  ))َمْف َكاَف َذا ِلَساَنْيِف ِفي الدُّ

د والمتف ترىب وتخوؼ مف أف يقف اإلنساف موقفيف متناقضيف، لو ىذه خمسة أحاديث شريفة وصحيحة السن
موقف معمف، وموقف باطف، لو مظير ولو مخَبر، لو سريرة ولو عبلنية، مع ىؤالء، مع ىؤالء، يمدح ىؤالء، 
 ويتيـ خصوميـ، ويأتي خصوميـ فيمدحيـ ويتيـ آلخريف، ىذا السموؾ سموؾ ال يتوافق مع اإليماف إطبلقا.

مف ىذا اإلصبلح بيف أسرتيف، بيـ أخويف، بيف شريكيف، بإمكانكـ أف تسكت عف الكممات القاسية التي استثنينا 
قاليا األوؿ في حق الثاني، وأف تأخذ مف بعض كبلميـ، وأف تبالغ فبل مانع، فمعل قمب األوؿ يميف لمثاني، 

 وىكذا.
 يف.ىذا الباب األوؿ الترىيب مف أف يكوف اإلنساف ذا وجييف وذا لسان

والباب الثاني الترىيب مف احتقار المسمـ ألخيو المسمـ، وىذا أيضا مرض شائع بيف بعض المؤمنيف، ىو مقتنع 
 أنو عمى حق، وما سواه عمى باطل.

: ـَ  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َعَمى َبْي َِ َبْعٍض َوُكوُنوا ِعَباَد َّللاهِ ِإْخَواًنا اْلُمْسمِ ))ََّل َتَحاَسُدوا َوََّل َتَناَجُشوا  ـُ َوََّل َتَباَغُضوا َوََّل َتَداَبُروا َوََّل َيِب َْ َبْعُضُك
ـِ ََّل َيْظِمُمُو َوََّل َيْخُذُلُو َوََّل َيْحِقُرُه التهْقَوى َىاُىَنا َوُيِشيُر ِإَلى َصْدرِِه َِاَلَث َمره  رِّ  اٍت َأُخو اْلُمْسِم ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمْف الشه

ـٌ َدُمُو َوَماُلُو َوِعْرُضُو((  ـِ َحَرا ـِ َعَمى اْلُمْسِم ـَ ُكلُّ اْلُمْسِم  َأْف َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسِم

 )مسمـ(

اإلنساف قد يكوف مؤمنا غنيا، فإذا احتقر مؤمنا فقيرا ما الذؼ يحصل ؟ قد يكوف ىذا الفقير أقرب إلى هللا مف ىذا 
لغني، قد يكوف ىذا الفقير أشد إخبلصا، قد يكوف ىذا الفقير أشد ورعا، قد يكوف ىذا الفقير أقرب إلى هللا ا

عزوجل، فإذا احتقرتو وىو أرقى منؾ إلى هللا عزوجل عندئذ تصاب بخيبة أمل كبيرة جدا، أحيانا اإلنساف عمى 
تحتقره، فتفاجأ في  –بالمغة العامية  –ة ( مستوػ الدراسة يكوف الطالب ىادئا ال يحب الضجيج وال ) البيور 

االمتحاف أنو األوؿ، حينما تفاجأ أف ىذا الذؼ تحتقره قد سبقؾ ىذا حالة اسميا خيبة أمل ُمرة، فالمؤمف حتى ال 
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 يتفاجأ ال يحتقر أخاه المسمـ، 

ـِ ََّل َيْظِمُمُو َوََّل َيْخُذُلُو َوََّل َيْحِقُرُه  ـُ َأُخو اْلُمْسِم التهْقَوى َىاُىَنا َوُيِشيُر ِإَلى َصْدرِِه َِاَلَث َمرهاٍت ِبَحْسِب اْمِرٍئ ))اْلُمْسِم
ـٌ َدُمُو َوَماُلُو َوِعْرُضُو((  ـِ َحَرا ـِ َعَمى اْلُمْسِم ـَ ُكلُّ اْلُمْسِم رِّ َأْف َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسِم  ِمْف الشه

 )رواه مسمـ(

 اآلية الكريمة: 

َِعَ  َعِتَيا َكاِذَبٌة )0ُة )﴿ِإَذا َوَََعِت اْلَوا  (﴾3( َخاِفَضٌة َراِفَعٌة )2( َلْيَس ِلَوَْ

 (3 – 1)الواقعة: 

عندنا مقاييس في الدنيا، والناس تعارفوا عمى ىذه المقاييس، مقياس الماؿ، مقياس الوجاىة، مقياس الذكاء، 
مف أدراكـ أف هللا عزوجل  مقياس الجماؿ، مقياس الصحة، مقياس النسب، مقياس القوة، ىذه كميا مقاييس، لكف

ال يعترؼ عمى كل ىذه المقاييس، و ليس عنده إال مقياس واحد، وىو التقوػ والطاعة، وسوؼ نأتي عمى بعض 
 األحاديث في ىذا المعنى.

 ىذا الحديث األوؿ رواه مسمـ،

ـِ  ـَ ُكلُّ اْلُمْسِم رِّ َأْف َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسِم ـٌ َدُمُو َوَماُلُو َوِعْرُضُو(( ))ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمْف الشه ـِ َحَرا  َعَمى اْلُمْسِم

ومعنى عرضو سمعتو، إذا سئمت عف أخيؾ المسمـ وقمت: ذمتو ليس تامة، أيف أنت ؟ مؤمف قميل ذمة ؟ أنت 
اتيمتو بأقدس ما عنده، أنت اتيمتو في دينو، تقوؿ: ليس لي بو ثقة، حينما تتيـ مؤمنا صادقا فقد وقعت في إثـ 

 ، مف أساء الظف بأخيو فقد أساء الظف بربو.كبير

ِ ْبِف َمْسُعوٍد َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ   الحديث الثاني، وىذا الحديث دقيق جدا، رواه مسمـ أيضا والترمذؼ، َعْف َعْبِد َّللاَّ
ـَ َقاَؿ:   َعَمْيِو َوَسمَّ
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َِْقاؿُ  ْمِبِو ِم ُجَل ُيِحبُّ َأْف َيُكوَف َِْوُبُو َحَسًنا، َوَنْعُمُو  ))ََّل َيْدُخُل اْلَجنهَة َمْف َكاَف ِفي ََ ََاَؿ َرُجٌل: ِإفه الره َذرهٍة ِمْف ِكْبٍر، 
، َوَغْمُط النهاِس(( ََاَؿ: ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ، اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحقِّ  َحَسَنًة، 

 )رواه مسمـ والترمذؼ(

 ية  عزوجل،ألف الكبر يتناقض مع العبود

ُجَل ُيِحبُّ َأْف َيُكوَف َِْوُبُو َحَسًنا (( ََاَؿ َرُجٌل: ِإفه الره (( 

نظيفا، يحب األناقة، يحب االنسجاـ في األلواف، يحب أف يكوف مظيره أنيقا، ولكنو ليس متكبرا، ال يحب المظير 
 السيئ، 

ُجَل ُيِحبُّ َأْف َيُكوَف َِْوبُ  ََاَؿ َرُجٌل: ِإفه الره ََاَؿ: ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ(())  ُو َحَسًنا، َوَنْعُمُو َحَسَنًة، 

يحبؾ نظيفا، أنيقا، صاحب ذوؽ، تمبس سرواال مف دوف جوارب، ونعل مف غير شسع وال خيوط، ولو لحية، 
لديف، ليس ويدعي أنو صاحب ديف، ىذا ال يجوز، أنت مظنة صبلح، ىذا مظير ال يميق بمؤمف، أنت تمثل ا

 شرطا أف يكوف لباسؾ غاليا، البس أرخص الثياب، لكف تكوف فييا نظافة، وشيء مما تعارؼ الناس أنو مقبوؿ،

ََاَؿ: ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيحِ  ُجَل ُيِحبُّ َأْف َيُكوَف َِْوُبُو َحَسًنا، َوَنْعُمُو َحَسَنًة،  ََاَؿ َرُجٌل: ِإفه الره  بُّ اْلَجَماَؿ(())

قيت بإنساف ألوؿ مرة في حياتؾ، كنت عند صديق، ودخل شخص فجمس، والصديق مشغوؿ، نظرت إليو، إذا الت
كيف تأخذ عنو فكرة ؟ مف ثيابو أّواًل، مف ىندامو، مف َشعره، ىل يعتني بو ؟ وفي الحديث َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ 

ـَ َقاَؿ:  َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ْف َكاَف َلُو َشْعٌر َفْمُيْكِرْمُو(())مَ 

 )أبو داود(
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أحيانا ِمف حذائو، مف جواربو أحيانا أخرػ، فإذا تكمـ نسيت مظيره، والتفت إلى كبلمو، فإذا عاممؾ نسيت كبلمو، 
ـ مثل قبل أف يتكمـ تأخذ عنو فكرة مف مظيره، ومف ىندامو وأناقتو و ثيابو، وشعره، فإذا تكمـ نسيت ىندامو، الكبل

العسل، فييـ، مثقف ثقافة عالية، متفمسف، لكف حينما عاممؾ و لـ يكف منصفا، ولـ يكف متواضعا، كاف متعجرفا 
سمطا، عندئذ تنسى كبلمو، وتتأثر بمعاممتو، واألكمل أف يجمع المؤمف بيف المظير الحسف و المنطق الحسف، 

 ليس ىذا كبرا، قاؿ: ال، صمى هللا عميو و سمـوالمعاممة الحسنى، فالنبي 

، َوَغْمُط النهاِس((  ))ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ، اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحقِّ

 بطر الحق أؼ رّد الحق، رفضت الحق، رفضت أف تقبمو، رفضت النصيحة، رفضت االنصياع ليا 

 ، َوَغْمُط النهاِس(())ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ، اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحقِّ 

 .صمى هللا عميو و سمـوغمُط الناس احتقاُرىـ، تعريف جامع مانع لمكبر مف ِقَبل النبي

ىناؾ أشخاص متكبروف، ال يتحمل رجبل قريبا مف مكانتو، يصفو أنو ال يفيـ، وىو الذؼ يفيـ فقط، فبلف تجارتو 
جة، ال يتحمل مديحا إلنساف آخر، ىذا متكبر، ىذا رائجة، فيقوؿ: كذاب، فقط أنت الذؼ يفيـ، وأنت تجارتؾ رائ

 عّرؼ الكبر بأنو  صمى هللا عميو و سمـالذؼ ال ينصف الناس ىذا متكبر، النبي 

 (( -أي عدـ إنصافيـ  –َوَغْمُط النهاِس  -أي رّد الحق  –))َبَطُر اْلَحقِّ 

ـَ َقاَؿ:َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعمَ   ْيِو َوَسمَّ

)) ـْ ََْد َىَمَؾ النهاُس َفُيَو َأْىَمُكُي ـْ َرُجاًل َيُقوُؿ:   ))ِإَذا َسِمْعُت

 )مسمـ، وأبو داود، والمفع لو(

يقاؿ: ليس ىناؾ أحد فيو ديف، وأحيانا يقوؿ لؾ أخ: كل الذيف عندؾ ال يطّبقوف حديثا، يأتوف تضييعا لؤلوقات، 
ريف، ولكف كل الحاضروف ال  ليس فييـ أحد يطّبق ؟! ما ىذا الكبلـ ؟ كبلـ فيو مبالغة، تجد واحد واثنيف مقصِّ

مصمحة في مجيئيـ ؟! ليس ىناؾ عبلقات مادية، وال مكاسب شخصية، وال دنيا، يأتي بيت هللا ليتعمـ، أنت 
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كّل، معنى ذلؾ اطمعت عمى أعماليـ، تعرؼ أحواليـ الخاصة، أزعج بعُضيـ فقمت: كل ىؤالء سيئوف، كمما قمت: 
ـ إال جاىل.  أنؾ جاىل، ألف التعميـ مف العمى، ال يعمِّ

ذىب أحدىـ إلى بمد، لتكف مدينة حمب مثبل، أساء إليو سائق، فيقوؿ: كل أىل حمب سيئوف ! ما ىذا الكبلـ ؟! 
ينما فييا صالحوف، فييا طيبوف، دينوف، مستقيموف، ورعوف، فييا مف ىذا الجنس، وفييا مف الجنس السيئ، ح
 تتجو إلى التعميـ فأنت لست مثقفا، و لست عالما، ولست منصفا، وأنت متكبر، ىذا حديث خطير جدا، إذا

)) ـْ ََْد َىَمَؾ النهاُس َفُيَو َأْىَمُكُي ـْ َرُجاًل َيُقوُؿ:   ))ِإَذا َسِمْعُت

را جدا، يقوؿ لؾ: كل ىؤالء اإلخواف غير جيديف، كم يـ ؟ ال أحد يطبق أنا أعاني مف ىذا، تجد شخصا مقصِّ
شيئا، ىذا الكبلـ يدخل مف ىنا، و يخرج مف ىناؾ، بيوتيـ سيئة، معاممتيـ سيئة، ىل عاممت الجميع ؟ عاممتيـ 
ـ األمر عمى أناس  ريف حقيقة، تعمِّ واحدا َواحدا ؟ مف قاؿ لؾ ذلؾ ؟ إذا أزعجؾ واحد منيـ أو اثناف، وكانوا مقصِّ

د نفسؾ أاّل تقوؿ: ىمؾ  طيبيف طاىريف ورعيف مستقيميف، يدىـ طولى في الخير، ىذا ليس موقفا منصفا، فعوِّ
الناس، مف قاؿ كل: ىمؾ الناس ؟ الدنيا ما زالت بخير، لو أف اإلنساف معو وقت، ويتتبع األمر سيجد ُأسرا 
النبي مستقيمة محافظة، وفييا أعماؿ  عزوجل، وىاؾ حفاظ لمقرآف، ودعاة صادقوف، إذا قمت: ىمؾ الناس قاؿ 

 : صمى هللا عميو و سمـ

،)) ـْ  ))َفُيَو َأْىَمُكُي

 ال تعّود لسانؾ أف يتيـ، ال تكف طّعانا، ال تعّود نفسؾ أف ترفعيا، وتحط مف قيمة اآلخريف.

َث َأفَّ  ـَ َحدَّ  َرُجبًل َقاَؿ: ىذا حديث دقيق جدا، َعْف ُجْنَدٍب ْبِف ُجَناَدَة َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََاَؿ: َمْف َذا الهِذي َيَتَألهى َعَميه َأْف ََّل َأغْ  َ َتَعاَلى  فه َّللاه ُ ِلُفاَلٍف، َواِ  ََْد َغَفْرُت ))َوَّللاهِ ََّل َيْغِفُر َّللاه ي  ِفَر ِلُفاَلٍف ؟ َفِإنِّ
ََاَؿ  -ِلُفاَلٍف َوَأْحَبْطُت َعَمَمَؾ   (( -َأْو َكَما 

 )مسمـ(
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رجل: وهللِا ال يغفر هللا لفبلف، ىذا آخرتو إلى جينـ، إذا كاف عاصيا فقل: ىذا عاص، إذا مات عمى أحدىـ قاؿ ل
ىذه الحاؿ فمصيره صعب، ىذا كبلـ صحيح، إنساف شارب خمر، ىل ىو وليّّ ؟! ال وهللا، ىذا ليس بولّي، ىذا 

أف يرقى، وأف يسبقؾ عند هللا شارب خمر، إنساف زاف، إنساف سارؽ، ىذا عاص، ولكف ذا ال يمنع أف يتوب و 
 عزوجل.

كاف مالؾ بف دينا مف قطاع الطرؽ، كاف إذا دخل إلى المسجد التف حولو ألوؼ مؤلفة، وذات مرة حينما رأػ 
ر، التارؾ لمصبلة، إذا تاب وصحا قد  احتراـ الناس لو بكى، وذّكرىـ بقصتيـ، فيمكف لمرجل العاصي، المقصِّ

ره فيذا ال يعممو إال هللا، كـ مف إنساف فاسق فاجر هللا عزوجل قبمو وتاب عميو، يسبقؾ، أّما أف تحكـ عمى مصي
 و أكرمو ورحمو، فيذا الرجل في عيد النبي الكريـ يقوؿ:

)) ََاَؿ َمْف َذا الهِذي َيَتَألهى َعَميه َ َتَعاَلى  فه َّللاه ُ ِلُفاَلٍف، َواِ   ))َوَّللاهِ ََّل َيْغِفُر َّللاه

 يتطاوؿ، 

(( ))َمفْ   َذا الهِذي َيَتَألهى َعَميه

 ىذا اسمو عند العمماء تالًِّيا عمى هللا،

ََْد َغَفْرُت ِلُفاَلٍف َوَأْحَبْطُت َعَمَمَؾ(( ي   ))َمْف َذا الهِذي َيَتَألهى َعَميه َأْف ََّل َأْغِفَر ِلُفاَلٍف، َفِإنِّ

را مف ِحكـ هللا عزوجل أف هللا ي ر، و يبتمي المعيِّر، ال كل إنساف يعّير إنسانا مقصِّ عافيو و يبتميو، يعافي المقصِّ
 تعيِّر إنسانا.

ْكَنى حِ  ّـِ اْلَعبَلِء اْمَرأٍَة... َأفَّ ُعْثَماَف ْبَف َمْظُعوٍف َطاَر َلُو َسْيُمُو ِفي السُّ يَف َأْقَرَعْت ىناؾ قصة نرددىا كثيرا، َعْف ُأ
ُـّ اْلَعبَلِء: َفَسَكَف ِعْنَدَنا ُعْثَماُف ْبُف َمْظُعوٍف، َفاْشَتَكى َفَمرَّْضَناُه َحتَّى ِإَذا ُتُوفَِّي، اأْلَْنَصاُر ُسْكَنى اْلُمَياِجِريَف، َقاَلْت أُ 

، َفُقْمُت: َرْحَمُة َّللاَِّ عَ  ـَ اِئِب، َفَشَياَدِتي َعَمْيَؾ َمْيَؾ َأَبا السَّ َوَجَعْمَناُه ِفي ِثَياِبِو، َدَخَل َعَمْيَنا َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 : ـَ  َلَقْد َأْكَرَمَؾ َّللاَُّ، َفَقاَؿ ِلي النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ي َيا َرُسوَؿ َّللاهِ، َفَقاَؿ َرُسو َ َأْكَرَمُو ؟ َفُقْمُت: ََّل َأْدِري ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّ : ُؿ َّللاهِ َصمه ))َوَما ُيْدِريِؾ َأفه َّللاه ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ى َّللاه
ي َْلَْرُجو َلُو اْلَخْيَر َوَّللاهِ َما َأْدِري َوَأَنا َرُسوُؿ  نِّ ََاَلْت َفَوَّللاهِ ََّل َأمها ُعَِْماُف َفَقْد َجاَءُه َوَّللاهِ اْلَيِقيُف َواِ  َّللاهِ َما ُيْفَعُل ِبِو 

ُ َعَمْيِو ُأَزكِّي َأَحًدا َبْعَدُه َأَبًدا َوَأْحَزَنِني ذَ  َماَف َعْيًنا َتْجِري َفِجْئُت ِإَلى َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ِْ ََاَلْت َفِنْمُت َفُأِريُت ِلُع ِلَؾ 
ـَ َفَأْخَبْرُتُو َفَقاَؿ َذاِؾ َعَمُمُو((  َوَسمه

 )البخارؼ(

أخي فبلف مف أىل النبي ما سكت عنيا، لو سكت لكاف كبلميا صحيحا، قاؿ: أرجو هللا أف يكرمو، كبلـ لطيف، 
صمى هللا عميو و الجنة قطعًا، ال، ليس ىناؾ قطع في ىذا، ليس ىناؾ قطع بالجنة إال لعشرة، الذيف بشرىـ النبي 

، أما الباقي فنرجو هللا أف يكوف فبلف مف أىل الجنة، دائما الرجاء ىو الذؼ يتناسب مع العبودية، أـ التاّلي سمـ
أىل الجنة، ىذا تطاوؿ، أنت عبد، العبد عبد والرب رب، ىذا ليس مف شأنؾ، عمى هللا، والحتـ، فبلف قطعا مف 
 ىذا مف شأف هللا عزوجل.

 يقوؿ هللا عزوجل في ىذا الحديث: 

ََْد َغَفْرُت ِلُفاَلٍف َوَأْحَبْطُت َعَمَمَؾ(( ي   ))َمْف َذا الهِذي َيَتَألهى َعَميه َأْف ََّل َأْغِفَر ِلُفاَلٍف، َفِإنِّ

لمموعظة، أحد األولياء والعارفيف با لو كرامة عند هللا، كانت سحابة تظممو، غمامة تظممو، فوقف تروػ قصة 
إلى جانبو رجل، فقاؿ لو: ابتعد عني، لئبل يظف الناس بؾ الوالية، وأنت لست بولّي مثمي، ابتعد، فقاؿ لو: اتركني 

ابتعد عنو تبعتو الغمامة، وبقي الولي ببل  أقف معؾ في الظل، فأبى عميو، أنت لست وليا، ابتعد عني، فمما
 غمامة.

ىذه ليا مغزػ كبير جدا، إذا تأّلى اإلنساف عمى هللا، ونصب نفسو وصيا عمى الناس، ووزع األلقاب، ىذا كافر، 
وىذا مؤمف، ىذا إلى الجنة رأسا، ىذا في عذاب جينـ، ىذا في البرزخ، مف أنت ؟ ىذا تأؿٍّ عمى هللا، وىذا 

 اه مسمـ في صحيحو،الحديث رو 

ََْد َغَفْرُت ِلُفاَلٍف َوَأْحَبْطُت َعَمَمَؾ((. ي   ))َمْف َذا الهِذي َيَتَألهى َعَميه َأْف ََّل َأْغِفَر ِلُفاَلٍف ؟ َفِإنِّ
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إذا وقف أحدىـ، ومرت سيارة مسرعة، فمما رأتو أبطأت مف سرعتيا، ففرحَت و ركضت، فمما ركضت إلييا 
 ذا اإلنساف أىانؾ، أعطاؾ لقمة، جئت لتأخذىا فسحبيا منؾ.أسرعت، أال تشعر أف ى

 اسمعوا ىذا الحديث: عف الحسف رضي هللا عنو قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

))إف المستيزئيف بالناس ُيفتح ْلحدىـ في اآلخرة باب مف الجنة، فيقاؿ ليـ: ىمـ، فيجيء ىذا اإلنساف 
ـّ، فيجيء بكربو وغمو، المستيزئ بكربو وغمو، فإذا جاءه أغمق دونو،  ِـ ُيفتح لو باب آخر فيقاؿ لو: ىمـ ىم

فإذا جاءه أغمق دونو، فما يزاؿ كذلؾ حتى إف أحدىـ لُيفتح لو الباب مف أبواب الجنة فيقاؿ: ىمـ، فما يأتيو 
 مف اليأس ((

 فالذؼ يستيزغ بالناس يستيزغ هللا بطريقة تكافئ استيزاءه.

ـَ َقاَؿ:  َعْف ُعْقَبَة ْبِف َعاِمٍر َأفَّ   َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ))... َلْيَس ِْلََحٍد َعَمى َأَحٍد َفْضٌل ِإَّله ِبِديٍف َأْو َتْقَوى((

 )أحمد(

 وفي خطبة الوداع يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

ـْ  فه َأَباُك ـْ َواِحٌد، َواِ  ، َوََّل ))َيا َأيَُّيا النهاُس َأََّل ِإفه َربهُك ، َوََّل ِلَعَجِميٍّ َعَمى َعَرِبيٍّ َواِحٌد َأََّل ََّل َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَمى َأْعَجِميٍّ
ََاُلوا: َبمهَغ َرُسوُؿ َّللاهِ  .ِْلَْحَمَر َعَمى َأْسَوَد، َوََّل َأْسَوَد َعَمى َأْحَمَر ِإَّله ِبالتهْقَوى، َأَبمهْغُت ؟  ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ: َصمهى َّللاه  ..

اِىُد اْلَغاِئَب((  ِلُيَبمِّْغ الشه

 )أحمد(

 بقي حديثاف في ىذا الباب:

ـَ َقاَؿ: ))إذا كاف يـو القيامة أمر هللا مناديًا ينادؼ: أال إني  tَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة  َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
أتقاكـ فأبيتـ إال أف تقولوا: فبلف ابف فبلف خير مف فبلف ابف فبلف، جعمت نسبا، وجعمتـ نسبا، فجعمت أكرمكـ 
 فاليـو أرفع نسبي، وأضع نسبكـ((.
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ىناؾ مقياس عند الناس، وىناؾ مقياس عند هللا عزوجل، فإذا أبيتـ إال أف تقيسوا الناس بمقياس أىل الدنيا 
والمقياس الذؼ يقاس بو الناس ىو مقياس هللا المشكمة أنو يـو القيامة مقياس أىل الدنيا ساقط، ال قيمة لو، 

 عزوجل، لذلؾ: 

))إذا كاف يـو القيامة أمر هللا مناديًا ينادي: أَّل إني جعمت نسبا، وجعمتـ نسبا، فجعمت أكرمكـ أتقاكـ، فأبيتـ 
 إَّل أف تقولوا: فالف ابف فالف خير مف فالف ابف فالف، فاليـو أرف َ نسبي، وأض َ نسبكـ((

 ؟أيف المتقوف 

 قاؿ تعالى: 

ََِبُة ِلْممُ  اُر اآْلَِخَرُة َنْجَعُمَيا ِلمهِذيَف ََّل ُيِريُدوَف ُعُمّوًا ِفي اْْلَْرِض َوََّل َفَسادًا َواْلَعا  (﴾83تهِقيَف )﴿ِتْمَؾ الده

 )القصص(

ـَ َخطَ  َة َفَقاَؿ:الحديث األخير: َعْف اْبِف ُعَمَر َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َب النَّاَس َيْوـَ َفْتِح َمكَّ

ـْ ُعبِّيهَة اْلَجاِىِميهِة، َوَتَعاُظَمَيا ِبآَباِئَيا، َفالنها ََْد َأْذَىَب َعْنُك  َ ـٌ َعَمى ))َيا َأيَُّيا النهاُس ِإفه َّللاه ُس َرُجاَلِف، َبرٌّ َتِقيٌّ َكِري
 ((َّللاهِ، َوَفاِجٌر َشِقيٌّ َىيٌِّف َعَمى َّللاهِ 

 )الترمذؼ(

ـَ ِمْف ُتَراٍب، َقاَؿ َّللاَُّ: ، َوَخَمَق َّللاَُّ آَد ـَ  َوالنَّاُس َبُنو آَد

ـْ ُشُعوًبا َوَََباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإفه أَ  ـْ ِمْف َذَكٍر َوُأْنَِى َوَجَعْمَناُك ـْ إِ ﴿َيا َأيَُّيا النهاُس ِإنها َخَمْقَناُك ـْ ِعْنَد َّللاهِ َأْتَقاُك َ ْكَرَمُك فه َّللاه
ـٌ َخِبيٌر﴾  َعِمي

العبّية يعني مفاخر الجاىمية، كل واحد يفتخر إما بنسبو أو بقبيمتو، أو بشجاعتو، أو بكرمو، أو بشيء مف قيـ 
 الجاىمية 
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ـْ ُعبِّيهَة اْلَجاِىِميهِة، َوَتَعاُظَمَيا ِبآَباِئيَ  ََْد َأْذَىَب َعْنُك  َ ـٌ َعَمى ))َيا َأيَُّيا النهاُس ِإفه َّللاه ا، َفالنهاُس َرُجاَلِف، َبرٌّ َتِقيٌّ َكِري
ـَ ِمْف ُتَراٍب (( ُ آَد ، َوَخَمَق َّللاه ـَ  َّللاهِ، َوَفاِجٌر َشِقيٌّ َىيٌِّف َعَمى َّللاهِ، َوالنهاُس َبُنو آَد

 ىذا ىو التصنيف النبوؼ، مؤمف تقي، فاجر شقي، آمف با واستقاـ، أو كفر با وفجر.

ـَ َقاَؿ: َعْف َأبِ   ي ُىَرْيَرَة َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

، َأْو َلَيُكوُنفه َأْىَوَف َعَمى َّللاهِ  ـَ ـِ َجَينه ـٌ ِمْف َفْح ـْ َفْح ـٍ ِإنهَما ُى َوا َْ ـْ ِبَأ  ِمْف اْلِجْعاَلِف الهِتي َتْدَف َُ ))َلَيَدَعفه ِرَجاٌؿ َفْخَرُى
ـْ ُعبِّيهَة اْلَجاِىِميهِة َوَفْخَرَىا ِباآْلَباِء ُمْؤِمٌف تَ ِبَأْنِفَيا النهتِ  ََْد َأْذَىَب َعْنُك ِقيٌّ َوَفاِجٌر َشِقيٌّ َف، َوََاَؿ: ِإفه َّللاهَ َعزه َوَجله 

ـُ ِمْف ُتَراٍب(( ـَ َوآَد  النهاُس َبُنو آَد

 )أحمد(

 عمى الحق، إنو يفتخر بفحمة مف فحـ جينـ،كل إنساف يفتخر بشخص لو منصب رفيع أو مكانة مرموقة، وليس 

 ))َأْو َلَيُكوُنفه َأْىَوَف َعَمى َّللاهِ ِمْف اْلِجْعاَلِف الهِتي َتْدَف َُ ِبَأْنِفَيا النهِتَف ((

الجعبلف حشرة حقيرة في البيت، العمماء قالوا: ىي الحرباء، وفي بيوتنا تجد صرصور صغير، ىّيف عميؾ، تقتمو 
حينما يعصي هللا عزوجل يصبح أىوف عمى هللا مف الجعبلف، أما إذا أطاع هللا عزوجل رفع هللا  فورا، فاإلنساف
 قدره، ومنزلتو.

إًذا موضوع درسنا اليـو محوراف أساسياف، ذو الوجييف وذو المسانيف ليس عند هللا وجيًيا، ولو وجياف مف نار 
واحدة، أما إذا تناقضت سقطت مف عيف هللا،  ولساناف مف نار، موقف واحد، فكر واحد، لساف واحد، مشاعر

 وسقطت مف عيف الناس.

والموضوع الثاني: الترىيب مف أف يحقر المسمـ أخاه، بأؼ سبب، مقياس الماؿ، مقياس القوة، مقياس الجماؿ ف 
يـو مقياس الذكاء، مقياس الصحة، مقياس الوجاىة، مقياس النسب، ىذه كميا مقاييس باطمة، هللا عزوجل أسقطيا 

 القيامة، وبقي مقياس واحد ىو التقوػ:
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﴾ ـْ ـْ ِعْنَد َّللاهِ َأْتَقاُك  ﴿ِإفه َأْكَرَمُك

 (13)الحجرات: 

طبعا ىذا الدرس لو مضاعفات، لو منعكسات، منعكساتو أف يبدو التواضع عمى كل مؤمف، أاّل يحتقر مؤمف 
 مؤمنا، أاّل يحتقر مسمـ مسمما.

بيت فبلف صغير، إياؾ أف تقيس ىذا المؤمف بحجـ بيتو، قسو بصدقو،  أحيانا يكوف بيتؾ واسعا، فتقوؿ:
 بإخبلصو، بعممو الصالح، بعممو، مقياس العمـ والعمل ىو المقياس الذؼ يجب أف نتسابق فيو، وهللُا عزوجل قاؿ: 

 ﴿َوِفي َذِلَؾ َفْمَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَف﴾

 )المطففيف(

 وقاؿ: 

ِِْل َىَذا َفْمَيعْ   (﴾60َمِل اْلَعاِمُموَف )﴿ِلِم

 )الصافات(

 وقاؿ: 

 (﴾58﴿َُْل ِبَفْضِل َّللاهِ َوِبَرْحَمِتِو َفِبَذِلَؾ َفْمَيْفَرُحوا ُىَو َخْيٌر ِممها َيْجَمُعوَف )

 )يونس(

 يكوف التنافس والتسابق في مضمار اآلخرة، في العمـ والعمل، أما التسابق في الدنيا فكبل المتسابقيف خاسر.

  رب العالميف  والحمد
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( : كف في الدنيا كأنؾ غريب أو عابر سبيل 027 - 053الدرس )

18-07-1993لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 لحيف.الصا
 أييا اإلخوة الكراـ: النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: 

))حب الدنيا رأس كل خطيئة((

وفي حديث آخر: 

))حبؾ الشيء يعمي ويصـ((

موضوع الدنيا أكثر الناس يروف الدنيا بحجـ أكبر بكثير مف حجميا الحقيقي، فخطؤىـ أنيا غرتيـ، وأنيـ أعطوىا 
د أسباب ىبلؾ اإلنساف أف الدنيا تمتمع أمامو، ويقبل عمييا بكل طاقاتو عمى حجمًا كبيرًا، وىي دوف ذلؾ، فأح

حساب آخرتو، وعمى حساب إيمانو، وعمى حساب مصيره األخير، فمذلؾ جزء مف إيماف المؤمف أف يعرؼ حقيقة 
ا ىو عميو، الدنيا، بل إف حقيقة العمـ أف ترػ الشيء عمى ما ىو عميو، إف رأيتو بأكبر ما ىو عميو، أو أقل مم

ف رأيتيا فنجانًا  فأنت لست بعالـ، ىذا يسميو العمماء الموضوعية، يعني ىذا كأس إف رأيتيا إبريقًا فمست عالمًا، وا 
فمست عالمًا، ىذا كأس ماء، إذا فيمت الشيء بحجمو الحقيقي دوف مبالغة أو دوف تقميل فأنت عالـ، لذلؾ قالوا 

و عميو، إف أدركتو بحجـ أكبر مما ىو عميو فمست عالمًا، إف أدركتو في تعريف العمـ: إدراؾ الشيء عمى ما ى
بحجـ أقل مما ىو عميو فمست عالمًا، نحف مع العمـ، نحف مع الواقع، نحف مع النظرة الموضوعية، نحف مع أف 
ى أنيا نفيـ الشيء بحجمو الحقيقي، لكف اإلنساف إذا نظر إلى الدنيا عمى أنيا ىي كل شيء، ونظر إلى الدنيا عم

نياية اآلماؿ، ومحط الرحاؿ، ما شعور ىذا اإلنساف حينما يدنو أجمو، وحينما يدرؾ أنو البد مف مفارقة الدنيا ؟ 
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ىذا شعور ال يوصف، شعور اإلحباط، شعور المفاجأة، لذلؾ اخترت لكـ في ىذا الدرس حديثًا مف أحاديث رسوؿ 
 ـ البخارؼ.هللا ملسو هيلع هللا ىلص الصحيحة، الذؼ رواه اإلما

ِ ْبِف ُعَمَر َرِضَي َّللاَُّ َعْنُيَما َقاَؿ:   َعْف َعْبِد َّللاَّ

ْنَيا َكَأنهَؾ َغِريٌب َأْو َعا ـَ ِبَمْنِكِبي َفَقاَؿ ُكْف ِفي الدُّ ُ َعَمْيِو َوَسمه ِبُر َسِبيٍل َوَكاَف اْبُف ُعَمَر ))َأَخَذ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ِتَؾ ِلَمَرِضَؾ َوِمْف َحَياتِ َيُقوُؿ ِإَذا َأْمَسيْ  َذا َأْصَبْحَت َفاَل َتْنَتِظْر اْلَمَساَء َوُخْذ ِمْف ِصحه َباَح َواِ  َؾ َت َفاَل َتْنَتِظْر الصه

 ِلَمْوِتَؾ((

 ] البخارؼ، أحمد، ابف ماجو، الترمذؼ [

ة، كسر الببلط، وكسر ذكرت سابقًا أف إنسانًا اشترػ بيت في شقتيف، والبيت مكسّو، فما أعجبتو ىذه الكسو 
الرخاـ، وقمع الرخاـ، وأعاد كسوة ىذيف البيتيف بطريقة نادرة، وىو صاحب ذوؽ رفيع، وبدأ يعمل في إكساء ىذيف 

 البيتيف مدة تزيد عمى سنتيف، إلى أف أصبح البيتاف بشكل نادر قّل مثيميما بيف البيوت.

كراـ أف ىذا البيت ما إف انتيى، ومضى عمى انتيائو يروؼ لي أخ كريـ يسكف في البناء نفسو، وىو مف إخوتنا ل
 أسبوع واحد حتى جاءتو المنية.

، أقسـ با أنو ذىب واشترػ الخشب، وأبقاه عاميف كي  روػ لي صديق آخر جاءه إنساف يريد شراء غرفة نـو
طح تحت التخت يصبح جيدًا، وصار يزوره كل أسبوع، أشرؼ عمى صنع ىذه الغرفة قرابة سنة، قاؿ لي: مرة انب

ليرػ ما إذا كاف في رجل السرير عقدة، ومضى ستة أشير في البحث عف تزييناتيا، وعف مسكاتيا فمما أصبحت 
جاىزة اتصل صاحب الغرفة بالذؼ اشتراىا ليرسميا لو فشعر في البيت ضجًة غير طبيعية، ثـ عمـ أنو مات، 

قصص، البيت لـ يسكف، والمزرعة لـ تدرؾ، الشيادة ىناؾ آالؼ القصص، ىاتاف قصتاف أروييما كثيرًا، آالؼ ال
 لـ تستخدـ، الدنيا تغر، وتضر، وتمر.

الحقيقة أقوؿ لكـ ىذه الكممة: ىناؾ مبلييف المبلييف الذيف ضحكت عمييـ الدنيا، وجعمتيـ يركضوف خمفيا 
لتي توضع أماـ الدابة، كالسراب، كأنيـ حمر مستنفرة، مبلييف المبلييف ضحكت عمييـ الدنيا، تمامًا كالجزرة ا

والمسافة بينيما ثابتة، وىذه الدابة تسعى جيدىا كي تصل إلييا، والمسافة ثابتة، أوحى ربؾ إلى الدنيا أنو مف 
خدمؾ فاستخدميو، ومف خدمني فاخدميو، لذلؾ لئبل تضحؾ عمينا الدنيا، لئبل نفاجأ بممؾ الموت، ونحف صفر 
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بل نقوؿ: يا حسرتي عمى ما فرطت في جنب هللا، لئبل نقوؿ: يا ليتني قدمت اليديف، لئبل نندـ ندمًا ال يوصف، لئ
لحياتي، لئبل يعض الظالـ عمى يديو، يقوؿ: يا ليتني اتخذت مع الرسوؿ سبيبل، لئبل يقوؿ: ما أغنى عني مالي 

ضحؾ عميو ىمؾ عني سمطانيا، خذوه، فغموه، ثـ الجحيـ صموه، لئبل يقع الرجل في ىذا المطب الخطير، لئبل ت
 الدنيا ينبغي أف يضحؾ عمييا ىو.

 ال تستطيع أف تضحؾ عمى الدنيا إال إذا عرفت هللا، وعرفت حقيقتيا، وتحركت فييا حركًة صحيحة.

فمذلؾ أييا اإلخوة الكراـ: اإلنساف في شبابو مخدر، الناس نياـ، لكف متى يستيقع ؟ في خريف العمر، إذا جاء 
بعضو خطير، وشعر أف النياية قد اقتربت، الذؼ لـ يعد ليذه الساعة  مرض عضاؿ، إذا جاء مرض متعمق

عدتيا، الذؼ لـ يباؿ بيذه الساعة تصيبو آالـ ال توصف، آالـ نفسية، فمئبل نفاجأ يجب أف نتوقع ساعة الرحيل، 
ء، لكل إذا توقعنا ساعة الرحيل، وأدخمناىا في حساباتنا اليومية، عجيب، تجد اإلنساف يحسب حسابًا لكل شي

شيء ورقة، أحيانًا احتماؿ احتياجيا واحد بالمميوف، يقوؿ: احتماؿ أف نحتاجيا، ضعيا عمى السقيفة، وضع 
إضبارة يحسب، حسابًا لكل شيء، فمماذا أكبر حدث في حياتو، وأخطر حدث في حياتو ال يحسب لو حسابًا، 

 لذلؾ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

ْنَيا كَ   َأنهَؾ َغِريٌب َأْو َعاِبُر َسِبيٍل(())ُكْف ِفي الدُّ

إنساف غريب نزؿ بفندؽ، لو أف الجبللة فييا خمل يتألـ ؟ ليمة واحدىا كميا، إذا كاف في القطعة الكيربائية خمل 
 ييتـ، يبحث عف مصمح ؟ ليمة واحدة.

ْنَيا َكَأنهَؾ َغِريٌب((  )) ُكْف ِفي الدُّ

 ال إذا ابتعد عنيا، وال يشقى إال إذا اقترب منيا، يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: أييا اإلخوة الكراـ: اإلنساف ال يسعد إ

 ))إف أسعد الناس بيا أرغبيـ عنيا وأشقاىـ فييا أرغبيـ فييا((

 خذ مف الدنيا ما شئت، وخذ بقدرىا ىمًا، ومف أخذ مف الدنيا فوؽ ما يكفيو أخذ مف حتفو، وىو ال يشعر.
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ِتَؾ  ))... َوَكاَف اْبُف ُعَمرَ  َذا َأْصَبْحَت َفاَل َتْنَتِظْر اْلَمَساَء َوُخْذ ِمْف ِصحه َباَح َواِ  َيُقوُؿ ِإَذا َأْمَسْيَت َفاَل َتْنَتِظْر الصه
 ِلَمَرِضَؾ َوِمْف َحَياِتَؾ ِلَمْوِتَؾ((

 ىذا الحديث محور ىذا الدرس، َعِف اْبِف ُعَمَر َقاَؿ: 

ْنَيا َكَأنهَؾ َغِريٌب َأْو َعاِبُر َسِبيٍل  ))َأَخَذ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ  ـَ ِبَبْعِض َجَسِدي َفَقاَؿ َيا َعْبَد َّللاهِ ُكْف ِفي الدُّ َعَمْيِو َوَسمه
 َواْعُدْد َنْفَسَؾ ِفي اْلَمْوَتى((

 ىذه رواية أخرػ.

وعتيقة، وفييا خمل، ىو أحيانا اإلنساف يستأجر بيتًا في المصيف، األثاث متواضع جدًا، األدوات كميا مستعممة، 
مف أسعد الناس، يقوؿ لؾ: صيفية فقط، مدة شيريف، اإلنساف إذا شعر أف القضية مؤقتة يسعد، أما القضية 
الدائمة أؼ خمل يزعجو، أؼ تقصير يؤلمو، أؼ خطأ يكبر عميو، أما إذا كانت القضية مؤقتة فبل يبالي، إنساف 

ي مؤقتة، شير واحد، أما إذا كانت سيارتو فبل يتحمل، يصمحيا، استأجر سيارة قمت لو: فييا صوت، قاؿ لي: ى
مادامت مستأجرة مؤقتة فبل عميو، راقب نفسؾ إذا كاف البيت مستأجًرا، والسيارة مستأجرة، إذا كاف البيت في 
ـ المصيف، إذا كانت القضية مؤقتة، القضية سريعة فبل مشكمة، مرتاح، أما حينما تشعر أف مكاف االستقرار دائ
 وفيو خمل ىنا تبدأ المتاعب، ىذا الحديث الشريف قاؿ عنو العمماء: ىذا الحديث أصل في قصر األمل في الدنيا.

لى جانبي شخص جالس يحدث شخصًا آخر، قاؿ لو: فبلف ىمكنا، سيدخل  مرة كنت في دائرة حكومية أنتظر، وا 
ذ ثبلثة أشير وىو محتار، يعمميا خارجية أـ داخمية، المدفأة إلى البيت، لكف أماتنا موًتا، قاؿ: لماذا ؟ قاؿ لو: من

أقنعوه بالداخمي أجمل، والخارجي إذا صار فييا خمل ال يكسر الببلط، قاؿ: بعد ستة أشير استقر رأيو عمى أف 
 يجعميا داخمية، وبعد عشريف عاًما إذا حصل خمل يجعمو خارجيًا.

إنساف جاءتو المنية إال ويخطط لعشريف عاًما قادمة، ومف عد غدًا مف أجمو فقد أساء صحبة الموت، وما مف 
والقصة التي رويتيا لكـ عشرات المرات، كنت عند مدير ثانوية شكا لي ىمو، وقاؿ لي: في العاـ القادـ سيذىب 
إلى بمد عربي استعارة، وسيمضي فيو خمس سنوات، ولف يأتي إلى ىذا البمد في ىذه السنوات الخمس، سيمضي 

في بريطانيا، والصيف الثاني في فرنسا، والثالث في إيطاليا، والرابع في إسبانيا، قاؿ لي: أريد أف الصيف األوؿ 
أتممى منيا، أريد أف أعرؼ األماكف األثرية، والمتاحف، والمقاصف، وبعد أف أعود أتقاعد، وأشترؼ محبل تجارًيا، 
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و، كل شيء حسبو، وحدثني ساعة، جمست وأضع فيو أوالدؼ، وأجعمو لمتحف، ال يتمف، والتمويف ال عبلقة ب
عنده يحدثني عما سيفعمو بعد عشريف عامًا، وانتيت الجمسة، وذىبت إلى صفي، وفي الظييرة ذىب إلى البيت، 
وعدت مساًء إلى العمل في مدرسة خاصة، وفي طريق عودتي إلى البيت، وهللا الذؼ ال إلو ىو وجدت نعيو عمى 

 الجدراف في اليـو نفسو.

 قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: ليذا 

ْنَيا َكَأنهَؾ َغِريٌب َأْو َعاِبُر َسِبيٍل َواْعُدْد َنْفَسَؾ ِفي اْلَمْوَتى((  )) ُكْف ِفي الدُّ

كبرىا تكبر، صغرىا تصغر، لما يرػ اإلنساف أنو غريب أو عابر سبيل كل شيء يرضيو في الدنيا، أما إذا رآىا 
، يقوؿ لؾ: ال حع لي، ما وفقنا في ىذا البيت، ما وفقنا في ىذه مديدة فبل يرضيو شيء، كل شيء يزعجو

الزوجة، أوالدؼ ليس كما أشتيي أبدًا، دائمًا يشكو، أما إذا رأػ الدنيا سريعة الزواؿ، وشيكة االنتقاؿ، يرضيو فييا 
 كل شيء، ماذا قاؿ مؤمف آؿ فرعوف ؟

فه اآْلَِخَرَة ِىَي َداُر اْلَقَراِر﴾  ﴿َواِ 

 [39ر: ] سورة غاف

ـَ َقاَؿ:  ِ َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  ىذه دار ممر، أما المقر ففي اآلخرة، َعْف َعْبِد َّللاَّ

ـه  ـٍ َصاِئٍف ُِ ََاَؿ ِفي ِظلِّ َشَجَرٍة ِفي َيْو ْنَيا َكَمَِِل َراِكٍب  ْنَيا ِإنهَما َمَِِمي َوَمَُِل الدُّ  َتَرَكَيا(( َراَح وَ ))َما ِلي َوِلمدُّ

 ] أحمد [

كمما رأيت واحًدا توفي فيو صفحة طويت، صار خبرًا، كاف شخًصا لو بيت، لو أوالد، لو غرفتو الخاصة، خزانتو 
الخاصة، مقتنياتو الخاصة، مفاتيح مركبتو، مسطر دفاتره، مذكراتو، فمما انتيى أجمو صار خبرًا، اإلنساف في أوؿ 

 عز وجل: "عبدؼ رجعوا وتركوؾ، وفي التراب دفنوؾ، ولو بقوا معؾ ما نفعوؾ، ليمة يموت فييا اإلنساف يقوؿ هللا
 ولـ يبق لؾ إال أنا، وأنا الحي الذؼ ال يموت ".

حينما يموت اإلنساف، حينما يخرج مف بيتو أفقيًا، واإلنساف طواؿ حياتو يدخل قائمًا، ويخرج قائمًا، إال في مرة 
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يت هللا كثيرًا مؤمف طالب عمـ كل يـو خمس صموات، البد مف أف يدخل واحدة، وىذه البد منيا، ويأتي عمى ب
 المسجد مرًة أفقيًا ال ليصمي، بل ليصمى عميو، ىذه حقائق.

ـَ َقاَؿ:  ِ َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َعْبِد َّللاَّ

ْنَيا ْنَيا ِإنهَما َمَِِمي َوَمَُِل الدُّ ـه َراَح َوَتَرَكَيا(( ))َما ِلي َوِلمدُّ ـٍ َصاِئٍف ُِ ََاَؿ ِفي ِظلِّ َشَجَرٍة ِفي َيْو  َكَمَِِل َراِكٍب 

 مف وصايا السيد المسيح ألصحابو قاؿ: 

 ))اعبروىا وَّل تعمروىا((

 وروؼ عنو أيضًا أنو قاؿ: 

 ))مف ذا الذي يبني عمى موج البحر دارًا، تمكـ الدنيا فال تتخذوىا َرارًا (( 

فييا مفاجآت، وتغيرات، دخل رجل عمى بيت أبي ذر الغفارؼ فجعل يقمب بصره في البيت، فقاؿ: يا  ما تستقر،
أبا ذر أيف متاعكـ ؟ أيف األثاث والغرؼ ؟ فقاؿ: إنا لنا بيتًا نتوجو إليو، فقاؿ: إنو ال بد لؾ مف متاع مادمت 

 .ىاىنا، قاؿ: إف صاحب المنزؿ ال يدعنا ىنا، قصد أنو البد مف الخروج

دخموا عمى بعض الصالحيف فقمبوا بصرىـ فيو فقالوا: إنا نرػ بيتؾ بيت رجل مرتحل كأنو ماش منقوؿ، فقاؿ: ال 
 أرتحل، ولكف أطرد طردًا.

 المرتحل باختياره، لكف ىنا طرد، سيدنا عمي يقوؿ: 

ف اآلخرة َد ارتحمت مقبمًة، ولكل منيا بنوف، فكونوا م ف أبناء اآلخرة، وَّل ))إف الدنيا َد ارتحمت مدبرة، وا 
 تكونوا مف أبناء الدنيا((

تشعر أحيانًا بشخص أف الدنيا متغمغمة إلى أعمق أعمق نفسو، صباحو مساؤه، ليمو نياره، مناماتو خواطره، مزحو 
 لقاءاتو، حتى في النزىة يتكمـ عمى تجارتو، ىذه متغمغمة إلى أعمق أعماقو.
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 أبناء الدنيا، فإف اليـو عمل وال حساب، وغدًا حساب وال عمل.فكونوا مف أبناء اآلخرة، وال تكونوا مف 

بعض الحكماء قاؿ: عجبت مف الدنيا مولية عنو، واآلخرة مقبمة إليو، مثبًل ىنا والدتو، وىنا وفاتو، وىو يتقدـ 
! أنا منذ  يبتعد عف ميبلده، ويقترب مف وفاتو، ما معنى ذلؾ ؟ أف الدنيا مدبرة عنو، قاؿ لي أخ كريـ: سبحاف هللا

أربعيف سنة أنشط مف اآلف، طبعًا اإلنساف الشاب يصعد كل خمس درجات، بعد ىذا اثنتيف اثنتيف، بعد ذلؾ 
 واحدة واحدة، ثـ يصعد، ويقف بالتسمسل، الحع الشاب والمتقدـ بالسف، يقوؿ سيدنا عمي: 

 َّل حساب، وغدًا حساب وَّل عمل(())فكونوا مف أبناء اآلخرة، وَّل تكونوا مف أبناء الدنيا، فإف اليـو عمل و 

عجبت مف الدنيا مولية عنو، واآلخرة مقبمة إليو، يشتغل بالمدبرة، وينسى المقبمة، وهللا شيء كبير ىذه الدنيا التي 
تدبر عنؾ وأنت متعمق بيا، واآلخرة التي ىي مقبمة إليؾ تعرض عنيا، سيدنا عمر بف عبد العزيز يقوؿ في 

ار قرار، كـ كتب هللا فييا الفناء، وكتب هللا عمى أىميا منيـ الظعف، فكـ مف عامر عف خطبة: "إف الدنيا ليست د
قميل سيرتحل، وكـ مف مقيـ مغتبط عما قميل سيظعف، أحسنوا رحمكـ هللا منيا الرحمة بأحسف ما بحضرتكـ مف 

 النقمة 
 التقوػ.يعني أحسف ىذه الرحمة خذ منيا إلى الدار اآلخرة، وتزودوا، فإف خير الزاد 

 الفضيل بف عياض يقوؿ: 

 ))مف عالمة صدؽ المؤمف أنو في الدنيا ميمـو حزيف ((

ميمـو يخشى أال يكوف قد انتفع مف الدنيا، انتفع منيا لآلخرة، ال ترضيو الدنيا، ولكف يرضيو أف ينتفع منيا 
 آلخرتو.

 كممة رائعة جدًا لئلماـ الحسف قاؿ: 

 ، وَّل ينافس في عزىا(())المؤمف كالغريب َّل يجزع مف ذليا
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لو تحمل متاعب في سبيل هللا يرضى بذلؾ، أما مناصبيا الرفيعة، أمواليا الطائمة، بساتينيا الغناء، مركباتيا 
 الفارىة فبل ينافس فييا.

المؤمف كالغريب، ال يجزع مف ذليا، وال ينافس في عزىا، لو شأف، ولمناس شأف آخر، ىو بواد، وىـ بواد، ىو 
فة هللا، بواد العمل لآلخرة، ال يتألـ، المؤمف كالغريب، ال يجزع مف ذليا، وال ينافس في عزىا، لو شأنو، بواد معر 

 ولمناس شأف آخر.

ىناؾ إنساف استنبط استنباطًا لطيفًا، قاؿ: لما هللا خمق آدـ عميو السبلـ أسكنو ىو وزوجتو الجنة، ثـ ىبطا منيا، 
 ا، فالمؤمف أبدًا يحف إلى وطنو األوؿ.ووعدا بالرجوع إلييا، وصالحي ذريتيم

اإلنساف يولد بقرية، وسكف في الشاـ مثبل، في بيت فخـ بأرقى أحياء دمشق، فيو كل وسائل الرفاه والراحة، حينما 
يأتي العيد ال يتمنى إال أف يعود إلى قريتو مسقط رأسو، فمف عبلمة المؤمف أنو يحف إلى الجنة، موطنو األوؿ، 

 استنباط لطيف.

كاف بعض العمماء يقوؿ في دعائو: الميـ ارحـ في الدنيا غربتي، وارحـ في القبر، وحشتي، وارحـ موقفي غدًا بيف 
 يديؾ.

 ارحـ في الدنيا غربتي، أنت غريب في الدنيا، وارحـ في القبر وحشتي، وارحـ موقفي غدًا بيف يديؾ.

وء، كـ ساعة يتحمل ؟ أيف يجمس ؟ يا جماعة إذا اإلنساف ال يبتعد، يدخل إلى غرفة فارىة في بيت، ويقفل الض
ما كاف أىمو معو عمى الطعاـ يغضب، ىذا القبر، بل عمى أسوء، القبر ىنا فيو سرير، أطفئ المصباح، وأرتج 

 الباب، واجمس، القبر أسوء عمى التراب.

نظيف، موسوس، بعد أف  مرة حضرت دفف أخ كريـ أنا أعرفو في الدنيا جيدًا، رجل أنيق أناقة تفوؽ حد الخياؿ،
وضع في القبر وضعت الببلطة، الببلطة أصغر مف الفتحة بكثير، يعني ىناؾ مسافة عشرة سنتمترات فرؽ، جاء 
الحفار بعد ما انتيى مف الدفف وضع الببلطة جرؼ التراب بالمجرفة، نزؿ فوقو خمسة كيمو مف التراب، كاف في 

 الدنيا أنيًقا.. 
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ى إلى ىذه الساعة التي البد منيا، أعقل إنساف ليس ىناؾ شيء واقعي وحتمي عنده أعقل إنساف ىو الذؼ يسع
 كالموت، ما نجا منو مخموؽ حتى األنبياء، النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 ))سبحاف هللا إف لمموت لسكرات((

اآلف يسأؿ، ىناؾ قصص ال أساس ليا مف النبي ملسو هيلع هللا ىلص سيد الخمق ما نجا الصحابة، ما نجوا، استغفروا ألخيكـ، إنو 
الصحة، أف واحدًا لو شيخ، لما دفف وجاء الممكاف ليسأاله تمقيا رفسة مف شيخو، قيل ليـ: أمثل ىذا يسأؿ ؟ ىذا 

 مف جماعتي.

 ىذه القصص كميا غير صحيحة، كميا كذب بكذب، النبي ملسو هيلع هللا ىلص حينما دفف سيدنا سعد، مشى عمى رؤوس أصابعو،
 وقاؿ: 

 ))استغفروا ْلخيكـ فإنو اآلف يسأؿ((

 وقاؿ: 

 ))سبحاف هللا إف لمموت لسكرات((

ما مف حدث واقعي واقعّي، قميا مئة مرة، وىو آت ال محالة، سألت طبيبًا إذا نفد إنساف مف الفشل الكموؼ، ومف 
الشراييف، ىذا آخر واحد  ضيق الشرياف التاجي، ومف ارتفاع الضغط، ونفد مف... كيف يموت ؟ قاؿ لي: بتصمب

نفد مف القمب، وما حدث معو جمطة، وال انفجار بالدماغ، وال سكتة دماغية، نفد مف كل األمراض، وال بالعظاـ، 
 وال بالعضبلت، وال وـر خبيث، كيف يموت ؟ قاؿ لي: بتصمب الشراييف، تنشف الشراييف، والنبي ماذا قاؿ ؟ 

))  ))لكل داء دواء إَّل اليـر

ساف ما ركب طائرة في حياتو كميا، يأكل يوًما الدجاج، ويوًما السمؾ، مساًء فواكو، وصباحًا وجبات ىناؾ إن
خفيفة جدًا، ورياضة، ومشي، وخاؼ أف يركب الطائرة لئبل تحترؽ في الجو، وعاش حياة ىنيئة، وما مف إنساف 

 فيما أعمـ يعتني بصحتو مثمو، ومع ذلؾ مات في األخير.
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 الرازؼ: الدنيا خمر الشيطاف، مف سكر منيا لـ يفق إال في عسكر الموت نادمًا مع الخاسريف. قاؿ يحيى بف معاذ

أحيانًا تجد اإلنساف سكراف في حب الدنيا، إذا قمت لو كممة عف هللا تراه ضاؽ، وتكمـ لو في الدنيا يجمس معؾ 
ر نازؿ، اآلف شراء ممتاز، تكمـ عشر ساعات، نسي ماذا قاؿ لؾ، اعتذر، وعنده موعد، تكممت باألسعار، الدوال

 في العمبلت، جمس معؾ ساعة ساعتيف ثبلثا، تكمـ عف هللا صار عنده موعد، أو يتثاءب حتى يكرىؾ أف تتكمـ.

 الدنيا خمر الشيطاف، مف سكر منيا لـ يفق إال في عسكر الموت نادمًا مع الخاسريف.

 تحل كل يـو مرحمًة إلى اآلخرة.قيل لدمحم بف واسع: كيف أصبحت ؟ فقاؿ: ما ظنؾ برجل ير 

لو فرضنا إنسانًا واقفًا عمى شريط في أدراج متحركة في المطارات، والدرج يمشي، ويقف، تصور أنؾ واقف عمى 
شريط متحرؾ، كل يـو ينقمؾ نقمة، مضى يـو العمر، قصر يـو النياية، فالحركة تقرب، كيف أصبحت ؟ فقاؿ: 

 إلى اآلخرة، دفع دفعة.ما ظنؾ برجل يرتحل كل يـو مرحمًة 

 سيدنا الحسف يقوؿ: قوؿ معروؼ عندكـ إنما أنت أياـ مجموعة، كمما مضى يـو مضى بعضؾ. 

وقاؿ بعضيـ: ابف آدـ، إنما أنت بيف راحمتيف مطيتيف يضعانؾ، ىما الميل والنيار، الميل ينقمؾ إلى النيار، 
، جاء الميل،  والنيار ينقمؾ إلى الميل، حتى يسممانؾ إلى اآلخرة، الميل اليـو ستة عشر في الشير مضى اليـو
 صار سبعة عشر، كل يـو مرحمة حتى يسممانؾ إلى اآلخرة.

 قاؿ بعض السمف: يخيل لؾ أنؾ مقيـ، بل أنت دائـ السير، تساؽ سوقًا حثيثًا إلى الموت.

نت أجمل بيت مشرؼ إنساف قضى كل حياتو يجمع الماؿ، حتى اشترػ البيت، اآلف السفارة الكويتية نفسيا كا
عمى الشاـ كميا، أمامو غوطة غناء، شرفة فخمة، بشكل بيضوؼ، بعد ما سكف في البيت، يقاؿ: إنو كاف يعيش 
في بيت قبو أربعيف سنة جمع الماؿ حتى اشترػ ىذا البيت، ويـو اشتراه، وفرشو جمس عمى الشرفة قاؿ ىذه 

 أياـ بعدىا مات. الكممة بالحرؼ الواحد: اآلف أّمنا مستقبمنا، ثبلثة

يرووف قصة طرفة عف إنساف ضاقت بو الدنيا كثيرًا، فاتخذ قرارًا أف ينتحر، قصة رمزية، ما ليا أصل، فجاءه 
ممؾ الموت قاؿ لو: لماذا تنتحر ؟ قاؿ: مف ضيق ذات يدؼ، ال يوجد شيء آكمو، قاؿ: أنا أدلؾ عمى طريقة 

ف ىناؾ شيادات منذ القديـ، ما كانت الشيادات، فإذا دخمت عمى ترتزؽ بيا، قاؿ: ما ىي ؟ قاؿ: اعمل طبيبًا، اآل
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ف رأيتني أماـ قدميو، فعالجو صف  مريض، ورأيتني أماـ رأسو فإياؾ أف تعالجو، اىرب مف البيت، ىذا سيموت، وا 
لو ما شئت، فسوؼ يشفى، فيذا أخذ التعميمات، وجاء بمحفظة، ووضع بيا قارورات فييا سائل أبيض وأحمر 

وأخضر، إف وجد ممؾ الموت عند أرجل المريض يقوؿ لو: خذ ثبلث نقاط بيض، واثنتيف صفر، واثنتيف  وأصفر
قبل الطعاـ، واثنتيف بعد الطعاـ، يعصدىا عميو، يكتب، يخطط، يستعمل الدواء، يطيب، اسمو راج جدًا حتى 

وكاف مرضيا خطيًرا، فمما مرضت بنت الممؾ جاء فوجد الممؾ يقف عند رجمييا، أعطاىا التعميمات، فطابت، 
شفاىا هللا عز وجل الممؾ لشدة فرحو قرر أف يزوجو ىذه الفتاة، صار زوج بنت الممؾ، وطبعًا جاءتو الدنيا مف 
أوسع أبوابيا، عز، وجاه، وممؾ، وماؿ، ليمة عرسو جاء ممؾ الموت إليو، وقاؿ تشرؼ، فقاؿ لو: كنت أخذني 

 وقتيا أىوف بكثير، قاؿ اآلف.

 اإلنساف مف عٍل، قد يخيل لئلنساف أنو مقيـ، بل ىو دائـ السير، يساؽ مع ذلؾ سوقًا حثيثًا إلى الموت. قد يسقط

قاؿ بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا مف يومو ييدـ شيره، األياـ تأكل الشير وشيره ييدـ سنتو كل شير ييدـ 
 تأكل السنوات.جزءًا مف العاـ، ثـ عاـ جديد، فاألياـ تيدـ األسابيع، واألشير 

كيف يفرح بالدنيا مف يومو ييدـ شيره، وشيره ييدـ سنتو، وسنتو تيدـ عمره، كيف يفرح بالدنيا مف يقوده عمره 
 إلى أجمو، وتقوده حياتو إلى موتو.

أحد األشخاص دعا دعاء، لكنو دعاء لطيف، قاؿ: الميـ خذ بيدؼ إليؾ حينما يأخذ الناس بيدؼ، إذا احتاج مف 
ؤمف غاؿ عمى هللا، يموت بعز، قاؿ لي أخ: والدتي مربوطة، قمت: لماذا ؟ قاؿ: تأكل مف نجسيا، يمسكو، الم

نربط يدييا، وتخمع ثيابيا أماـ الناس، قاؿ: إنو شيء ال يوصف، يدعو ليا في كل صبلة أف يخفف عنيا، أحيانا 
ف يموت، وأحيانا يعاقب بتأخير اإلنساف يتمنى الموت فبل يجده، تأتي بعض الحاالت عمى اإلنساف أعظـ شيء أ

 الموت، كيف أف الناس يخافوف مف الموت، وفي حاالت صعبة جدًا يعاقب بتأخير الموت.

 والفضيل قاؿ: كـ أتت عميؾ ؟ قاؿ ستوف سنة، قاؿ: فأنت منذ ستيف سنة تسير إلى ربؾ. 

ذا معؾ ؟ قاؿ المرض إنساف زار مريًضا معو مرض صعب قاؿ لو: كيف صحتؾ ؟ قاؿ: الحمد ، قاؿ: ما
 الفبلني، قاؿ لو: حاجتؾ، مف باب المزاح. 
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ولكف ىذه حقيقة إذا وصل إنساف إلى الستيف، النبي ماذا قاؿ ؟ معترؾ المنايا بيف الستيف والسبعيف، مف دخل في 
 األربعيف دخل في أسواؽ اآلخرة.

يفكر في العودة، األربعاء التفكير في قطع اإلنساف إذا ذىب إلى نزىة ستة أياـ، سبت، أحد، اثنيف..، األربعاء 
بطاقات العودة، تحضير األغراض، شراء اليدايا، آخر ثمث الرحمة تفكر بالعودة، قاؿ رجل لآلخر: ىل تعمـ ما 

 معنى قولو تعالى:

نها ِإَلْيِو َراِجُعوَف﴾ ِ َواِ   ﴿ِإنها َّللِه

 [156] سورة البقرة: 

نحف في ممكو، ومف عمـ أنو موقوؼ فميعمـ أنو مسؤوؿ، ومف عمـ أنو مسؤوؿ قاؿ مف عرؼ أنو  عبده، إنا ، 
فميعد لمسؤاؿ جوابًا، أنت ، إذًا عميؾ أف تعبده، مادمت راجعًا إليو فاعمـ أنؾ موقوؼ بيف يديو، وما دمت موقوفًا 

دائمًا إلخواننا: البطل الذؼ  بيف يديو فاعمـ أنؾ مسؤوؿ، ما دمت مسؤواًل فأعد الجواب ليذا السؤاؿ، لذلؾ أنا أقوؿ
 يييئ جوابًا ألؼ موقف يفعمو  الجواب. 

قاؿ لي موظف: انصحني، ىو تمويف، اآلف التمويف خف أما في أياـ خمت كاف شديًدا جدًا يستطيع أف يفعل 
ضع  مشاكل كبيرة، قاؿ لي: انصحني، قمت لو: اكتب ضبوطا كثيرة قاؿ: ىذه النصيحة ؟ قمت لو: كما أقوؿ لؾ،

الناس في السجف عمى قدر ما تستطيع، وافعل ما شئت، إذا كنت بطبًل ىيئ  جوابًا عف كل ضبط تكتبو ، 
 وليس لعبد هللا، إذا كنت بطبًل.

ف وقفت بيف يديو فبل بد مف أف يسألؾ،  ف أيقنت أنؾ راجع إليو أنت موقوؼ بيف يديو، وا  إف كنت  فاعبده، وا 
ف سألؾ فأعد الجواب،  فقاؿ:ما الحيمة قاؿ:يسيرة سيمة، قاؿ وما ىي ؟ دققوا في الجواب قاؿ:تحسف فيما بقي وا 
 يغفر هللا لؾ ما مضى. 
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اآلف تبت، إذا تبت توبة نصوحا أحسنت فيما بقي غفر هللا لؾ ما مضى، فإنؾ إف أسأت فيما بقي أخذت بما 
ما مضى، أما إذا أسأت فيما بقي أخذؾ هللا بما مضى، وما بقي إذا تبت إلى هللا، وأحسنت فيما بقي غفر هللا لؾ 

 بقي وما مضى.

اإلماـ األوزاعي مدفوف في لبناف مف كبار األمة كتب إلى أخ لو رسالة، قاؿ لو:أما بعد، فقد أحيط بؾ مف كل 
 .جانب، واعمـ أنو يسار بؾ في كل يـو وليمة، فاحذر هللا، والمقاـ بيف يديو، وأف يكوف آخر عيدؾ بو والسبلـ
 سئل أحد العمماء:كيف أكوف زاىدًا في الدنيا ؟ فقاؿ:بقصر األمل، إف أصبحت يجب أف تعتقد أنؾ ال تمسي.

سمعت قصة نائـ إلى جانب زوجتو مف دوف أف تنتبو مست يده وجدتيا باردة، فقامت مذعورة فإذا ىو ميت، فقاؿ 
 بقصر األمل، إف أصبحت يجب أف تعتقد أنؾ ال تمسي. 

أشخاص، فقالوا ألحدىـ:ما أممؾ في الدنيا ؟ قاؿ:وهللا ما أتى عمي شير إال ظننت أني سأموت فيو، اجتمع ثبلثة 
فقاؿ:صاحباه إف ىذا ىو األمل، شير، فقاال ألحدىـ:ما أممؾ أنت، قاؿ:وهللا ما أتت عمي جمعة إال ظننت أنني 

ؾ أنت قاؿ:ما أمل مف نفسو في يد سأموت فييا، فقاال صاحباه:إف ىذا ىو األمل، جمعة، فقاال لآلخر:ما أمم
 غيره، ال أريد شيئًا.

أنا أسمع كل أسبوع تقريبًا قصة ال يشكو مف شيء، ما مف مقدمة، ما مف مرض ثابت، ما مف قصة بالمرض، 
 فجأًة فارؽ الحياة.

قاؿ بعض السمف: ما نمت نومًا قط فحدثت نفسي أني أستيقع منو، لذلؾ الدعاء:الميـ إف أمسكت نفسي 
ف أرسمتيا فاحفظيا، معنى ىذا ممكف ال يستيقع إنساف.فا  رحميا، وا 

 أحد الصالحيف إذا أراد النـو يقوؿ ألىمو:أستودعكـ هللا، فمعميا أف تكوف آخر ليمة، سامحونا، قبل أف يناـ كل ليمة.

وىو ليس وقاؿ بعض العمماء:إف استطاع أحدكـ أال يبيت وعيده عند رأسو فميفعل، شيء ليس لو منزؿ باسمو، 
 لو في شراكة أمواؿ استثمار، وضعيـ مع إنساف.
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ف  أويس القرني مف التابعيف سئل كيف الزماف عميؾ ؟ قاؿ:كيف الزماف عمى رجل إف أمسى ظف أنو ال يصبح، وا 
 أصبح ظف أنو ال يمسي، فمبشر بالجنة أو بالنار.

يعد أف غدًا سأعيشو، وسأفعل غدًا كذا،  وقاؿ بعضيـ: ما أنزؿ الموت كره منزلتو مف عد غدًا مف أجمو، الذؼ
 وكذا، ىذا ما عرؼ حقيقة الموت.

ذا أصبحت قالت:يا نفس  امرأة متعبدة بمكة إذا أمست قالت:يا نفس الميمة ليمتؾ ال ليمة لؾ غيرىا، فاجتيدت، وا 
 اليـو يومؾ، ال يـو لؾ غيره، فاجتيدت.

ما قدرت أف أزيد في عممي، مف شدة إقبالو عمى هللا،  ماذا قاؿ أحد الصحابة ؟ وهللا لو عممت أف غدًا أجمي
 وعممو الصالح واستنفاره.

 قاؿ بعض العارفيف:إذا أردت أف تنفعؾ صبلتؾ فقل لعمي ال أصمي غيرىا، وىذا مأخوذ مف قوؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

ع ((  ))صل صالة مودِّ

 ال أصمي غير ىذه الصبلة، يعني صِل صبلة مودع.إذا أردت أف تنتفع بصبلتؾ قبل أف تنوؼ الصبلة قل لعمي 

طرؽ شخص باب صديقو، قيل لو:ليس في البيت، قاؿ:متى يرجع، فقالت لو جارية في البيت، بنت صغيرة:مف 
 كانت نفسو بيد غيره ىل يعمـ متى يرجع.

 آخر حديث قبل أف ننيي الدرس:
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ـَ َقاَؿ:  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى  َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ًدا َأْو َمْوًتا ))َباِدُروا ِباْْلَْعَماِؿ َسْبًعا َىْل َتْنَتِظُروَف ِإَّله َفْقًرا ُمْنِسًيا َأْو ِغًنى ُمْطِغًيا َأْو َمَرًضا ُمْفِسًدا أَ  ْو َىَرًما ُمَفنِّ
اَؿ َفَشرُّ َغاِئٍب ُيْنَتَظُر َأْو ا جه اَعُة َأْدَىى َوَأَمرُّ ((ُمْجِيًزا َأْو الده اَعَة َفالسه  لسه

 ] أحمد، الترمذؼ [

اإلنساف إذا ترؾ طريق الديف، وترؾ طريق اآلخرة البد أف ينتظره أحد ىذه السبعة، غنى مطٍغ، مرض مفسد، فقر 
 منس، ىـر مفند، موت مجيز، الدجاؿ، الساعة.

 والحمد  رب العالميف 
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 : أحاديث عف الرفق ( 027 - 054الدرس )

 28-11-1993لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
لحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا و انفعنا بما عممتنا و زدنا عممًا و أرنا الحق حقًا و ارزقنا إتباعو، و إنؾ أنت العميـ ا

أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، و أدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

 أييا األخوة الكراـ:

 ملسو هيلع هللا ىلص في موضوع يفتقر إليو معظـ المؤمنيف إنو الرفق حينما يدخل العنف إلى مع طائفة مف أحاديث رسوؿ هللا
البيوت أو حينما يكوف العنف في العمل فإف أخطارًا كبيرًة تنتظر الناس فمذلؾ مف توجيو النبي عميو الصبلة 

 أنو قاؿ:والسبلـ أف مف صفات المؤمف الرفق، فقد ورد عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

))رأس العقل بعد اإليماف با مداراة الناس والتودد إلى الناس وما ىمؾ رجل عف مشورة وما سعد رجل 
ذا أراد هللا أف ييمؾ عبدًا كاف أوؿ ما يفسد بو منو رأيو، وأف أىل المعروؼ في الدنيا ىـ أىل  باستغنائو رأي، وا 

 أىل المنكر في اآلخرة((المعروؼ في اآلخرة، وأف أىل المنكر في الدنيا ىـ 

الحقيقة العقل رأس العقل اإليماف با، يعني قمة العقل أف تؤمف با، فمف غاب عف ىذه الحقيقة فيو متيـ 
بالغباء، عقمو لـ ينفعو إما أنو عطمو أو إما أنو أساء استخدامو، رأس العقل بعد اإليماف با مداراة الناس، معنى 

ل كل شيء، لذلؾ ىناؾ ما يسمى بالذكاء الجزئي والذكاء الشمولي، فكل إنساف قد يكوف ىذا أف اإليماف با قب
متفوقًا باختصاصو إف في الطب، أو اليندسة، أو التعميـ، أو بعض االختصاصات، فمف تفوؽ في اختصاصو 

فعو يـو القيامة، لكف وأبدع فيو وليس مستقيمًا عمى أمر هللا عز وجل فيذا ذكاؤه مف نوع الذكاء الجزئي الذؼ ال ين
الذكاء الشمولي، أو العقل الشمولي ىو العقل الذؼ يصل إلى هللا عز وجل، إذا وصل العقل إلى هللا فقد استخدـ 

 العقل استخدامًا صحيحًا، فقد استخدـ العقل لما خمق لو، لذلؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

918 

 ))رأس العقل بعد اإليماف با ((

  يعطل، وقد مر بكـ أف النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: إنما الطاعة في معروؼ.والعقل ال

يعني إنساف يعطل عقمو مع إنساف ىذا ال يكوف إال مع هللا أواًل ومع رسوؿ هللا المعصـو ثانيًا ألف النبي الكريـ 
 نو قاؿ تعالى:عصمو هللا بنص القرآف الكريـ، وألف النبي عميو الصبلة والسبلـ أمرنا أف نأخذ ع

ـْ َعْنُو َفاْنَتُيوا﴾ ُسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك ـُ الره  ﴿َوَما َآَتاُك

 ] سورة الحشر [

ممكف استسمـ بعد أف آمنت با عز وجل إلى هللا، وبعد أف آمنت برسالة النبي إلى نبي هللا، وما سوػ ذلؾ ىـ 
ىذه القبة الخضراء، لو عطل العقل النحرؼ  رجاؿ ونحف رجاؿ كل إنساف يؤخذ منو ويرد عميو إال صاحب

الديف، إف ىذا العمـ ديف فانظروا عمف تأخذوف دينكـ ابف عمر دينَؾ دينؾ إنو لحمؾ ودمؾ خذ عف الذيف 
 استقاموا وال تأخذ عف الذيف مالوا.

 )) رأس العقل بعد اإليماف با مداراة الناس ((

في التكيف فاإلنساف الذؼ ال يتكيف يصل إلى أىدافو عف طريق الحقيقة تعممنا في الجامعة أف الذكاء يبدو 
العنف وعف طريق المجابية ىذا ضعيف الحيمة، ضعيف التفكير ال يتمتع بالذكاء البلئق باإلنساف فالنبي عميو 
نة الصبلة والسبلـ يقوؿ، ولكف بالمناسبة وىذا مف معموماتكـ البدييية المداراة شيء والمداىنة شيء آخر، المداى
أف تطمب الدنيا عمى حساب الديف، بذؿ الديف مف أجل الدنيا مداىنة لكف المداراة بذؿ الدنيا مف أجل الديف، يعني 
إنساف حديث عيد باإليماف قد تبذؿ لو بعض الماؿ، قد تكرمو، قد ترافقو، قد تعطيو بعض األشياء، قد تعممو 

ف أجل أف تأخذ بيده إلى هللا عز وجل فبذؿ الدنيا بعض الدروس، أنت تبذؿ مف وقتؾ، ومف جيدؾ، ومف مالؾ م
مف أجل الديف مداراة، أما بذؿ الديف مف أجل الدنيا مداىنة والمداىنة خمق المنافقيف، بينما المداراة خمق المؤمنيف، 
ذا ابتعد اإلنساف عف الرفق سمؾ أسموب العنف والعنف ال يأتي إال بالعنف، في ب عض والمداراة تحتاج إلى رفق وا 

السنوات أكثر مف خمسة عشر عامًا قرر كتاب في الشيادة الثانوية كتاب مطالعة ممخص الكتاب كمو العنف ال 
يمد إال العنف، يعني العنف يمد العنف والعنف الذؼ ولده العنف يولد عنفًا آخر وىذا نمضي في حمقة مفرغة إال 

 ما ال نياية.
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 لذلؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 

 عمموا وَّل تعنفوا فإف المعمـ خير مف المعنف (())

أنا اليـو قمت ألحد أخوانا: سيل أف ترخي الحبل، وسيل جدًا أف تقمع، أوالدؾ مثبًل القمع سيل يحتاج إلى يد 
رخاء الحبل والميف الشديد سيل، بينما القمع والعنف  قاسية تضرب فترتاح وسيل أف تدع األمر سائبًا، فالتسيب وا 

يل، لكف بطولة المؤمف ليس في تسييب األمور وال إرخاء الحبل وال الميف الضعيف وال في القمع والشدة أيضًا س
والعنف، ولكف بيَف بيف، ال تكف لينًا فتعصر وال قاسيًا فتكسر مع أوالدؾ، مع أىمؾ، مع جيرانؾ، مع أقربائؾ، مع 

لتؤدة، خذىا بالتبصر، خذىا بتبصر العواقب، لذلؾ الباعة كف لينًا األمور خذىا باليدوء، خذىا بالحمـ، خذىا با
 النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 

 ))َّل يكوف الرفق في شيء إَّل زانو، وَّل ينزع مف شيء إَّل شانو((" 

ال شيء ييز شخصية اإلنساف كأف يسمؾ أسموب العنف، أو كأف يغضب غضبًا شديدًا إال أف التغاضب 
أتغاضب وال أغضب، التغاضب قد يحتاجو اإلنساف ليزرع الرىبة في قموب مف مطموب، قاؿ بعض الفبلسفة أنا 

 حولو.
سيدنا عمر كاف شديدًا مرًة قاؿ لو سيدنا أبو ذر الغفارؼ: يا أمير المؤمنيف إف الناس قد ىابوا شدتؾ، فبكى عمر 

ف األمر ال يناسبو إال كما وقاؿ: وهللا يا أبا ذر لو يعمـ الناس ما في قمبي مف الرحمة ألخذوا عباءتي ىذه ولك
 ترػ.

سياسة المؤمف قد يقوؿ أحدكـ الطبع غمب التطبع، أنا أنطمق معكـ مف ىذه المقولة، إنساف منفعل أـ فاعل ؟ إذا 
كاف كل تصرفاتو ردود فعل وليس لو اختيار في تغييرىا ىذا ليس إنسانًا ىذا أصبح أقرب إلى الجماد، مثبًل 

استجابة، أما اإلنساف قد يتمقى ضربًا مف والده، الضرب مؤثر واالستجابة أف يرد الحيواف تعطيو مؤثر يعطيؾ 
عمييا بضرب مماثل، لكف اإلنساف فيو عقل ىذا أبي كاف سببًا في وجودؼ معو الحق وأنا مقصر، فاإلنساف ميزه 

 هللا بالفكر، الفكر يتوسط بيف المؤثر وبيف االستجابة.

 مداراة الناس(())رأس العقل بعد اإليماف با 

ما أف تسمية طيبًا عمى كٍل الذكي والطيب يمتقياف، يوجد حقيقة قمتيا لكـ  والحقيقة اإلنساف إما أف تسميو ذكيًا وا 
مرًة، لو أتينا بمدير لمؤسسة، لمعمل، مستشفى، وكاف ىذا المدير عمى مستوػ عاٍؿ جدًا مف اإليماف، لو راقبنا 

، يميل إلى التؤدة، يمقي الكبلـ موزونًا، يعامل مف دونو بالتساوؼ، يقيـ العدؿ في سموكو لكاف مثبًل حميمًا، متبصراً 
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ىذه المؤسسة، ولو جئنا بمدير آخر في أعمى مستويات اإليماف لوجدناه أيضًا منصفًا، وعاداًل، وحميمًا، ومتئدًا، 
ختمف عنو في البواعث، المؤمف وحكيمًا شيء يحير العمل األخبلقي يمتقي مع العمل الذكي، يمتقي في النتائج وي

حينما ينصف مف أجل أف يرضي هللا عز وجل، إنصافو عبادة، حممو عبادة، رحمتو عبادة، وىذه العبادة جزاؤىا 
جنة عرضيا السماوات واألرض، لكف اإلنساف غير المؤمف حينما ينصف، وحينما يقف الموقف األخبلقي ىو 

يناليا لذلؾ قد يأتي أجمو وليس لو عند هللا شيء، يقوؿ أنت يبحث عف شيرة، أو عف سمعة، أو عف مصمحة 
فعمت كذا وكذا مف أجل ليقاؿ عنؾ كذا وكذا وقد قيل، ىذا معنى وماليـ خبلؽ، العمل الذكي يمتقي مع العمل 

 األخبلقي العبادؼ، يمتقي ىذا العمل مع ذاؾ العمل بالنتائج ويختمف عنو في البواعث.

 با مداراة الناس والتودد إلى الناس(( ))رأس العقل بعد اإليماف

أنت ال تعرؼ بابتسامتؾ، بزيارتؾ، بعيادتؾ إلى المريض بتقديمؾ ىدية إلنساف بعيد، ببذؿ معاونة إلى إنساف 
محتاج، أنت ال تدرؼ أنؾ فعمت فعبًل سحريًا في ىذا اإلنساف، الحقيقة في حديث آخر يدعـ ىذه الحديث، يقوؿ 

 ـ:عميو الصبلة والسبل

 ))بعِت لمداراة الناس((

أما ىنا الباء ليا معنى دقيق جدًا، الباء ىنا لبلستعانة وحروؼ الجر كما تعمموف ليا معاٍف كثيرة، فالباء لمظرفية، 
والباء لبلستعانة والباء لممجاوزة، والباء لمسببية فكل معنى مف ىذه المعاني ىناؾ آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تؤكد 

ف معاني الباء لبلستعانة، أكتب بالقمـ، يعني أستعيف عمى الكتابة بالقمـ، إذًا حينما قاؿ عميو ىذا المعنى، م
أؼ أنا أستعيف عمى ىدايتيـ بمداراتيـ، وىذا معنى قوؿ النبي عميو ))بعِت لمداراة الناس(( الصبلة والسبلـ: 
 الصبلة والسبلـ 

 د إلى الناس(())رأس العقل بعد اإليماف با مداراة الناس والتود

ما التودد ؟ العمماء قالوا: التودد ىو المظير المادؼ لمحب، الحب شعور يبدو في التودد، فاالبتسامة مظير مادؼ 
لشعور الحب في القمب، تقديـ اليدية مظير مادؼ لشعور اإلكبار في القمب، فكل شعور ينطوؼ عميو القمب يأتي 

 ا توددًا، لذلؾ هللا عز وجل قاؿ: السموؾ الظاىر الذؼ يدعمو ويؤكده يسمى ىذ
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ًة َوَرحْ  ـْ َمَوده ـْ َأْزَواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَنُك ـْ ِمْف َأْنُفِسُك ـٍ ﴿َوِمْف َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُك َمًة ِإفه ِفي َذِلَؾ آَلََياٍت ِلَقْو
ُروَف )  (﴾20َيَتَفكه

 ] سورة الرـو [

الحب بنتائجو، أو عبر عف الحب بيف الزوجيف بمظيره المادؼ، وجعل بينكـ مودة، لو  فربنا عز وجل عبر عف
 أف ىذه الزوجة أصيبت بمرض عضاؿ أفسدىا وجعميا ال تصمح كزوجة، ربنا عز وجل قاؿ: 

ـْ َأْزَواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبيْ  ـْ ِمْف َأْنُفِسُك ـٍ ﴿َوِمْف َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُك ًة َوَرْحَمًة ِإفه ِفي َذِلَؾ آَلََياٍت ِلَقْو ـْ َمَوده َنُك
ُروَف )  (﴾20َيَتَفكه

 ] سورة الرـو [

ف لـ تكف فالرحمة، وىذا مف نعـ هللا عز وجل  بيف الزوجيف المودة والرحمة، إف تحققت المصمحة بينيما فالمودة وا 
 عمى اإلنساف.

 )) وما ىمؾ رجل عف مشورة((

صبلة يقوؿ: ما خاب مف استشار وال ندـ مف استخار االستخارة  عز وجل، واالستشارة ألولي النبي عميو ال
الخبرة مف المؤمنيف، لو استشرت إنسانًا خبيرًا غير مؤمف ال ينصحؾ، أما إذا استشرت إنسانًا مؤمنًا خبيرًا 

أنصح لكـ أييا األخوة في  ينصحؾ، مف استشار الرجاؿ استعار عقوليـ، مف صفات المؤمف أنو يستشير، وأنا
أعمالكـ جميعًا كل في حرفتو ومينتو، إف رأػ رجبًل ذا خبرًة عميقة وخمق قويـ وتديف صحيح فميجعمو مستشارًا لو 
في مينتو قبل أف يعقد ىذه الصفقة فميسألو، قبل أف يعطي ىذا اإلنساف مبمغًا كبيرًا دينًا يسألو كل إنساف 

بعًا إذا كاف مؤمف ينصحؾ ال شؾ، أنا مرة كمفت أحد أخوانا يسأؿ بسوؽ مف باختصاصو، بمينتو، بحرفتو، ط
األسواؽ عف جدوػ حرفة مف الحرؼ، أقسـ لي با أف ىؤالء الذيف استشارىـ عمى الصفيف نصحوه بأف ىذه 
ما  الحرفة غير مجدية، وليا مشكبلت كثيرة، وال جدوػ منيا، وال تغني صاحبيا، فيئس، شعرت أف ىؤالء جميعاً 
نصحوه، أرسمتو إلى رجل أعرؼ فيو اإليماف فأعطاه إجابًة عمى عكس ىؤالء جميعًا، قاؿ لو: حرفة جيدة جدًا 
والبيع شديد، واألسواؽ ساخنة، وصناعتيا سيمة وموادىا متوفرة قاؿ لي: عجيب، المؤمف مف شأنو أف ينصح، 

 نصوح، ناصح أميف ألـ يقل عميو الصبلة والسبلـ:
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ـَ َقاَؿ: َعْف َتِميـٍ  اِرؼِّ َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى المَّيـ َعَمْيِو َوَسمَّ   الدَّ

ِ َوِلِكَتاِبِو َوِلَرُسوِلِو َوَْلِئمهِة اْلُمْسِمِميَف َوَعامهِتيِ  ََاَؿ: َّللِه يُف النهِصيَحُة، َُْمَنا ِلَمْف ؟  (())الدِّ  ـْ

 ] النسائي ػ أبي داود ػ أحمد [

د أزاح عف كاىمو ىذا التكميف اإلليي المؤمف ينصح واإلماـ عميو أف يستجيب لماذا ؟ اإلنساف إذا نصح إمامو فق
، الذؼ يوحى إليو، الذؼ معو القرآف،  ألف النبي عميو الصبلة والسبلـ وىو سيد الخمق وحبيب الحق المعصـو

ذر رضي هللا عنو قاؿ يا لحكمة أرادىا هللا بالغة في موقعة بدر نزؿ منزاًل ىناؾ أفضل منو فجاء الحباب بف المن
رسوؿ هللا ػ وىو يفيض إخبلصًا، ويفيض غيرًة ػ أىذا الموقع وحي مف هللا أـ المشورة والرأؼ، قاؿ: بل المشورة 
والرأؼ، فقاؿ ىذا الصحابي الجميل: يا رسوؿ هللا ليس بموقع، ودؿ النبي عمى موقع أفضل منو والنبي استجاب، 

امل وليكوف قدوًة لكل عالـ مف بعده، ولكل أمير مف بعده أف إذا قدمت لؾ لماذا استجاب ؟ ليقف الموقف الك
 نصيحٌة، ثمينًة، مخمصٌة يجب أف تصغي إلييا أواًل ويجب أف تستجيب ليا ثانيًا، إذا أردت رضاء هللا عز وجل.

 ))وما ىمؾ رجل عف مشورة((

ثمف انعزالو باىظًا وما ىمؾ رجل عف مشورة  إلنساف المنعزؿ دائمًا يدفع ثمف انعزالو، ويحصد مغبة عممو ويدفعا
اآلف اسأؿ الرجاؿ، اسأؿ المؤمنيف، اسأؿ المخمصيف، عشرات الزيجات انتيت إلى طبلؽ قبل الوقت المناسب 
بسبب عدـ السؤاؿ، التسرع سؤاؿ سريع، اإلنساف يجب أف يسأؿ، كما يقوؿ بعضيـ يجب أف تدرس ىذه القضية 

يجابيات، السمبيات أف تسأؿ الخبراء حتى تتخذ قرارًا صحيحًا، والحقيقة القرار درسًا، أف تضع العقبات، اإل
 الصحيح بذاتو المعمومات الصحيحة.

فكل إنساف يتخذ قرار ببل معمومات، أو ببل حقائق، أغمب الظف أف قراره ليس صحيحًا وربما اضطر أف يتراجع 
 ))ما سعد رجل باستغنائو برأيو(( عنو، ويقوؿ عميو الصبلة والسبلـ في ىذا الحديث الشريف:

ال يسعد ألنو قد يتوىـ، إذا اإلنساف عزؿ نفسو عف المجتمع أو عزؿ نفسو عف أخوانو، أو عف أنداده، أو عف 
المؤمنيف الصادقيف عف العمماء العامميف، يقع في وىـ خطير ىذا الوىـ ىو الذؼ يدفعو إلى سموؾ خاطئ، لذلؾ 

 قوؿ:النبي عميو الصبلة والسبلـ ي

 ))ما سعد رجل باستغنائو برأيو((
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مرة كنا في الجامعة فجيء لنا بأستاذ زائر يعد مف أرقى عمماء النحو في المغرب العربي، طبعًا دعي ليمقي عمينا 
محاضرات في المغة في النحو، الحظت أنا مدرسي القسـ كانوا في الصفوؼ األولى بعض ىؤالء المدرسيف 

شيئًا والعمماء الحقيقيوف واألساتذة الفطاحل الذيف يعتد بعمميـ أمسكوا ورقًة وقممًا  حضر المحاضرة دوف أف يكتب
وأخذوا عف ىذا المحاضر بعض ىذه المعمومات، أنا استفدت مف ىذا الموقف فعرفت أف العالـ الحقيقي ىو الذؼ 

ف كاف أدنى منو، وأف الجاىل المركب ىو الذؼ يأب ى النصيحة ويأبى أف ال يستنكف عف أف يأخذ عف غيره وا 
 يتعمـ عف اآلخريف.

 وال تنسوا أف النبي عميو الصبلة والسبلـ فيما يروػ عنو يقوؿ:

 ))يظل المرء عالمًا ما طمب العمـ فإذا ظف أنو َد عمـ فقد جيل((

أدب،  وال أستسيغ أف يقوؿ أحد مف العمماء أنا عالـ، أراىا كممة كبيرة ليتو قاؿ أنا طالب عمـ، كممة لطيفة فييا
كممة تعطي اإلنساف قيمة، أنا طالب عمـ، وقد التقيت بعمماء تزيد أعمارىـ عف ثمانيف عامًا يقوؿ أنا طالب عمـ 
وال يقوؿ أنا عالـ، فاإلنساف كمما ازداد عممًا ازداد تواضعًا، واإلماـ الشافعي يقوؿ: كمما ازددت عممًا ازددت عممًا 

 يقييف.بجيمي، والتواضع مف صفات العمماء الحق

اإلماـ مالؾ إماـ دار اليجرة ىذه القصة شييرة جدًا، جاءه وفد مف المغرب بثبلثيف سؤااًل وعرضوا ىذه األسئمة 
عمى ىذا اإلماـ الجميل فأجاب عف سبعة عشر سؤااًل، فمما قيل لو والباقي، قاؿ: ال أعمـ قالوا: أنت اإلماـ مالؾ 

اآلخر وقد استغرقت الرحمة أشيرًا ثبلثة وتقوؿ ال أعمـ، فقاؿ: قولوا إماـ دار اليجرة أتينا إليؾ مف طرؼ الدنيا 
 ألىل المغرب اإلماـ مالؾ ال يعمـ، وانتيى األمر.

وقد قاؿ عمماء اإلفتاء مف قاؿ: ال فقد أفتى، ال إيجابية، مف قاؿ ال أدرؼ فقد أفتى، واإلنساف حينما يظف أنو يعمـ 
إذا وضع لنفسو حجمًا أنا بيذا الموضوع موفق إف شاء هللا، هللا عز وجل  كل شيء ىو بالتأكيد ال يعمـ شيئًا أما

وفقني بيذا العمـ وبذاؾ العمـ، أما أنو يدعي أنو يعمـ كل شيء ىذا شيء فوؽ طاقة البشر ألف هللا عز وجل 
 يقوؿ: 

ِمياًل ) ـِ ِإَّله ََ ـْ ِمَف اْلِعْم  (﴾85﴿َوَما ُأوِتيُت

 ] سورة اإلسراء [
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 يُطوَف ِبَشْيٍء ِمْف ِعْمِمِو ِإَّله ِبَما َشاَء﴾﴿َوََّل ُيحِ 

 ] سورة البقرة [

وقد يروؼ التاريخ أف عالمًا شابًا تفوؽ عمى أىل عصره تفوقًا ممحوظًا، واجتمع الناس حولو وتدافعوا عمى بابو، 
لـ الشاب فجاء ليكيد وكاف قد وفقو هللا إلى عمـ عميق فجاء أحد العمماء المشيوريف الذيف خبا بريقو مع ىذا العا

لو، فجمس في مجمسو ولما انتيى الدرس قاؿ يا غبلـ ىذا الذؼ قمتو ما سمعناه مف أحد فمف أيف جئت بو ػ ىو 
يريد أف يزدريو وأف حجمو ػ فقاؿ ىذا العالـ الشاب: وىل تعممت كل العمـ؟ أحرجو بيذا السؤاؿ، لو قاؿ تعممت 

ال، قاؿ ماذا تعممت مف العمـ ؟ قاؿ: شطره قاؿ: ىذا الذؼ سمعتو مني كل العمـ خالف اآلية الكريمة، قاؿ لو: 
 مف الشطر الذؼ ال تعرفو.

 ))وما ىمؾ رجل عف مشورة، ما سعد رجل باستغنائو برأيو ((

ذا أراد هللا أف ييمؾ عبدًا كاف أوؿ ما يفسد منو رأيو، يوجد دعاء مشيور، هللا اجعل تدميرىـ في تدبيرىـ، أياـ  وا 
يفكر ويفكر فيأتي ىبلكو مف تخطيطو وتدبيره، لما اإلنساف يكوف في سخط هللا عز وجل مع ذكائو ومع  اإلنساف

 أخذ الحيطة، ومع أخذ األسباب يدمره هللا عز وجل.

وأف أىل المعروؼ في الديف ىـ أىل المعروؼ في اآلخرة، وأف أىل المنكر في الدنيا ىـ أىل المنكر في اآلخرة، 
العقل والشرع، والمعروؼ ما أقره العقل والشرع، ىذا الحديث أييا األخوة فيو جوانب كثيرة جدًا المنكر ما أنكره 

منيا: أف عبلمة العقل اإليماف با وأف عبلمة العقل مداراة الناس، وأف عبلمة العقل التودد إلييـ، يبدو أف 
تودد أف تبذؿ ليـ، أف تعطييـ مف وقتؾ، ومف مداراتيـ ىو االتجاه السمبي أما التودد إلييـ فييا اتجاه إيجابي ال

خبرتؾ، ومف مالؾ أما المداراة أف ترعى شعورىـ، أف تحتاط فبل تزعجيـ وما ىمؾ رجل عف مشورة، وما سعد 
 رجل باستغنائو برأيو((

ذا أراد هللا أف ييمؾ عبدًا عزلو عف المجتمع فاعتد برأيو فكاف  مف استغنى برأيو شقي ومف استشار الرجاؿ سعد وا 
 ىبلكو في تدبيره.

))رأس العقل بعد اإليماف با مداراة الناس والتودد إلى الناس وما ىمؾ رجل عف مشورة وما سعد رجل 
ذا أراد هللا أف ييمؾ عبدًا كاف أوؿ ما يفسد بو منو رأيو، وأف أىل المعروؼ في الدنيا ىـ أىل  باستغنائو رأي، وا 

 في الدنيا ىـ أىل المنكر في اآلخرة(( المعروؼ في اآلخرة، وأف أىل المنكر
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ـَ َقاَؿ:  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعِف النَِّبيِّ َصمَّى المَّيـ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ))ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق َوُيْعِطي َعَمْيِو َما َّل ُيْعِطي َعَمى اْلُعْنِف((

 ] ابف ماجة [

ـ، أو أب، قد يخالف ابنو بعض القواعد، قد يرتكب بعض األغبلط، قد تزؿ يعني اإلنساف أحيانًا لو فرضنا معم
قدمو، فأسيل طريقة لتبلفي ىذا الخطأ أف يضربو ضربًا مبرحًا، لكف أف يقنعو وأف يحمـ عميو، وأف يراقبو مراقبًة 

ا يحتاج لنفس طويل يحتاج دقيقة، وأف يتابعو، وأف يتيدده أحيانًا وأف يتوعده أحيانًا، وأف يحاسبو حسابًا دقيقًا ىذ
إلى حنكة، وحكمة، إلى رغبة في عدـ جرح نفسو، أما أسموب العنف سيل وسريع لكف أثره ضعيف وقد يخمق في 
اإلنساف جرحًا ال ينتيي، أما أسموب التعميـ، اإلقناع، المداراة، المتابعة المراقبة، إبداء المبلحظة، التشجيع، 

برة في التربية، والحقيقة األبوة مسؤولية كبيرة، االبف أحيانًا ينساؽ إلى مكاـر الترغيب ىذا يحتاج اإلنساف إلى خ
 األخبلؽ بفعل أب حكيـ وقد ييوؼ في مياوؼ الرذيمة بفعل أب غير حكيـ.

 )) ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق((

ور بالتؤدة بيدوء، هللا يحب اليادغ، يحب صاحب الصوت المنخفض، يحب الذؼ يخطط، يحب الذؼ يأخذ األم
 عز وجل عممنا قاؿ تعالى:

ـْ ُكْنَت ِمَف اْلَكاِذِبيَف ) ََْت َأ  (﴾27﴿ََاَؿ َسَنْنُظُر َأَصَد

 ] سورة النمل [

 قبل أف تغمي كالمرجل، وقبل أف تنفجر تحقق مف ىذا الكبلـ.

ددتيا فوجدتيا تسعًا وتسعيف قاؿ لي أحد أخوانا عنده معمل حمويات، كمف عامل يأتيو بقطع فجاء بمئة قطعة، ع
ناقصة قطعة، وىذه القصة مف ثبلثيف سنة، فذىب إلى معطف أحد الموظفيف فوجد في جيبو تمؾ القطعة، أليس 
ىذا دليبًل واضحًا عمى أف ىذا الموظف مد يده ووضع القطعة في جيبو ! قاؿ لي ىذا األخ: كدت أف أنفجر عميو 

وقمت ليا يا فبلف تحقق أرجئ ىذا إلى اليـو التالي فذىب إلى المعمل كي وأف أطرده ألنو سارؽ، ثـ ممكت نفسي 
 يحاسبيـ فقاؿ لو: أرسمت لؾ مائة قطعة اشترػ صانعؾ قطعة أعطيني ثمف تسعة وتسعيف.
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انكشفت الحقيقة، أحيانًا اإلنساف يرتكب حماقة يبقى طواؿ حياتو يذوب ألمًا لتسرعو، يعني أياـ ترتكب جرائـ، أنا 
أنو صار مشكمة أخبلقية فأخذ الدـ ليحمل ىل ىذه حامل أو غير حامل والبنت طاىرة وبريئة وعفيفة، أعرؼ 

صار في خطأ في المخبر وما انتيبو العامل وقاؿ: مبروؾ حامل، ىذا الرجل ذبح ابنتو، فاإلنساف ال يتسرع يوجد 
بوع، تجد في اليـو التالي ىدأت، في اليـو قاعدة ذىبية حينما تغضب إياؾ أف تتخذ قرارًا قل سأتخذ قرارًا بعد أس

الثالث تحققت في اليـو الرابع جئت بأدلة إيجابية، في اليـو الخامس األمر بدا لؾ عمى شكل آخر، في اليـو 
السادس األمر ال يحتاج إلى طبلؽ وال إلى فصـ شركة، وال إلى تدمير أسرة، وال إلى موقف عنيف حاد ىذه اآلية 

 الكريمة: 

ـْ ُكْنَت ِمَف اْلَكاِذِبيَف ) ﴿ََاؿَ  ََْت َأ  (﴾27َسَنْنُظُر َأَصَد

 ] سورة النمل [

 إياؾ أف تتخذ قرارًا في حالتيف، قبل أف تستحصل عمى معمومات دقيقة قطعية، وىذا معنى قولو تعالى:

ـْ َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيهُنوا َأْف ُتِص  ـْ َناِدِميَف ﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ِإْف َجاَءُك ََْومًا ِبَجَياَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَمى َما َفَعْمُت يُبوا 
(6﴾) 

 ] سورة الحجرات [

مرة أحد العمماء الكبار بمغو أف عالمًا آخر يغتابو، فأرسل لو طبق مف أفضل أنواع التمر، أو اشترػ تمرًا مف 
ا التمر وقدمو مع رسالة لطيفة قاؿ: بمغني أنؾ أفضل أنواع التمر وانتقى لو مما اشتراه طبقًا مف أفضل مما في ىذ

قد اغتبتني، وألني غدًا سوؼ آخذ أحسف أعمالؾ فأنا البد مف أف أقدـ لؾ أحسف ما عندؼ مف تمر خذ ىذا التمر 
 مكاف أعمالؾ الصالحة التي سوؼ آخذىا منؾ غدًا.

عف بيـ، مف دوف تحقق، مف دوف الحقيقة اإلنساف قبل أف ينيش أعراض المؤمنيف، قبل أف يقيميـ قبل أف يط
 تثبت ربنا عز وجل يـو القيامة ىو الذؼ يفصل بيف خمقو.

رجل قاؿ لو: أنا أشفق عميؾ مما يقولو الناس عنؾ، فقاؿ لو ىذا الرجل: وىل سمعتني قمت عنيـ شيئًا ؟ قاؿ: ال، 
 قاؿ: عمييـ فأشفق.
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ف عصاه في، أنا أطيع هللا فيمف عصاه في، إنساف تكمـ اإلنساف ال ينبغي وأنا أقوؿ كممة: أنا ال أعصي هللا فيم
 عنؾ أنت اسكت.

 )) ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق َوُيْعِطي َعَمْيِو َما َّل ُيْعِطي َعَمى اْلُعْنِف((

  أنو قاؿ:يبدو أف أجر الرفيق بالحديث طبعًا لو أجر كبير جدًا، عف عائشة رضي هللا عنيا عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص

إنساف جاءه غبلـ وقد كاف قد مضى عمى زواجو ستة أشير فغمى الدـ في عروقو وظف أف امرأتو زانية، األمر 
 عرض عمى بعض الصحابة، ىذا الصحابي الجميل استنبط مف قولو تعالى:

 ﴿َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِف﴾

 ] سورة لقماف [

ُِوَف َشْيراً   ﴾﴿َوَحْمُمُو َوِفَصاُلُو َِاَل

 ] سورة األحقاؼ [

أما أدنى مدة الحمل ستة أشير، فكاف ابنو، اإلنساف أحيانًا يسأؿ ال يتسرع، يسأؿ العمماء، يسأؿ مف يثق بعمميـ، 
 مف يثق بتجاربيـ قبل أف يتخذ قرارًا خطيرًا.

: ـَ  َعْف َعاِئَشَة َأنََّيا َقاَلْت َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيـ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ الرِّْفَق(( ُ َعزه َوَجله ِبَأْىِل َبْيٍت َخْيًرا َأْدَخَل َعَمْيِي  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

 ] أحمد [

البيت اليادغ مف نعـ هللا الكبرػ، بيت الصخب والضجيج وتكسير األبواب، وتكسير األواني، والصياح، والغضب 
 يقوؿ: والضرب، ىذا بيت فيو شياطيف، النبي عميو الصبلة والسبلـ
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ـَ َيُقوُؿ:  ِ َسِمَع النَِّبيَّ َصمَّى المَّيـ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد َّللاَّ

ـْ وَ  ْيَطاُف َّل َمِبيَت َلُك ََاَؿ الشه ُجُل َبْيَتُو َفَذَكَر َّللاهَ ِعْنَد ُدُخوِلِو َوِعْنَد َطَعاِمِو  َذا َدَخَل فَ ))ِإَذا َدَخَل الره ـْ َّل َعَشاَء َواِ  َم
ـْ َيْذُكِر َّللاهَ ِعْنَد َطَعاِمِو ََ  ـُ اْلَمِبيَت َفِإَذا َل ْيَطاُف َأْدَرْكُت ََاَؿ الشه ـُ اْلَمِبيَت َواْلَعَشاَء((ُيْذَكِر َّللاهَ ِعْنَد ُدُخوِلِو   اَؿ َأْدَرْكُت

 ] مسمـ ػ ابف ماجة ػ أحمد [

 نيفة.فإذا دخل الشيطاف إلى البيت صار في عنف، خصومات، أعماؿ ع

ـُ الرِّْفَق(( ُ َعزه َوَجله ِبَأْىِل َبْيٍت َخْيًرا َأْدَخَل َعَمْيِي  ))ِإَذا َأَراَد َّللاه

ف الرفق لو كاف ُخمقًا لما رأػ الناس َخمقًا أحسف منو، وأف العنف لو كاف َخمقًا لما رأػ الناس َخمقًا أقبح منو.  وا 

ِ َعْف َعاِئَشَة َرِضي المَّيـ َتَعاَلى َعْنَيا  َأنَُّو َسِمَعَيا َتُقوُؿ: ُكْنُت َعَمى َبِعيٍر َصْعٍب َفَجَعْمُت َأْضِرُبُو َفَقاَؿ ِلي َرُسوُؿ َّللاَّ
: ـَ  َصمَّى المَّيـ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ))َعَمْيِؾ ِبالرِّْفِق َفِإفه الرِّْفَق َّل َيُكوُف ِفي َشْيٍء ِإَّل َزاَنُو َوَّل ُيْنَزُع ِمْف َشْيٍء ِإَّل َشاَنُو((

 ] البخارؼ ػ مسمـ ػ ابي داود ػ ابف ماجة ػ الدارمي [

ىكذا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عممنا، سبحاف هللا إذا اإلنساف ىادغ يشيع فيمف حولو اليدوء إذا كاف ىو صاخبًا عنيفًا يربي مف 
عنيفوف جدًا، ىو  حولو عمى العنف، األب العنيف أوالده عنيفيف جدًا، تعمموا منو العنف في تعامميـ مع بعضيـ

 يضربيـ وىـ يضربوف بعضيـ بعضًا.

قرأت البارحة في الجريدة خبر أف أصغر مجرميف في العالـ وقعت ىذه الجريمة في بريطانيا طفبلف ال تزيد 
أعمارىما عف أحد عشر عامًا قتبل طفبًل سنو سنتاف ونصف ببل سبب إال ألنيما رأوا في بعض التمثيميات في 

مثل ىذه الجريمة فقتبله والمجتمع البريطاني ضج بيذه الجريمة، طفل أحد عشر عامًا يقتل طفل  برامج التمفزيوف 
صغير جدًا ببل سبب وببل ىدؼ، الطفل يقمد إذا األب حميـ يحمـ إذا األب حكيـ يكوف حكيمًا، فمف نعـ هللا عز 

 وجل أف يكوف البيت فيو الحمـ، واألناة، والتواصل.

 لـ يرَض العنف عمى البعير، مرة النبي الكريـ دخل بستاف أحد األنصار فرأػ جمبًل، فمما رأػ الجمل النبي ملسو هيلع هللا ىلص
النبي حف وذرفت عيناه، فالنبي صمى هللا عميو بمغ مف الشفافية درجة أنو كاف يقوؿ: أعرؼ حجرًا بمكة كاف يسمـ 

قف عمى المنبر ويضع يده عمى النخمة إكرامًا عمي، ولما ترؾ النخمة التي كاف يخطب عمييا حنت إليو فكاف ي
ليا، فقاؿ مف صاحب ىذا الناقة ؟ فجيء بصاحبيا وكاف أنصاريًا، قاؿ: أال تتقي هللا في ىذه البييمة التي ممكؾ 
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 هللا إياىا فإنو شكا إلي أنؾ تجيعو وتدئبو.

ِ ْبِف َجْعَفٍر َقاَؿ:   " َعْف َعْبِد َّللاَّ

ُث ِبِو َأَحًدا ِمَف النهاسِ ))َأْرَدَفِني َرُسوُؿ َّللاهِ  ـٍ َفَأَسره ِإَليه َحِديًِا َّل ُأَحدِّ ـَ َخْمَفُو َذاَت َيْو َوَكاَف   َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ََا ـَ ِلَحاَجِتِو َىَدًفا َأْو َحاِئَش َنْخٍل  َؿ َفَدَخَل َحاِئًطا ِلَرُجٍل ِمَف َأَحبُّ َما اْسَتَتَر ِبِو َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ـَ َحفه َوَذَرَفْت َعْيَناُه َفَأَتاُه ا ـَ اَْلْنَصاِر َفِإَذا َجَمٌل َفَممها َرَأى النهِبيه َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه لنهِبيُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

اْلَجَمِل ِلَمْف َىَذا اْلَجَمُل َفَجاَء َفًتى ِمَف اَْلْنَصاِر َفَقاَؿ ِلي َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َفَقاَؿ  َفَمَسَح ِذْفَراُه َفَسَكَت َفَقاَؿ َمْف َربُّ َىَذا
ُ ِإيهاَىا َفِإنهُو َشَكا ِإَليه َأنهَؾ ُتِجيُعوُ   َوُتْدِئُبُو(( " َأَفال َتتهِقي َّللاهَ ِفي َىِذِه اْلَبِييَمِة الهِتي َممهَكَؾ َّللاه

 ابف ماجة ػ أحمد ػ الدارمي [ ] مسمـ ػ

هللا عز وجل أعطى بعض الحيوانات ذكاء، الخيل مف أعمى الحيوانات ذكاًء، تعرؼ أف عمى ظيرىا صاحبيا، 
 تنبيو لمخطر أحيانًا.

 ُو(())َعَمْيِؾ ِبالرِّْفِق َفِإفه الرِّْفَق َّل َيُكوُف ِفي َشْيٍء ِإَّل َزاَنُو َوَّل ُيْنَزُع ِمْف َشْيٍء ِإَّل َشانَ 

ورد حديث عف سيدنا عمي رضي هللا عنو يقوؿ: لما نزلت سورة إذا جاء نصر هللا والفتح مرض النبي عميو 
الصبلة والسبلـ فما لبث أف خرج إلى الناس يـو الخميس وقد شد رأسو بعصابة فرقي المنبر وجمس عميو مصفر 

اجتمعوا لوصية رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فنادػ ببلؿ  الوجو، تدمع عيناه، ثـ دعا بببلؿ فأمره أف ينادؼ في المدينة أف
فاجتمع صغيرىـ وكبيرىـ وتركوا أبواب بيوتيـ مفتحة وأسواقيـ عمى حاليا ليسمعوا وصية رسوؿ هللا صمى هللا 
 عميو وسمـ حتى غص المسجد بأىمو والنبي يقوؿ وسعوا، وسعوا لمف وراءكـ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: أنا دمحم بف
عبد هللا ال نبي بعدؼ أييا الناس: اعمموا أف نفسي قد نعيت إلي وحاف فراقي في الدنيا واشتقت إلى لقاء ربي، فوا 
حزناه عمى فراؽ أمتي، الميـ سمِّـ سّمـ أييا الناس اسمعوا وصيتي واحفظوىا، أييا الناس: قد بيف هللا لكـ في 

وف، وما تتقوف، فأحموا حبللو، وحرموا حرامو، وآمنوا بمتشابيو، محكـ تنزيمو ما أحل لكـ، وما حـر عميكـ، وما تأت
واعمموا بمحكمو، واعتبروا بأمثالو، ثـ رفع رأسو إلى السماء فقاؿ: الميـ بمغت فاشيد، أييا الناس: إياكـ وىذه 

الستقامة فإنيا األىواء الضالة المضمة البعيدة مف هللا تعالى، ومف الجنة، القريبة مف النار، وعميكـ بالجماعة وا
قريبة مف هللا وقريبة مف الجنة، ثـ قاؿ: الميـ ىل بمغت، أييا الناس: هللا هللا في دينكـ وأمانتكـ، هللَا هللا فيما ممكت 
أيمانكـ ػ أؼ اتقوا هللا ػ أطعموىـ مما تأكموف، وألبسوىـ مما تمبسوف وال تكمفوىـ ما ال يطيقوف فإنيـ لحـ ودـ، 

ف ظمميـ فأنا خصمو يـو القيامة، وهللا حاكمو، هللَا هللا في النساء أوفوا ليف ميورىف، وال وخمق أمثالكـ، أال م
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 تظمموىف، أال ىل بمغت، أييا الناس: قوا أنفسكـ وأىميكـ نارا، عمموىـ وأدبوىـ فإنيـ عندكـ عواـ وأمانة.

النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما وىذه الوصية التي وردت في بعض الكتب والكتاب تنبيو الغافميف تشير إلى أف 
يفارؽ الدنيا أخطر شيء يتيدد أمتو مف بعده أف ينحرفوا عف منيجو، وأف يدعوا صراطو المستقيـ، وأكبر شيء 
يتيدد أمتو مف بعده أف يقعوا في ظمـ بعضيـ بعضا، فإذا أردت ليذا الديف أف يستمر كما بدأ وأف يتنامى فبلبد 

بد أف نرفض أية إضافة فيو والبد مف أف نرفض أؼ حذؼ مف أصولو، فإذا رفضنا مف أف نحافع عمى أصولو، ال
الحذؼ ورفضنا اإلضافة استمر الديف كما بدأ عندئٍذ نقطف ثماره كما قطف أصحاب النبي عمييـ رضواف هللا 

 عمييـ.

 أييا األخوة الكراـ: 

وؿ أحدكـ ماذا أفعل ؟ طبعي صعب، أنا حاد ال أحب أف أطيل عميكـ إال أف محور درسنا اليـو ىو الرفق، وقد يق
الطبع، ىذا الذؼ يستسمـ لطبعو مف دوف أف يجيد في ضبط نفسو ىذا إنساف بعيد عف أف يكوف في المستوػ 
نما العمـ بالتعمـ، وليذا  ، وا  نما الكـر بالتكـر الراقي، ألف النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ إنما الحمـ بالتحمـ، وا 

طيفة جدًا، أنت حينما تتحمـ ولست حميمًا، أنت حينما تقير إرادتؾ وتحمـ ولست حميمًا دفعت ثمف الحديث لفتة ل
 ، الحمـ األصيل فإذا فعمت ىذا مرارًا تجمى هللا عميؾ بالحمـ الخمق األصيل، فالحمـ ثمنو التحمـ والكـر ثمنو التكـر

ع الحكمة، إف تصنعتيا أكرمؾ هللا بالحمـ فأنت في أوؿ األمر تصنع الحمـ، تصنع اليدوء تصنع األناة، تصن
األصيل والحكمة األصيمة، واألناة األصيمة، فالخمق األصيل ثمنو خمق متكمف أنت تضبط أعصابؾ وتكظـ 
غيظؾ وتحمـ، هللا هلالج لج يكافئؾ عمى حممؾ ىذا أو عمى تحممؾ ىذا بأف يجعمؾ حميمًا، كل إنساف يظف أف ىذا 

ال يعرؼ ما اإلنساف أنا أعتقد أف ىناؾ تطورًا جذريًا يصيب كياف اإلنساف مف قمة  الطبع ال يتغير ىذا إنساف
 رأسو إال أخمص قدميو إذا عرؼ هللا، وكثيرًا ما أسمع ممف حوؿ أخوتنا المؤمنيف أف فبلف ما كاف ىكذا.

 عز وجل كاف أنا أعرؼ زوج كاف عنيفًا إلى درجة أنو ال يرتدع عف ضرب زوجتو، ألتفو سبب فبعد أف عرؼ هللا
مف أنجح األزواج، ومف أحكميـ، ومف أشدىـ حممًا، ال تستمع إلى مقوالت الناس أف الطبع يغمب التطبع وىذه 
الزوجة ال تتغير ىذا كبلـ ليس لو معنى، ىذا كبلـ العواـ ليس منضبط، لما الصحابة تعرفوا إلى هللا وآمنوا با 

 يكونوا أنبياء.صاروا حمماء، حكماء، كادوا مف فقييـ أف 

أدؽ ما في الدرس أف ىذا الخمق العظيـ، ويكاد الحكيـ أف يكوف نبيًا، والحمـ سيد األخبلؽ أف ىذا الخمق العظيـ 
الذؼ ىو محط آماؿ كل الناس ثمنو التحمـ، والتحمـ تكمف الحمـ، والتحمـ تصنع الحمـ أنت لست حميمًا لكنؾ 

ى هللا الباقي، عمى هللا أف ييبؾ خمقًا أصيبًل أساسو الحمـ، فإذا تكمفت الحمـ ىذا التكمف ىو الذؼ عميؾ وعم
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اإلنساف في بيتو حميـ، في عممو حميـ ىادغ حكيـ، يفكر، يخطط، يوجو ينصح، يتابع األمر، يعاتب فيو حكيـ، 
ات الطبلؽ أما المواجية والصداـ والموقف العنيف ىذا ال يأتي إال بالعنف وأنا ال أبالغ إذا قمت إف عشرات بل مئ

أساسيا موقف عنيد مف الزوج مثبًل ردت عميو الزوجة بموقف أعنف، فطمقيا، أو موقف عنيف مف الزوجة رد 
عمييا الزوج بموقف أعنف فطمقيا، أوالد شردوا ببل أب وال أـ ألف الشيطاف مناسبتو الوحيدة أف يجعمؾ تغضب 

 .فإذا غضبت أصبحت إنسانًا آخر أقرب إلى مخموؽ ليس إنساناً 

فيذا الدرس ميمتو أف يخيـ عمى بيوتنا، وعمى متاجرنا، وعمى مكاتبنا، وعمى أماكف أعمالنا ىذا الخمق الرفيع 
 الذؼ يتميز بو المؤمنوف وىو الحمـ، وأذكركـ:

 اَنُو(())َعَمْيِؾ ِبالرِّْفِق َفِإفه الرِّْفَق َّل َيُكوُف ِفي َشْيٍء ِإَّل َزاَنُو َوَّل ُيْنَزُع ِمْف َشْيٍء ِإَّل شَ 
 ))ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق َوُيْعِطي َعَمْيِو َما َّل ُيْعِطي َعَمى اْلُعْنف((

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : اإليماف والعمل 027 - 055الدرس )

 06-08-1995لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

ل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباط
 الصالحيف.

أييا اإلخوة الكراـ: الدرس الماضي كاف في الحبلؿ والحراـ، وكاف آخر دروس الحبلؿ والحراـ، وسوؼ ننتقل إلى 
 عات الكبيرة درسًا فيو مراجعة لمحسابات.موضوع آخر، ولكف مف عادتي في التدريس أف أجعل بيف الموضو 

الواحد منا مف حيف إلى آخر يراجع حساباتو، يرتب مكتبتو، يرتب حاجاتو، واإلنساف يحتاج أشد الحاجة إلى أف 
 يخمو مع نفسو، وأف يتأمل في سموكو وفي حركاتو وسكناتو، ألف الحياة أحيانًا تستيمؾ اإلنساف.

، ينسى لماذا ىو عمى وجو األرض ؟ ينسى اليدؼ الذؼ أرسمو هللا مف أجمو اإلنساف أحيانًا ينسى سر وجوده
 فتستيمكو الحياة، مف عمل إلى عمل، مف لقاء إلى لقاء، فجأة يدرؾ أنو ضيع حياتو لغير ما خمق لو.

؟ حركة ذكرت مرة مثبًل أعيده كثيرًا، إنساف ذىب إلى بمد، وناـ في الفندؽ، واستيقع، أكبر سؤاؿ: لماذا أنا ىنا 
ىذا اإلنساف في ىذه البمدة تصح إذا عرؼ لماذا ىو في البمدة، السائح إلى المقاصف والمتنزىات، طالب عمـ إلى 
المعاىد والجامعات، التاجر إلى المعامل والمؤسسات، فحركة اإلنساف ال تصح إال إذا عرؼ اليدؼ، واإلنساف 

حمة ؟ يا ترػ نجح، أخشى ما أخشاه أف تنقمب حياتنا إلى كمما قطع مرحمة فعميو أف يدرس ماذا حقق في ىذه المر 
 أنماط ثابتة متكررة رتيبة، لما يطوؿ أمُد اإلنساف عمى سموؾ غير متبصر يفقد معنى الحياة والتجدد.

فالذؼ أريده في ىذا الدرس أف يراجع اإلنساف نفسو في كميات، حياتو، يا ترػ عقيدتو با سميمة ؟ أوؿ شيء 
ة، في الرخاء لو جاءتو شدة ىل ىذه العقيدة تصمد أماـ ىذه الشدة ؟ ىذا سؤاؿ دقيق جدًا، ثـ إنو إذا عقيدتو سميم

عرؼ هللا عز وجل، واعتقد بو اعتقادًا صحيحًا، اآلف سموكو متطابق مع الشرع، يقوؿ العامة: ىكذا نشأنا، ىكذا 
يا ترػ أحوالؾ متطابقة مع وصف النبي  المجتمع، ىذا كبلـ مردود، ينبغي أف يكوف السموؾ مطابقًا لمشرع،
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 لممؤمنيف، مثبًل يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

 ))اإليماف بالقدر يذىب اليـ والحزف((

ذكرت اليـو في درس الطاووسية ظيرًا أف كل شيء أراده هللا وقع، وأف كل ما وقع أراده هللا، وأف الذؼ وقع وقع 
قة متعمقة بالخير المطمق، لذلؾ ىذا الكبلـ ممخص لكممة: لكل واقع لحكمة بالغة مطمقة، وأف ىذه الحكمة المطم

حكمة، إذا أيقنت أف لكل واقع حكمة، وأف في ممؾ هللا ما يقع إال ما يريده هللا، أكثر الضغوط النفسية والشدة 
ل النفسية التي ىي اآلف المسؤوؿ األوؿ عف معظـ األمراض العضالة في الجسـ ىي المسؤولة األولى عف ك
األمراض العضالة في الجسـ، ىذه الشدة النفسية أساسيا ضعف اإليماف، أساسيا ضعف التوحيد، أساسيا 
الخوؼ مف جيات أرضية، أساسيا االعتقاد أف جيات أرضية بيدىا الحل والربط، بيدىا الخير والشر، بيدىا 

تقد اإلنساف أف جيًة في األرض مستقمة العطاء والمنع، بيدىا اإلعزاز واإلذالؿ، بيدىا الحياة والموت، حينما يع
في إرادتيا عف إرادة هللا تممؾ الحل والعقد، وتممؾ الخير والشر، والرفق، والحياة، والموت فيذا ىو عيف الشرؾ، 

 وىذا الشرؾ وحده يسبب ىمومًا وأسقامًا وأمراضًا ومخاوؼ ال حصر ليا.

فييا ضغوط شديدة، والمطالب كثيرة،  -الحياة المعاصرة طبعًا  -فاإلنساف بحاجة إلى ساعة تأمل، حياتنا كميا 
والمكاسب قميمة، والوقت كمو مستغرؽ في طمب الرزؽ، فاإلنساف يصل إلى البيت في ساعة متأخرة، يأوؼ إلى 
، ويستيقع إلى عممو، ويعمل عمبًل شاقًا إلى أف يأتي المساء، فإذا تابع ما ىو فيو مف استيبلؾ لطاقاتو  النـو

 وحيويتو يفاجأ بعد فوات األواف أنو فعل كل شيء إال الذؼ خمق مف أجمو. وقدراتو

: نحتاج مف حيف إلى آخر إلى جمسة تأمل مع الذات إلى جمسة محاسبة، إلى جمسة إعادة  فيا أييا اإلخوة األكاـر
والخسائر،  ترتيب األوراؽ، إلى جمسة المنجزات، اإليجابيات والسمبيات، نقاط الضعف ونقاط القوة، المكاسب

األرباح والخسائر، فكل إنساف ليس لو جمسة مع نفسو مف حيف إلى آخر يمضي وقتو سدػ، ويأتيو ممؾ الموت 
 عمى غير استعداد لمقائو.

فنحف أواًل: الديف فيو كميات، وفيو عقيدة، وفيو عبادة، وفيو معاممة، وفيو آداب العقيدة يجب أف تكوف سميمة، ألف 
حة العقيدة، يعني مف الممكف أف تخطئ في وزنة واحدة، ىناؾ خطأ في الوزف، وخطأ أخطر شيء في الديف ص

في الميزاف، الخطأ في الوزف ال مشكمة لو، ألنو ال يتكرر، أما الخطأ في الميزاف فخطير جدًا، لو وزنت بيذا 
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قيدة خطأ في الميزاف ألف وزنة كميا غير صحيحة، فالخطأ في أصل الميزاف ال في الوزف، فالخطأ في الع
الميزاف، إذا انطمق إنساٌف إلى عمل، وىو يعتقد أنو صواب، ىذا ال يتوب منو، أما إذا العقيدة الصحيحة، وانطمق 

 إلى عمل غير صحيح سرعاف ما يتوب منو.

 شيء ثاف: أتمنى أف يكوف لكـ أقلُّ شيادة في التعميـ العاـ تحتاج إلى جيد مركز، أقل شيادة، ولو كانت الكفاءة،
ولو كانت شيادة ثانوية، درجة اإلجازة، الميسانس، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، ىذه شيادات األرض 

مراجعة ؟ إلى مذاكرة ؟ إلى تحتاج إلى جيد مركز جدًا، شيادة اإليماف أال تحتاج إلى جيد ؟ أال تحتاج إلى 
ى شيادة في األرض أف تكوف مؤمنًا ىذه ببل ثمف ؟ إلى إصغاء ؟ إلى متابعة ؟ فمما يتوىـ اإلنساف أف أعمقراءة

 وببل تعب، عندئذ ىذا اإلنساف ال يعرؼ مف الحقيقة شيئًا، النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 

 ))أَّل إّف سمعة هللا غالية((

 سمعة هللا غالية، تريد جنًة عرضيا السماوات واألرض، تريد حياة أبدية ناعمة، خالية مف كل تعب، ببل جيد
جييد، وببل ضبط، وببل مشقة، وببل تعب، وببل طمب عمـ، أية درجة عممية تحتاج إلى وقت، لذلؾ اإلنساف 
يحضر مجالس العمـ مف أجل أف يطمب العمـ، ومف أجل أف يطبق العمـ، فإذا طمب العمـ، وطبق العمـ حقق 

عمى طمب العمـ، ويظل المرء عالمًا  اليدؼ األوؿ مف وجوده، فيجب أف نعتقد جميعًا أنو في حياتنا ال يعمو شيء
 ما طمب العمـ، فإذا ظف أنو قد عمـ فقد جيل.

أوؿ مبلحظة في ىذا الدرس: ال تجعل ارتباطؾ في المسجد وحضور مجالس العمـ مضطرًبا، اجعمو ىو األصل، 
مب العمـ ىو وشكل أوقاتؾ ومواعيدؾ ونشاطاتؾ التجارية واالجتماعية واألسرية وفق ىذا البرنامج، برنامج ط

األصل، إذا ذىبت إلى بمد أجنبي لطمب العمـ، والتحقت بجامعة فبرنامج الجامعة ىو األصل، فزياراتؾ الخاصة، 
لقاءاتؾ مع أصدقائؾ، زيارة المتاحف، ىذه كميا في أوقات خارجة عف أوقات الكمية، أنت جئت مف الشاـ إلى بمد 

و كل شيء، ىو األصل، وفقو تشكل حياتؾ، فالذؼ أتمناه حقيقة: غربي مف أجل نيل الدكتوراه، فبرنامج الكمية ى
الثبات نبات، وما مف إنساف تفوؽ في الديف إال بثباتو عمى طمب العمـ، واإلنساف لما يثبت في طمب العمـ يصير 
معو شيء اسمو التراكـ، كل درس لبنة، والدروس كميا مسمسمة، دروس التفسير مسمسمة، دروس الفقو مسمسمة، 

روس السبت، مسمسمة دروس االثنيف مسمسمة، كل درس لبنة، فأنت ال تشعر إال وأنت متمكف مف حقائق، ولعل د
الدليل عمييا أف السموؾ تغير، وحتى يعرؼ مع مف يجمس، مع صديق لو في سف واحدة، لكنو متفمت، يصغي 
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خوؼ وقمق وسخف، أحيانا أنت لست  إليو ساعة وىو يتكمـ كبلمًا سخيفًا، يتكمـ كبلمًا فيو شرؾ، فيو ضعف، فيو
كذلؾ، أنت أرقى بكثير، حضور مجالس العمـ أحد ثمارىا ىذا السموؾ القويـ، وىذا المنيج المعتدؿ، وىذا 
االنضباط، فمما يداـو اإلنساف عمى مجالس العمـ يكوف قد تراكمت عنده الحقائق التي يناليا في كل درس، ولما 

 مت سموكًا متوازنًا، فالسموؾ المتوازف ثمف الجنة.تتراكـ الحقائق وىو ال يشعر شك

يا أييا اإلخوة الكراـ: أوؿ شيء: الواحد يطالب نفسو، لو ارتباط بمسجد، فيو دروس، يختار الدروس التي بإمكانو 
أف يتابعيا إلى ما ال نياية، ويثبت عمييا، وأحد أسباب التفوؽ الثبات، واآلف ىناؾ جامعات في بعض الببلد 

، أنت لما تنتقل مف مكاف إلى مكاف لحضور مجمس عمـ ىل الغرب ية تعطي الشيادة عمى الدواـ فقط، إنساف يداـو
 ىناؾ عمل أشرؼ مف ىذا العمل ؟ 

 ))إف المالئكة تض َ أجنحتيا لطالب العمـ رضًى بما يصن َ((

يتيـ الرحمة وحفتيـ ))ما جمس َـو في بيت مف بيوت هللا يتدارسوف كتاب هللا إَّل نزلت عمييـ السكينة وغش
 المالئكة وذكرىـ هللا فيمف عنده((

فارتباطؾ بدرس العمـ ارتباط أساسي، أنا قمت في درس سابق: إف الخطبة محاولة إقناع اإلنساف بالتزاـ الديف، أما 
 .إذا اقتنع، وأراد أف يمتـز فالديف يحتاج إلى تفاصيل، إلى معمومات دقيقة حوؿ كتاب هللا حوؿ سنة رسوؿ هللا

 أوؿ نقطة: يجب أف نجعل برنامًجا طمب العمـ ىو األصل.

النقطة الثانية: العمـ مف دوف تطبيق ال قيمة لو إطبلقًا، ألف النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ في الحديث 
 الحسف:

 ))اإليماف والعمل أخواف شريكاف في َرف َّل يقبل هللا أحدىما إَّل بصاحبو((

مو ال قيمة لو إال إذا طبق، والمستمع إصغاؤه ال قيمة لو إال إذا طبق ما سمع، فبل قمت مرة كممة: المتكمـ كبل
المتكمـ يفمح، وال المستمع يفمح إال إذا طبق، فنحف ال نتحاج إلى عادات تنقمب إلى ممارسات مفرغة مف 

وجيو: ما موقفؾ مضمونيا، استمعت إلى ىذا الدرس، إلى الحديث، إلى ىذه اآلية في ىذه الخطبة، إلى ىذا الت
مف ىذا ؟ ىناؾ أسئمة صريحة وخطيرة، فيذا كبلـ هللا، القرآف بيف يديؾ، إذا أمرؾ هللا عز وجل بأمر، وأنت لست 
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تفعمو، ما جوابؾ  يـو القيامة، ماذا تقوؿ ؟ ىل ىيأت الجواب ؟ ىل تضمف أف تعيش إلى ساعة واحدة بعد ما 
 اؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ:أنت فيو ؟ أبدًا، فاإلنساف العاقل كما ق

 ))أرجحكـ عقاًل أشدكـ  حبًا((

مرة ذكرت مثبًل مضحكًا عرضوا عمى إنساف قارورة لمزيتوف ثمنيا عشروف ليرة، وكأس كريستاؿ ثمنو ألف ليرة، 
الرجل قطعة ماس ثمنيا خمسة مبلييف، وقمنا لو: اختر أحد ىذه األشياء الثبلثة، أال أستطيع أف أحكـ عمى عقل 

مف نوع اختياره ؟ بالتأكيد أحكـ عمى عقمو مف نوع اختياره، فأنت كمما اخترت الشيء النفيس كاف عقمؾ كبيرًا، 
 الشيء النفيس أف تختار هللا ورسولو، قاؿ: 

 ))يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسؾ ؟ َاؿ هللا ورسولو((

عو مف اليجرة، أو قتمو، فكاف صريحًا معيـ، قاؿ: أحد الصحابة كاف في طريق اليجرة فمحق بو الكفار، وأرادوا من
لي في مكة ماؿ كثير خبأتو في مخبأ خفي، إف دلمتكـ عميو أتطمقوني إلى رسوؿ هللا ؟ قالوا: نعـ، فدّليـ عمى 
 مخبأ مالو فأطمقوه، فمما وصل إلى النبي عميو الصبلة والسبلـ قص عميو ما حدث، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 بي َ أبا يحيى ربح البي َ(())ربح ال

بكل مالو، ىذه حقائق نحتاج إلييا، كما قمت، أنا أشعر أف العمل  صمى هللا عميو و سمـىو وصل إلى النبي 
الديني عمل رتيب، حضور، استماع، مشكبلت قائمة، صبلة غير متألقة، فتور أحيانًا، نحف جميعًا بحاجة مف 

رتيب األوراؽ، إلى حساب المنجزات، إلى إحصاء السمبيات حيف إلى آخر إلى مراجعة حساباتنا، إلى ت
 واإليجابيات، أوؿ مبلحظة ضرورة الثبات، والدليل كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ف َل((  ))أحل اْلعماؿ إلى هللا أدوميا وا 

مل، فإذا إخوة كثر يسألونني مف حيف إلى آخر: نشعر بفتور ماذا نعمل ؟ الحقيقة الفتور أحد أسبابو قمة الع
تعرضت أنت إلى عمل صالح فأنا ال أشؾ أف أحدًا منكـ جميعًا إذا عرض عميو عمل صالح يرفضو، لكف 
البطولة أف تتحرػ أنت العمل الصالح، أف تبحث عنو أنت، إذا شددت قدميؾ لعمل صالح تبتغي بو هللا والدار 

ح الذؼ تفعمو خالصًا  عز وجل تبتغي بو اآلخرة فأغمب الظف أف هللا يثيبؾ، ما معنى يثيبؾ ؟ العمل الصال
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مرضاة هللا عز وجل، ىذا العمل يصعد إلى هللا، ويعود إليؾ سكينة في قمبؾ، فالمخمص دائمًا يشعر بسكينة 
 أودعيا هللا في قمبو ىي ثمف عممو الصالح.

د تكوف تجارة واسعة، قد الشيء اآلخر، أحيانًا األعماؿ الصالحة أو األعماؿ تتجو كميا إلى مصالحؾ اليومية، ق
يكوف عمبل عممًيا، لكف ىذا العمل بالنياية لؾ، ال تشعر أف ىناؾ رقًيا دائًما ليذا العمل، أما حينما تعمل عمبًل 
خالصًا ال تبتغي بو إال وجو هللا عز وجل، واإلخبلص عندؾ واضح وضوح الشمس، عندئذ تشعر أف هللا قد 

 تجمى عمى قمبؾ.

هللا عز وجل وال ترػ مف هللا السكينة، وال ترػ منو التوفيق، وال ترػ منو النصر، وال ترػ  مستحيل أف تتقرب مف
منو التأييد، وال ترػ منو الشوؽ، إنساف عادؼ لو سممت عميو لرد عميؾ السبلـ، إنساف عادؼ لو سألتو: كـ 

تقرب إليو بعمل، بدعاء، الساعة يجيبؾ عف الساعة، خالق األكواف صاحب الكماؿ المطمق، الذات الكاممة، ت
بصبلة، بذكر، بخدمة العباد، وال تجد مف هللا ما يقابل ىذا العمل ؟ إذا أتاني عبدؼ مشيًا أتيتو ىرولًة، أؼ حركة 
نحو هللا، بعبادة، بعمل، بدعاء، بصدقة، بإنفاؽ، بخدمة، بمطالعة، بنشر عمـ، بطمب عمـ، بأمر بالمعروؼ، 

ألف ىذه أخبلؽ هللا عز وجل، يجب أف ترػ الثمرة،  هللا يجب، وأقوؿ: يجب بنيي عف المنكر، أّؼ حركة نحو 
 والجواب، والجزاء مف هللا.

 أذكر أف أًخا مف إخواننا الكراـ سألتو عف أحوالو، وىو صادؽ إال قاؿ لي: الحمد .

ف يقدـ لؾ تفسيًرا ومرة ثانية، أكثر شيء يشدؾ إلى هللا ليس أف الديف منطقي فحسب، ىو منطقي، وليس أف الدي
دقيًقا لمحياة والكوف واإلنساف، وليس أف الديف مبني عمى أسس ثابتة وأبدية، ال يوجد مذىب أرضي إال وتزلزؿ، 
ترػ مذىًبا عاش سبعيف سنة، ثـ صار في الوحل، وما مف نظرية أرضية إال تضعضعت، كمما ظير بحث جديد 

شيء مف أربعة عشر قرنًا يناقض قوؿ هللا عز وجل ؟ أبدًا، يظير عيبيا، وخمميا، حتى ىذا التاريخ، ىل ظير 
أنت مع الثوابت، كتاب هللا وحي هللا إلى األرض، ىذا مف أثبت الثوابت، فبل يوجد عندنا مشكمة عقائدية إطبلقًا، 
أخطر مشكمة المشكمة العقائدية، تؤمف بمذىب ثبلثيف سنة، ثـ تكتشف أنو مذىب باطل، ليس لو أساس مف 

، ىذه خيبة أمل كبيرة جدًا، أحيانًا تعتقد عقيدة يثبت العمـ بطبلنيا، أحيانًا حتى عمى مستوػ العمـ يعتقدوف الصحة
أف في السماء أشياء، فتأتي الكشوفات تبطل ىذه االعتقادات، ىل في القرآف الكريـ كمو عقيدة أو حقيقة أو إشارة 

اف، فاإليماف والعمل أخواف شريكاف في قرف، ال يقبل هللا أبدًا، أنت مع كبلـ خالق األكو  أثبت العمـ عكسيا ؟ 
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 أحدىما إال بصاحبو.

 الشيء اآلخر، دوامنا جّيد، حاولنا أف نطبق كل شيء سمعناه، إخواننا الكراـ حديث دقيق جدًا:

و هللا عمـ ما لـ يعمـ((  ))مف عمل بما عمـ أوِر

إف سميتو نورًا قذفو هللا في قمبؾ، سماه العمماء كشًفا، سماه إف سميتو كشفًا، إف سميتو إشراقًا، إف سميتو تألقًا، 
عمماء آخروف إشراًقا، سماه أناس نوًرا يقذؼ في القمب، ىذه القفزات النوعية في الحقل الديني ال تكوف إال بطاعة 

 هللا، 

و هللا عمـ ما لـ يعمـ((  ))مف عمل بما عمـ أوِر

في قمبؾ النور فاعمل بما عممت، وحاوؿ دائمًا وأبدًا أف تطبق ما  إذا أردت اإلشراؽ، إذا أردت أف يقذؼ هللا
تسمع، أف تكوف وّقافا عند الحبلؿ والحراـ، اإلماـ الجنيد يقوؿ: " ليس الولي الذؼ يطير في اليواء، وال الولي 

 الذؼ يمشي عمى وجو الماء، الولي كل الولي الذؼ تجده عند الحبلؿ والحراـ ".

 نساف مدحو جميع الخمق، ولـ يكف هللا راضيًا عنؾ فبل ينتفع بشيء، والقرآف يقوؿ لؾ:شيء آخر، لو أف اإل

ـْ َيْحَزُنوَف﴾ ـْ َوََّل ُى  ﴿َأََّل ِإفه َأْوِلَياَء َّللاهِ ََّل َخْوٌؼ َعَمْيِي

 [62] سورة يونس: اآلية 

مف المستقبل، وال ىـ يحزنوف  أحيانًا ال يقف اإلنساف عند دقائق الكبلـ، يقرأ اآلية بشكل سريع، ال خوؼ عمييـ
عمى الماضي، إذا تقدمت باإلنساف السف، ورأػ صورة لو في سف الخامسة عشرة، بالثامنة عشرة، شاب جميل 

 الصورة، واآلف في الخامسة والخمسيف يشعر بألـ ال يوصف، 

 أال ليت الشباب يعود يومًا فأخبره بما فعل المشيبُ 

اعة هللا فيرػ أف ىذا الماضي وساـ شرؼ لو، منذ نعومة أظفاره كاف في أما المؤمف الذؼ أمضى حياتو في ط
طاعة هللا، وكاف في خدمة الخمق، وكاف في طمب العمـ، وكاف في نشر العمـ، فمذلؾ العاقل ال يندـ، مرة أخ قمت 

يعيا، اقتحميا، كممة: ممكف أف يكوف ال بعد نعـ، أما نعـ بعد ال فغير موجودة، أحيانًا تأتيؾ فرصة، إياؾ أف تض
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إف وجدت الخير كاف الذؼ أردت، و إف لـ تجد ترفضيا، أما إذا رفضتيا قبل أف تعمميا، فأنا لـ أجد إنسانًا أحمق 
مف شخص جاءتو رسالة سميكة مزقيا قبل أف يقرأىا، اقرأىا، لعل فييا خيرًا كبيرًا، لعل فييا حوالة بمميوف، اقرأىا 

عرض عميو منيج هللا، يعرض عميو طمب العمـ، يعرض عميو قراءة كتاب، سماع قبل أف تمزقيا، أحيانًا إنساف ي
شريط، يرفض، اسمع، ثـ ارفض، ال بعد نعـ ممكف، أما نعـ بعد ال فغير ممكف، فالعاقل ال يضيع فرصة، وال 

 يدع مناسبة إال و يستغميا لمصمحتو األخروية.

طبيق، ثمثنا ببرنامج يومي، وكنت ألح عمى ذلؾ، َعْف َأَنِس ْبِف الزلنا في مراجعة النفس، بدأنا بالدواـ، ثنينا بالت
: ـَ ِ َيُقوُؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  ِسيِريَف َقاَؿ َسِمْعُت ُجْنَدَب ْبَف َعْبِد َّللاَّ

ْبَح َفُيَو ِفي ِذمهِة َّللاهِ((  ))َمْف َصمهى الصُّ

 ] مسمـ، الترمذؼ، أحمد [

عبدؼ ال تعجز عف ركعتيف قبل الشمس أكفؾ النيار كمو، إف بدأ يومو في صبلة الفجر في المسجد فيو في ذمة 
هللا، الحياة فييا مطبات، فييا مفاجآت، فييا ورطات، فييا مزالت أقداـ، فييا منزلقات، فييا تيـ ظالمة أحيانًا، أال 

، ابدأ يومؾ بصبلة الفجر في جماعة، وعندما تزداد تريد أف تكوف في ذمة هللا، في رعاية هللا، في ظل هللا
الجماعة الناس يأنسوف، أحيانًا نحف بفضل هللا عندنا صفاف طويبلف، أؼ حوالي ثمانيف شخصًا، أحيانًا ثبلثة 
صفوؼ أؼ مئة وعشروف، أحيانًا تجد في المسجد سبعة أشخاص، ستة أشخاص، لكف لو أخذت البنية المحيطة 

 يكوف ىناؾ محل صباحًا، لو أف الناس جميعًا عمى منيج واحد، وعمى تطبيق كبلـ هللا عز بالمسجد يجب أالّ 
 وجل يجب أف ترػ المساجد في الفجر ممتمئة إلى آخرىا.

اآلف ىناؾ ظاىرة بالمساجد عجيبة جدًا: أضخـ مسجد يوجد معو مصمى خمسة أوقات، تجد مسجدًا مساحتو ألفا 
عشروف مترًا، أو ثبلثوف مترًا، ىذا المصمى يكفي طواؿ األسبوع لصبلة متر، معو مصمى مساحتو خمسة و 

األوقات الخمسة، أما المساحة الواسعة لخطبة الجمعة أال ينبغي أف يمتمئ المسجد عمى رحِبو في كل الصموات ؟ 
ني ذلؾ ؟ أنيا ميمة إذا كاف هللا هلالج لج شرع لنا صبلة الجماعة، ونحف نقاتل العدو في خط المواجية األوؿ، ماذا يع

جدًا، إذا كنت تحارب العدو بالسبلح األبيض وجيًا لوجو في خندؽ مقابل فيجب أف تصمي الصبلة جماعًة، 
 فكيف بؾ في السجف، وأنت في راحة وبحبوحة وسكينة.
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: النقطة الثالثة، وضع برنامج ديني، شيء مف تبلوة القرآف الكريـ، وشيء مف الت فكر، يا أييا اإلخوة األكاـر
 وشيء مف أداء الصموات والنوافل، ىذا البرنامج الديني يرفع مقامؾ عند هللا، والدليل قاؿ تعالى:

َُْرَآَف اْلَفْجِر َكاَف َمْشُيودًا  ْمِس ِإَلى َغَسِق المهْيِل َوَُْرَآَف اْلَفْجِر ِإفه  اَلَة ِلُدُلوِؾ الشه ـِ الصه َِ ْد 78)﴿َأ ( َوِمَف المهْيِل َفَتَيجه
 ( َوَُْل َربِّ َأْدِخْمِني ُمْدَخَل ِصْدٍؽ َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍؽ﴾79ِو َناِفَمًة َلَؾ َعَسى َأْف َيْبَعََِؾ َربَُّؾ َمَقامًا َمْحُمودًا )بِ 

 ] سورة اإلسراء [

ـْ يقل هللا عز وجل: اجعمني صادقًا ؟ كبلـ موجز جيد، لما قاؿ:  ـَ ل  ىذه اآلية دقيقة جدًا، ل

 َُْل َربِّ َأْدِخْمِني ُمْدَخَل ِصْدٍؽ ِوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍؽ (()) وَ 

ألف ما كل إنساف دخل في عمل خالص  خرج منو بالنية نفسيا، قد يدخل مخمصًا، ويخرج منافقًا، البطولة ال 
 أف تدخل، أف تخرج.

أ أنت ىذه اآليات ينبغي أف تشعر أيف شيء آخر، أحيانًا هللا عز وجل يصف المؤمنيف في كتاب هللا الكريـ، تقر 
 أنت مف ىذه اآلية، لما ربنا عز وجل قاؿ:

ـْ﴾ ُ َوِجَمْت َُُموُبُي  ﴿ِإنهَما اْلُمْؤِمُنوَف الهِذيَف ِإَذا ُذِكَر َّللاه

 [2] سورة األنفاؿ: اآلية 

 ىذا حاؿ المؤمف، قاؿ تعالى:

ـه اْستَ  ُِ ُ ََاُلوا َربَُّنا َّللاه  َقاُموا﴾﴿ِإفه الهِذيَف 

 [30] سورة فصمت: اآلية 
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 ىذا حاؿ المستقيـ، قاؿ تعالى:

ـْ ُتوَعُدوفَ  ـُ اْلَماَلِئَكُة َأَّله َتَخاُفوا َوََّل َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنهِة الهِتي ُكْنُت ُؿ َعَمْيِي  ﴾﴿َتَتَنزه

 [30] سورة فصمت: اآلية 

يماف ينبغي أف تشعر، أو أف تدقق أيف أنت مف ىذه اآلية، فكل إنساف فكمما قرأت آية أو حديثًا عف أحواؿ أىل اإل
 أغفل نفسو خسر آخرتو.

أحد التابعيف األجبلء قرأ آية كريمة مف كتاب هللا أف هللا سبحانو وتعالى أنزؿ ىذا الكتاب فيو ذكركـ، فقرأ القرآف، 
مما قرأ اآليات التي فييا وصف لمكفار قاؿ: كمما قرأ آية فييا وصف لكبار المؤمنيف قاؿ: لست ىنا، لست ىنا، ف

 لست ىنا، فمما قرأ قولو تعالى:

 ﴿َخَمُطوا َعَماًل َصاِلحًا َوَآَخَر َسيِّئًا﴾

 [102] سورة التوبة: اآلية 

 قاؿ أنا ىنا.

أنت إذا قرأت القرآف الكريـ ىل تعرؼ أيف أنت مف كتاب هللا ؟ أنت مع أؼ صنف ؟ أؼ وصف ينطبق عميؾ ؟ 
 ء ميـ جدًا.ىذا شي

 مف األحاديث المتعمقة باإليماف، اإليماف كما يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))عفيف عف المحاـر عفيف عف المطام َ((

 ]الجامع الصغير[

العفة النيي الداخمي، أحيانا اإلنساف يتمنى، لكف ال يتمكف، أما العفة فحالة أرقى مف الداخل، ال يتمنى، العفة 
 اإليماف في حقيقتو أحد خصائص المؤمف،
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 ))عفيف عف المحاـر عفيف عف المطام َ((

ال يقع فيما حـر هللا، وال يتمنى ما ليس لو، ولو أف الناس اكتفوا بما ليـ، ويئسوا مما ليس ليـ، لكانوا في حاؿ 
 غير ىذا الحاؿ، لكف الطمع ىو الذؼ أذؿ رقاب الرجاؿ، 

 ))اإليماف عفيف عف المحاـر عفيف عف المطام َ((

ماداـ ىناؾ رغبة أف تأخذ ما ليس لؾ فقد ابتعدت عف اإليماف، أو رغبة أف تقع فيما نيى هللا عنو فأنت أيضًا 
 مما ال تنطبق عميؾ صفات المؤمنيف، وىذا مف األحاديث الصحيحة التي وردت في الجامع الصغير: 

 ))اإليماف عفيف عف المحاـر عفيف عف المطام َ((

 فيما رواه أنس:  قاؿ عميو الصبلة والسبلـ

 ))اإليماف نصفاف نصف في الصدر، ونصف في الشكر((

ما أف شيئًا قد حرمت منو، فالذؼ  ىل ىناؾ حالة ثالثة ؟ أنت بيف حاليف، إما أف شيئًا أردتو قد وصمت إليو، وا 
دعية أردتو، ووصمت إليو يجب أف تكوف شاكرًا عميو، والذؼ حرمت منو ينبغي أف تكوف صابرًا، ومف أروع األ

 التي يدعوىا النبي عميو الصبلة والسبلـ في ىذا الموضوع: 

تني مما أحب فاجعمو عونًا لي فيما تحب((  ))الميـ ما رَز

أحيانًا اإلنساف يستخدـ مالو في نصرة الديف، يستخدـ أحيانًا جاىو مكانتو في نصرة الضعيف، أحيانًا يستخدـ 
خدـ قممو السياؿ في كتابات ترضي هللا عز وجل، يستخدـ أحيانًا عممو في نشر الحق، يستخدـ طبلقة لسانو، يست

أدواتو ومركبتو، يستخدميا في خدمة الخمق، يستخدـ بيتو لنشر الحق، فالمؤمف يوظف كل شيء أعطاه هللا إياه 
 في الحق، ىذا معنى دعاء النبي عميو الصبلة والسبلـ:

تني مما أحب فاجعمو عونًا لي فيما ت  حب، وما زويت عني ما أحب فاجعمو فراغًا لي فيما تحب(())الميـ ما رَز
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حينما تعتقد أف ىذه الحياة يجب أف تكوف كما تريد فالنبي عميو الصبلة والسبلـ وىو سيد الخمق، وحبيب الحق 
 كاف إذا أصابو خير قاؿ:

 ))الحمد  الذي بنعمتو تتـ الصالحات((

ذا جاءت األمور عمى غير ما يريد يقوؿ:   وا 

 )الحمد  عمى كل حاؿ(()

فاإليماف يقتضي أف تستسمـ، وأف ترضى، والحقيقة، وألح عمييا كثيرًا أف الشدة النفسية التي مبعثيا ضعف 
اإليماف، وضعف اليقيف، وضعف التوحيد ىي سبب أكثر األمراض خطورة في الحياة واإلنساف، كمما كانت 

الصحيح ىذا اإلنساف يعيش في صحة ال تعدليا صحة  صحتو النفسية جيدة بسبب إيمانو الصحيح وتوحيده
بسبب يقينو، أنا أذكر أنو في ببلدنا عمى الرغـ مف تفمت بعض الناس، لكف ىناؾ بقية إيماف، ىذه البقية تجعل 
ذا وجدت فالنسبة قميمة جدًا، وقد  األمراض النفسية قميمة جدًا إلى درجة أنيا منعدمة، قمما تجد إنسانًا عنده خمل، وا 
سمعت في ببلد الغرب أف الذيف يرتادوف عيادات األطباء النفسييف مئة وخمسة وخمسوف بالمئة، كيف ؟ مئة 
بالمئة يذىبوف، وخمسة وخمسوف يذىبوف مرتيف، أو إلى طبيبيف نفسييف، ألف ضغط الحياة مف دوف إيماف يجعل 

 ، وابدأ الحياة.اإلنساف مضطربًا، القمق أحد ثمار العصر الحديث الُمرَّة، دع القمق

طبع كتاٌب أوؿ طبعة خمسة مبلييف، القمق شرؾ، اإلنساف ضعيف، اإليماف يجعل لؾ ركنًا تأوؼ إليو، اإللو 
تحتمي بو، تمجأ إليو، تثق بو، ترتاح لعدالتو، ترتاح لقوتو، لرحمتو، أما الكافر ففاقد لمشيء، وهللِا ىناؾ آية أقرأىا 

 أشعر بتأثر كبير، قاؿ تعالى:

﴾﴿َذلِ  ـْ  َؾ ِبَأفه َّللاهَ َمْوَلى الهِذيَف َآَمُنوا َوَأفه اْلَكاِفِريَف ََّل َمْوَلى َلُي

 [11] سورة دمحم: اآلية 
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، ورعاية، يحرص عمى أنفاس ابنو، دراستو درجة أولى، طعامو،  ًُ تصور طفبل لو أب كبير عممًا، وقدرًا، ومااًل
البيت، كي تنمو بذكائو، انظر إلى ابف ببل أب وال أـ في  صحتو، غرفتو الخاصة، رفقائو، األجيزة التي في
 الطرقات مع المنحرفيف، مع السارقيف، مع الشارديف.

ـْ﴾  ﴿َذِلَؾ ِبَأفه َّللاهَ َمْوَلى الهِذيَف َآَمُنوا َوَأفه اْلَكاِفِريَف ََّل َمْوَلى َلُي

 [11] سورة دمحم: اآلية 

 أْؼ متفمتيف.

تكوف ممف يظميـ في ظمو يـو ال ظل إال ظمو، قِبمؾ أف تكوف ممف يتوالىـ، الواحد إذا إذا قِبمؾ هللا عز وجل أف 
وكل محامًيا المًعا جدًا يطمئف، يقوؿ: ىذا المحامي ما خسر دعوػ في حياتو، فكيف إذا كاف هللا سبحانو وتعالى 

ضعف، وصبلتو فترت،  ىو الذؼ يدافع عنؾ ؟ فنحف بحاجة إلى تجديد إيماف، كمما شعر اإلنساف أف إيمانو
وتبلوتو لمقرآف ما فييا حيوية التي يتمناىا، وكمما خف عممو الصالح عميو أف يتحرؾ حركة تجديدية، التجديد 
ضرورؼ، حتى رواد المسجد الواحد يحتاجوف مف حيف إلى آخر إلى تجديد، ابحث عف عمل صالح، اعرض 

ل اإلنساف عمبًل لوجو هللا، ال يرجو إال هللا، وقد يكمفو خدماتؾ، اطمب عمبًل ترؽ بو إلى هللا عز وجل، لما يعم
وقتًا وجيدًا ومااًل أحيانًا بيذا ترقى، هللا عز وجل حاضر ناظر، ناظر إلى ىذه التضحية، وىذا البذؿ، وىذا 

 اإلقباؿ، عندئذ يكافئؾ، فاإليماف كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 الشكر(( ))اإليماف نصفاف، نصف في الصدر، ونصف في

والنبي عميو الصبلة والسبلـ سف لنا صبلة الشكر، إنساف جاء لؾ بخبر طيب، نجح بشيادة، نجح بعمل، هللا 
سممو مف مرض مخيف، التحميل سميـ، الوـر غير خبيث، الصورة جيدة، إنجاز تحقق، ىذا عمل طيب، النبي 

 ، قاؿ هللا عز وجل:عميو الصبلة والسبلـ عممنا أف نصمي صبلة الشكر، وشيء لطيف جداً 

ـْ ِإفه َعَذاِبي َلَشِديٌد﴾ ـْ َوَلِئْف َكَفْرُت ُك ـْ َْلَِزيَدنه  ﴿َلِئْف َشَكْرُت

 [7] سورة إبراىيـ: اآلية 
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وفي حديث آخر يتعمق باإليماف وقد كاف محور الدرس اإليماف، َعْف َعِميِّ ْبِف َأِبي َطاِلٍب َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ 
:َصمَّى َّللاَُّ  ـَ   َعَمْيِو َوَسمَّ

يَماُف َمْعِرَفٌة ِباْلَقْمِب َوََْوٌؿ ِبالمَِّساِف َوَعَمٌل ِباْْلَْرَكاِف((  ))اإلِْ

 ] ابف ماجو [

يجب أف تعتقد أف في اإلسبلـ ثبلث كميات، كمية فكرية، كمية سموكية، كمية جمالية، الفكرية ىي األساس، 
ما مف مؤمف إال ويسعد با، ألنو يطيعو، وألف طاعتو  أساسيا السموكية ىي الثمف، الجمالية ىي اليدؼ، 

معرفتو، إف أردت التفوؽ فعميؾ بالحركة في ىذه الخطوط الثبلثة، خط اإليماف، وخط السموؾ، وخط اإلقباؿ عمى 
هللا عز وجل، ما لـ يكف ىناؾ تقصير، أو خمل أو غمو، فإذا نما جانب عمى حساب جانب كاف ىناؾ الخمل 

 الضعف، أما إذا تحركت في الخطوط الثبلثة صاعدًا كاف ىناؾ التفوؽ.و 

يَماُف َمْعِرَفٌة ِباْلَقْمِب َوََْوٌؿ ِبالمَِّساِف َوَعَمٌل ِباْْلَْرَكاِف((  ))اإلِْ

َؿ َرُسوُؿ واإليماف با اإلقرار بالمساف، وتطبيق بالقمب، وعمل باألركاف، وفي رواية أخرػ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقا
 : ـَ  َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ َوَأْدَناَىا  ََْوُؿ ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه يَماُف ِبْض ٌَ َوَسْبُعوَف َأْو ِبْض ٌَ َوِستُّوَف ُشْعَبًة َفَأْفَضُمَيا  ِإَماَطُة اْْلََذى َعْف الطهِريِق ))اإلِْ
يَماِف((  َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمْف اإلِْ

 ] متفق عميو [

أعمى شيء في اإليماف التوحيد، أما أدنى عمل تبتغي بو وجو هللا فيذا نوع مف اإليماف لو أزاح أحدىـ قشرة موز، 
رضاًء  لماذا أزاحيا ؟ لعل طفبل صغيًرا، أو رجبل كبيًرا تنزلق بيا قدمو، فتكسر بيا ساقو، فأزاحيا رحمة بالناس، وا 

ريق نوع مف اإليماف، وعند هللا كل شيء بحسابو، إزاحة األذػ أف تميط األذػ لرب الناس، فإزاحة األذػ عف الط
عف الطريق، ومف اإليماف أف تمقى أخاؾ بوجو طمق، وأف تفرغ دلوؾ في دلو المستسقي، وأف تقف في المركبة 
وًعا العامة المرأة مسنة محجبة، وأف تعطي دورؾ في رتل طويل لرجل مسف، وهللا عز وجل جعل اإليماف من



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

946 

كثيرًا، فالذؼ سقى الكمب غفر هللا لو، رجل يمشي في الطريق اشتد بو العطش، رأػ بئرًا، نزؿ فييا، شرب حتى 
ارتوػ، ثـ خرج، فإذا بكمب يميث، يأكل الثرػ مف العطش، قاؿ: لقد بمغ ىذا الكمب مف العطش مثل الذؼ بمغني، 

 رقي البئر، فسقى الكمب، فشكر هللا لو، فغفر لو.نزؿ البئر مرة ثانية، مؤل خفو ماًء، وأمسكو بفيو، ثـ 

ترػ حياة المؤمف مبنية عمى استراتيجية ىي الطاعة والعطاء، وحياة الكافر مبنية عمى أساس واحد، التفمت مف 
 منيج هللا، واإليذاء، واألخذ،.

قافتيـ وأنسابيـ وطبقتيـ مرة قمت: الناس عمى اختبلؼ ممميـ ونحميـ وانتماءاتيـ ومشاربيـ ومذاىبيـ وأعراقيـ وث
ومعتقداتيـ ال يزيدوف عمى رجميف، رجل عرؼ هللا، فاتصل بو، فأطاعو، فأحسف إلى خمقو، فسعد بكل ذلؾ، 
ورجل لـ يعرؼ هللا، طبعًا ىو مقطوع عنو، متفمت مف منيجو، مسيء إلى خمقو، شقي، قاؿ عميو الصبلة 

 والسبلـ:

 فاجر شقي ىيف عمى هللا(())الناس رجالف، بر تقي كريـ عمى هللا، و 

فاجر يعني عاصًيا، شقيِّا بمعصيتو، ىيًنا عمى هللا عز وجل، في آخر الزماف حيث المعاصي تكثر نحف في خير 
في بمدتنا ىذه، أما أف تخرج مظاىرة مف بمد أوربي تزيد عمى مئة ألف إنساف يرفعوف الفتات أنيـ شاذوف جنسيًا، 

رؼ الدولة بيـ، وأف تعطييـ تعويض الزواج، مسيرات ضخمة تعرضيا ويجب أف يكوف ليـ حقوؽ، وأف تعت
، ىكذا المجتمع  الشاشات في األخبار، ىذا شيء خبلؼ الفطرة، السحاؽ، والمواط، وتبادؿ الزوجات، وزنا المحاـر

ـَ يقتل، وال المقتوؿ فيـ قتل، يقولوف: تطيير عر  قي، لماذا اآلف، لذلؾ ترػ موًتا كعقاص الغنـ، ال يدرؼ القاتل ل
 تقتمو ؟ ما اقترؼ ذنبًا ؟ لذلؾ ىاف أمر هللا عمييـ، فيانوا عمى هللا.

إذا أردت أف تعرؼ الذؼ لؾ عند هللا فانظر ما  عندؾ، أنت تريد الكرامة، وهللا يريد منؾ االستقامة، قاؿ: يا 
أحرمؾ لذة مناجاتي، رب لقد عصيتؾ ولـ تعاقبني، فوقع في قمبو أف يا عبدؼ قد عاقبتؾ و لـ تدر، ألـ 

 فالصالحوف الذيف عندىـ حساسية بالغة إذا ُحِجب عف هللا قميبًل يشعر بذلؾ.

إخواننا الكراـ: أنا أجعل بيف الدروس المتسمسمة الطويمة درس استراحة ومراجعة حسابات، ىذا الدرس مف ىذه 
، إذا حاسبنا أنفسنا حسابًا عسيرًا كاف الدروس، أرجو هللا سبحانو و تعالى أواًل أف نحاسب أنفسنا حسابًا عسيراً 

حسابنا يـو القيامة يسيرًا، دائمًا وأبدًا تصور ماذا تجيب هللا يـو القيامة لو قاؿ لؾ: يا عبدؼ لماذا فعمت كذا ؟ 
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ورد في األثر، أف يا عبدؼ ػ يـو القيامة ػ أعطيتؾ مااًل فماذا صنعت فيو ؟ يا رب عممنا حفمة كمفت عشريف 
أحضرنا راقصات، ووزعنا خموًرا، وأقمناه مختمطًا، أعطيتؾ مااًل فماذا صنعت فيو ؟ ونشرناه بالصحف في مميونًا، 

بيروت، كمو منشور، و النساء كاسيات عاريات، و الخمور تدار، و الراقصات ترقص، والمغنوف يغنوف، و المبمغ 
مميوف ومميونيف، كـ مف شاب يتزوج بيذا  عشروف مميونًا، الحفمة فقط، أما العرس فقد كمف مجموع النفقات مئة

المبمغ ؟ كـ مف شاب كالوردة ينتظر غرفة يسكف بيا ؟ وصف هللا أىل الدنيا أنيـ إذا أمسكوا الماؿ أمسكوه بخبًل 
ذا أمسؾ أمسَؾ بخبًل، أما المؤ  ف أنفقوه أنفقوُه إسرافًا وتبذيرًا، ىذه حادثة، إذا أنفق أنفَق تبذيًرا، وا  مف فمو و تقتيرًا، وا 

مع هللا شأف آخر، أعطيتؾ مااًل فماذا صنعت فيو ؟ قاؿ: يا رب لـ أنفق منو شيئًا مخافة الفقر عمى أوالدؼ مف 
بعدؼ، قاؿ: عبدؼ ألـ تعمـ بأني أنا الرزاؽ ذو القوة المتيف ؟ إف الذؼ خشيتو عمى أوالدؾ مف بعدؾ قد أنزلتو 

 بيـ.

ًِ حدثوني عف أسرة تركت مئات المبليي ف، بعد سنوات ال تزيد عمى عشر ال يممؾ أحد أوالده درىمًا، الذؼ وهللِا
يترؾ ثروة وال يترؾ تربية ىذا خاطئ، البطولة أف تربي ابنؾ، ال أف تترؾ لو الماؿ الوفير، إذا تركت لو الماؿ قاؿ 

نذؿ الناس رجل لو: إلى أيف أنت ذاىب ؟ قاؿ لو: و هللا أريد أف أسكر عمى روح أبي، وهللا ىكذا قاليا شاب، وأ
دخل ورثتو بمالو الجنة، و دخل ىو بمالو النار، قاؿ لو: أعطيتؾ مااًل فماذا صنعت فيو ؟ قاؿ: يا رب لـ أنفق 
منو شيئًا عمى أحد مف بعدؼ مخافة الفقر عمى أوالدؼ مف بعدؼ، قاؿ: ألـ تعمـ بأني أنا الرزاؽ ذو القوة المتيف ؟ 

د أنزلتو بيـ، سأؿ عبدًا آخر قاؿ: عبدؼ أعطيتؾ مااًل فماذا صنعت فيو إف الذؼ خشيتو عمى أوالدؾ مف بعدؾ ق
؟ قاؿ: يا رب أنفقتو عمى كل محتاج ومسكيف، لثقتي بأنؾ خير حافظًا، وأنت أرحـ الراحميف، قاؿ: يا عبدؼ أنا 

أوالدؾ، وفي الحافع ألوالدؾ مف بعدؾ، اكسب حبلاًل، وأنفق حبلاًل، وهللا عز وجل مكانؾ بعد وفاتؾ في تربية 
 حفظيـ، وفي تأييدىـ، وتوفيقيـ.

أييا اإلخوة: ممخص الدرس أف نجدد إيماننا مف حيف إلى آخر عف طريق مراجعة الحسابات، وضبط األمور، 
وتقويـ العبادات، وضبط المعامبلت، ومعرفة اإليجابيات والسمبيات، والمنجزات والتقصيرات، ىذا كمو يرقى 

 هللا عز وجل:باإلنساف، وىذا معنى قوؿ 

َ َلَم ََ اْلُمْحِسِنيَف﴾ فه َّللاه ـْ ُسُبَمَنا َواِ   ﴿َوالهِذيَف َجاَىُدوا ِفيَنا َلَنْيِدَينهُي

 [69] سورة العنكبوت: اآلية 
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 وأشرؼ عمل ىذا الجياد، جياد النفس واليوػ، ورد الجياد في القرآف الكريـ، قاؿ تعالى:

ـْ ِبِو ِجَيادًا َكِبيرًا﴾  ﴿َوَجاِىْدُى

 [52] سورة الفرقاف: اآلية 

يعني أف تتعمـ كتاب هللا، وأف تمقيو عمى الناس، وأف تعمـ الناس الخير، ىذا نوع مف الجياد، إف لـ يكف الجياد 
 اآلخر متاحًا في ظروؼ معينة، أرجو هللا سبحانو وتعالى أف ينفعنا بما عممنا وأف يميمنا الخير.

 والحمد  رب العالميف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

949 

 ( : إف هللا فرض فرائض 027 - 056الدرس )

 03-09-1995لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ا، الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتن
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 الصالحيف.

ـو ىو الحديث الشريف الذؼ روؼ عف أبي ثعمبة الخشني رضي هللا عنو عف أييا اإلخوة المؤمنوف: حديث الي
 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

))إف هللا فرض فرائض فال تضيعوىا، وحده حدودًا فال تعتدوىا، وحـر أشياء فال تنتيكوىا، وسكت عف أشياء 
 رحمة لكـ مف غير نسياف، فال تبحِوا عنيا ((

 واه الدار قطني وغيره [] حديث حسف ر 

أييا اإلخوة الكراـ: يعد ىذا الحديث الشريف أصبًل مف أصوؿ الديف، بل يعد ىذا الحديث الشريف مف جوامع 
، وعمى حد ومباح.  الكمـ الذؼ تكمـ بو النبي عميو الصبلة والسبلـ، الديف كمو ال يزيد عمى فريضة، وعمى محـر

فال تعتدوىا، وحـر أشياء فال تنتيكوىا، وسكت عف أشياء رحمة لكـ  ))فرض فرائض فال تضيعوىا، وحّد حدوداً 
 مف غير نسياف فال تبحِوا عنيا ((

يقوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مؤكدًا ىذا الحديث: ))ما أحل هللا في كتابو فيو حبلؿ وما حـر فيو حراـ ((، المشرع ىو هللا، 
ال يصمح أف يكوف مشرعًا، ألف ىناؾ شيئيف، األوؿ: قد يكوف عممو  واإلنساف ميما عبل قدره، وميما اتسع عممو

ناقصًا أو محدودًا، ولو تصورنا العمـ الواسع، لكف نفسو قد تأمره بشيء لصالحو، فيو ال يخمو مف جيل، أو مف 
ل تحيز، وال يخمو مف صفة عقمية ناقصة، أو مف صفة نفسية ناقصة، فاإلنساف محدود العمـ، ألف هللا عز وج
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 يقوؿ:

ِمياًل﴾ ـِ ِإَّله ََ ـْ ِمَف اْلِعْم  ﴿َوَما ُأوِتيُت

 [85] سورة اإلسراء: اآلية 

ال يصمح أف يكوف مشرعًا، وألنو قد ينحاز إلى مصمحتو، أو إلى بني جنسو، أو إلى طبقتو، أو إلى فئتو، أيضًا 
 ال يمكف أف يكوف مشرعًا، فالحبلؿ ما أحمو هللا.

يو حالؿ، وما حـر فيو حراـ، وما سكت عنو فيو عفو، فاَبموا مف هللا عافية، فإف )) ما أحل هللا في كتابو ف
 هللا لـ يكف لينسى شيئًا، ِـ تال ىذه اآلية:َوَما َكاَف َربَُّؾ َنِسيًّا ((

 ىذا الحديث بالتعبير المصطمحي يعضد الحديث األوؿ الذؼ ىو موضوع الدرس.

: يجب أف تعمـ أف في  الديف أشياء ثابتة، وفي الديف أشياء متبدلة، وفي الديف أشياء حيادية، أييا اإلخوة األكاـر
ال عبلقة ليا بأمر سعادتؾ في الدنيا واآلخرة، فاألشياء الثابتة مغطاة بأمر ونيي قطعي الداللة، واألشياء المتغيرة 

الفيـ واالجتياد كل  مغطاة بأوامر ظنية الداللة، فإذا اجتيد المجتيدوف في فيميا فيمًا موسعًا فسيغطي ىذا
الحاالت، وكل الظروؼ، وكل المعطيات التي يمر بيا اإلنساف، وىناؾ أشياء حيادية ال عبلقة ليا ال بسعادتؾ 
وال بسبلمتؾ، ىذه األشياء الحيادية سكت الشرع عنيا، ال حمميا، وال حرميا، إذًا ىذه األشياء المسكوت عنيا ىي 

 إثـ إذا تركتيا. المباحات، فبل إثـ إذا فعمتيا، وال

سألني مرة أخ قاؿ لي: أعطني مثبًل عمى ىذا الشيء المسكوت عنو، كاف يرتدؼ قميصًا لونو زيتي، قمت لو: ىذا 
الموف محـر أـ محمل ؟ قاؿ: ال عبلقة لو بالحراـ والحبلؿ ؟ قمت: ىذا الموف مف األشياء التي سكت الشرع عنيا، 

ناؾ فرائض فرضيا فبل تضيعوىا، ومنييات نيى عنيا فبل تنتيكوىا، وحدود ترتدؼ أبيض، زيتًيا، أسود، بنيِّت، في
 حدىا فبل تعتدوىا، و أشياء سكت عنيا فبل تبحثوا عنيا.

ف اإلنساف ال ظيرًا أبقى وال أرضًا قطع، ىناؾ أناس يسألوف عف األشياء المباحة  أيضًا مف باب التعنت، وا 
ضيقة، فالديف يسر، وسددوا، وقاربوا، ويسروا، وال تعسروا، وبشروا، يضيقوف عمى أنفسيـ إلى أف يقعوا في زاوية 
 وال تنفروا، فالحديث الذؼ يعضد الحديث األوؿ: 
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))ما أحل هللا في كتابو فيو حالؿ، وما حـر فيو حراـ، وما سكت عنو فيو عفو، فاَبموا مف هللا عافية، فإف 
 َكاَف َربَُّؾ َنِسيًّا((هللا لـ يكف لينسى شيئًا، ِـ تال ىذه اآلية: َوَما 

 طبعًا ىذا مأخوذ مف قولو تعالى:

ـَ ِدينًا﴾ ْساَل ـُ اإلِْ ـْ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك  ﴿اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك

 [3] سورة المائدة: اآلية 

و الصبلة والسبلـ عف السمف والجبف، القضايا التي جاءت في ىذا الكتاب والسنة قضايا تامة كاممة، سئل عمي
 أنأكميما ؟ فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))الحالؿ ما أحل هللا في كتابو، والحراـ ما حـر في كتابو، وما سكت عنو فيو مما عفا عنو((

قاؿ لي أخ: ىذه الثياب إذا كانت مصنوعة في بمد غربي حراـ ىي ؟ قمت: ال، قاؿ: األجانب صنعوىا، قمت لو: 
 إذًا حراـ.

ىو أراد أف يضيق، طبعًا أنا أقوؿ لو ألثيَر فيو الفكر الفقيي، وليس ىناؾ دليل منع فيو النبي عميو الصبلة 
والسبلـ التعامل مع أىل الكتاب، لو كاف التعامل معيـ محرمًا لما فعمو النبي عميو الصبلة والسبلـ، لؾ أف 

ؾ، والنبي فعل ىذا في حياتو ليكوف مشرعًا، فمست أنت أكثر تشترؼ، وأف تبيع مف غير المسمميف، وال شيء عمي
 ورًعا مف النبي عميو الصبلة والسبلـ.

حق، ال تفكر أف تكوف أشد ورعًا مف رسوؿ  صمى هللا عميو و سمـأنا أتمنى عمى كل إخوتنا أف الذؼ فعمو النبي 
ـَ َعْف هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فَعْف َأَنٍس َأفَّ َنَفًرا ِمْف َأْصَحا ـَ َسَأُلوا َأْزَواَج النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ ِب النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

، َوَقاَؿ َبْعُض  : اَل آُكُل المَّْحـَ ـْ َساَء، َوَقاَؿ َبْعُضُي : اَل َأَتَزوَُّج النِّ ـْ ، َفَقاَؿ َبْعُضُي رِّ : اَل َأنَ َعَمِمِو ِفي السِّ ـْ ـُ َعَمى ِفَراٍش، ُي ا
 َفَحِمَد َّللاََّ، َوَأْثَنى َعَمْيِو َفَقاَؿ: 
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َساَء َفمَ  ـُ، َوَأُصوـُ َوُأْفِطُر، َوَأَتَزوهُج النِّ ي ُأَصمِّي َوَأَنا ََاُلوا َكَذا َوَكَذا، َلِكنِّ ـٍ  َوا َْ ْف َرِغَب َعْف ُسنهِتي َفَمْيَس ))َما َباُؿ َأ
 ِمنِّي((

 ] متفق عميو [

أقوؿ ىذا الكبلـ مف ىواء، أقولو مف واقع، ىناؾ أناس حرموا عمى أنفسيـ أف يروا أميات نسائيـ مف باب  أنا ال
الورع، النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما سمح أف نرػ أـ زوجاتنا، أو أـ زوجتنا فيذا شيء مباح، فمـ يفكر أحد 

 أف يكوف 

عبير الحديث مزايدة رخيصة، المنيج الذؼ جاء بو النبي ىو أكثر ورعًا مف النبي عميو الصبلة والسبلـ، ىذا بالت
منيج كامل، و الطريق الذؼ رسمو النبي ىو طريق يوصمؾ إلى أعمى المراتب مف دوف أف تزيد عميو، ومف دوف 

 أف تنقص منو، وَعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ: 

ـَ َوَأْنَزَؿ ِكَتاَبُو  ))كاَف َأْىُل اْلَجاِىِميهِة َيْأُكُموَف َأْشَياَء َوَيْتُرُكوفَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ُ َتَعاَلى َنِبيهُو َصمهى َّللاه َأْشَياَء َتَقذًُّرا َفَبَعَث َّللاه
ـٌ َوَما َسَكَت َعْنُو َفُيَو  ـَ َفُيَو َحَرا ـَ َحَراَمُو َفَما َأَحله َفُيَو َحاَلٌؿ َوَما َحره ْل ََّل َأِجُد ِفيَما َعْفٌو َوَتاَل َُ َوَأَحله َحاَلَلُو َوَحره

ًما ِإَلى آِخِر اآْلَيِة((  ُأوِحَي ِإَليه ُمَحره

 ] أبو داود[

إنساف يبيع حاجة، يبيع أطباًقا، يبيع مبلعق، ليس مكمًفا أف يسأؿ المشترؼ: ماذا سوؼ تفعل بيا ؟ الممعقة 
ـ مشروًبا ؟ أنت لست تستعمل بشكل موسع لتناوؿ الطعاـ، يا ترػ ىل عندؾ مطعـ ؟ ىل تقدـ في ىذا المطع

مكمفًا بيذا، أما إذا رأيت أف إنسانًا سوؼ يستخدـ ىذه األشياء في المعاصي، رأيت دوف أف تسألو فينبغي أف 
 تمتنع، ولكنؾ لست مكمًفا أف تحمل نفسؾ فوؽ ما تطيق، وأاّل تتعنت في التحرؾ.

أشياء فال تنتيكوىا، وسكت عف أشياء ))إف هللا فرض فرائض فال تضيعوىا، وحّد حدودًا فال تعتدوىا، وحـر 
 رحمة لكـ مف غير نسياف فال تبحِوا عنيا((
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يقوؿ بعض العمماء: "ىذا الحديث يجمع أحكاـ الديف كميا، الفرائض، والمحرمات، والحدود، والمباحات، ألـ يقل 
 عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))أوتيت جوام َ الكمـ((

 ىذا الحديث مف جوامع الكمـ ".

 عالـ آخر: " ىذا الحديث أصل كبير مف أصوؿ الديف وفروعو ".ويقوؿ 

ويقوؿ عالـ ثالث: " ليس في أحاديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حديث واحد أجمع بانفراده بأصوؿ الديف وفروعو مف حديث 
 أبي ثعمبة ".

، ما حكمو أنت أماـ أربع كميات، حبلؿ، أمر، ونيي، وحد، ومباح، البطولة أف تعرؼ كل شيء ت فعمو كل يـو
 الشرعي.

: ما مف شيء بعد اإليماف با أنت أحوج إليو مف أف تعرؼ حكـ هللا، إنؾ أف عرفت  أقوؿ لكـ أييا اإلخوة األكاـر
لى فعل ما أمر، وترؾ ما نيى وزجر، والبد مف أف تعرؼ  لى تنفيذ أمره، وا  هللا تشعر بدافع شديد إلى طاعتو، وا 

 نيى.ماذا أمر، وعف أؼ شيء 

وحكى بعضيـ أف النبي عميو الصبلة والسبلـ جمع الديف كمو في أربع كممات، قاؿ: " ومف عمل بيذا الحديث 
، ووقف عند الحدود، وسمؾ البحث عما  حاز الثواب، وأمف مف العقاب، ألف مف أدػ الفرائض، واجتنب المحاـر

 سكت عف الشرع فقد أدػ ما عميو ".

الديف فرضًا، وواجبًا، الوتر واجب، أما العشاء ففرض، األضحية تكوف أحيانًا عند بالمناسبة، كمكـ يعمـ أف في 
 أبي حنيفة واجًبا، يا ترػ الواجب كالفرض ؟

العمماء اختمفوا، عند األحناؼ ىناؾ واجب، وىناؾ فرض، أما عند السادة الشافعية فالواجب ىو الفرض، وليس 
أف الفرض ما كاف دليمو مف كتاب هللا، وأف الواجب ما كاف دليمو مف ىناؾ فرؽ بينيما، لكف السادة األحناؼ رأوا 

سنة رسوؿ هللا، أو أف الفرض ما كاف دليمو قطعَي الثبوت والداللة، والواجب ما كاف دليمو ظني الداللة، عمى كل 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

954 

 ىناؾ فرؽ بيف الفرض والواجب.

 شيء آخر، ليذا الحديث: 

 هللا(())الحالؿ ما أحمو هللا والحراـ ما حرمو 

 ليس ثمة إنساف يجرؤ عمى أف يطمق كممة حبلؿ أو حراـ جزافًا.

بالمناسبة ليس شيء أكبر عند هللا مف أف تحـر ما أحمو هللا، أو أف تحل ما حرمو هللا، ىذا الشيء مف اختصاص 
ال فاسكت، أم ا أف خالق الكوف، فإما أف تممؾ الدليل الواضح القطعي عمى أف ىذا الشيء حراـ أو حبلؿ، وا 

تتسرع، وتقوؿ: حراـ، وأقوؿ ىذا الكبلـ ألني أعمـ عمـ اليقيف أف مف إخوتنا األكاـر الكثيريف في بداية حياتيـ 
ال معؾ الدليل القطعي،  اإليمانية يتسرعوف بإلقاء األحكاـ الشرعية، ال تقل: ىذا حبلؿ، وال تقل: ىذا حراـ، وا 

وجدت في الكتاب الفبلني العالـ الثقة المجتيد أف ىذا الشيء والدليل ليس مف عندؾ، مف عند عمماء ثقات، أنت 
حبلؿ، وىذا ىو الدليل، أو أف ىذا الشيء حراـ، وىذا ىو الدليل، أما أف تمقي أنت الكبلـ جزافًا لتحريـ شيء 
وتحميل شيء فيذا يرقى إلى مستوػ المعصية الكبيرة، ألف هللا عز وجل لما ذكر المحرمات ذكرىا بتسمسل 

 دؼ، الفحشاء، والمنكر، واإلثـ، والعدواف، والشرؾ، والكفر، ثـ قاؿ:تصاع

 ﴿َوَأْف َتُقوُلوا َعَمى َّللاهِ َما ََّل َتْعَمُموَف﴾

 [169] سورة البقرة: اآلية 

مرة في مسجد الطاووسية جاءني رجل منيار نفسيًا، يمتقي بطبيب نفسي، سبب انيياره النفسي أف شيًئا كاف يفعمو 
خاصة، أنبأه إماـ مسجد في الشماؿ أف ىذا شيء مف المحرمات الكبيرة، وىو ليس محرمًا، حدث في حياتو ال

معو تأنيب داخمي، ىذا التأنيب تنامى وتنامى حتى أحالو إلى مريض نفسي، فمما أخبرتو أف ىذا الشيء مباح، 
 كنة، وارتاحت نفسو.وليس حرامًا حرمًة مطمقة، بل مكروه أذكر أنو مزؽ الوصفة الطبية واألدوية المس

دققوا أييا اإلخوة: تحريـ الحبلؿ مف أكبر المعاصي، وكذا تحميل الحراـ، فيذا الشيء مف اختصاص العمماء  
الكبار، أنت تنقل، والقاعدة األصولية: إف كنت ناقبًل فالصحة، مّدعيًا فالدليل، إما أف تنقل عف عالـ ثقة، عف 

الشافعي كبير جدًا، اإلماـ أبو حنيفة كبير، اإلماـ مالؾ كبير، اإلماـ ابف  عالـ يشيد لو المسمموف جميعًا لورعو،
حنبل، إما أف تنقل عف عالـ، أو قل: ال أدرؼ، وفي كممة ال أدرؼ دليل عمى ورعؾ، وعمى وقوفؾ عند حدود هللا، 
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يجب عف الباقي،  اإلماـ ابف حنبل جاءه وفد مف المغرب معيـ ثبلثوف سؤااًل، أجاب عف سبعة عشر سؤااًل، ولـ
فعجبوا، قالوا: أيف اإلجابة يا إماـ ؟ قاؿ: ال أعمـ، قالوا: اإلماـ أحمد ال يعمـ، وقد أتيناؾ مف أقاصي الدنيا !؟ 

 قاؿ: قولوا لمف بعثكـ إلينا: إف اإلماـ أحمد ال يعمـ.

: عبلمة الورع التريث في إصدار الحكـ، العالـ الورع جباف في إصدار الفتوػ، وىذا الجبف  يا أييا اإلخوة األكاـر
وساـ شرؼ لو، ال يصدر فتوػ إال بعد حيف، بعد دراسة، بعد تحقيق، بعد أف يستأنس بآراء المذاىب، ويستأنس 

 بآراء العمماء، ألف الحبلؿ والحراـ مف اختصاص هللا عز وجل، يقوؿ هللا عز وجل:

 ﴿َوَأْف َتُقوُلوا َعَمى َّللاهِ َما ََّل َتْعَمُموَف﴾

 [116رة النحل: اآلية ] سو 

 رحـ هللا عبدًا عرؼ حده فوقف عنده، قاؿ تعالى:

ـْ ََّل َتْعَمُموَف﴾ ْكِر ِإْف ُكْنُت  ﴿َفاْسَأُلوا َأْىَل الذِّ

 [7] سورة األنبياء: 

 ﴿َفاْسَأْؿ ِبِو َخِبيرًا﴾

 [59] سورة الفرقاف: 

ية المتعمقة بالدنيا اسأؿ عنيا خبيرا، أنت عندؾ قضيتاف، قضية متعمقة بالديف، وقضية متعمقة بالدنيا، القض
والقضية المتعمقة باآلخرة أىل الذكر، في الحالتيف أمرؾ هللا أف تسأؿ، والسؤاؿ مفتاح العمـ، وأنت بالسؤاؿ تأخذ 
عمـ العالـ كمو، لذلؾ اإلماـ الغزالي رحمو هللا تعالى كاف يقوؿ: " ألف يرتكب العواـ الكبائر أىوف مف أف يقولوا 

ف كنت ناقبًل عمى هللا  ما ال يعمموف "، تورع أف تقوؿ عمى هللا ما ال تعمـ، واسأؿ، وارجع، وائت بالدليل، وا 
 فالصحة، أو مّدعيِّا فالدليل.

 قاؿ أحد العمماء: " ليتِق أحدكـ أف يقوؿ: أحلُّ كذا، وأحرِّـ كذا، فيقوؿ هللا: كذبت لـ، أحل كذا، ولـ أحـر كذا.
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 ركت عمماءنا يقوؿ أحدىـ إذا سئل: أكره ىذا، وال أحبو، وال يقوؿ: حبلؿ أو حراـ.وقاؿ بعض العمماء: " أد

طبعًا إذا سئمت عف الخمر تقوؿ: أكرىو ! أعوذ با ! تقوؿ: ىذا حراـ، بملء فمؾ، إف سئمت عف حد حده هللا، 
مو الشرعي، لكف عف فريضة فرضيا هللا عز وجل، عف نيي نيى هللا عنو، أما إذا سئمت عف شيء ال تعرؼ حك

نفسؾ تعافو، فكاف بعض العمماء الكبار يقوؿ: أكره ىذا، وال أحبو، وكاف يتورع أف يقوؿ: حبلؿ أو حراـ، ىذا 
 الذؼ أمر هللا بو.

بالمناسبة الذؼ أمر هللا بو تتوقف عميو سعادتؾ نقطة ميمة جدًا، الذؼ أمر هللا بو في كتابو الكريـ بآية محكمة 
األمر يغطي الثوابت في حياتؾ، حيث لو تركتو النيارت سعادتؾ، أمرؾ بالصبلة، ال خير  قطعية الداللة، ىذا

 في ديف ال صبلة فيو، مف ترؾ الصبلة فقد كفر، شيء كبير، قاؿ تعالى:

َتِرْب﴾ َْ  ﴿َواْسُجْد َوا

 [19] سورة العمق: 

 القرب فرض لسعادتنا، قاؿ تعالى:

اَلَة ِلِذْكِري﴾ ـِ الصه َِ  ﴿َوَأ

 [14طو: ] سورة 

اَلَة َتْنَيى َعِف اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر َّللاهِ َأْكَبُر﴾  ﴿ِإفه الصه

 [45] سورة العنكبوت: اآلية 

الصبلة معراج المؤمف، لو يعمـ المصمي مف يناجي ما انفتل، الصبلة طيور، الصبلة نور، الصبلة حبور، 
، قواـ سعادتؾ الصبلة، أمر بغض البصر، قواـ سعادتؾ الزوجية الصبلة ميزاف، فمف وفى استوفى، أمر بالصبلة

غض البصر، أمر بالصدؽ، قواـ مكانتؾ بالمجتمع الصدؽ، أمر باألمانة، أحد أسباب وفرة الرزؽ ىي األمانة، 
فكل شيء هللا أمر بو يجب أف تعمـ عمـ اليقيف أف سعادتؾ في الدنيا واآلخرة متوقفة عميو، وكل شيء أمر بو، 

 ل شيء نيى عنو بآية قرآنية محكمة قطعية الداللة فيو شيء يحطـ سعادتؾ، يؤدؼ بؾ إلى اليبلؾ.وك

دقق اآلف، أتكمـ عف الفرائض والمحرمات، الفرائض والمحرمات تغطي الثوابت في حياتؾ، أؼ إنساف في أؼ 
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أو مع دىماء الناس، في  مكاف، في أؼ زماف، فقير أو غني، ريفي أو مدني، مثقف أو غير مثقف، بمكانة عالية
أعمى مرتبة أو في أدنى مرتبة، وسيـ أو قبيح، األوامر التي أمر هللا بيا، والنواىي التي نيى هللا عنيا ىي التي 
تتوقف عمييا سعادتؾ في الدنيا واآلخرة، لذلؾ أفضل شيء تتقرب إلى هللا بو أف تؤدؼ ما افترض هللا عميؾ، 

كد أف هللا عز وجل ال يقبل النوافل إال إذا أوديت الفرائض، ال يقبل نافمًة مع ترؾ والنبي عميو الصبلة والسبلـ يؤ 
 واجب أبدًا.

 يجب أف تكوف المحمبلت والمحرمات ليا مكانة كبيرة جدًا عندؾ.

اآلف األحكاـ ظنية الداللة التي اجتيد فييا المجتيدوف، رأؼ اإلماـ الشافعي أنو يجوز، اإلماـ أبو حنيفة عنده ال 
يجوز، اإلماـ مالؾ يجوز عنده بشرط، ماداـ ىناؾ اجتياد، ىناؾ داللة ظنية في النص، ومادامت الداللة ظنية 
معنى ذلؾ أف هللا عز وجل وسع عمى العباد، فاختبلؼ المجتيديف يدؿ عمى سعة هللا لعباده، فا عز وجل حينما 

كل وجوىو، وىذه الوجوه جميعًا تغطي كل جعل نص كبلمو أحيانًا ظني الداللة أراد أف نفيـ النص عمى 
 االحتماالت، لذلؾ الجانب المتغير في حياة اإلنساف تغطيو النصوص ظنية الداللة.

مثبل: ليس ىناؾ نص قطعي يبيف لؾ أف الزكاة تؤدػ عينًا أو نقدًا، وفي اجتياد اإلماـ الشافعي أنيا تؤدػ عينًا، 
أبو حنيفة عاش في البصرة، في المدينة، والشافعي عاش في ريف  اإلماـ أبو حنيفة اجتيد أنيا تؤدػ نقدًا،

مصر، الريف غير المدينة، أعِط إنساف في الريف كيس قمح يمتمئ لؾ امتنانًا، التنور جاىز، والطاحونة جاىزة، 
بو ؟ أيف  واألمور ميسرة، أعِط إنساًنا ساكًنا في المدينة في قبو مساحتو سبعوف متًرا، أعِطو كيس قمح، ماذا يفعل

يصونو ؟ أيف ينشره ؟ كيف يطحنو ؟ كيف يخبزه ؟ يدفع بقدر ثمنو خدمات لو، ىنا ىناؾ توسعة، لؾ أف تدفع 
زكاة مالؾ نقدًا، ولؾ أف تدفعيا عينًا، ألف أداء الزكاة مطمق غير مقيد بحالة، وما داـ مطمًقا إذًا فيناؾ توسعة، 

ض مغطاة بآيات قطعية الداللة، والمحرمات مغطاة بآيات محكمة قطعية أنا أقوؿ لكـ كبلمًا دقيقًا: األشياء الفرائ
الداللة، الفرائض يبنى عمييا قواـ سعادتؾ، والمحرمات سبب ىبلكؾ، األوامر والنواىي ىذه أخطر ما في الديف، 

ـ الظنية فيذه متعمقة لذلؾ المؤمف لو قطعتو إربًا إربا ال يفعل ما نيى هللا عنو، وال يترؾ ما أمر هللا بو، أما األحكا
بالظروؼ والبيئات والمعطيات والتطور، يا ترػ المرأة إذا جاءتيا الدورة قبل طواؼ اإلفاضة ماذا تفعل ؟ عمى 
رأٍؼ أّف عمييا بدنة عند األحناؼ، ورأؼ آخر تغدو أميرة حجيا عند السادة الشافعية، ورأؼ ثالث تطوؼ بالبيت، 

ا رب كـ ديًنا ىناؾ ؟ إذا كانت المرأة موسرة نقوؿ ليا: أنت ينبغي أف تذبحي وال شيء عمييا عند اإلماـ مالؾ، ي
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ف كانت مقيمة، ليا ابف مقيـ في مكة، أو في جدة يمكف أف تنتظر إلى أف تطير،  بدنة، تطعميف بيا الفقراء، وا 
ميؾ، أرأيتـ كيف أف طوفي بالبيت، وال شيء ع أما إذا كانت فقيرة ممحقة بفوج ال يسمح ليا بالتخمف، نقوؿ ليا: 

 األحكاـ الظنية موسعة فييا رحمة لمعباد جميعًا.

 لذلؾ الفقرة األولى مف الحديث: عف أبي ثعمبة الخشني رضي هللا عنو عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

عف أشياء  ))إف هللا فرض فرائض فال تضيعوىا، وحد حدودًا فال تعتدوىا، وحـر أشياء فال تنتيكوىا، وسكت
 رحمة لكـ مف غير نسياف فال تبحِوا عنيا((

 ] حديث حسف رواه الدار قطني وغيره [

 عندنا اقتراب، وعندنا مجاوزة، هللا سمح بالطبلؽ، قاؿ تعالى:

َتاِف﴾  ﴿الطهاَلُؽ َمره

 [229] سورة البقرة: اآلية 

َساَء﴾ ـُ النِّ  ﴿َيا َأيَُّيا النهِبيُّ ِإَذا َطمهْقُت

 [1لطبلؽ: اآلية ] سورة ا

ذا طمق اإلنساف طبلقًا بدعيًا فقد تجاوز الحد، لؾ أف تبيع السمعة اإلنساف أما إذا بعت، وتجاوزت الحد المعقوؿ  وا 
في الثمف صار في البيع غبف فاحش، ىناؾ حد مقبوؿ عند هللا مسموح بو، وىناؾ تجاوز لمحد، أما المحرمات 

 عمو بينؾ وبينيا، البد مف ىامش أماف بينؾ وبيف المحرمات.فيذه ىي قوة جذب فبلبد مف ىامش أماف تج

لذلؾ إخواننا الكراـ: الورعوف ىـ الذيف يضعوف ىوامش أماف بينيـ وبيف المحرمات، ألف المحـر يشبو نيًرا عميًقا، 
ؼ مف وقع فيو غرؽ، والحبلؿ شاطئ مستٍو جاؼ، والشبية شاطئ مائل زلق، فالنير ىو الحراـ، والشاطئ المستو 

 الجاؼ ىو الحبلؿ، والمنطقة بيف المنطقتيف المائمة الزلقة.

ـَ َخَطَب َعَمى َناَقِتِو...:   َعْف َعْمِرو ْبِف َخاِرَجَة َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُو َوََّل َوِصيهَة ِلَواِرٍث(( َ َأْعَطى ُكله ِذي َحقٍّ َحقه  ))ِإفه َّللاه
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 ائي، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [] الترمذؼ، النس

إذا أوصى اإلنساف لوارث فقد تجاوز الحد، واخترؽ الحد، ووقع فيما نيى هللا عنو، لذلؾ إف القرآف الكريـ مف 
 عمل بو حفع حدودؼ، ومف لـ يعمل بو فقد تعدػ حدودؼ.

: أعتقد أنو ال ينبغي أف يشغمكـ شاغل، أخطر مف أف تعرؼ  دائمًا الحكـ الشرعي، في أؼ يا أييا اإلخوة األكاـر
موضوع، وأقوؿ لكـ: المرأة مثبًل إذا صمت خمسيا، وصامت شيرىا، وحفع نفسيا، وأطاعت زوجيا دخمت جنة 
ربيا، أما الرجل فيو معرض إلى ألف مزلق، فينبغي أف يتفقو، لذلؾ طمب الفقو حتـ واجب عمى كل مسمـ، ىناؾ 

ادفع معي نصف ثمف البيت أعطؾ أجرة شيرية، لكف أنا شرطي بعد سنة مزالق كثيرة، أحد ىذه المزالق يقوؿ لو: 
أسترد المبمغ بكاممو، ما درػ أف ىذه عممية ربوية كاممة، دفعت نصف ثمف البيت، وتقاضيت أجرًا ثابتًا، مبمغؾ 
، بعد محفوظ، ىذا حراـ، االسـ أجرة، أما ىي ففائدة، فمو دفعت نصف ثمف البيت، وتمقيت مف الساكف بو أجرةً 

ما أف ينزؿ، صار ىناؾ ظرؼ طارغ، استمبلؾ،  حيف أردت أف تنيي العبلقة فالبيت يقّيـ، إما أف يعمو المبمغ، وا 
أو تنظيـ، ذىب أربعة أخماس ثمف البيت، فإذا كاف المبمغ معرًضا لمزيادة والنقصاف بحسب السعر فاألجر حبلؿ، 

أعطي عمى األلف ثبلثمئة، ىذه ربا، إذا لـ يكف ىناؾ  صرت أنت مؤجًرا، كممة واحدة، أكثر االستثمار يقوؿ:
حساب حقيقي لؤلرباح والخسائر، ال ىناؾ جرد حقيقي، وال متاجرة حقيقية فاحتماؿ الربح والخسارة معًا، فيذا 
العمل صار استثماًرا ربوًيا كالمصرؼ تمامًا، فنحف بحاجة ماسة إلى أف نتفقو في الديف، بالمناسبة كل أخ بحسب 

و، أنا أقوؿ: ما مف شخص مسمـ إال يبيع ويشترؼ، واألغمب أنو يشترؼ، فمعرفة أحكاـ البيوع وتفاصيميا عمم
 وأدلتيا وشبياتيا فرض عيني عمى كل مسمـ.

ما مف إنساف إال ويتزوج، فمعرفة أحكاـ الزواج مف معاممة الزوجة، وحقوؽ الزوجة، وحقوؽ الزوج، وحقوؽ الولد، 
 مـ، أخطر شيء زواجؾ، وعممؾ ألصق شيء بؾ.ىذه فرض عيف عمى كل مس

أنت اآلف محاـ، المحامي أجره ليس أجر إنجاز، أجر جعالة، يجب أف تعرؼ أحكاـ الجعالة، أنت طبيب، ىناؾ 
 أحكاـ خاصة باألطباء، أنت مدرس ىناؾ أحكاـ خاصة بالمدرسيف، فطمب الفقو حتـ واجب عمى كل مسمـ.

الصبلة، والصياـ، والحج، والزكاة، ىذه أركاف اإلسبلـ، واإليماف با، طبعًا ىذا الشيء األساسي، أحكاـ 
ومبلئكتو، وكتبو، ورسمو، واليـو اآلخر، والقدر خيره وشره مف هللا تعالى، ىذه أركاف اإليماف، معرفة أركاف 

اـ البيوع، اإليماف بالتفصيل، ومعرفة أحكاـ العبادات بالتفصيل ىذا فرض عيني عمى كل مسمـ، ثـ معرفة أحك
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وأحكاـ الزواج، أيضًا فرض عيني عمى كل مسمـ، إذا كاف لؾ اختصاص، وسافرت فيناؾ آداب لمسفر، ىناؾ 
 سفر إلى طاعة، وسفر إلى معصية، ىناؾ أدعية لمسفر، وآداب لمسفر، فسافرت فالسفر لو أحكاـ.

ديف، يجب أف تعمـ حكـ الميت، وما في المناسبات الحزينة بدع ما أنزؿ هللا بيا مف سمطاف، ال أصل ليا في ال
الذؼ يصمو مف عممؾ، ترػ أحيانا سذاجة، يدفعوف أمواال لسقوط صبلة، وسقوط الصياـ، والحج البدؿ، وانتيى، 

 يأتي الغني يقوؿ: ال داعي ألستقيـ، عندما أموت يدفعوف لي، أيف قولو تعالى:

ْنَساِف ِإَّله َما َسَعى )  (﴾40فه َسْعَيُو َسْوَؼ ُيَرى )( َوأَ 39﴿َوَأْف َلْيَس ِلْْلِ

 ] سورة النجـ [

في بعض المذاىب إف لـ يوِص المتوفى بحجة بدؿ فميس لو حجة بدؿ، يوصي ألنو شعر بالندـ، وكاف مف 
الممكف أف يحج، ولـ يحج، داىمو المرض، أوصى بحجة بدؿ، وكثير مف األشخاص ببل فقو يأخذوف مف ماؿ 

دؿ دوف أف يوصي، طبعًا إذا كاف تبرًعا فبل مانع، ابنو لو أف يحج عنو، واالبف الميت مبمغًا ضخمًا لحجة الب
ذا أوصى المتوفى قبل أف يتوفى فيناؾ حكـ خاص،  عممو يعد ممحقًا بعمل األب، االبف وحده لو حالة خاصة، وا 

ودوف أف يحج عنو ابنو أما ترؾ أوالدًا أيتامًا ضعافًا ثـ نأخذ مف إرثو مبمغًا ضخمًا لحجة البدؿ دوف أف يوصي، 
 فيذا مخالف ألحكاـ الفقو، فيجب أف نعمـ ما ينبغي، وما ال ينبغي، ما يجوز، وما ال يجوز.

 ىناؾ تفسير آخر لمحدود ىي المعاصي، قاؿ تعالى:

 ﴿ِتْمَؾ ُحُدوُد َّللاهِ َفاَل َتْقَرُبوَىا﴾

 [187] سورة البقرة: اآلية 

 وىا.أؼ ىذه النواىي التي نيى عنيا ال تقرب

: مرة ثانية وثالثة ورابعة أقوؿ: ركعتاف مف ورع خير مف ألف ركعة مف مخمط، ومف لـ يكف  يا أييا اإلخوة األكاـر
 لو ورع يصده عف معصية هللا إذا خبل لـ يعبأ هللا بشيء مف عممو.
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كينة، وبالورع تصل الورع مطموب، أنت بالورع تقبل عمى هللا، وبالورع تسعد با، وبالورع تتنزؿ عمى قمبؾ الس
إلى هللا، فمذلؾ الورَع الوَرَع، والورع واإلخبلص، القاعدة: إف هللا عز وجل ال يقبل مف األعماؿ إال ما كاف خالصًا 
وصوابًا، خالصًا ما ابتغي بو وجو هللا، وصوابًا ما وافق السنة، دائمًا دقق عمى شيئيف، انطباؽ عممؾ عمى منيج 

خبلص العمل ، وأنت ب اإلخبلص تعرؼ معرفًة يقينية أنؾ إذا فعمت ىذا الشيء أماـ الناس فعمتو منطمقًا، أما وا 
 إذا غاب الناس عنؾ، أو غبت عنيـ فمف تفعمو، إذًا ىذا العمل ليس فيو إخبلص.

اآلف ىناؾ موضوع سريع ممحق بيذا الموضوع، أحيانًا يكوف الحكـ الشرعي مصرًحا بو بشكل قطعي الداللة، 
 قاؿ تعالى: بنص شرعي،

َطُعوا َأْيِدَيُيَما﴾ َْ اِرََُة َفا اِرُؽ َوالسه  ﴿َوالسه

 [38] سورة المائدة: اآلية 

، قاؿ تعالى:  حكـ شرعي محدد بداللة نص، أحيانا يكوف الحكـ الشرعي بطريق العمـو

ـُ اْلَخَباِئَث﴾ ـُ َعَمْيِي َباِت َوُيَحرِّ ـُ الطهيِّ  ﴿َوُيِحلُّ َلُي

 [157ية ] سورة األعراؼ: اآل

 قاؿ تعالى:

ـْ﴾ َياُتُك ـْ ُأمه  ﴿ُحرَِّمْت َعَمْيُك

 [23] سورة النساء: اآلية 

باحة عامة،  بداللة النص، بالنص الخاص، أما يحل ليـ الطيبات، ويحـر عمييـ الخبائث فيذا تحريـ عاـ، وا 
، ال أقوؿ: ىو محـر بالنص الخاص، بل محـر بالداللة  الطيبات والخبائث، أؼ شيء ثبت أنو خبيث فيو محـر

 العامة، أحيانًا بطريق الفحوػ، أسموب في التحريـ قاؿ تعالى:

 ﴿َفاَل َتُقْل َلُيَما ُأؼٍّ َوََّل َتْنَيْرُىَما﴾

 [23] سورة اإلسراء: اآلية 
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ىل ضرب األب واألـ محـر ؟ ليس ىناؾ نص، لو قرأت كتاب هللا كمو، وقرأت السنة كميا ال تجد نصًا يحـر 
األـ، أما التحريـ فمف كممة ) أؼ (، طبعًا ىذا مف باب أولى، إذا كانت كممة أؼ محرمة بنص ضرب األب و 

قطعي الداللة والثبوت فأف يحـر ما فوؽ األؼ مف باب أولى، ىذه الطريقة اسميا طريقة الفحوػ، فإما أف يحـر 
ما أف يحـر الش ، وا  يء بداللة الفحوػ، والفحوػ موافقة الشيء بداللة النص، أو إما أف يحـر الشيء بداللة العمـو

 أو مخالفة، طبعًا ال تقل ليما أؼ وال تنيرىما مع النيي عف كل شيء فوؽ كممة أؼ.

 وأحيانًا: 

 ))في الغنـ السائمة الزكاة((

الغنـ التي ترعى فييا الزكاة، والتي ال ترعى معفاة مف الزكاة، أحيانًا تجد التحريـ والتحميل مقيديف بشيء، قاؿ 
 الى:تع

﴾ ـْ ِبِيفه ِتي َدَخْمُت ـُ الاله ـْ ِمْف ِنَساِئُك ِتي ِفي ُحُجوِرُك ـُ الاله  ﴿َوَرَباِئُبُك

 [23] سورة النساء: اآلية 

 :فيذه الربيبة محرمة بقيد، أحيانا تحريـ بالقياس، قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ

 )) كل مسكر حراـ ((

 ذا أسكرت فيي حراـ، النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ:ىناؾ أشياء اآلف ليا أسماء غير الخمر، فإ

 ))ما أسكر كِيُره فقميُمو حراـ ((

 ما أسكر كثيره فمؤل الكف منو فحراـ.

، وحراـ بداللة الفحوػ، وحراـ بالقياس، فكل أنواع الخمور،  فعندنا حراـ بداللة النص، وحراـ بداللة العمـو
ـ، إذا كاف الشيء المسكر محرًما تحريمًا قطعيًا فالمخدر أشد إذىابًا والمخدرات ليس ليا عبلقة بالحبلؿ والحرا
 لمعقل مف السكر، أيضًا ىذا محـر بالقياس.
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 أييا اإلخوة: بقيت فقرة أخيرة في الدرس، وىي دقيقة جدًا، 

 ))وسكت عف أشياء رحمة بكـ ((

ـَ َقاَؿ: ))لذلؾ َعْف َسْعِد ْبِف َأِبي َوقَّاٍص َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ    َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ ِمْف َأْجِل َمْسَأَلِتِو (( ـْ َفُحرِّ ـْ ُيَحره ـَ اْلُمْسِمِميَف ُجْرًما َمْف َسَأَؿ َعْف َشْيٍء َل  ِإفه َأْعَظ

 ]متفق عميو[

يسألوف عف هللا عز وجل ذكر لنا في سورة البقرة ىؤالء الذيف قيل ليـ: اذبحوا بقرة، قالوا: ما لونيا ؟ فما زالوا 
تفاصيل حتى أصبحت البقرة التي ينبغي أف يذبحوىا واحدًة، وقد طمب صاحبيا ثمنًا فمكيًا، مف ضيََّق ضّيَق هللُا 

 عميو.

ـَ ِمْف َأْجِل َمْسَأَلِتِو (( ـْ َفُحرِّ ـْ ُيَحره ـَ اْلُمْسِمِميَف ُجْرًما َمْف َسَأَؿ َعْف َشْيٍء َل  ))ِإفه َأْعَظ

 قاؿ تعالى:

ـٍ َيْطَعُمُو ِإَّله َأْف َيُكوَف َمْيَتًة َأْو َدمًا َمْسُفوحًا﴾﴿َُْل ََّل  مًا َعَمى َطاِع   َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليه ُمَحره

 [145] سورة األنعاـ: اآلية 

ىذه المحرمات، وىناؾ محرمات في المطعومات، ومحرمات في الزواج، ومحرمات في كسب الماؿ، ومحرمات 
 عز وجل ذكر المحرمات في القرآف الكريـ، وفي السنة بشكل صريح، وفي السنة أيضًا كما في المشروبات، فا

 قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

 ))أوتيت القرآف ومِمو معو((
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 َعْف َجاِبٍر َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ:

ـَ َأْف ُتْنَكَح اْلَمرْ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ِتَيا َأْو َخاَلِتَيا(( ))َنَيى َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه  َأُة َعَمى َعمه

 ]البخارؼ[

قاس عمى تحريـ أف يجمع اإلنساف بيف األختيف، فالنبي قاس  صمى هللا عميو و سمـفيذا مف تحريـ السنة، والنبي 
 عمى تحريـ الجمع بيف األختيف، وتحريـ الجمع بيف الزوجة وعمتيا، والزوجة وخالتيا، لئبل تقطع األرحاـ.

ـَ َفَقاَؿ: َعْف   َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َخَطَبَنا َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٍ َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َفَسكَ  وا َفَقاَؿ َرُجٌل َأُكله َعا ـْ اْلَحجه َفُحجُّ ُ َعَمْيُك ََْد َفَرَض َّللاه ًِا َفَقاَؿ ))َأيَُّيا النهاُس  ََاَلَيا َِاَل َت َحتهى 
ََاَؿ َذُروِني َما رَ  ـه  ـْ ُِ ـْ َلَوَجَبْت َوَلَما اْسَتَطْعُت ـَ َلْو َُْمُت َنَع ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ َفِإنهَما َىَمَؾ َمْف َكاَف ُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َتَرْكُتُك

ـْ َفِإَذا َأَمْرتُ  ـْ َعَمى َأْنِبَياِئِي ـْ َواْخِتاَلِفِي َِْرِة ُسَؤاِلِي ـْ ِبَك ـْ َعْف َشْيٍء ََْبَمُك َذا َنَيْيُتُك ـْ َواِ  ـْ ِبَشْيٍء َفْأُتوا ِمْنُو َما اْسَتَطْعُت ُك
 َفَدُعوُه((

 ] متفق عميو [

طبعًا األمر ىنا باألعماؿ الصالحة، أمر باإلنفاؽ، لخدمة اآلخريف، لمعاونة المساكيف، إف أمرتكـ بأمر مف 
 األعماؿ الصالحة فأتوا منو ما استطعتـ.

مة جدًا قبل أف ينتيي الدرس، األصل في العبادات الحظر، واألصل في المعامبلت اإلباحة، ىناؾ نقطة مي
، حج، زكاة، القراءة في الصبلة، الركوع، السجود، كل شيء متعمق بالعبادات  العبادات مقننة، صبلة، صـو

 األصل فيو الحظر،

في المعامبلت فاألصل اإلباحة، شيء ال يثبت ال يكوف الدليل عمى الشيء إال أف يكوف ىذا الدليل إيجابيًا، أما 
 إال بدليل، أما في العبادات فبل ينفى إال بدليل، األصل في العبادات الحظر، واألصل في المعامبلت اإلباحة.

: عف أبي ثعمبة الخشني رضي هللا عنو عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ:  مرًة ثانية أييا اإلخوة األكاـر
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 فرض فرائض فال تضيعوىا، وحد حدودًا فال تعتدوىا، وحـر أشياء فال تنتيكوىا، وسكت عف أشياء ))إف هللا
 رحمة لكـ مف غير نسياف فال تبحِوا عنيا((

 ] حديث حسف رواه الدار قطني وغيره [

لتي ال وكيف أف األحكاـ الشرعية غطت الثوابت والمتغيرات، والذؼ سكتت عنو األحكاـ الشرعية ىي األشياء ا
عبلقة لؾ ال بسعادتؾ، وال بسبلمتؾ مف الدنيا، ىذا الحديث كما قمت: أصل مف أصوؿ الديف، وىو جامع ألركاف 
الديف كمو، الفرائض، والمحرمات، والحدود، والمباحات، وىُـّ كل مؤمف صادؽ أف يبحث في كل موقف، وفي كل 

ال فاسأ ذا عممت فبيا ونعمت، وا   ؿ، قاؿ تعالى:تصرؼ عف الحكـ الشرعي، وا 

ـْ ََّل َتْعَمُموَف﴾ ْكِر ِإْف ُكْنُت  ﴿َفاْسَأُلوا َأْىَل الذِّ

 [7] سورة األنبياء: 

أخ مف إخواننا يعاني مف ضائقة مالية شديدة جدًا، وعميو ديوف متراكمة، عرض عميو أف يصنع بيت مصحف 
الكتاب، فرفض بجيل منو،  مزخرؼ، وىذه مينتو وحرفتو، الذؼ عرض عميو ىذا المشروع غير مسمـ، مف أىل

ببل عمـ، العمل مباح، واالختصاص يممكو، وىو في أشد الحاجة إلى الماؿ، وعميو ديوف متراكمة، رفض مف دوف 
عميو الصبلة والسبلـ تعامل مع أىل الكتاب، وال شيء عميو، وأنا أقوؿ  صمى هللا عميو و سمـأف يسأؿ، والنبي 

حـر كل شيء، ويرتاح، حراـ، حراـ، الحياة أنت يجب أف تكوف فقييًا، أف لكـ: التحريـ سيل، كل إنساف جاىل ي
تعرؼ ما يجوز، وما ال يجوز، ما ال يجوز بالدليل، ما يجوز بالدليل، لوال الدليل لقاؿ مف شاء ما شاء، فنحف 

اسأؿ، وتعمـ، واطمب بحاجة إلى دليل، وأنا أنصح إخوتنا الكراـ: ال تفعل شيئًا ببل دليل، وال تدع شيئًا ببل دليل، 
العمـ، نحف مف فضل هللا عز وجل دروس األحد تقريبًا مف عشريف سنة كميا فقو، درسنا موضوع الشركات، 
موضوع البيوع، ىذه الموضوعات الحساسة، شركة المضاربة، موضوعات الربا بالتفصيل، العورات، فأنا بحسب 

ا أحب الواحُد أف يرجع إلى الماضي باألشرطة فإنو سيجد ما كنت أجد ىذه األمور نحف في أمس الحاجة إلييا فإذ
موضوع الربا في ثمانية أشرطة، العورات في خمسة، شركات المضاربة ليا أحكاـ تفصيمية، ىذا الذؼ ينبغي أف 
نبحث عنو، نبحث عف الحكـ الشرعي كي يكوف عممنا مطابقًا لمنيج ربنا، وبعد معرفتنا با فبل شيء نحف في 
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اجة إليو كمعرفة الحكـ الشرعي، والقرآف بيف يديؾ، اآليات المكية كميا تتعمق بمخموقات هللا، باآليات أمس الح
الكونية، أما اآليات المدنية فكميا تتعمق بالتشريع، ىناؾ مرحمة إيماف، ومرحمة تشريع، وىاتاف المرحمتاف ينبغي أف 

رحمة يجب أف يعبد، أنت بالكوف تعرفو، وبالشرع يسمكيما المؤمف في حياتو، في مرحمة يجب أف يؤمف، وفي م
 تعبده، وىذا الحديث أصل مف أصوؿ الديف.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : مف عادى لي وليًا فقد آذنتو بحرب 027 - 057الدرس )
 17-09-1995لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

طل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ البا
 الصالحيف.

: ِإفَّ َّللاََّ َقاَؿ: ـَ   أييا اإلخوة الكراـ: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َب ِإَليه َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبه ِإَليه ِممها اْفَتَرْضُت َعَمْيِو، َوَما َيزَ ))َمْف َعاَدى ِلي َوِليًّا  اُؿ َفَقْد آَذْنُتُو ِباْلَحْرِب، َوَما َتَقره
ُب ِإَليه ِبالنهَواِفِل َحتهى ُأِحبهُو، َفِإَذا َأْحَبْبُتُو ُكْنُت َسْمَعُو الهِذي َيْسَم َُ ِبِو، َوبَ  َرُه الهِذي ُيْبِصُر ِبِو، َوَيَدُه َص َعْبِدي َيَتَقره
ْف َسَأَلِني َْلُْعِطَينهُو، َوَلِئْف اْسَتَعاَذِني َْلُِعيَذنه  ْدُت َعْف َشْيٍء الهِتي َيْبِطُش ِبَيا، َوِرْجَمُو الهِتي َيْمِشي ِبَيا، َواِ  ُو، َوَما َتَرده

ِدي َعْف َنْفِس اْلُمْؤِمِف َيْكرَ   ُه اْلَمْوَت، َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتُو((َأَنا َفاِعُمُو َتَردُّ

 ] البخارؼ [

 أييا اإلخوة الكراـ: 

 ))َمْف َعاَدى ِلي َوِليًّا((

 قبل أف نذكر معاني المعاداة ينبغي أف نعمـ مف ىو الولي، الولي بتعريف القرآف الكريـ:

ـْ يَ  ـْ َوََّل ُى  (﴾63( الهِذيَف َآَمُنوا َوَكاُنوا َيتهُقوَف )62ْحَزُنوَف )﴿َأََّل ِإفه َأْوِلَياَء َّللاهِ ََّل َخْوٌؼ َعَمْيِي

 ] سورة يونس [

ىذا تعريف هللا عز وجل، تعريف القرآف الكريـ وأؼ تعريف آخر ال يعتّد بو، ىذا الذؼ يمشي عمى وجو الماء، ولـ 
عمـ الغيب ليس وليًا، والذؼ  يكف مستقيمًا، ليس وليًا، والذؼ يطير في اليواء فيما يبدو ليس وليًا، والذؼ يدعي
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 يتحدث عف كراماتو ليس وليًا، الولي الذؼ آمف با، واتقى أف يعصيو.

ـْ َيْحَزُنوَف ) ـْ َوََّل ُى  (﴾63( الهِذيَف َآَمُنوا َوَكاُنوا َيتهُقوَف )62﴿َأََّل ِإفه َأْوِلَياَء َّللاهِ ََّل َخْوٌؼ َعَمْيِي

 ] سورة يونس [

 اإلخوة ينبغي أف يكوف وليًا، وال خيار لو في ذلؾ إذا كاف يطمب العمـ.وكل واحد منكـ أييا 

 :  أييا اإلخوة األكاـر

 ))َمْف َعاَدى ِلي َوِليًّا ((

قالوا: االستقامة عيف الكرامة، يعني إذا كنت وليًا ، وأردت الكرامات فبل َتِرُدىا إال باالستقامة، فاالستقامة عيف 
ف كنت وليًا،  وأردت الكرامة فاطمبيا بالعمل الصالح، واطمبيا بالعمـ، فالعمـ عيف الكرامة، واالستقامة الكرامة، وا 

ف أردت أف تكوف ذا كرامة فاطمب العمـ، واستقـ عمى أمر هللا تكف  عيف الكرامة، فأنت إذا أردت أف تكوف وليًا، وا 
كف فييا عميـ الخيرات، وكرامة العمل وليًا، فأنت ولي مع الكرامة، ألف كرامة العمـ ليس فييا خرؽ لمعادات، ل

الصالح واالستقامة ليس فييا خرؽ لمعادات، لكف فييا ذخر لما بعد الممات، لذلؾ أردت أف أبدأ ىذا الحديث، أف 
األولياء ىـ الذيف آمنوا، وكانوا يتقوف، البد مف أف تؤمف لكف أييا األخ الكريـ، اإليماف دائرة واسعة جدًا، كل مف 

الكوف إلو فيو مؤمف، ىذا اإليماف ال يكفي، وال ينجي، يجب أف تبحث عف اإليماف المنجي، عف قاؿ: ليذا 
اإليماف الذؼ يحممؾ عمى طاعة هللا، ىذا ىو اإليماف الذؼ يمكف أف يرقى بؾ مرًة، ضربت ىذا المثل لمتوضيح، 

تمعت إلى درس عمـ ىذا شكل لو أف الشيوات توزف بوحدات وزف، ولو أف القناعات تقاس بوحدات وزف، فإذا اس
خمس غرامات، الشيوات أحيانًا كيمو غراـ، فدرس واحد ال يصنع إيمانًا، الدرس الثاني ال يصنع إيمانًا، قراءة 
كتاب، وانتيى األمر ال يصنع إيمانًا ما لـ تتراكـ القناعات، وتجتمع حتى تشكل قوة رادعة، أنا أبّشر إخواننا 

يقوؿ: أنا ال أفعل، ىذا ال يجوز، فإذا دخل في الصراع مع نفسو أكاد أقوؿ: قناعاتو الكراـ أنو في المحظة التي 
تكافئ شيواتو، فصار في صراع، أما إذا تابع طريق اإليماف دخل في األعماؽ، صار عنده قناعات خمسة كيمو، 

ح مشادة وربما ال والشيوات كيمو، ترػ االستقامة سيمة عنده، ليس مع نفسو مشادة، ليس ىناؾ محاولة قد تنج
 تنجح.
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لذلؾ إخواننا الكراـ: كنت في عقد قراف، قاـ خطيب وألقى كممة، ىذه ال تفعل شيئًا، قد تكوف قيمة جدًا، ال تفعل 
شيئًا، قرأت كتابًا، سمعت محاضرة، سمعت شريطًا، ال، العمـ يحتاج إلى متابعة، إلى تراكـ، إلى قناعات تكافئ 

وة، والشيوة تحدث قوة اندفاع، يا ترػ عندؾ مكابح مف إيمانؾ ؟ امرأة فاتنة تمشي الشيوات، أنت إنساف فيو شي
في الطريق ىل إيمانؾ كاؼ ليحممؾ لغض بصرؾ عنيا ؟ فإف لـ يحممؾ ماذا أفعل ؟ أيف أذىب بعيوني ؟ معنى 

 ىذا أف القناعات غير كافية، ىذا اإليماف ال ينجي.

طاعة هللا ال يكفي لمنجاة، هللا عز وجل وصف عباد األوثاف الذيف بالمناسبة، اإليماف الذؼ ال يحممؾ عمى 
 يعبدوف البلت والعزػ فقاؿ تعالى:

ُبوَنا ِإَلى َّللاهِ ُزْلَفى﴾  ﴿ِلُيَقرِّ

 [3] سورة الزمر: اآلية 

اطر مف إذًا ىـ آمنوا با، وىاىـ يتقربوف إلى هللا، لكف أريد أف أصل إلى أف اإليماف الذؼ يتوارد إليؾ عفو الخ
خطبة جمعة، مف درس عمـ، مف لقاء عفوؼ بالشير مرة، بالسنة مرة، ىذا ليس إيمانًا، وال يصنع استقامًة، وال 

 يصنع إقبااًل عمى هللا، وال يصنع تضحية، وال يصنع إقدامًا، ىذا اإليماف غير كاؼ لمنجاة.

سأؿ نفسؾ: يا ترػ إيماني كاؼ ؟ لماذا قاؿ الولي ىو الذؼ آمف اإليماف الذؼ يحممو عمى طاعة هللا، أنت دائمًا ا
 هللا عز وجل:

 ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا َآِمُنوا﴾

 [136] سورة النساء: اآلية 
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 معنى ىذا اإليماف غير كاؼ، لماذا قاؿ هللا عز وجل:

 ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َحقه ُتَقاِتِو﴾

 [102: اآلية ] سورة آؿ عمراف

 نريد أف تتقي هللا حق التقوػ، ال بعض التقوػ، لذلؾ أوؿ شيء: 

 ))َمْف َعاَدى ِلي َوِليًّا((.

الولي ىو الذؼ يعرؼ هللا عز وجل المعرفة التي تحممو عمى طاعتو، فإذا أردت أف تقيس إيمانؾ فقسو بمدػ 
 قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:كونو يحجزؾ عف معصية هللا، ىذا المعنى ورد في بعض األحاديث، 

 ))مف َاؿ َّل إلو إَّل هللا بحقيا دخل الجنة، َيل: وما حقيا ؟ َاؿ: أف تحجزه عف محاـر هللا((

إذًا حتى ال يقع ضحية اإلنساف سذاجتو، حتى ال يتوىـ نفسو مؤمنًا، وىو ليس كذلؾ، أو حتى ال يتوىـ نفسو 
يمتحف إيمانو مف ىذه الزاوية، فيما إذا كاف إيمانو ال يحممو عمى  باإليماف الكافي، وىو ليس بكاؼ يجب أف

طاعة هللا، فيذا اإليماف ناقص، وىو يحتاج إلى أف يجدد إيمانو، لذلؾ المؤمف ال يفتر، دائمًا في أخذ ورد مع 
ى طاعة هللا نفسو، دائمًا في اتياـ لنفسو، دائمًا يتيميا بالنقص، ويحاوؿ رأب صدعيا، ولـّ شتاتيا، وحمميا عم

 عز وجل، وىذا ىو الجياد الذؼ قاؿ عنو النبي عميو الصبلة والسبلـ:

 ))رجعنا مف الجياد اْلصغر إلى الجياد اْلكبر، جياد النفس واليوى((

 ىذا المعنى يؤكده أف هللا عز وجل يقوؿ:

َ ِبَقْمٍب 88﴿َيْوـَ ََّل َيْنَف َُ َماٌؿ َوََّل َبُنوَف ) ـٍ ) ( ِإَّله َمْف َأَتى َّللاه  (﴾89َسِمي

 ] سورة الشعراء [

كل مكتسبات الدنيا تنتيي عند الموت، وال يبقى منيا إال القمب السميـ مف األدراف، القمب السميـ مف األدراف ىو 
 القمب الذؼ يستحق الجناف.
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 اليـو ذكرت آية في جامع الطاووسية، اآلية الكريمة:

ْحَمِف الهِذيَف َيْمُشوَف عَ   َمى اْْلَْرِض َىْونًا﴾﴿َوِعَباُد الره

 [63] سورة الفرقاف: اآلية 

 يا ترػ المشي ببطء مف السنة، ىكذا قاؿ هللا عز وجل، ىناؾ أثر لمسيد عمر تقوؿ عنو السيدة عائشة:

ذا ضرب أوج َ(( ذا أطعـ أشب َ، وا  ذا َاؿ أسم َ، وا   ))رحـ هللا عمر، ما رأيت أزىد منو، كاف إذا مشى أسرع، وا 

ذيف عمى الصواب، يمشوف عمى األرض ىونا، أـ أف عمر خالف ىذه اآلية ؟ الحقيقة أف المشي يا ترػ ما ىـ ال
عمى األرض ىونًا ال يعني أف تمشي ببطء، لكف ال تسمح لعممؾ أف يستيمكؾ، ال تسمح لمشاغل البيت أف 

عجمة تسير، وعمى  تمييؾ، ال تسمح لرغبة ولو كانت مباحة أف تمغي طمبؾ لمعمـ، اإلنساف أحيانًا يؤخذ، الحع
ىذه العجمة قطعة حديد، ىذه القطعة التي عمى العجمة ىل ليا إرادة منفصمة عف العجمة ؟ ال، تدور معيا، 
فأحيانًا اإلنساف يستيمؾ، يجذبو عممو، ويجره، ويستيمكو، وينتيي بو، ال يصحوا إال باإلنعاش، أو بالعناية 

خل عمى قمب الشارد الغافل مف اآلالـ ما ال يعمميا إال هللا، العمل المشددة، وقد شارؼ عمى الدار اآلخرة، لذلؾ يد
الذؼ يستيمؾ كل وقتؾ خسارة كبيرة، البيت الذؼ يستيمؾ كل وقتؾ خسارة كبيرة، المشغمة التي تستيمؾ كل وقتؾ 

 خسارة كبيرة.

اعة هللا، ما داـ ىناؾ خمل إذًا نريد أف نصل إلى أف الولي ىو الذؼ آمف با اإليماف الكافي الذؼ يحممو عمى ط
ومخالفة ومعصية فاإليماف غير كاؼ، إذًا جددوا إيمانكـ، اإليماف يتجدد بحضور مجالس العمـ، يتجدد بالتفكر 
في الكوف، يتجدد بتدبر آيات القرآف الكريـ، ثبلثة مصادر يمكف مف خبلؿ القرآف الكريـ والسنة القراءة والتدبر 

في خمق السماوات واألرض أو حضور مجالس العمـ، ىذا كمو يجدد اإليماف، أما الذؼ والتمعف والتأمل أو التفكر 
 ينعشو العمل الصالح، فالعمل الصالح يرفعو.

نحف نريد التعريف القرآني لمولي، في العصور المتخمفة سادت مفيومات مغموطة عف الوالية، إنساف زاىد تارؾ 
ؼ ثياًبا رثة، أحيانًا يتسوؿ، يمد يده لمناس، وفي ضمير العامة أف لمدنيا، تارؾ لؤلعماؿ، يعيش في صومعة، يرتد

ىذا ىو الولي، ال وهللا، الولي إنساف شخصية فذة، تشدؾ إلييا، الولي الحقيقي إنساف ذو مرتبة عممية، ما اتخذ 
يعممو القرآف  هللا وليًا جاىبًل، لو اتخذه لعممو، مؤمف يتكمـ بالخرافات ! مؤمف يتكمـ كبلمًا غير صحيح ! ألـ
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الكريـ، وىو مع الوحي، والوحي مف عند هللا عز وجل، مف عند الخالق العميـ الحكيـ، معو السنة، وأعمـ الناس 
، فالوالية مرتبة عممية، والوالية مرتبة أخبلقية، المؤمف أخبلقي، ال صمى هللا عميو و سمـطرًا ىو رسوؿ هللا 

مق، وحسف الخمق ىو اإليماف، والمؤمف ذو مرتبة جمالية، عنده تصدؽ أف المؤمف غير أخبلقي، الديف كمو خ
أذواؽ راقية جدًا، أذواقو راقية، فاإلنساف عندما يبتعد عف هللا عز وجل تصبح أذواقو فجة غير معقولة، فاإليماف 

 مرتبة عممية، مرتبة أخبلقية، مرتبة جمالية.

 ))َمْف َعاَدى ِلي َوِليًّا((

 ، وعمل صالحًا، قاؿ تعالى:الولي ىو الذؼ آمف با

ـْ َيْحَزُنوَف ) ـْ َوََّل ُى  (﴾63( الهِذيَف َآَمُنوا َوَكاُنوا َيتهُقوَف )62﴿َأََّل ِإفه َأْوِلَياَء َّللاهِ ََّل َخْوٌؼ َعَمْيِي

 ] سورة يونس [

 اآلف: 

 ))َمْف َعاَدى ِلي َوِليًّا((

مثبًل: لو أف واحًدا قدـ البنؾ سكرة تقوؿ لو أنت: شكرًا، إذا أكـر اإلنساف مؤمنًا فكأنما أكـر ربو، ومرة ضربت 
لماذا تقوؿ لو أنت: شكرًا ؟ ىي البنؾ، وليست لؾ، ىو حينما قدميا البنؾ قدميا لؾ، نظرًا لمعبلقة المتينة 
والوشيجة بينؾ وبيف ابنؾ، فيذا الذؼ قدـ ىذه القطعة مف الحموػ ىو في األصل قدميا لؾ مف خبلؿ ابنؾ، لذلؾ 

ذا أكـر المؤمف مؤمنًا وهللا الذؼ ال إلو إال ىو، ىو في الحقيقة يكـر هللا عز وجل، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ إ
ـَ ِإفَّ َّللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُؿ َيْوـَ اْلِقَياَمِة:  َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ـَ َمِرْضُت َفمَ  ََاَؿ: َأَما َعِمْمَت َأفه َعْبِدي ُفاَلًنا ))َيا اْبَف آَد ََاَؿ: َيا َربِّ َكْيَف َأُعوُدَؾ َوَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَف ؟  ـْ َتُعْدِني، 
ـْ تُ  ـَ اْسَتْطَعْمُتَؾ َفَم ـْ َتُعْدُه، َأَما َعِمْمَت َأنهَؾ َلْو ُعْدَتُو َلَوَجْدَتِني ِعْنَدُه، َيا اْبَف آَد ، ْطِعمْ َمِرَض َفَم ََاَؿ: َيا َربِّ ِني، 
ـْ ُتْطعِ  ََاَؿ: َأَما َعِمْمَت َأنهُو اْسَتْطَعَمَؾ َعْبِدي ُفاَلٌف َفَم ْمُو، َأَما َعِمْمَت َأنهَؾ َلْو َوَكْيَف ُأْطِعُمَؾ، َوَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَف ؟ 

ـَ اْسَتْسَقْيُتَؾ فَ  ََاَؿ: َيا َربِّ َكْيَف َأْسِقيَؾ، َوَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَف ؟ َأْطَعْمَتُو َلَوَجْدَت َذِلَؾ ِعْنِدي، َيا اْبَف آَد ـْ َتْسِقِني،  َم
ـْ َتْسِقِو، َأَما ِإنهَؾ َلْو َسَقْيَتُو َوَجْدَت َذِلَؾ ِعْنِدي((  ََاَؿ: اْسَتْسَقاَؾ َعْبِدي ُفاَلٌف َفَم

 ] مسمـ، أحمد [

 ، مف أكـر أخاه المؤمف فكأنما أكـر ربو، اآلف: معنى ذلؾ أف المؤمف إذا أكـر مؤمنًا فكأنما أكـر ربو

 ))َمْف َعاَدى ِلي َوِليًّا((

: ما الفرؽ  مؤمف مستقيـ مخمص، أنت افتعمت لو مشكمة، تكممت عنو كبلمًا غير صحيح، سألني شخص اليـو
نا، وتنفي بيف الغضب والمعف ؟ في سورة النور ورد الغضب والمعف، في بعض اآليات أف المرأة التي تتيـ بالز 

عنيا الزنا بشيادة خامسة زوجيا يشيد عمييا أربع شيادات، ليا الحق أف تشيد شيادة خامسة تنفي عنيا ىذه 
التيمة، فإف كانت كاذبة غضب هللا عمييا، والرجل قد يشيد شيادة وحده عمى زوجتو عمى أنيا زانية، ىذه الشيادة 

المعف ؟ ىي حينما نفت عف نفسيا ىذه التيمة أرادت إنقاذ إف كانت كاذبة لعنو هللا، فما الفرؽ بيف الغضب و 
سمعتيا، أما ىو حينما افترػ عمييا، واتيميا كذبًا، وزورًا، وبيتانًا، ىذا إنساف ال يخاؼ عمى سمعتو، يريد أف 
طاف يحطميا، لذلؾ لعنة هللا عميو، المعف ىو اإلبعاد، والمعف بالمناسبة مف أشد العقوبات اإلليية، يقاؿ: الشي

 الممعوف، أؼ مطرود مف رحمة هللا عز وجل.

 اآلف مادمت قد أكرمت أخاؾ المؤمف فكأنما أكرمت ربؾ، فكيف إذا عاديت  وليًا ؟

لذلؾ أييا اإلخوة: عد لممميوف قبل أف تفكر أف تكوف في خندؽ معاد لممؤمف، أو ولي مف أولياء هللا، ألف هللا 
حاربت هللا حينما تحارب أولياءه، فاإلنساف المعروؼ بالصبلح والتقوػ سبحانو وتعالى سينصره عميؾ، أنت قد 

واالستقامة ال تفكر أف تكوف أنت عدوِّا لو، ألنؾ إف فعمت ىذا فقد عاديت هللا عز وجل، يقوؿ لؾ أحدىـ: إذا 
جمت عمى تيجـ إنساف عمى شرطي فحكمو ستة أشير عرفيِّا، قرار جديد، ألف ىذا الشرطي يمثل الدولة، فإذا تي
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مؤمف مستقيـ معروؼ بالصبلح والتقوػ فيذا عمل كبير، ما الذؼ يحصل ؟ األمور دقيقة جدًا، كـ مف إنساف 
يستفاد مف عمميـ، ومف دينيـ، وأنت كذبًا وافتراًء أردت أف تحطميـ، أنت ماذا تفعل ؟ أنت تحطـ دعوة إلى هللا 

 بأكمميا.

، دخل ىذا الفيمـ إلى األديرة، سمعت أنو بقي يعرض سنوات وسنوات، سمعت بفرنسا أنيـ صّوروا فيمًما سينمائيِّا
وحقق أرباحًا بمئات المبلييف، ىذا الفيمـ مضمونو أنيـ دخموا إلى الدير، ووصفوا ما يجرؼ ىناؾ مما يخالف ما 
يريد  يرضي هللا عز وجل، الناس ماذا يظنوف عندئذ ؟ أف كل ىذه األماكف ىكذا ؟ تحطيـ دعوة بأكمميا، فمما

إنساف أف يتيـ إنسانًا مؤمنًا وليس معو دليل وال معو إثبات، سوؼ يعد لممميوف، ألف ثمة موضوَع تحطيـ دعوة، 
 اآلية الكريمة:

ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ﴾  ﴿ِإفه الهِذيَف ُيِحبُّوَف َأْف َتِشي ََ اْلَفاِحَشُة ِفي الهِذيَف َآَمُنوا َلُي

 [19] سورة النور: اآلية 

ىذا اإلنساف ؟ ما تكمـ وال كممة، وال حرؾ إصبعو، وال حرؾ عينيو، ماذا فعل ؟ ما فعل شيئًا إطبلقًا، إال  ماذا فعل
 أنو حينما يتمنى أف تشيع الفاحشة وضع نفسو في خندؽ الكفار والمنافقيف، وىو ال يعمـ، ألف هللا تعالى قاؿ:

ـْ  ْف ُتِصْبُك ـْ َواِ  ـْ َحَسَنٌة َتُسْؤُى َئٌة َيْفَرُحوا ِبَيا﴾ ﴿ِإْف َتْمَسْسُك  َسيِّ

 [120] سورة آؿ عمراف: اآلية 

فممجرد أف تفرح بخطأ وقع مف مؤمف وروجتو، أو فرحت بوقوعو فقد وقعت في خطأ كبير، لذلؾ أييا اإلخوة 
: أنا لي أسموب أرجو هللا سبحانو وتعالى أف يوفقني اآلف إلى توضيحو، ىذا األسموب في الدعوة اسمو  األكاـر

خل اإليجابي، دعؾ مف إلقاء التيـ، ودعؾ مف تفنيد العيوب، ودعؾ مف الطعف، ودعؾ مف تقييـ األشخاص، التد
ليس ىذا ىو األسموب المفضل، أنت أبرز الديف بشكمو اإليجابي فقط، ال يكف ىمؾ أف تعمق عمى أفعاؿ 

ىذا السموؾ سموؾ خاطئ، سموؾ اآلخريف، وال أف تنتقدىـ، وال أف تطعف بيـ، وال أف تتيميـ، وال أف تحجميـ، 
تخريب، ال سموؾ بناء، سموؾ إحداث فتف، ال سموؾ رأب صدع، سموؾ تعرية األدوات التي سخرىا هللا ليداية 
الخمق، ىذا األسموب فيو خطأ كبير، أسموب نشر الغسيل أماـ الناس، أسموب إقحاـ العامة في أشياء ىـ بعيدوف 

أنت أظير اإلسبلـ بأبيى ثوب، أظير عظمة الديف، أظير عظمة الشرع، عنيا، أنت يجب أف تكوف إيجابيًا، ف
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أظير ما فعمو الصحابة الكراـ مف أعماؿ بطولية، فإذا كاف ثمة خبلؼ بيف صحابييف فمسَت بحاجة أف تفند ىذا 
 الخبلؼ، أو أف تطعف بيذا الصحابي.

 د أحدىـ وَّل نصيَفو(())هللَا هللا في أصحابي، لو أنفق أحدكـ مِل أحدىـ ذىبًا ما بمغ م

 ))إذا ذكر أصحابي فأمسكوا((

اإليجابية بالدعوة إلى هللا رائعة جدًا، ونحف في أمّس الحاجة إلييا، اإليجابية أف تدع الطعف، والتقييـ، واالتياـ، 
مقالة والتحجيـ، اإليجابية أف تبرز ىذا الديف بكتابو الكريـ، بسنتو، بنبيو، بصحابة رسوؿ هللا، أنا مرة قرأت 

أعجبتني جدًا، ىي سبب ىذه التسمية التدخل اإليجابي، عندنا خمسوف محبل تجاريِّا فييا غش وحسد، وبضاعة 
ما أف نتدخل إيجابيًا، القمع يكوف بإغبلؽ المحبلت،  سيئة، وأسعار غالية، نحف أماـ خياريف، إما أف نقمع، وا 

يداع أصحابيا في السجوف، ومكافحة الغش، وقد تنشأ محبلً   تبيع أفضل بضاعة، بأرخص سعر، بأنظف شيء، وا 
 بألطف معاممة، فالكل ينجذبوف إليؾ، ىؤالء الذيف حولؾ إف لـ يفعموا كما تفعل تنتيي تجارتيـ.

فأنت ميمتؾ دعؾ مف الطعف، دعؾ مف التقييـ، أنت لست وصيًا، لست قاضيًا، أنت داٍع إلى هللا، أبرز ىذا 
 ألمر.الديف بوجيو اإليجابي، وانتيى ا

 ))َمْف َعاَدى ِلي َوِليًّا َفَقْد آَذْنُتُو ِباْلَحْرِب((

 مف ىو الولي بالتعريف الذؼ ورد في الحديث الشريف ؟

َب ِإَليه َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبه ِإَليه ِممها اْفَتَرْضُت َعَمْيِو((  ))َوَما َتَقره

 وصياـ رمضاف. الصموات الخمس قبل قياـ الميل، قبل صـو االثنيف والخميس،

َب ِإَليه َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبه ِإَليه ِممها اْفَتَرْضُت َعَمْيِو((  ))َوَما َتَقره

لذلؾ إف هللا ال يقبل نافمة ما لـ تؤَد الفريضة، وقمت لكـ مف قبل: إف األمة اإلسبلمية حياؿ كتاب هللا الكريـ 
إذا أدػ اإلنساف الفرائض فيو مقتصد، وناج، أما إذا  أصناؼ ثبلثة، ظالـ لنفسو، ومقتصد، وسابق بالخيرات،

أدػ النوافل فيو سابق، فأنت بيف أف تكوف مقتصدًا، وبيف أف تكوف سابقًا بالخيرات، وقد تجمع بينيما، بيف بيَف، 
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 ورد عف سيدنا عمي:

ف أدبرت فاحمموىا عمى  دبارًا، إف أَبمت فاحمموىا عمى النوافل، وا   الفرائض(())إف لمنفس إَباًَّل وا 

ذا كنت في تألق فالنوافل، أنت بينيما.  إذا كنت في فتور فالفرائض، وا 

َب ِإَليه َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبه ِإَليه ِممها اْفَتَرْضُت َعَمْيو((  ))َوَما َتَقره

 لذلؾ أداء الصموات الخمس أظـ القربات إلى هللا، ىل ىناؾ آية كريمة تؤكد ىذا المعنى ؟ قاؿ تعالى: 

َتِرْب﴾ َْ  ﴿َواْسُجْد َوا

 [19] سورة العمق: اآلية 

 قاؿ تعالى:

اَلَة ِلِذْكِري﴾ ـِ الصه َِ  ﴿َوَأ

 [14] سورة طو: اآلية 

 قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))الصالة معراج المؤمف((

 قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))الصالة نور، والصالة طيور((

 حبور(( –فيما ورد في اْلِر  -))والصالة 

 أؼ سعادة.
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 و

 ))حبب إلي مف دنياكـ الطيب، والنساء، وجعمت َرة عيني في الصالة((

 وكاف عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 

)أرحنا بيا يا بالؿ((، وكاف يقوؿ: ))الصالة ميزاف، فمف وفى استوفى، وليس لممرء مف صالتو إَّل ما عقل 
 منيا ((

 الصبلة عقل، لذلؾ قاؿ تعالى:

ـْ ُسَكاَرى َحتهى َتْعَمُموا َما َتُقوُلوَف﴾ ﴿ََّل َتْقَرُبوا اَلَة َوَأْنُت  الصه

 [43] سورة البقرة: اآلية 

فالذؼ ال يعمـ ما يقوؿ في الصبلة ىو في حكـ السكراف، إذًا بادغ ذؼ بدأ كيف أف البناء لو ىيكل إسمنتي، 
دؽ، األمانة، غض البصر، تحرير الييكل اإلسمنتي لئلسبلـ الفرائض، الصموات، الصياـ، الحج، الزكاة، الص

الدخل، اإلنفاؽ الصحيح، بر الوالديف، اإلحساف لمزوجة، واألوالد، ىذه الفرائض إذا أديت قبمت النوافل، البناء 
عمى الييكل، اآلف كسوناه، زخرفناه، أسسناه، ىذا كمو بعد أف يكوف البناء عمى الييكل، أما أثاث فخـ في العراء، 

متألقة مف دوف بيت ال محل ليا، بالطريق تضع كيرباء، فكميا تضاؼ عمى الييكل  فبل محل لو، كيرباء
اإلسمنتي، لكف الولي السابق، الولي المقتصد يتقرب إلى هللا بأداء الفرائض، ىذا الولي المقتصد، أما الولي 

 السابق فيتقرب إلى هللا بأداء النوافل. 

ُب ِإَليه   ِبالنهَواِفِل َحتهى ُأِحبهُو(( ))َوَما َيَزاُؿ َعْبِدي َيَتَقره

معنى ىذا أف اإلنساف لما يؤِدؼ الفرض فقد نجا مف عذاب هللا، كما أف مواطنًا أدػ ما عميو مف ضريبة، أدػ 
الضريبة بوقتيا نجا مف المضاعفة، ومف الغرامات، والمصادرات، ومف بيع محمو بالمزاد العمني، طبعًا مدير 

إنساف عف أداء الضريبة أف يضع ممتمكاتو في المزاد العمني، وأف يبيعيا لحساب وزارة  المالية بإمكانو إذا تخمف
المالية، فالذؼ يؤدؼ الضريبة ماذا يفعل ؟ ينجو مف المضاعفة، والعقاب، والمصادرة، لكف هللا سبحانو وتعالى 
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 تؤكد ىذا المعنى:ىذا الذؼ يفعل النوافل، صموات، صياـ، دفع ماؿ فوؽ الزكاة، اآلية الكريمة التي 

ََِبَل اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِرِب َوَلِكفه اْلِبره َمْف َآَمَف ِباَّللهِ َواْليَ  ـْ  ـِ اآْلَِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب ﴿َلْيَس اْلِبره َأْف ُتَولُّوا ُوُجوَىُك ْو
اَلَة َوالنهِبيِّيَف َوَآَتى اْلَماَؿ َعَمى ُحبِِّو َذِوي اْلُقْرَبى َوالْ  ـَ الصه ََا ََاِب َوَأ اِئِميَف َوِفي الرِّ ِبيِل َوالسه َيَتاَمى َواْلَمَساِكيَف َواْبَف السه

 َوَآَتى الزهَكاَة﴾

 [177] سورة البقرة: اآلية 

 معنى ذلؾ أف إيتاء الزكاة فرض، وآتى الماؿ عمى حبو نافمة، لذلؾ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ())في الماؿ حق سوى الزكاة(

 وقد ورد في القرآف الكريـ:

اِئِل َواْلَمْحُروـِ﴾ ـْ َحقٌّ ِلمسه  ﴿َوِفي َأْمَواِلِي

 [19] سورة الذاريات: اآلية 

 ىذه الصدقة، قاؿ تعالى:

ـْ َحقٌّ َمْعُموـٌ ) اِئِل َواْلَمْحُروـِ )24﴿َوالهِذيَف ِفي َأْمَواِلِي  (﴾25( ِلمسه

 ] سورة المعارج [

، في حساب دؼ ؟ قاؿ: يا بني عندنا أـ دقيق، لذلؾ سئل أحد العارفيف با: كـ الزكاة يا سي في جرد معمـو
؟ قاؿ: ما عندنا وما عندكـ ؟ قاؿ: عندكـ اثناف ونصف بالمئة، أما عندنا: العبد ومالو لسيده، لذلؾ عندكـ

 الحديث دقيق جدًا: 

ُب ِإَليه ِبالنهَواِفِل َحته  ى ُأِحبهُو َفِإَذا َأْحَبْبُتُو ُكْنُت َسْمَعُو الهِذي َيْسَم َُ ِبِو َوَبَصَرُه الهِذي ُيْبِصُر ِبِو ))َوَما َيَزاُؿ َعْبِدي َيَتَقره
ْف َسَأَلِني َْلُْعِطَينهُو َوَلِئْف اْسَتَعاَذِني َْلُ   ِعيَذنهُو((َوَيَدُه الهِتي َيْبِطُش ِبَيا َوِرْجَمُو الهِتي َيْمِشي ِبَيا َواِ 

 رؼ [] رواه البخا
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فالنوافل إذا زادت أصبحَت مف السابقيف، أصبحت ترػ بنور هللا، أصبحت تسمع إليامات ال يسمعيا اآلخروف، 
يقولوف: ىناؾ إنساف متميز يرػ ما ال يراه اآلخروف، ويسمع ما ال يسمعوف، أحيانًا إنساف يسمع صوت 

ء السطور، يرػ ما وراء الحجب، ىذه البصيرة العصافير، فيراىا تسبح بحمد هللا، يصبح سمعو مرىًفا، يقرأ ما ورا
التي ذكرىا القرآف الكريـ، المؤمف ذو بصيرة، يرػ ما ال يراه اآلخروف، يقوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ))أعرؼ حجرًا بمكة 
ة، كاف يسمـ عمي وأسمـ عميو((، كاف يعتمي نخمة ليخطب عمييا، فمما صنع أصحابو لو منبرًا حنت إليو النخم
 فكاف يضع يده عمييا إكرامًا ليا، المؤمف يسمع ما ال يسمعو اآلخروف، ويرػ ما ال يراه اآلخروف في شفافية.

 ))لو بقيتـ عمى الحاؿ التي أنتـ عمييا عندي لصافحتكـ المالئكة ولزارتكـ في بيوتكـ((

، أنت تتحمل أف ترػ إنسانًا معذبًا أحيانًا أال تشعر أنؾ إنساف ال مف باب الكبر، لكف مف باب التميز، أنت متميز
ثـ ال تعاونو، في قمبؾ رحمة، ترػ أف ىذا اإلنساف عبد  عز وجل، أنا أقوؿ لكـ دائمًا مف باب التوضيح: أنت 
طبيب مؤمف، عندؾ مريض، ماذا ترػ أنت ؟ أنت ترػ أف ىذا عبد ، وأف هللا ساقو إليؾ، وأف هللا معؾ، وأف 

 سيحاسبؾ، فترػ نفسؾ تبذؿ الجيد األقصى بالعناية واإلكراـ، والدقة والموضوعية، والمعاونة هللا يراقبؾ، وأف هللا
 أحيانًا.

قاؿ لي طبيب: جاءني اتصاؿ ىاتفي الساعة الثانية ليبًل، أف مريضة في الجادة التاسعة بحالة خطرة، ىل يمكف 
، دخمت إلى البيت، بيت فيو فقر شديد، أف تفحصيا عندنا ؟ طبعًا لـ تكف لديو سيارة، قاؿ لي: ذىبت مشياً 

عالجت المريضة، وأنا خارج أعطوني مبمًغا، أنا ما انتبيت، لكف قاؿ لي الزوج: إف ىذا مف مصروفنا قطعناه، 
قاؿ: أنا أخذتو، ومشيت وصمت إلى البيت فما استطعت أف أناـ مف مصروفو، الذؼ كاف عنده مف أدوية، نماذج 

 قاؿ لي: حممتيا في كيس، ووضعت المبمغ الذؼ أخذتو بالكيس، وخرجت مرة ثانية.طبية متوافقة مع الوصفة 
ماذا يرػ ىذا الطبيب ؟ يرػ أف ىذه إنساف فقير، وهللا عز وجل وكيميا، يأتي طبيب آخر يقوؿ لؾ: ىذا زبوف 

 يأخذه، ويحضره مئة مرة.

ـ خبيث بصدرىا، لكف متفاقـ كثيرًا، مرة حدثني طبيب صمى الجمعة، وزارنا، قاؿ لي: جاءتني مريضة معيا ور 
فقاؿ لي: أنا مف غيرتي تكممت مع زوجيا بقسوة بالغة عمى انفراد، قاؿ لو: أنت مجـر بحقيا، بعد أف صار الوـر 
بالدرجة الخامسة، مف األوؿ كاف ىناؾ إمكاف معالجة باألشعة، باالستئصاؿ، اآلف وصل إلى الكتف، وىو يعمـ 

بعد أياـ معدودة، وفعبًل بعد أياـ ماتت، قاؿ لو زوجيا: وهللا عند فبلف ما قاؿ لنا: وـر  عمـ اليقيف أف ىذه ميتة
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خبيث، بقينا عنده سنة بأكمميا، فقاؿ لي الطبيب: طالب طب مف الصف الثاني يعرؼ أنو وـر خبيث، قاؿ لي: 
و، قاؿ لي: أنا الموضوع لما عمـ زوجيا ىذه الحقيقة وقع عمى األرض مغشيًا عميو، ثـ قاؿ: يا رب انتقـ من

نسيتو، مضى أحد عشر شيًرا، ثـ دخل عمي إنساف شاب في مقتبل حياتو، قاؿ لي: جمس عمى المقعد الذؼ 
جمس عميو زوج المريضة، جمس متيالكًا، فمما سألتو عف حالو قاؿ: يا دكتور معي وـر خبيث بصدرؼ، قاؿ: ما 

لذؼ أبقى المريضة عنده سنة، يأخذىا، ويعطييا الكورتيزوف، االسـ الكريـ ؟ قاؿ: أنا زميمؾ فبلف، ىو نفسو ا
 والمسكنات، وىو يعمـ أنو مرض خبيث، ولـ يحوليا إلى طبيب آخر.

هللا عز وجل كبير، ما معنى أنؾ أنت ترػ ما ال يراه اآلخروف، تسمع ما ال يسمع اآلخروف، ما معنى ذلؾ ؟ 
اإلنساف عبد ، والمؤمف الصادؽ ال يميز، كل العباد عباد  معنى ذلؾ أنؾ تشعر أف ىذا اإللو عظيـ معؾ، وىذا

هللا عز وجل، الخمق كميـ عياؿ هللا، وأحبيـ إلى هللا أنفعيـ لعيالو، إذا كنت طبيًبا أو محاميِّا، أو ميندًسا يمكف 
منت، أف تسحب الحديد بعد الصب، أو قبل أف يجف اإلسمنت، يمكف أف تضع أقل مف النسبة المقررة في اإلس

ليس معقوال، يمكف أف نضحي ببناء مف أجل توفير مبمغ بسيط، ىذا ال يفعمو مؤمف، فمعنى كنت سمعو، كنت 
بصره، ىذه النوافل تعطيؾ رؤية ثاقبة، ترػ ما ال يراه اآلخروف، المؤمف يرػ أف الغش مدمر، يمكف أف تضع في 

يبلؾ، يمكف أف تغير بالمواصفات مف أجل أف الغذاء مادة مؤذية مف أجل أف تزيد أرباحؾ، ترػ أف ىذا ىو ال
 تربح ربحًا فاحشًا، ال تفعل ذلؾ، أنا يحضرني أمثمة كثيرة حوؿ ىذا الحديث:

 ْمِشي ِبَيا(())ُكْنُت َسْمَعُو الهِذي َيْسَم َُ ِبِو َوَبَصَرُه الهِذي ُيْبِصُر ِبِو َوَيَدُه الهِتي َيْبِطُش ِبَيا َوِرْجَمُو الهِتي يَ 

 كتؾ في نور هللا، أنت تسير في نور هللا، قاؿ تعالى:كل حر 

ـْ ِكْفَمْيِف ِمْف َرْحَمِتِو َوَيْجَعْل َلكُ  َ َوَآِمُنوا ِبَرُسوِلِو ُيْؤِتُك  ـْ ُنورًا َتْمُشوَف ِبِو﴾﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاه

 [28] سورة الحديد: اآلية 

ُب ِإَليه ِبالنهَواِفِل َحتهى ُأِحبهُو َفِإَذا َأْحَبْبُتُو ُكْنُت َسْمَعُو الهِذي َيْسَم َُ ِبِو َوَبَصَرُه الهِذي يُ ))َوَما َيَزاُؿ َعْبِدي َيَتقَ   ْبِصُر((ره

أحيانًا أال ترػ إنسانًا يستمع إلى كبلـ هللا، وقمبو كالصخر، أال ترػ إنسانًا يستمع إلى موعظة بميغة، وال يتأثر 
 ؼ يتقرب إلى هللا بالنوافل فصار عنده أذف تصغي لمحق، وعندنا معنى دقيق جدًا، قاؿ تعالى:بيا، أما الذ
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 ﴿ِإْف َتُتوَبا ِإَلى َّللاهِ َفَقْد َصَغْت َُُموُبُكَما﴾

 [4] سورة التحريـ: اآلية 

 .إذا استقاـ اإلنساف عمى أمر هللا معنى ذلؾ أف أذنو صاغية، وعبلمة اإلصغاء إلى أمر هللا طاعتو

ذا أحبو ألقى في عينيو نورًا، وفي أذنو نورًا، وفي  الممخص: أف اإلنساف حينما يتقرب إلى هللا بالنوافل يحبو هللا، وا 
قمبو نورًا، وفي يده نورًا، وفي رجمو نورًا، فرجمو ال يتحرؾ بيا إال إلى الطاعات، ويده ال يفعل بيا إال اإلحساف، 

 لتأثر.وسمعو يستمع إلى الحق، فيتأثر أشد ا

الصحابة كانوا يقرؤوف آية، يرددوىا طواؿ الميل إلى الفجر، ىناؾ آيات كثيرة جدًا ورد عف الصحابة أنيـ إذا 
قرؤوىا أعادوىا إلى الفجر، ما أعتقد أف أًخا مف إخواننا الكراـ ما أصابتو ىذه الحالة، آية يتأثر بيا أشد التأثر، 

 يبكي، معنى ذلؾ أف نوًرا في أذف اإلنساف.

كنت سمعو، كنت بصره، يمكف إلنساف أف يشرب كأس ماء، يأكل فاكية، يمقي نظره إلى منظر جميل، وىو 
غافل، أما المؤمف فينظر إلى ىذا الجبل بنور هللا، ما ىذا الجبل ؟ إلى البحر بنور هللا، إلى الوردة بنور هللا، 

مف عند مف أخذتيا، فقط المؤمف يرػ حضرت عقد قراف، نظرت إلى الورود، مف صمميا ؟ ترػ شخًصا يقوؿ: 
رؤية أخرػ، مف صمـ ىذه الوردة بيذا الشكل، بيذه األلواف الزاىية الرائحة الفواحة ؟ لمف خمقت ىذه ؟ دائمًا 
 المؤمف يتجاوز النعمة إلى المنعـ، دائمًا يرػ يد هللا الحانية، يد هللا الصانعة، يد هللا الرحيمة.

يتقرب إلى هللا بالفرائض نجا، أما إذا تقرب إليو بالنوافل أحبو هللا، فإذا أحبو هللا كاف معنى ذلؾ أف اإلنساف عندما 
 سمعو، يعني ألقى في سمعو النور، وكاف بصره، وكاف يده، وكاف رجمو، وكاف مؤيده.

 ىذا الحديث أصل في الوالية، وأصل في التقرب إلى هللا بالنوافل، والدعاء الشريف: 

تني  مما أحب فاجعمو عونًا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعمو فراغًا لي فيما تحب(( ))الميـ ما رَز

المؤمف الذؼ في قمبو نور، وفي سمعو نور، وفي بصره نور، وفي يده نور، وفي رجمو نور، يرػ بنور هللا، 
 ال بطاشة، ىذا كمو مستفاد.ويسمع الحق بتوفيق هللا، ويتحرؾ إلى خدمة الخمق بمعونة هللا، ويجعل يده معطاًءة، 
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ُب ِإَليه ِبالنهَواِفِل َحتهى ُأِحبهُو َفِإَذا َأْحَبْبُتُو ُكْنُت َسْمَعُو الهِذي َيسْ  َم َُ ِبِو َوَبَصَرُه الهِذي ُيْبِصُر ِبِو ))َوَما َيَزاُؿ َعْبِدي َيَتَقره
ْف َسَأَلِني َْلُْعِطَينهُو((َوَيَدُه الهِتي َيْبِطُش ِبَيا َوِرْجَمُو الهِتي َيْمِشي بِ   َيا َواِ 

 صار سؤالو منطقًيا.

ف شاء هللا نفصل في الموضوع الحقا،   ىذا الحديث الشريف يحتاج إلى درس آخر، ألنو دقيق جدًا، وا 

ُب ِإَليه ِبالنهَواِفِل َحتهى ُأِحبهُو َفِإَذا َأْحَبْبُتُو ُكْنُت َسمْ  َعُو الهِذي َيْسَم َُ ِبِو َوَبَصَرُه الهِذي ُيْبِصُر ِبِو ))َوَما َيَزاُؿ َعْبِدي َيَتَقره
ْف َسَأَلِني َْلُْعِطَينهُو َوَلِئْف اْسَتَعاَذِني َْلُ   ِعيَذنهُو((َوَيَدُه الهِتي َيْبِطُش ِبَيا َوِرْجَمُو الهِتي َيْمِشي ِبَيا َواِ 

تستقيـ عمى أمره، وأصل في أف اإلنساف عميو أف ىذا الحديث أصل بأف الوالية ال تزيد عمى أف تؤمف با، وأف 
يبتعد ما استطاع عف أف يكوف متيمًا لمؤمف برؼء، أو محاربًا لولي مستقيـ، فيذا مما يوجب سخط هللا، وغضبو، 

 فمف فعل ىذا فقد آذف هللا بحرب، ألنو مف يدافع عف المؤمف ؟ إنو هللا هلالج لج هللا عز وجل:

ْف َتَظاَىَرا َعَمْيِو َفِإفه َّللاهَ ُىَو َمْوََّلُه َوِجْبِريُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِني﴿ِإْف َتُتوَبا ِإَلى َّللاهِ  َف َواْلَماَلِئَكُة  َفَقْد َصَغْت َُُموُبُكَما َواِ 
 َبْعَد َذِلَؾ َظِييٌر﴾

 [4] سورة التحريـ: اآلية 

عادًة أنؾ في ظل هللا، في رحمة هللا، في أنت كمؤمف أييا األخ الكريـ يكفيؾ عزًا، ويكفيؾ طمأنينة، ويكفيؾ س
 توفيق هللا، أنت غاٍؿ عمى هللا، كل شيء في حياتؾ في عناية هللا، الثمف طاعة هللا فقط.

ُب ِإَليه ِبالنهَواِفِل((  ))َوَما َيَزاُؿ َعْبِدي َيَتَقره

في بمد عربي يممؾ أربعة آالؼ وهللا أييا اإلخوة: ما ىو الرقـ الذؼ يمفت النظر ؟ ألف مميوف دوالر، وأحدىـ 
، ماذا يوجد مناصب عميا ؟ عمى FRSمميوف دوالر، طبعًا ستة وثبلثيف سنة، شيادات عميا، بورد، أكريجت، 

رأس النظاـ العالمي الجديد ممؾ الحديد، ثروات ضخمة، صاحب شركات السيارات التي تبيع في كل بقاع 
 ر لؾ مف الدنيا وما فييا، أف تكوف عند هللا محبوبًا، قاؿ تعالى:األرض، وهللا الذؼ ال إلو إال ىو أف يحبؾ خي
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 ﴿ِإنها َوَجْدَناُه َصاِبرًا﴾

 [44] سورة ص: اآلية 

ـَ الهِذي َوفهى﴾ ْبَراِىي  ﴿َواِ 

 [37] سورة النجـ: اآلية 

ـَ اْلُمِجيُبوَف﴾  ﴿َوَلَقْد َناَداَنا ُنوٌح َفَمِنْع

 [75] سورة الصافات: اآلية 

نساف إلى مرتبة أف يحبو هللا، أف يكوف في عيف هللا، أف يكوف في حفع هللا، وهللِا فقد ممؾ الدنيا إذا وصل اإل
بحذافيرىا، ممؾ الدنيا واآلخرة، وهللا أييا اإلخوة أعظـ العظماء إذا قيس بمؤمف مخمص مستقيـ عرؼ هللا، وهللِا ال 

ربة، وصل إلى أعماؽ روسيا، ثـ صار سجينًا في شيء أمامو، اقرؤوا التاريخ، نابميوف وصل إلى حكـ معظـ أو 
جزيرة، وكاف الحارس يسخر منو أحيانًا، فكل شيء زائل، ما الذؼ يبقى ؟ أف ينظر هللا إليؾ بالرحمة، أف يحبؾ 

 هللا.

أنا كنت في عقد قراف، قاـ أحد الخطباء ذكر حديثًا، أنا أعرفو، لكف أصاب وترًا في قمبي، النبي عميو الصبلة 
بلـ خاطب سيدنا معاذ قاؿ: ))وهللا يا معاذ إني ألحبؾ((، مف الذؼ يحبو ؟ رسوؿ هللا، إذا كاف المؤمنوف والس

يحبونؾ فيذه صفة كبيرة جدًا، ىذا المؤمف المستقيـ الشيـ الورع الولي يحبؾ، معنى ذلؾ أنؾ إنساف كامل، أما 
يحبؾ هللا شيء عظيـ، أف يحبؾ المؤمنوف شيء  إذا أحبؾ أىل الدنيا، وأبغضؾ أىل الديف وهللِا ىذه مصيبة، أف

عظيـ، ألف تكوف في عيف هللا شيء عظيـ، أف تكوف عمى الصراط المستقيـ، أف يمقي هللا في قمبؾ نورًا، في يدؾ 
 نورًا، في سمعؾ نورًا، أف تكوف ممف يتقرب إلى هللا بالنوافل.

 إذا أردت أف تعرؼ مقامؾ فانظر فيما استعممؾ.

راـ، أواًل الفرائض، ثانيًا النوافل، بالفرائض تنجو، بالنوافل تتقرب، بالفرائض تستحق الجنة، لكف بالنوافل إخواننا الك
تستحق أعمى مراتب الجنة، بالفرائض تأتيؾ الدنيا وىي راغمة، لكف بالنوافل تصبح الدنيا تنتقل مف قمبؾ إلى 

 ي.يديؾ، بالفرائض ربما دافعت التدني، بالنوافل تتابع الترق
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ىذا شيء أساسي، فمذلؾ الحياة ماضية، والحياة ال تستحق أف تمؤل قمب اإلنساف، يجب أف تبقى بيف يديو، وهللا 
عز وجل ىو الموفق، أنا شعرت أف ىذا الحديث الشريف يمكف أف نستفيد منو في درس آخر مف تفاصيل: كنت 

 سمعو، وبصره، ويده، ومؤيده.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : التقرب إلى هللا بالنوافل 027 - 058الدرس )

 24-09-1995لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

لنا إال ما الحمد  رب العالميف ، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف ، الميـ ال عمـ 
عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ ، الميـ عممنا ما ينفعنا و انفعنا بما عممتنا و زدنا عممًا ، و أرنا الحق حقًا و ارزقنا 
اتباعو ، و أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو ، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ، و أدخمنا برحمتؾ 

 في عبادؾ الصالحيف.

 دات الشعائرية َّل تصح إَّل إذا صحت العبادات التعاممية :العبا

أييا األخوة الكراـ ؛ تكثر في ىذه األياـ األسئمة حوؿ شعباف ، وحوؿ النصف مف شعباف ، وحوؿ صياـ النصف 
مف شعباف ، وحوؿ رجب قبميا ، وحوؿ اإلسراء والمعراج ، جميل جدًا أف يسأؿ اإلنساف عف شؤوف دينو ، وعف 

العبادات ، ولكف قبل أف أمضي بالحديث عف شعباف وىو محور الدرس إف شاء هللا ، أريد أف أضع بيف تفاصيل 
أيديكـ ىذه الحقيقة ، البد لممسمـ الصادؽ والمخمص مف سمـ أولويات ، الشيء المبلحع أف العبادات نوعاف ، 

واألمانة ، وغض البصر ، والعفة ،  عبادات شعائرية كالصياـ ، والصبلة ، والحج ، وعبادات تعاممية كالصدؽ ،
نجاز العدؿ، و وفاء العيد ، ىذه عبادات تعاممية ،  والمروءة ، وعدـ البيتاف و الكذب ، واإلنصاؼ ، والعدؿ ، وا 
ويوجد عبادات شعائرية ، وقد ذكرت لكـ مف قبل كثيرًا أنو ال تصح العبادات الشعائرية ما لـ تكف العبادات 

الديف منيج ، وحقوؽ العباد كما تعمموف مبنية عمى المشاححة ، بينما حقوؽ هللا عز وجل التعاممية ، ألف ىذا 
مبنية عمى المسامحة ، وكنت سابقًا أضرب ىذا المثل ليتضح لكـ الفرؽ الكبير بيف أداء العبادات التعاممية وبيف 

ي فيو محاضرات ودروس ومخابر أداء العبادات الشعائرية ، يمكف أف نمثل العبادات الشعائرية بالعاـ الدراس
ووظائف يومية ومذاكرات شفيية وأعماؿ كتابية وأعماؿ عممية ودراسات وأعماؿ ، لكف في آخر العاـ الدراسي 
فحص عاـ لكل ىذه المواد ، ماذا في الفحص ؟ طاولة ، و ورقة بيضاء ، ومراقب ، فأداء االمتحاف يشبو العبادة 

ساعات الثبلث ؟ الذؼ أمضى العاـ الدراسي في مواظبة عمى الدروس ، وفي الشعائرية ، مف يستفيد مف ىذه ال
حفع ليا ، ومذاكرة ليا ، ومتابعة ليا ، ومناقشة ، ىذا الطالب أسعد لحظات حياتو ساعات االمتحاف ، ألف كل 

ثناء العاـ عممِو سيصبو في ىذا االمتحاف وسينجح ، وسيتألق ، ويعمو في نظر الناس ، أما إذا طالب لـ يدرس أ
الدراسي ، ولـ يداـو ، ولـ يبذؿ جيدًا في فيـ الحقائق ، لو دخل إلى قاعة االمتحاف كما يدخل جميع الطبلب 
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وجمس بأدب جـ ، ومعو أقبلـ رائعة ، ومعو كل وسائل الراحة مف حبة أسبريف ، إلى كل شيء ميسر ، لكنو لـ 
 تحاف ، بل سيكوف ىذا االمتحاف مشيرًا إليو باإلخفاؽ.يقرأ شيئًا إطبلقًا ال يستفيد إطبلقًا مف ىذا االم

أعود وأقوؿ : العبادات الشعائرية ال تصح إال إذا صحت العبادات التعاممية ، نحف اتفقنا سابقًا أف كل شيء 
 ينبغي أف يكوف لو دليل ، والمؤمف الصادؽ الواعي ال يقبل شيئًا ببل دليل ، لو سألني أحدكـ أيف الدليل يا أستاذ

 أف العبادات الشعائرية ال تصح إال إذا صحت العبادات التعاممية ؟ أقوؿ: الزكاة ، قاؿ تعالى: 

ََْومًا َفاِسِقيَف﴾ ـْ  ـْ ُكْنُت ُك ـْ ِإنه  ﴿َُْل َأْنِفُقوا َطْوعًا َأْو َكْرىًا َلْف ُيَتَقبهَل ِمْنُك

 [ 53] سورة التوبة: 

ؿ حراـ ويضع قدمو في الركاب يناديو مناد في السماء أف ال الحج ، ورد في الحديث الصحيح أف الذؼ يحج بما
 لبيؾ وال سعديؾ وحجؾ مردود عميؾ .

 الصياـ: 

وِر والعَمَل ِبِو ، َفميَس ِ حاجة ِفي َأف َيَدَع َطَعاَمُو وَشَراَبُو((  )) َمف لـ َيَدْع َوَؿ الزُّ

 ]البخارؼ عف أبي ىريرة [

 قاؿ تعالى:  الزكاة ، والصياـ ، والحج ، الصبلة

اَلَة َتْنَيى َعِف اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلِذْكُر َّللاهِ َأْكَبُر َوَّللاهُ ﴾ اَلَة ِإفه الصه ـِ الصه َِ  ﴿ َوَأ

 [ 45] سورة العنكبوت: 

 فالذؼ ال تنياه صبلتو عف الفحشاء والمنكر ما حقق مف الصبلة ىدفيا ، إذًا العبادات الشعائرية ال تصح وال تقبل
إال إذا صحت العبادات التعاممية ، وأكبر دليل قوؿ سيدنا جعفر عندما سألو النجاشي عف اإلسبلـ فقاؿ لو : " 

نعبد األصناـ ، ونأتي  -اآلف نصغي إلى تعريف اإلسبلـ مف صحابي جميٌل جميل -كنا قومًا أىل جاىمية 
رؼ أمانتو ، وصدقو ، وعفافو ، ونسبو ، فدعانا الفواحش ، ونقطع األرحاـ . .. قاؿ : حتى بعث هللا فينا رجبًل نع

إلى هللا لنوحده، ونخمع ما كاف يعبد آباؤنا مف الحجارة ، واألوثاف ، وأمرنا بصدؽ الحديث ، وصمة الرحـ، وحسف 
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 الجوار ، والكف حف المحاـر والدماء . 

 الشعائرية .التعريف كاف تعريف أخبلؽ ، ىذه العبادة التعاممية ، فإف صحْت صحت العبادة 

 الّنوافل ليست مقياسًا لتقوى اإلنساف :

يبدو أف العبادة التعاممية ال تكمف شيئًا بسيطة لذلؾ في شير شعباف و رجب و رمضاف يأتيؾ وابل مف األسئمة 
حوؿ مشروعية صياـ النصف مف شعباف ، أؼ إذا اإلنساف غير مطبق ألصوؿ الديف وألركاف اإلسبلـ ، لماذا 

 تعمق الشديد بصياـ النصف مف شعباف وىو سنة ؟ يتعمق ىذا ال

سآتي بعد قميل إلى أحكاـ شعباف ، ولكف أنا أريد التوازف ، يوجد سمـ أولويات . مرة في بعض الدروس أخ كريـ 
لو قريب في بمد غربي بعيد ، أراد أف يرسل لو بعض الدروس المصورة في الطاغوسية ، فوضع آلة صغيرة في 

س مع الصوت ، ويرسمو إلى أمريكا ، يوجد إنساف نظر فوجد ىذه اآللة فقاؿ : ىذا منكر ، السدة ليصور الدر 
وبالغ في المـو والتعنيف ، فقمت لو : ما قولؾ بصور متحركة ممونة وموضوع الصورة امرأة شبو عارية ؟ قاؿ : 

يغفميا ، والذؼ ال يتوافق مع ىذا ما يشاىده معظـ الناس في البيوت كل يـو ، ىذا تتوافق مع مزاجو ومع رغباتو 
 مزاجو ينكره ، أما ال أريد أف أقوؿ اآلف حوؿ حرمة التصوير . 

ِتِو َتَماِِيَل َفَقاَؿ : َسِمْعُت عَ  ََاَؿ : ))عف مسمـ ، َاؿ: ُكنها َم ََ َمْسُروٍؽ ِفي َداِر َيَساِر ْبِف ُنَمْيٍر َفَرَأى ِفي ُصفه ْبَدَّللاهِ 
روف((َسمَعت النبيه ملسو هيلع هللا ىلص   : يقوؿ ِإفه أشد الناس عذابا عند هللا يـو القيامة الُمَصوِّ

 ]البخارؼ عف مسمـ[

ىكذا قاؿ النبي ، وفي المغة المصوريف وليا بحث في المغة طويل ، كـ مف امرأة طمقت مف زوجيا عف طريق 
ه المرأة عمى جسـ آخر شبو عاٍر صورة أجرؼ عمييا تعديل ، اآلف التصوير متقدـ جدًا ، ممكف أف نضع رأس ىذ

وتقدـ لزوجيا ، وأنا أريد أف أقوؿ لكـ : أسرة محافظة ِجدًا جدًا لكنيا غنية ِجدًا جدًا ، أرادت أف تقيـ عرسًا في 
فندؽ كبير ، وكانت التشديدات أنو البد مف أال يكوف ىناؾ رجاؿ وكل الخدـ مف النساء ، وحتى عمى األبواب ، 

كبيرة جدًا أف رجبًل واحدًا لف يكوف في ىذه القاعة ، بل إف كل مف يدخل إلييا مف النساء ، وقد وضعت تأكيدات 
ثـ اكتشف أف القاعة مراقبة تمفزيونيًا ، وأف خمسة رجاؿ يشاىدوف ىؤالء النساء الكاسيات العاريات وىف بأبيى 

ف عف التصوير ىذا موضوع آخر ، زينة ، فطوبى لمف وسعتو السنة ولـ تستيوه البدعة ، ليس موضوع الدرس اآل
لكف أقوؿ : ال يمكف أف نتساىل أف يشاىد اإلنساف المسمسبلت الساقطة ، والمحطات األجنبية عف طريق ىذه 
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الصحوف ثـ ينكر صورة أخذت بشكل برؼء ، بمجمس عمـ ، أو بعقد قراف ، أنا ال أعطي حكمًا اآلف ، ولكف 
نريد أف نجعل مف النوافل مقياسًا لتقوػ اإلنساف ، أحيانًا النبي عميو  مفارقة حادة وتناقضًا مريعًا ، فنحف ال
كانوا في سفر ، وفي شير رمضاف ، بعض أصحابو أفطر  -ودققوا في ىذا  -الصبلة والسبلـ وىو مع أصحابو 

لذيف وأخذ بالرخصة ، وبعض أصحابو صاـ وأخذ بالعزيمة ، فبل الذيف صاموا أنكروا عمى الذيف أفطروا ، وال ا
أفطروا أنكروا عمى الذيف صاموا ، لكف تروؼ بعض الروايات أف أصحاب النبي عمييـ رضواف هللا كاف يومًا حارًا 
جدًا وقد بمغ الجيد مف أصحاب النبي مبمغًا ال يطاؽ فقاـ المفطروف ، و أوقدوا النار ، وطبخوا الطعاـ ، وخدموا 

  إال أف قاؿ: أخوانيـ الصائميف ، فما كاف مف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ـَ َأْكَُِرَنا ِظاًل الهِذي  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ: ُكنها َم ََ النهِبيِّ َصمهى َّللاه ُ َعْنُو  َيْسَتِظلُّ ِبِكَساِئِو ، َوَأمها ))َعْف َأَنٍس َرِضي َّللاه
ـْ َيْعَمُموا َشْيًئا ، َوَأمها الهِذيَف َأفْ  ُ َعَمْيِو الهِذيَف َصاُموا َفَم َطُروا َفَبَعُِوا الرَِّكاَب َواْمَتَيُنوا َوَعاَلُجوا ، َفَقاَؿ النهِبيُّ َصمهى َّللاه

ـَ : َذَىَب اْلُمْفِطُروَف اْلَيْوـَ ِباْلْجر ((  َوَسمه

 ]البخارؼ عف أنس[

 َضية النوافل بيف اإلنساف و ربو َّل يحق ْلحد التدخل بيا :

النفل ؛ إنساف عنده عمل طويل ، وعنده بعد العمل الطويل أعماؿ كثيرة جدًا ، الحديث اآلف عف موضوع صياـ 
ينجز في اليـو عشريف عمبًل ، ىذا إذا أفطر يتقوػ عمى إنجاز ىذه األعماؿ كميا ، أما إذا صاـ يومًا واحدًا 

طبلقًا ، رجل فسيضطر أف يقبع في البيت ، وال يستطيع أف يتابع ، فقضية صياـ النفل ال أحد يتدخل بيا إ
متقاعد مرتاح ال يوجد عنده شيء ، نقوؿ لو : يجب أف تصـو كل األياـ التي أفطرتيا ، ويوجد رجل عنده أعماؿ 
كثيرة جدًا ، أؼ لو أنو صاـ تعطمت كل أعمالو لو أف يفطر ، فبل الذؼ يصـو ينكر عمى الذؼ أفطر ، وال الذؼ 

نبي ، قضايا النوافل ال تتدخموا بيا ، ىذه بينؾ وبيف هللا ، يفطر ينكر عمى الذؼ يصـو ، ىكذا كاف أصحاب ال
 ألـ تصـ يـو الخامس عشر مف شعباف ؟ يحرجؾ ، تقوؿ لو : وهللا لـ أصـ ، فيقوؿ لؾ : أصمحؾ هللا . 
النوافل كل إنساف لو ظروفو الخاصة ، أما رمضاف ففرض ، والنبي قاؿ : " ال تحمروا الوجوه " ترػ بيتًا متفمتًا ، 
ال يوجد أمر إليي مطبق فيو ، كميـ صائموف يـو الخامس عشر مف شعباف ، وهللا الصياـ جميل لكف ىذا 
التفمت !!! أؼ امرأة تمشي في الطريق كما خمقيا هللا ، تمبس الثياب الضيقة ، وتبرز كل خطوط جسميا وىي 

رائع جدًا ولكف ال يتناسب صائمة في النصف مف شعباف ، الصياـ مستحب ال نستطيع أال نصـو ، الصياـ 
صياـ النفل مع ىذا الخروج ، صاحب معمل يريد أف يروج بضاعتو يعمل إعبلنًا بأجيزة التمفزيوف فيو فتاة شبو 
عارية ، يعمف عف بضاعتو وىو براءة األطفاؿ في عينيو ، أما إذا يـو نفل فتراه صائمًا ، وهللا رجل التقيت بو ، 
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نجـو يباع فيو الخمر ، ولكف شريكي يريد ىذا، إف شاء هللا في رقبتو ، أنا ليس  قاؿ : أستاذ عندنا مطعـ خمس
 لي عبلقة ، قمت لو : أال تقبض األرباح كل سنة ؟ قاؿ : نعـ ولكف أنا ما طمبت منو . 

نحف ال نريد شخصية خرافية تتمسؾ بأشياء وتسيو عف أشياء ، قمت أوؿ الدرس : أريد سمـ أولويات ، طاعة هللا 
ز وجل في البيع والشراء ؛ في الحديث يجب أف تكوف في الدرجة األولى ، مثبًل : رجل لو مظير ديني ، ولو ع

جامع ينتمي إليو ، عمموا مشروعًا سكنيًا والمشروع مستحيل أف يتـ ألسباب قاىرة ، فأخذ نصف ثمف البيوت وقاؿ 
ا لو : لكف ال يوجد أمل في تعمير المحضر ، ليـ : نعمل حفريات حتى نأخذ النصف الثاني حسب العقد ، فقالو 

فأخذ الماؿ وىرب بو ، واآلف كل الناس ليـ معو ماؿ ، ولو مظير ديني يحضر في المساجد، مشكمة ؛ الناس 
عندما يكفروف بالديف مف ىؤالء النماذج ، الشعائر في أعمى درجة أما المعامبلت ففي أسفل درجة ، ترؾ دانق 

 حجة بعد حجة اإلسبلـ .  مف حراـ خير مف ثمانيف

امرأة تممؾ بيتًا في الشاـ مؤجر بسبعيف ليرة سورية ، ثمنو اثنا عشر مميونًا ، فعمت المستحيل كي تستعيد ثمف 
ربع ىذا البيت ، أقسـ لي شخص قريب ، استطاع ساكف ىذا البيت أف يأخذه منيا بسبعمئة ألف ليرة فقط ، 

اطمة والتخويف وىي تممؾ البيت ، وىو مف رواد المساجد يصمي ، ىذا بأساليب مف الخداع والمراوغة ، والمم
نفاؽ الماؿ ال يتقي هللا عز وجل فيذه الشعائر ال  الذؼ يكفر الناس بالديف ، اإلنساف عندما يكوف بكسب الماؿ وا 

اـ، ويحتاؿ عمى تقدـ وال تؤخر ، وأحيانًا تجد أف صبلتو وحجو وصيامو عند هللا غير مقبولة ألنو يأكل الماؿ الحر 
الناس ، ويغشيـ في بيعيـ وشرائيـ ، فنحف ال نريد مسممًا فمكموريًا ، مظير كبلبية بيضاء يـو الجمعة ، معطر ، 
لكف مالو بالحراـ ، نحف نريد مسممًا طاىرًا ، أنا مرة التقيت برجل أعرؼ مركز عممو ، فخامة تفوؽ كل فخامة ، 

لي : أنا عممي قذر ، سبحاف هللا ! بعد أياـ اضطررت أف أجرؼ وصف مركز عممو صعب الوصف ، مرة قاؿ 
إصبلحات في سيارتي رأيت رجبًل مؤمنًا يرتدؼ ثيابًا ليس ليا لوف مف شحـ إلى فحـ إلى طيف وانبطح تحت 
المركبة وفؾ الجياز وأصمحو وأخذ أجرة معتدلة فكاف في نفسي ىذا الكبلـ : إف ىذا العمل نظيف ، قد يكوف 

لوحل ، والشحـ ، متعب تحت المطر وفي أياـ البرد القارس ، ومع ذلؾ عممؾ نظيف وشريف ، ويوجد عممؾ با
أعماؿ فخامة ما بعدىا فخامة ، دور الميو ، ودور القمار ، والمبلىي ، فخامة البناء تفوؽ حّد الخياؿ ، وكمو 

 قة ، وأدب. مجتمع مخممي ، و أنا أقوؿ : المجتمع المؤمف مخممي يوجد فيو نعومة ، ور 
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ات الحادة في حياة المسمميف اليـو :  المفاَر

لذلؾ موضوع الدرس اليـو : األولويات ، جميل جدًا أف تصـو في أياـ شير شعباف ورجب ، ولكف األجمل مف 
ىذا أف تكوف قائمًا عمى حدود هللا عز وجل ، أف يجدؾ هللا حيث أمرؾ ، وأف يفتقدؾ حيث نياؾ ، ليس الولي 

 ير في اليواء ، وال الذؼ يمشي عمى وجو الماء ، ولكف الولي كل الولي الذؼ يتقي هللا ، قاؿ تعالى: الذؼ يط

ـْ َيْحَزُنوَف﴾ ـْ َوََّل ُى  ﴿َأََّل ِإفه َأْوِلَياَء َّللاهِ ََّل َخْوٌؼ َعَمْيِي

 [62] سورة يونس : 

لنعماف كاف يقف مع رجل في ظل بيت فقاؿ نحف نريد إسبلمًا يجذب الناس إليؾ ، نريد ورعًا ، سيدنا أبو حنيفة ا
ني أكره أف  لو : تنحى عف ىذا الظل إلى الشمس ، قاؿ لو : لماذا ؟ قاؿ لو : ألف ىذا البيت مرىوف عندؼ وا 
أنتفع بظمو ، ىذا الورع ، وركعتاف مف ورع خير مف ألف ركعة مف مخمط ، لفت نظرؼ في ىذه األياـ المفارقات 

مسبح مختمط ، والذيف ألقوا الكممات أثنوا عمى صاحب ىذا الحفل الكريـ مف أسرة عريقة الحادة ، مولد أقيـ في 
إلى . . . . عرفت بالتقوػ والصبلح . . . والمسبح مختمط ، ىذه ىي مفارقات المسمميف ، عرس أقيـ في فندؽ 

مخمور ، ومف جمبت لو الراقصات ، وكل المعاصي ارتكبت في ىذا العرس مف تكشف لمعورات ، ومف شرب ل
أعماؿ ال ترضي هللا عز وجل ، وكل ىذه األعماؿ نشرت بالصحف ، بصور جميمة وممونة ، أما عمى بطاقات 

 الدعوة فالطيبوف لمطيبات . 

ىذه المفارقات الحادة ، ال نريد نحف إنسانًا متفمتًا ويسأؿ عف صياـ شير شعباف ، ال نريد نحف إنسانًا متفمتًا 
 رية ليس في أدائيا صعوبة إطبلقًا ، قاؿ تعالى: ويبحث عف عبادة شعائ

ـِ اآْلَِخِر َوَجاَىَد  ـِ َكَمْف َآَمَف ِباَّللهِ َواْلَيْو ـْ ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَرا ِفي َسِبيِل َّللاهِ ََّل َيْسَتُووَف ِعْنَد ﴿َأَجَعْمُت
ُ ََّل َيْيِدي اْلَقْوـَ ال  ظهاِلِميَف﴾َّللاهِ َوَّللاه

 [19]سورة التوبة :
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ربما كانت معرفة هللا وطاعتو والوقوؼ عند حدوده أمرًا يحتاج إلى جياد ، وربما كاف أداء بعض العبادات 
 الشعائرية أمرًا ال يقتضي إال جيدًا بسيطًا وسمعًة كبيرة . 

 يصـو شيرًا أكِر مف شعباف ، فإنو ))عف أبي سممة أف عائشة رضي هللا عنيا حدِتو َالت : لـ يكف النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص
كاف يصـو شعباف كمهو ، وكاف يقوؿ : ُخُذوا مف العمل ما تطيقوف ، فإف هللا َّل َيَملُّ حتى َتممُّوا ، وأحبُّ الصالة 

 ِإلى 
ف ََمهت ، وكاف ِإذا صمهى صالة داـو عمييا (  (النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما ُدِوـَ عميو ، واِ 

 ]البخارؼ عف عائشة[

 مراعاة اْلولويات م َ عدـ التقميل مف َيمة النوافل :

أخواننا الكراـ ؛ أنا أريد أف أوكد أنا ما قصدت أبدًا أف أقمل مف قيمة الصياـ في شعباف ، ما أردت ابدًا أف أقمل 
 مف قيمة نوافل العبادات بالعكس . 

نُتو بحرب ، وما تقرهب إليه عبدي بشيء أحبه إليه ِمْف أداِء ما )) إف هللا َاؿ : مف عادى لي َوِلّيًا فقد آذَ 
ب إليه بالنوافل حتى ُأِحبهُو ، فإذا أحببُتُو ُكنُت سمَعو الذي يسم َ بو ،  افترضُت عميو ، وَّل يزاؿ عبدي يتقره

ف سأَلني أْعَطي ف اسَتَعاَذ بي وبصَره الذي يبصر بو ، ويده التي يبطش بيا ، ورجمو التي يمشي بيا ، وا  ُتو ، وا 
دُت عف شيء أنا فاعمو ترّددي عف نفس المؤمف ، يكره الموت وأنا أكره َمساَءَتو((  أَعْذُتو ، وما ترده

 ] البخارؼ عف أبي ىريرة[

أنا ما أردت أف أقمل مف قيمة أداء النوافل في ىذه األشير الفضيمة ، لكف لفت نظرؼ أف إنسانًا متفمتًا غير 
سب مالو ، وال بإنفاؽ ماؿ ، وال بمظير زوجتو وأوالده، وال بنقاء بيتو مف كل جياز يفسد الحائط منضبط ال بك

فضبًل عف اإلنساف ، مثل ىذا اإلنساف المتفمت مف كل قيد الذؼ ال يرعى قيدًا مف قيود الديف ، ال يشغمو شيء 
يارة ويكوف محرؾ السيارة محروقًا إال أف يسأؿ عف صياـ النوافل ، ىناؾ أولويات مثبًل : ممكف أف تركب س

والسيارة واقفة وتقيـ النكير بسبب أف المرآة و البرغي ضائع ؟ أنت بيذا ال تعرؼ األولويات في السيارة ، المحرؾ 
محروؽ، ممكف أف يأتي إنساف إلى مستشفى يعاني مف أزمة قمبية خطيرة ربما مات بعد دقائق وترػ أظافره 

أظافره ممكف ؟ يكوف في العقل مشكمة ، ممكف أف تنسى دساـ قمبو المغمق وتنظر طويمة تنسى قمبو وتقص لو 
إلى أظافره أنيـ يحتاجوف إلى قص ؟؟ ىكذا بعض الناس يرتكبوف األشياء التي ال ترضي هللا ، ويدققوف في 
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شخاص ال الجزئيات ونوافل العبادات مف جية ترفعيـ في نظر الناس وربما ينتزع إعجاب الناس بيا . يوجد أ
يوجد عنده مانع أف يشرب الخمر ، وأف يزني ، وكمما فتحت محفظتو يوجد مصحف ، رجل ورع المصحف ال 
يفارقو وىو ال يطبق منو شيئًا ، ىذه الشخصيات يجب أف تكوف معراًة ، أؼ اإلسبلـ أعمق مف ذلؾ ، قمت لكـ : 

صده عف معصية هللا إذا خبل لـ يعبأ هللا ركعتاف مف ورع خير مف ألف ركعة مف مخمط ، مف لـ يكف لو ورع ي
 بشيء مف عممو .

حدثني أخ : إنساف يبيع خضارًا نوع درجة خامسة ، الكيمو بميرتيف ، ونوع درجة أولى الكيمو بخمس ليرات ، 
ويوجد عميو ازدحاـ شديد ، جاء شخص يصمي مؤل أربعة أخماس الكيس مف النوع الجيد ووضع نصف كيمو مف 

، و أعطاه بسعر النوع السيئ ، كاف تعميقي أنو كاف عميو أف يضع عباداتو الجوفاء في الحاوية ، النوع السيئ 
ممكف أف يسرؽ مف ىذا البائع الفقير ، صار الغش ليس مف البائع بل مف المشترؼ وىذه حالة نادرة ، المشترؼ 

 نريد وضوحًا ، يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:  غشاش، نحف نريد إسبلمًا متوازنًا ، إسبلمًا متماسكًا ، ال نريد تناقضاً 

 ))ُخُذوا مف العمل َما ُتِطيُقوَف ، فإفه هللا َّل َيَملُّ حتى تممُّوا ، وأحبُّ الصالة ِإلى
ف ََمهت ، وكاف ِإذا صمهى صالة داـو عمييا((  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما ُدِوـَ عميو ، واِ 

 ]البخارؼ عف عائشة[

 الـ تجعمو مسموعًا :الواَعية في الك

كنت أنا بمقاء مف أياـ ، رجل مندفع قاؿ لي : أبو حنيفة النعماف قرأ سبعيف ألف ختمة في حياتو ، وأجرينا 
، ال يشرب وال يناـ وال يعمل شيئاً إحصاء إذا اإلنساف قرأ ىذه الختمات يجب أف يعيش مئة وتسعيف سنة ال يأكل و 

 قرأتيا مرة وأحجمت عف روايتيا سنوات عدة غير معقولة : يوجد مبالغات كبيرة جدًا ، يوجد قصة

الرسوؿ العامل الذؼ جاء مف أذربيجاف لعمر بف الخطاب رضي هللا عنو وصل المدينة ليبًل ، فقاؿ : كرىت أف 
أطرؽ باب أمير المؤمنيف ليبًل فدخمت إلى المسجد ، طبعًا ال يوجد ضوء سمعت رجبًل يقوؿ ويبكي : يا رب ىل 

وبتي فأىنئ نفسي أـ رددتيا فأعزييا؟ قاؿ لو : مف أنت يرحمؾ هللا ، قاؿ : أنا عمر ، قاؿ : يا سبحاف هللا قبمت ت
إني إف نمت ليمي  -وىكذا الرواية قرأتيا  -أال تناـ الميل ؟ ىو كره أف يطرؽ بابو ليبًل لئبل يوقظو ، قاؿ لو : 
ف نمت نيارؼ أضعت رعيتي ، ىذه  القصة وهللا أحجمت عف إلقائيا عمى الناس أعواـ أضعت نفسي أماـ ربي وا 
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ف نمت  عدة إلى أف عثرت عمى رواية كما يمي : قاؿ لو : إني إف نمت ليمي كمو أضعت نفسي أماـ ربي ، وا 
نيارؼ أضعت رعيتي ، ىذا معقوؿ إف نمت ليمي كمو ألف هللا عز وجل أمر النبي أف يقـو بعض الميل ، ما أمره 

، يقوؿ لؾ : ىذا الفقيو أربعيف سنة صمى الفجر بوضوء العشاء ليس معقواًل . ألف إنساف ال أف يقـو الميل كمو 
ذا كنت واقعيًا فكبلمؾ مسموع ،  تدعيـ يناموف ليمتيف متتابعتيف يختل توازنيـ ، النـو رحمة ، دائمًا كف واقعيًا ، وا 

 أساسًا تعريف العمـ ىو الوصف المطابق لمواقع مع الدليل . 

 وا مف العمل َما ُتِطيُقوَف فإفه هللا َّل َيَملُّ حتى تممُّوا وأحبُّ الصالة ِإلى))ُخذُ 
ف ََمهت ، وكاف ِإذا صمهى صالة داـو عميو((  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما ُدوـَ عميو ، واِ 

 ]البخارؼ عف عائشة[

، ألف الديف نقل ، وما داـ  ما دـو عميو ، مبني لممجيوؿ ، ىذا حديث صحيح ، وكل ىذه األحاديث بالصحاح
 الديف نقبًل فإف أخطر ما في النقل صحة النقل . 

ـَ َلْيَمًة َفَخَرْجُت َفِإَذا ُىَو ِباْلبَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَلْت : َفَقْدُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ِقي َِ ، َفَقاَؿ : َأُكْنِت ))َعْف َعاِئَشَة 
ي َظَنْنُت َأنهَؾ َأَتْيَت َبْعَض ِنَساِئَؾ َفَقاَؿ ِإفه َّللاهَ عَ  َتَخاِفيَف َأْف َيِحيَف َّللاهُ  زه َعَمْيِؾ َوَرُسوُلُو ، َُْمُت : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنِّ

ْنَيا َفَيْغِفُر ْلْكََِر ِمْف َعَدِد َشْعِر َغَنـِ  َماِء الدُّ ْصِف ِمْف َشْعَباَف ِإَلى السه َكْمٍب َوِفي اْلَباب َعْف َأِبي  َوَجله َيْنِزُؿ َلْيَمَة النِّ
اِج ، و سَ  ََاَؿ َأُبو ِعيَسى َحِديُث َعاِئَشَة َّل َنْعِرُفُو ِإَّل ِمْف َىَذا اْلَوْجِو ِمْف َحِديِث اْلَحجه يِق  دِّ ِمْعت ُمَحمهًدا َبكٍر الصِّ

ـْ َيْسَم َْ  ََاَؿ َيْحَيى ْبُف َأِبي َكِِيٍر : َل ُف َىَذا اْلَحِديَث ، و  ـْ َيْسَم َْ ِمْف َيْحَيى ُيَضعِّ اُج ْبُف َأْرَطاَة َل ِمْف ُعْرَوَة َواْلَحجه
 ْبِف َأِبي َكِِيٍر ((

 ]الترمذؼ عف عائشة[

المرأة ىي المرأة جعميا هللا غيورًة عمى زوجيا ليحبيا زوجيا ، ىذه لصالح الزوج ، أحيانًا الرجاؿ يتأففوف مف غيرة 
ما أحببتيا ، لكف يوجد حاالت خاصة ىناؾ غيرة مرضية ، ىناؾ غيرة نسائيـ عمييـ ، لوال أنيا تغار عميؾ ل

سوية تتصف بيا كل الزوجات ، أؼ إذا كاف الزوج مبلكًا ، مؤمنًا ، تقيًا ، نقيًا ، ورعًا ، مستقيمًا ، مف بيتو إلى 
حتاج إلى مسجده ، وتأخر ذات ليمة ، مع مف كنت ؟ ما ىذا الكبلـ ؟ ىذه ليست غيرة ، ىناؾ غيرة مرضية ت
 معالجة ، تحتاج إلى طبيب ، وىناؾ بعض النساء كذلؾ ، أما كل امرأة تحب زوجيا ىذه السيدة عائشة: 
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ـَ َلْيَمًة َفَخَرْجُت َفِإَذا ُىَو ِباْلَبِقي َِ ، َفَقاَؿ : َأُكنْ  ُ َعَمْيِو َوَسمه  ِت َتَخاِفيَف َأْف َيِحيَف َّللاهُ )) َفَقْدُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ي َظَنْنُت َأنهَؾ َأَتْيَت َبْعَض ِنَساِئَؾ ((  َعَمْيِؾ َوَرُسوُلُو ؟ َُْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنِّ

 ]الترمذؼ عف عائشة[

 كانت غيورة رضي هللا عنيا . 

َماءِ  ْصِف ِمْف َشْعَباَف ِإَلى السه ْنَيا َفَيْغِفُر ْلْكََِر مِ  ))َفَقاَؿ : ِإفه َّللاهَ َعزه َوَجله َيْنِزُؿ َلْيَمَة النِّ ـِ الدُّ ْف َعَدِد َشْعِر َغَن
 (( َكْمٍب 

 ]الترمذؼ عف عائشة[

 أؼ يـو مغفرة ، يـو رحمة ىكذا قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ . 

ُيورِ  ـْ َأَرَؾ َتُصوـُ َشْيًرا ِمَف الشُّ ََاَؿ : َُْمُت : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َل ََاَؿ :  ))عف ُأَساَمُة ْبُف َزْيٍد  َما َتُصوـُ ِمْف َشْعَباَف ، 
ِميَف َفُأِحبُّ َأْف ُيْرَف ََ َذِلَؾ َشْيٌر َيْغُفُل النهاُس َعْنُو َبْيَف َرَجٍب َوَرَمَضاَف َوُىَو َشْيٌر ُتْرَف َُ ِفيِو اْلْعَماُؿ ِإَلى َربِّ اْلَعالَ 

ـٌ ((  َعَمِمي َوَأَنا َصاِئ

 ]أبو داود عف ُأَساَمُة ْبُف َزْيٍد[

 خصائص شير شعباف :

مف خصائص ىذا الشير الفضيل أف ترفع فيو األعماؿ إلى هللا عز وجل ، فكاف يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ : " 
 أنا أحب أف يرفع عممي وأنا صائـ ". 

ـَ ِإَذا كَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ:  ْصِف ِمْف َشْعَباَف َفُقوُموا ))َعْف َعِميِّ ْبِف َأِبي َطاِلٍب  اَنْت َلْيَمُة النِّ
ْنَيا َفَيُقوُؿ : َأَّل ْمِس ِإَلى َسَماِء الدُّ َ َيْنِزُؿ ِفيَيا ِلُغُروِب الشه  ِمْف ُمْسَتْغِفٍر ِلي َفَأْغِفَر َلْيَمَيا َوُصوُموا َنَياَرَىا ، َفِإفه َّللاه

 ُمْبَتًمى َفُأَعاِفَيُو؟ َأَّل َكَذا َأَّل َكَذا َحتهى َيْطُم ََ اْلَفْجُر ((َلُو ؟ َأَّل ُمْسَتْرِزٌؽ َفَأْرُزََُو ؟ َأَّل 

 ]ابف ماجو عف عمي بف أبي طالب [
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 ىذا الحديث أيضًا في الصحاح . 

ْصِف ِمْف َشْعَباَف َفَيْغِفُر ِلَجِمي َِ َخْمِقِو ِإَّل ِلُمْشِرٍؾ َأْو مُ  َ َلَيطهِم َُ ِفي َلْيَمِة النِّ  َشاِحٍف (()) ِإفه َّللاه

]  ]كنز العماؿ َعْف َأِبي ُموَسى األْشَعِرؼِّ

 اَّلتجاه إلى هللا وحده و عدـ اإلشراؾ بو :

 قاؿ تعالى : 

ِْمًا َعِظيم﴿ِإفه َّللاهَ ََّل َيْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَف َذِلَؾ ِلَمْف َيَشاُء َوَمْف ُيْشِرْؾ ِباَّللهِ َفَقِد افْ   ًا﴾َتَرى ِإ

 [ 48] سورة النساء : 

أنا قمت مرة : ىذه اآلية الكريمة مرت مرات في القرآف عديدة ، وقد تمتبس عمى بعض الناس ، أواًل أّوليا 
المفسروف كما يمي : إف هللا ال يغفر أف يشرؾ بو ما لـ يتب ، فإذا تاب غفر لو كل شيء ، ىذه اآلية معناىا إذا 

مشركًا وتاب وأسمـ وحسف إسبلمو فإذا تاب يغفر لو هللا ذنب الشرؾ ، مع أف مات مشركًا ، أما إذا رجل كاف 
 الشرؾ كما قاؿ هللا عز وجل : 

ـٌ َعِظيـٌ﴾ ْرَؾ َلُظْم ََاَؿ ُلْقَماُف َِّلْبِنِو َوُىَو َيِعُظُو َيا ُبَنيه ََّل ُتْشِرْؾ ِباَّللهِ ِإفه الشِّ ْذ   ﴿َواِ 

 [13]سورة لقماف : 

ف إنسانًا لو في حمب مبمغ كبير جدًا ، وعد أف يقبضو الساعة الثانية عشرة يـو السبت ، مرة وضحت ىذه اآلية أ
ركب القطار الساعة السادسة والطريق يحتاج إلى خمس ساعات ليكوف اإلنساف في حمب ، يمكف أف يرتكب 

ة بالخطأ ، يمكف أف راكب ىذا القطار عددًا كبيرًا مف األغبلط ، يمكف أف يقطع درجة أولى وأف يركب درجة ثالث
يركب مع أناس غير ميذبيف ينزعج أشّد االنزعاج ، يمكف أف يتموػ مف الجوع وقد غاب عنو أف في القطار 
قاطرة مطعـ ، ممكف أف يركب عكس اتجاه القطار فيصاب بالدوار ، مع كل ىذه األخطاء القطار في طريقو إلى 

ؾ خطأ ال يغفر أف تركب قطار درعا ، ىذا ليس لو حل حمب وسيصل إلى ىناؾ وسيقبض ىذا المبمغ ، أما ىنا
لو كانت المركبة فخمة جدًا ، والمقاعد وثيرة ، والقاطرة مدفأة ، والطعاـ نفيس ، ولكف يسير عكس االتجاه . 
فاإلنساف وىو مؤمف وىو موحد يغمط ، وهللا غفور رحيـ ، أما أف يتجو إلى غير هللا ، إذا اتجيت إلى هللا كل 
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فر أما إذا اتجيت إلى غيره فاألعماؿ الصالحة ال تقبل ألف فييا شركًا ، إذا كنت متجيًا إلى هللا شيء يغ
فاألغبلط تغفر والذنوب تغفر ، أما إذا اتجيت إلى غير هللا بعمل عظيـ فبل يغفر ألف ىذا العمل البسو الشرؾ . 

القمب المشترؾ ال أقبل عميو والعمل  -قدسي في الحديث ال -يقوؿ هللا تعالى : " أنا أغنى األغنياء عف الشرؾ 
 المشترؾ ال أقبمو" . 

ْصِف ِمْف َشْعَباَف َفَيْغِفُر ِلَجِمي َِ َخْمِقِو ِإَّل ِلُمْشِرٍؾ َأْو ُمَشاحِ  َ َلَيطهِم َُ ِفي َلْيَمِة النِّ  ٍف (()) ِإفه َّللاه

]  ]كنز العماؿ َعْف َأِبي ُموَسى األْشَعِرؼِّ

 لخميس و فضل الصياـ في شعباف : فضل صياـ اَّلِنيف وا

 و: 

ـَ َيْسُرُد َحتهى يُ  ـَ َيُصوـُ اْليها ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َقاَؿ َّل ُيْفِطُر َوُيْفِطُر ))عف ُأَساَمُة ْبُف َزْيٍد 
ـَ َحتهى َّل َيَكاَد َأْف َيُصوـَ ِإَّل َيْوَمْيِف ِمَف اْلجُ  ـْ َيُكْف َيُصوـُ ِمْف َشْيٍر اْليها َّل َصاَمُيَما َوَل ُمَعِة ِإْف َكاَنا ِفي ِصَياِمِو َواِ 

ُيوِر َما َيُصوـُ ِمْف َشْعَباَف ، َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنهَؾ َتُصوـُ َّل َتَكاُد َأْف ُتْفِطَر َوُتْفِطرَ   َحتهى َّل َتَكاَد َأْف ِمَف الشُّ
َنْيِف َوَيْوـُ اْلَخمِ َتُصوـَ ِإَّل َيْوَميْ  ِْ ََاَؿ: َُْمُت: َيْوـُ اَّل ََاَؿ: َأيُّ َيْوَمْيِف ،  َّل ُصْمَتُيَما ،  يِس ، ِف ِإْف َدَخال ِفي ِصَياِمَؾ َواِ 

ـْ ََاَؿ: َذاِنَؾ َيْوَماِف ُتْعَرُض ِفيِيَما اْلْعَماُؿ َعَمى َربِّ اْلَعاَلِميَف َوُأِحبُّ َأْف ُيْعَرَض َعَمِمي َوَأَنا َصا ََاَؿ: َُْمُت: َوَل ـٌ ،  ِئ
ََاَؿ َذاَؾ َشْيٌر َيْغُفُل النهاُس َعْنُو َبْيَف َرجَ  ُيوِر َما َتُصوـُ ِمْف َشْعَباَف  ٍب َوَرَمَضاَف َوُىَو َأَرَؾ َتُصوـُ ِمْف َشْيٍر ِمَف الشُّ

ـٌ ((َشْيٌر ُيْرَف َُ ِفيِو اْلْعَماُؿ ِإَلى َربِّ اْلَعاَلِميَف َفُأِحبُّ َأْف ُيْرفَ    ََ َعَمِمي َوَأَنا َصاِئ

 ]أحمد عف ُأَساَمُة ْبُف َزْيٍد[

سبحاف هللا الصياـ في رمضاف رحمة  -األجساـ أنواع ؛ يوجد إنساف إذا صاـ يومًا مف دوف صياـ سابق والحق 
 صاـ يـو أداء ما كاف عميو بأياـ الصيف يـو واحد كشير .  -يألفو الناس جميعًا نظاـ موحد 
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ِف ِإْف َدَخال ِفي ُقْمُت : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنهَؾ َتُصوـُ َّل َتَكاُد َأْف ُتْفِطَر َوُتْفِطَر َحتهى َّل َتَكاَد َأْف َتُصوـَ ِإَّل َيْوَميْ ))....فَ 
َنْيِف َوَيْوـُ اْلَخِميسِ  ِْ ََاَؿ : َُْمُت : َيْوـُ اَّل ََاَؿ : َأيُّ َيْوَمْيِف ،  َّل ُصْمَتُيَما ،  ََاَؿ : َذاِنَؾ َيْوَماِف ُتْعَرُض  ِصَياِمَؾ َواِ   ،

ـْ َأَرؾَ  ََاَؿ : َُْمُت: َوَل ـٌ ،  َتُصوـُ ِمْف َشْيٍر ِمَف  ِفيِيَما اْلْعَماُؿ َعَمى َربِّ اْلَعاَلِميَف َوُأِحبُّ َأْف ُيْعَرَض َعَمِمي َوَأَنا َصاِئ
ََاَؿ : َذاَؾ َشْيٌر َيْغفُ  ُيوِر َما َتُصوـُ ِمْف َشْعَباَف ،  ُل النهاُس َعْنُو َبْيَف َرَجٍب َوَرَمَضاَف َوُىَو َشْيٌر ُيْرَف َُ ِفيِو الشُّ

ـٌ ((  اْلْعَماُؿ ِإَلى َربِّ اْلَعاَلِميَف َفُأِحبُّ َأْف ُيْرَف ََ َعَمِمي َوَأَنا َصاِئ

 ]أحمد عف ُأَساَمُة ْبُف َزْيٍد[

 في شعباف .  ىذا الحديث أيضًا عف فضل صياـ االثنيف والخميس ، وعف فضل الصياـ

 و قاؿ أيضًا عميو الصبلة و السبلـ : 

ـِ َحتهى َيُكوَف َرَمَضاُف (( ْو ْصُف ِمْف َشْعَباَف َفَأْمِسُكوا َعِف الصه  )) ِإَذا َكاَف النِّ

 ]أبو داود عف أبي ىريرة[

أف يصـو بعد ليكوف لرمضاف بيجة ، أؼ إذا اإلنساف ألف أف يصـو صومًا متتابعًا موضوع ثاف ، أما إذا أراد 
النصف مف شعباف أوؿ مرة ال األولى أال يصـو ، إذا كاف ىناؾ تتابع تابع ، أما أف تبدأ صياـ النفل بعد 

 النصف مف شعباف فيذا مما نيى عنو النبي ملسو هيلع هللا ىلص .

 تمخيص لما سبق :

وكيف أف األعماؿ ترفع إلى أعيد وأقوؿ : أريد مف ىذا الدرس فضبًل عف الحديث عف فضل شعباف والصياـ فيو 
ال المشرؾ ، لكف أردت مف  هللا ، وكيف أف هللا سبحانو وتعالى ينزؿ إلى السماء الدنيا فيغفر لخمقو إال المشاحف وا 
ىذا الدرس أف يكوف عند كل أخ مؤمف سمـ أولويات ، فبل يفعل شيئًا ويترؾ شيئًا أكبر منو ، األولى أف تطبق 

 ًا أف تصـو النوافل ، واألجمل مف ىذا أف تكوف قائمًا بكل الفرائض ، لذلؾ : المنيج بأكممو ، فجميل جد
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))وما تقرهب إليه عبدي بشيء أحبه إليه ِمْف أداِء ما افترضُت عميو ، وَّل يزاؿ عبدي يتقرهب إليه بالنوافل حتى 
بو ، ويده التي يبطش بيا ، ورجمو التي  ُأِحبهُو ، فإذا أحببُتُو ُكنُت سمَعو الذي يسم َ بو ، وبصَره الذي يبصر

دُت عف شيء أنا فاعمو ، ترّددي عف نفس  ف اسَتَعاَذ بي أَعْذُتو ، وما ترده ف سأَلني أْعَطيُتو ، وا  يمشي بيا ، وا 
 المؤمف ، يكره الموت وأنا أكره َمساَءَتو((

 ]البخارؼ عف أبي ىريرة [

 و: 

ََاَؿ: )) مف يأخذ مف ُأمهتي َخْمِس ِخصاٍؿ َفيَ  ََاَؿ َُْمُت : َأَنا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ،  ْعَمُل ِبِيفه َأْو ُيَعمُِّمُيفه َمْف َيْعَمُل ِبِيفه 
ـَ َّللاهُ  ََاَؿ: اتهِق اْلَمَحاِرـَ َتُكْف َأْعَبَد النهاِس َواْرَض ِبَما َََس ـه  ُىفه ِفيَيا ، ُِ اِس َلَؾ َتُكْف َأْغَنى النه  َفَأَخَذ ِبَيِدي َفَعده
ِحؾَ  ِحِؾ ُتِميُت  َوَأْحِسْف ِإَلى َجاِرَؾ َتُكْف ُمْؤِمًنا َوَأِحبه ِلمنهاِس َما ُتِحبُّ ِلَنْفِسَؾ َتُكْف ُمْسِمًما َوَّل ُتْكِِِر الضه َِْرَة الضه َفِإفه َك

 اْلَقْمَب (( 

 ]أحمد عف أبي ىريرة [

يء ، بعد اتقاء المعاصي وأداء الفرائض لؾ أف اتقاء المعاصي قبل كل شيء ، أداء الفرائض أيضًا قبل كل ش
تصـو ما تشاء ، ولؾ أف تفعل مف النوافل ما تشاء ، أما أف تفعل نافمًة ، في الحج مثبًل تراه ىجـ عمى الحجر 
األسود ، وضرب ىذا بيده ، وىذا بصدره ، وىذا رفسو برجمو ، ويريد أف يقبل الحجر ، تصوروا أبًا جالسًا مع 

د أبيو ، ىل يرضى عنو بيذا ابف عاؽ دفع أوؿ أخ وضرب الثاني ورفس الثالث ويريد أف يقبل يأوالده جاء 
؟ يوجد جيل كبير ، يرتكب محرمات ليقـو بأداء سنة ، ولؾ أف تشير بيدؾ مف بعيد ، لذلؾ نحف بحاجة العمل

ار ومئتا مميوف ليست كممتيـ لمفقو ، ىذا واقع المسمميف . لف تغمب أمتي مف اثني عشر مف قمة ، ليذا السبب ممي
 ىي العميا تكفي ىذه الكممة ، ألنو إذا عصاني مف يعرفني سمطت عميو مف ال يعرفني .

محور الدرس جميل جدًا أف تصـو في شعباف ، وأف تصـو كل النوافل ، وأف ترقى بيا إلى هللا ، بل إف هللا عز 
 وجل جعل مف ىذه النوافل سببًا لمحبتو . 
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ُب ِإَليه ِبالنهوَ ))َوَما َتقَ  َب ِإَليه َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبه ِإَليه ِممها اْفَتَرْضُت َعَمْيِو َوَما َيَزاُؿ َعْبِدي َيَتَقره اِفِل َحتهى ُأِحبهُو َفِإَذا ره
 َأْحَبْبُتُو ُكْنُت َسْمَعُو ((

 ]البخارؼ عف أبي ىريرة [

الفرائض ، وتارؾ األصوؿ ، ومرتكب المعاصي واآلثاـ ، وال  ىذا ال شؾ فيو ، أما اعتراضي عمى إنساف تارؾ
، ال يحتمل ، ىذه المفارقة الحادة يشغمو شيء في ىذه األياـ إال السؤاؿ عف أحقية الصياـ في شعباف ، ىذا شيء

قمبو توقف ونقص أظافره ، المحرؾ محروؽ ونبحث عف قضيب زينة قد وقع مف السيارة ، ونتألـ أشّد األلـ ألف 
، ـ أولويات تعرؼ ما ىو جوىر الديفذا القضيب وقع منيا ، فبلبد لكل أخ كريـ مف سمـ أولويات ، البد مف سمى

مرة قمت : ىذا الراعي الذؼ سألو سيدنا عمر : بعني ىذه الشاة وخذ ثمنيا ؟ قاؿ : ليست لي ، فقاؿ لو : قل 
ذا الراعي وضع يده عمى جوىر الديف ولو فاتو ى -ىذه القصة معروفة وأنا قمتيا مئات المرات  -لصاحبيا ماتت 

عمـ غزير ، وضع يده عمى جوىر الديف ، إذا قمت : إني أخاؼ هللا رب العالميف ال أفعل ىذا ، ىذا الذؼ يريده 
 هللا منؾ .

 والحمد  رب العالميف 
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 مت( : مف كاف يؤمف با واليـو اآلخر فميقل خيرًا أو ليص 027 - 059الدرس )

 22-10-1995لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
ا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممن

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

ومسمـ في صحيحييما، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة أييا اإلخوة المؤمنوف: الحديث الشريف اليـو حديث رواه اإلماـ البخارؼ 
 : ـَ  َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـِ اآْلخِ  ـِ اآْلِخِر َفاَل ُيْؤِذ َجاَرُه، َوَمْف َكاَف ُيْؤِمُف ِباَّللهِ َواْلَيْو َوَمْف َكاَف  ِر َفْمُيْكِرـْ َضْيَفُو،))َمْف َكاَف ُيْؤِمُف ِباَّللهِ َواْلَيْو
ـِ اآْلِخِر َفْمَيُقْل َخْيًرا َأْو ِلَيْصُمْت((  ُيْؤِمُف ِباَّللهِ َواْلَيْو

 ] متفق عميو [

 نأخذ مف ىذا الحديث فقرة واحدة، وىي قوؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ))َفْمَيُقْل َخْيًرا َأْو ِلَيْصُمْت((

 أييا اإلخوة: هللا هلالج لج حينما قاؿ:

حْ  ـَ اْلُقْرَآَف )0َمُف )﴿الره ْنَساَف )2( َعمه  (﴾4( َعمهَمُو اْلَبَياَف )3( َخَمَق اإلِْ

 ] سورة الرحمف [

فالبياف مف أخص خصائص اإلنساف، وأعتقد أف أخطر نشاط لئلنساف ىو كبلمو، بل إف األنبياء العظاـ بماذا 
وقد تنقذ أمًة، وقد تسعد البشرية كميا، لكف ىذه جاؤوا ؟ بالكممة، بكممة طيبة، والكممة الطيبة قد تصمح مجتمعًا، 
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 الكممة كما أنيا يمكف أف تكوف سبب سعادة البشرية يمكف أف تكوف سبب شقائيا، قاؿ تعالى:

َََراٍر﴾  ﴿َوَمَُِل َكِمَمٍة َخِبيٍَِة َكَشَجَرٍة َخِبيٍَِة اْجُتِهْت ِمْف َفْوِؽ اْْلَْرِض َما َلَيا ِمْف 

 [26ة ] سورة إبراىيـ: اآلي

فيمكف أف تصمح أمة بأكمميا بكممة طيبة صادقة مخمصة، ويمكف أف تفسد أمة بكممة خبيثة كاذبة مرائية فيجب 
 أف يعمـ األخ الكريـ أف أخص خصائص اإلنساف البياف قاؿ تعالى:

ْحَمُف ) ـَ اْلُقْرَآَف )0﴿الره ْنَساَف )2( َعمه  (﴾4( َعمهَمُو اْلَبَياَف )3( َخَمَق اإلِْ

 سورة الرحمف [] 

ما إنيا دركات  وانطبلقًا مف مقولة أقوليا دائمًا، وىي أف كل حظوظ اإلنساف في الدنيا إما أنيا سّمـ ترقى بو، وا 
تيوؼ بيا، خاصة البياف الذؼ يمكف أف توظفو في ىداية البشرية، ويمكف أف توظفو في إضبلؿ البشر، المبادغ 

 تروَّج ؟ بالكممة، بالتأليف، بالكتاب. اليدامة، المبادغ الوضعية اإللحادية كيف

بالمناسبة، المغة العربية أو أية لغة إنسانية فييا أربعة نشاطات، النشاط األوؿ التكمـ، والثاني االستماع، والثالث 
ة الكتابة، والرابع القراءة، فالمغة تكمـ، واستماع، وكتابة، وقراءة، فمو أف المغة كبلـ واستماع القتصرت وظيفة المغ
عمى مف تعاصره فقط، ولكف أف تنتقل الثقافات مف جيل إلى جيل، ومف أمة إلى أمة فيذا يحتاج إلى الشق الثاني 
لى أف تقرأ، أنت اآلف تقرأ كتاب اإلحياء لمغزالي، تقرأ تفسير القرطبي، تقرأ تراث أمة  مف المغة، إلى أف تكتب، وا 

 أخرػ عف طريق الكتابة والترجمة والقراءة.

ت البشرية تتراكـ بيذه الطريقة، لما يدرس الطالُب عمـ الفيزياء في الصف الحادؼ عشر أو الثاني عشر ىو فثقافا
 ال يدرؼ أنو يدرس خبلصة عمـو العمماء مف ألف عاـ تراكمت عف طريق المغة المكتوبة والمقروءة، لذلؾ:

ـِ َربَِّؾ الهِذي َخَمَق ) َرْأ ِباْس َْ ْنَساَف مِ 0﴿ا َرْأ َوَربَُّؾ اْْلَْكَرـُ )2ْف َعَمٍق )( َخَمَق اإلِْ َْ ـِ )3( ا ـَ ِباْلَقَم  (﴾4( الهِذي َعمه

 ] سورة العمق [
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ـُ مشافية، ويؤخذ مدارسًة، وأكمل شيء في العمـ أف تأخذه  عمـ بالقمـ إشارة إلى المغة المكتوبة، لذلؾ يؤخذ العم
 مشافية ومدارسًة، يعني أف تقرأ كتابًا عمى يد عالـ.

ا اإلخوة: مرًة ثانية، البياف أخص خصائص اإلنساف، هللا هلالج لج كـر اإلنساف بالبياف، أضرب لكـ مثبًل: لو أف أيي
البياف لـ يكف في بني البشر، وأراد حاكـ أمة أف يوجو أمرًا ما كيف ُيعِمـ ىذه األمة بشيء ما ؟ البد مف أف يكوف 

ف تصور قرار منع تجوؿ يذاع في اإلذاعة مرة واحدة ترػ لكل مواطف موظف يدفعو إلى الدخوؿ إلى بيتو، لك
الطرقات فارغة، معنى ىذا أف المغة مف تعاريفيا أنيا أداة اتصاؿ بيف أفراد النوع، وىي أرقى اتصاؿ، فإذا قمت 
إلنساف: اخرج، فإنو يقف ويخرج، أما إذا أردت أف تخرجو بقوتؾ العضمية فينبغي أف تقف، وتحممو، وأف تمقيو 

ج البيت، فالمغة أرقى أدوات االتصاؿ بيف أفراد النوع، اتصاؿ راٍؽ جدًا، أنت مف الممكف أف تأخذ أفكار إنساف خار 
 وتجاربو وعممو وخبرتو ومشاعره وعواطفو مف خبلؿ قراءة إنتاجو العممي.

: تعد أخص خصائص اإلنساف، وانطبلقًا مف المقولة الشييرة أف كل ح ظوظ اإلنساف فالمغة أييا اإلخوة األكاـر
يمكف أف توظف في الحق كما يمكف أف توظف في الباطل ففي المغة ينتشر الضبلؿ، وبالمغة تثار الغرائز في 
األدب الرخيص، وبالمغة تكاد المكائد، وبالمغة تخرب الديار، وبالمغة تشتت الجماعات، وبالمغة تفصـ العرػ، 

ة يعـ الخير والرشاد، فيجب أف تعمـ أف أخص خصائصؾ وبالمغة تؤلف القموب، وبالمغة يجتمع الشمل، وبالمغ
كبلمؾ، وال يوجد إنساف يسكت، اإلنساف الغني والفقير، والتاجر الريفي والمدني يتكمـ باستمرار، لذلؾ النبي عميو 

 الصبلة والسبلـ في مجموعة مف األحاديث كبيرة جدًا ضبط موضوع الكبلـ.

خصائص المؤمف ضبط لسانو، لذلؾ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ  وبصراحة أقوؿ لكـ أييا اإلخوة: مف أخص
ـَ   َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـِ اآْلخِ  ـِ اآْلِخِر َفاَل ُيْؤِذ َجاَرُه، َوَمْف َكاَف ُيْؤِمُف ِباَّللهِ َواْلَيْو َضْيَفُو، َوَمْف َكاَف  ِر َفْمُيْكِرـْ )) َمْف َكاَف ُيْؤِمُف ِباَّللهِ َواْلَيْو
ـِ اآْلِخِر َفْمَيُقْل َخْيًرا َأْو ِلَيْصُمْت((  ُيْؤِمُف ِباَّللهِ َواْلَيْو

 ] متفق عميو [
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 طبعًا ليذا الحديث تتمات وروايات كثيرة، منيا: فبل يؤذؼ جاره، منيا: فميحسف قرػ ضيفو، منيا: فميصل رحمو.

قر في القمب، وأقره المساف، وصدقو العمل، ىذا اإليماف، ليس إيماًنا اآلف اإليماف إقرار واعتقاد وعمل، ما و 
اعتقادًيا فقط، وال إيماًنا صامًتا، اإليماف ناطق، وال يوجد إيماف ساكف، اإليماف متحرؾ، في المحظة التي يستقر 

ر عف ذاتو بالطمأنينة في قمبو، وبالذكر في لسانو، وبخدمة الناس في عممو، فييا اإليماف في قمب اإلنساف يعب
 فاإليماف اعتقاد، واإليماف إقرار، واإليماف عمل.

اآلف مف أعماؿ اإليماف، كممة إيماف كممة كبيرة جدًا، يعني مف السذاجة أف تصفيا بصفة واحدة، أخي اإليماف 
تصاؿ با، واإليماف طمأنينة، واإليماف دعوة، واإليماف عمل، ىل تصدؽ اعتقاد ؟ ال، اإليماف اعتقاد، واإليماف ا

أف وردًة مف أخص خصائصيا رائحتيا، فإف لـ تكف ليا رائحة فيي وردة اصطناعية، وليست وردة طبيعية، تحكـ 
ل، قاؿ عمى أنيا ميتة مف مادة ببلستيكية، ألف مف أخص خصائص الوردة الطبيعية فوحاف رائحتيا، فاإليماف عم

 عميو الصبلة والسبلـ: 

ـِ اآْلِخِر((  ))َوَمْف َكاَف ُيْؤِمُف ِباَّللهِ َواْلَيْو

وقد بينت لكـ مف قبل أف مف ألـز لواـز اإليماِف اإليماُف باليـو اآلخر، ألف اإليماف با واإليماف باليـو اآلخر 
ليًا يسيره، ولـ تؤمف أف ىذا اإللو سوؼ  متكامبلف، أنت إذا آمنت أف ليذا الكوف إليًا خالقًا خمقو، ورباً  يمده، وا 

 يحاسبؾ عف كل كممة، وعف كل حركة، وعف كل سكنة فبل تستقيـ عمى أمره.

ليس ثمة قانوف إال ولو كما يسميو الحقوقيوف المؤيد القانوني، أصدر نظاـ سير بتفاصيل في خمسيف صفحة، 
إلنساف إذا لـ يكف معو شيادة تسحب منو أوراؽ السيارة لكف ليس فيو عقوبة واحدة، ال قيمة لو أبدًا، أما ا

أسبوعيف، إذا قاد مف دوف إجازة أودع في سجف، كل مخالفة ليا ردع، لذلؾ اإليماف با مؤيده القانوني اليـو 
 اآلخر، ىذا اإللو خمق، وكمف، ويعمـ، وسيحاسب

ـِ اآْلِخِر((  ، ))َوَمْف َكاَف ُيْؤِمُف ِباَّللهِ َواْلَيْو
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لو قاؿ: مف كاف يؤمف با لما تناسبت المقدمة مع النتيجة، آمنت با موجوًدا، خالق الكوف خالق عظيـ، أما إذا 
 ما آمنت أنو سيحاسب عف كل حركة وسكنة فستسقيـ عمى أمره، لذلؾ جاء أمر النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

ـِ اآْلِخِر(  ())َمْف َكاَف ُيْؤِمُف ِباَّللهِ َواْلَيْو

صدقوني أييا اإلخوة أف الناس أحد رجميف ؛ رجل مؤمف بالجزاء، ورجل مؤمف بالعبثية، المؤمف بالعبثية ال 
ذا لـ يكف لموظٍف في دائرة دواـ وال مف  يستقيـ، وعدـ استقامتو تنسجـ مع إيمانو، إذا كانت األمور فوضى، وا 

ال مسؤولية، وال شيء، فبل أحد يعمل إطبلقًا، إذا لـ يحاسبو، وال مكافأة لممحسف، وال عقاب لممسيء، وال توقيع، و 
يكف ىناؾ إيماف بالجزاء فما ال استقامة، وال التزاـ، أما إذا أيقف اإلنساف بالعبثية فبل يستقيـ، ولف تستقيـ عمى أمر 

 هللا إال إذا آمنت بالجزاء يـو الديف، فإذا أيقف اإلنساف بالحساب فبل بد أف يستقيـ.

: أييا اإلخوة ا  ألكاـر

ـِ اآْلِخِر َفْمَيُقْل َخْيًرا((  ))َوَمْف َكاَف ُيْؤِمُف ِباَّللهِ َواْلَيْو

ما أف تسكت، وفي الحقيقة ما ِمف نشاط إنساني سمس، فيمكف أف تنجر  عندؾ حالتاف ؛ إما أف تنطق بالحق، وا 
معظـ المسمميف، أقوؿ: معظـ ببساطة إلى كبلـ فارغ، إلى كبلـ ليس لو معنى، إلى كبلـ يؤذؼ، إلى غيبة، لذلؾ 

المسمميف ال يشربوف الخمر، وال يزنوف، وال يقتموف، لكف ما الذؼ يحجبيـ عف ربيـ ؟ لسانيـ، ىذا المساف فيو 
انزالؽ إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى البيتاف، إلى الزور، إلى السخرية، إلى الكبر، لذلؾ أحد أسباب سعادة 

مف أسباب شقائو إذا تفمت، ليذا َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ  اإلنساف لساُنو إذا ضبطو، وىو
 : ـَ  َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ ِلَساُنُو، َوََّل  ْمُبُو َحتهى َيْسَتِقي ـُ ََ ْمُبُو، َوََّل َيْسَتِقي ـَ ََ ـُ ِإيَماُف َعْبٍد َحتهى َيْسَتِقي َرُجٌل اْلَجنهَة ََّل َيْأَمُف َيْدُخُل  ))ََّل َيْسَتِقي
 َجاُرُه َبَواِئَقُو((

 ]أحمد[

رجل سأؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ اسمو أسود بف أصـر المحاربي قاؿ يا رسوؿ هللا أوصني، إنساف يسأؿ سيد 
حي الخمق، قاؿ: أوصني، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: ىل تممؾ لسانؾ ؟ قاؿ: ما أممؾ إذا لـ أممؾ لساني ؟ وي
إف لـ أممؾ لساني، فماذا أممؾ ؟ وبصراحة المؤمف ال يكوف بطبًل إال إذا ممؾ لسانو، ألنو أحيانا تنجر في حديث 
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ممتع، تعرؼ قصة عف فبلف لو قمتيا كأنؾ تمقي قنبمة، ما ىذا الحديث، ىل ىذا معقوؿ ؟ معي أدلة، ىذه متعة 
حجاب، لكف ضبط المساف تكميف، الحديث في الغيبة الغيبة والنميمة، فييا متعة وقتية، لكف فييا انقباض و 

والنميمة يتوافق مع طبع اإلنساف، ألف اإلنساف فضولي يحب أف يعرؼ كل شيء، ما سببو، ما عمتو، أما ضبط 
المساف فيو تكميف، فاإلنساف مف دوف جيد ينزلق في معاصي المساف، أما ضبط المساف فيحتاج إلى جيد، 

لى د  قة.ويحتاج إلى يقظة، وا 

قاؿ: ما أممؾ إذا لـ أممؾ  فمذلؾ قاؿ: يا رسوؿ هللا أوصني، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: ىل تممؾ لسانؾ ؟
؟ فقاؿ: ىل تممؾ يدؾ ؟ فقمت: فما أممؾ إف لـ أممؾ ؟ يدؼ، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: فبل تقل بمسانؾ لساني

 هللا.إال معروفًا، وال تبسط يدؾ إال إلى خير، ىذه وصية رسوؿ 

وأقوؿ لكـ مرة ثانية: ال تستطيع أف تشعر أنؾ مع هللا دائمًا إال بضبط المساف، وفي الحديث َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: 
: ـَ  َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـِ اْلَمْرِء َتْرُكُو َما ََّل َيْعِنيِو((  ))ِمْف ُحْسِف ِإْساَل

 ]الترمذؼ[

ضابًطا لمسانؾ فأنت مع هللا، وماداـ المساف في تفمت جاء الحجاب، وأوؿ حجاب يحجبؾ عف هللا عز  مادمت
 وجل تفمت المساف عف منيج هللا عز وجل.

 : ـَ  َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ ِإيَماُف َعْبٍد َحته  ـَ ِلَساُنُو، َوََّل َيْدُخُل َرُجٌل اْلَجنهَة ََّل َيْأَمفُ ))ََّل َيْسَتِقي ْمُبُو َحتهى َيْسَتِقي ـُ ََ ْمُبُو، َوََّل َيْسَتِقي ـَ ََ  ى َيْسَتِقي
 َجاُرُه َبَواِئَقُو((

 ] أحمد[

ىذا الحديث أصل في ىذا الباب، أف يكوف قمبو مع هللا مقببل عميو، منيًبا إليو، خاشًعا لو، ينطوؼ عمى حب 
 لمخير،
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ـَ ِلَساُنُو(( ْمُبُو َحتهى َيْسَتِقي ـُ ََ ْمُبُو، َوََّل َيْسَتِقي ـَ ََ ـُ ِإيَماُف َعْبٍد َحتهى َيْسَتِقي  ))ََّل َيْسَتِقي

 وفي حديث آخر يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))َّل يبمغ عبد حقيقة اإليماف حتى يخزف مف لسانو((

 ]الطبراني عف أنس[

 أْؼ حتى يضبط لسانو.

ناؾ إنساف ال يفتر عف الكبلـ، يتكمـ دائمًا، وىناؾ قاعدة: مف كثر كبلمو كثر خطؤه، ترػ إنسانًا في جمسة ى
 مالًكا ضابًطا لكبلمو، لما يغمط يعتذر، ويخاؼ، يا ترػ ىل ىذا الكبلـ أحاسب عميو ؟

 قاؿ الشاعر:

 َّل يمدغنؾ إنو ِعبػػػػاف       احفظ لسانؾ أييا اإلنسػػاف
 كانت تياب لقاءه الشجعػاف       لمقابر مف َتيل لسانوكـ في ا   

 في كل ببلد األرض أحيانا كممة تقوليا قد تشقيؾ، لذلؾ المؤمف ال يبمغ حقيقة اإليماف حتى يخزف لسانو.

 خرج الطبراني مف حديث أنس رضي هللا عنو عف النبي عميو الصبلة والسبلـ أنو قاؿ: 

 يخزف مف لسانو(( ))َّل يبمغ عبد حقيقة اإليماف حتى

 ]الطبراني عف أنس[

يعني الكبلـ الجيد يتكممو، الطيب يتكممو، البشارة يبشر بيا، التذكير يذكر بو، تفسير آية، يفسر حديثًا، يذكر 
 موقًفا بطولًيا، يتكمـ عنو، ينصح نصيحة، يأمر بالمعروؼ، ينيى عف منكر، يصمح بيف رجميف.

 فساد بيف الناس، ال غيبة، ال نميمة، ال سخرية، ال إ

 ))َّل يبمغ عبد حقيقة اإليماف حتى يخزف مف لسانو((

 ]الطبراني عف أنس[
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 ومف حديث معاذ بف جبل عف النبي عميو الصبلة والسبلـ أنو قاؿ: 

 ))إنؾ يا معاذ لف تزاؿ سالمًا ما سكت، فإذا تكممت كتب لؾ أو عميؾ ((

 ]الطبراني في الكبير عف معاذ[

 فإذا تكممت كاف لؾ أو عميؾ. وأنت ساكت في سبلـ،

أحيانا يتكمـ اإلنساف كممة فيصغر بيا، يروػ أف أبا حنيفة النعماف رحمو هللا تعالى كاف جالًسا بيف عدد مف 
إخوانو في درس فقو، وكانت رجمو تؤلمو، طبعًا النبي عميو الصبلة والسبلـ كما تعرفوف ما رئي مادًا رجميو قط، 

في مفاصمو فيبدو أنو كاف معذورًا فمد رجمو، فدخل شيخ مياب، طويل القامة،  لكف في حالة شخص معو آالـ
عريض المنكبيف، يضع عمى رأسو عمامة، فاستحيا أبو حنيفة، ورفع رجمو عمى مضض، جمس الرجل في 
مجمسو، وبعد أف انتيى الدرس سألو فقاؿ: يا سيدؼ كيف نصمي الفجر إذا طمعت الشمس قبل الفجر ؟ فقاؿ أبو 

 يفة عندئذ: يمد أبو حنيفة رجمو.حن

ألف بيذه الكممة صغر، أحيانًا رجل لو ىيبة يتكمـ كممة واحدة يصغر، فمذلؾ اإلنساف المؤمف عزيز، والمؤمف 
يمثل ديف هللا عز وجل، فكممة تصغر أحيانا، وكممة يسقط بيا مف عيف هللا، وألف يسقط اإلنساف مف السماء إلى 

مف أف يسقط مف عيف هللا، قد تكوف فقيرًا، لكنؾ عند هللا عظيـ، قد تكوف مجيدًا، األرض فتنحطـ أضبلعو أىوف 
لكنؾ عند هللا كريـ، قد تكوف متعبًا، مريضًا، المرض ليس عارًا، والفقر ليس عارًا، وأف تكوف متعبًا ليس عارًا، 

 لو، لكف:  عندؾ عمل اثنتي عشرة ساعة، أنت مجيد، مف بات كااًل في طمب الحبلؿ بات مغفوراً 

ـُ ِباْلَكِمَمِة ََّل َيَرى ِبَيا َبْأًسا َيْيِوي ِبَيا َسْبِعيَف َخِريًفا ِفي النهاِر(( ُجَل َلَيَتَكمه  ))ِإفه الره

 ]الترمذؼ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[

: ومف حديث معاذ بف جبل عف النبي عميو الصبلة والسبلـ أنو قاؿ:   أييا اإلخوة األكاـر

 لف تزاؿ سالمًا ما سكت، فإذا تكممت كتب لؾ أو عميؾ(())إنؾ يا معاذ 

 ]الطبراني في الكبير عف معاذ[
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اآلف ىناؾ دقيق: وأنت ساكت في سبلـ، أما التكمـ بالحق فيو رقي، أنا ال أقوؿ: اصمتوا دائمًا، التكمـ بالحق فيو 
 رقي. 

 وقد قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))َمْف َصَمَت َنَجا((

 مد عف عبد هللا بف عمرو[]الترمذؼ وأح

وال سيما في آخر الزماف، إذا رأيت شحًا مطاعًا وىوػ متبعًا وا عجاب كل ذؼ رأؼ برأيو فأمسؾ لسانؾ، والـز 
 بيتؾ، وخذ ما تعرؼ، ودع ما تنكر، وعميؾ بخاصة نفسؾ، ودع عنؾ أمر العامة.

أشخاص ليـ ظاىر، وليـ باطف، خداع،  إذا كانت األمور مضطربة، أىواء، انحرافات، مبادغ ىدامة، ازدواجية،
ؽ  ف األميف، وصدِّ قنص، مجتمع اضطربت فيو العيود، مرجت فيو المواثيق، مجتمع أؤتمف فيو الخائف، وخوِّ
ب الصادؽ، وُأِمر فيو بالمنكر، وُنِيي فيو عف المعروؼ، في مجتمع كيذا المجتمع الـز بيتؾ،  الكاذب، وكذِّ

 ع ما تنكر، وعميؾ بخاصة نفسؾ، ودع عنؾ أمر العامة.وأمسؾ لسانؾ، وخذ ما تعرؼ، ود

 وفي القرآف الكريـ آية توضح ىذا المعنى، قاؿ تعالى:

ـْ ِمْف َرْحَمِتوِ  ـْ َربُُّك َ َفْأُووا ِإَلى اْلَكْيِف َيْنُشْر َلُك ـْ َوَما َيْعُبُدوَف ِإَّله َّللاه ِذ اْعَتَزْلُتُموُى ـْ ِمْف َأْمرِ ﴿َواِ  ـْ ِمرَفقًا﴾ َوُيَييِّْئ َلُك  ُك

 [16] سورة الكيف: اآلية 

فاإلنساف كيفو اآلف بيتو، وكيفو مسجده، أغمقت الباب عميؾ، مف نعـ هللا العظمى أننا نعيش في أمف، قرأت 
تحقيًقا صحفًيا عف ببلد أمريكا حيث سبعة وثمانوف بالمئة مف الشعب األمريكي وىو في بيتو خائف، طالب 

اف الجواب رصاصة استقرت في رأسو، صاحب البيت خائف، ظنو مجرًما فقتمو، الحمد ياباني طرؽ بابًا خطًأ فك
 نحف نتمتع بنعمة ال تقدر بثمف، نعمة األمف، إذا دخل اإلنساف بيتو فيو آمف، فيحب أف يصمي ويقرأ القرآف 

ؾ، ومسجدؾ كيفؾ، قاؿ الكريـ مع أوالده، ينصحيـ، يدير معيـ حديًثا ممتًعا، يوجو زوجتو، فيو آمف، فبيتؾ كيف
 تعالى:
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ـْ ِمْف َرْحَمِتوِ  ـْ َربُُّك َ َفْأُووا ِإَلى اْلَكْيِف َيْنُشْر َلُك ـْ َوَما َيْعُبُدوَف ِإَّله َّللاه ِذ اْعَتَزْلُتُموُى ـْ ِمرَفقًا﴾﴿َواِ  ـْ ِمْف َأْمِرُك   َوُيَييِّْئ َلُك

 [16] سورة الكيف: اآلية 

 وعبلمة اإليماف:

ـُ هللُا ِبِظمِِّو َيْوـَ ََّل ِظله ِإَّله ِظمُُّو ))َسْبَعٌة ُيِظمُّ  ْمُبُو ُمَعمهٌق ِباْلَمَساِجِد(( -مف ىؤَّلء  -ُي  َرُجٌل ََ

 ]البخارؼ عف أبي ىريرة[

وىو في المسجد كالسمؾ في الماء، أنا أصدؽ إنساًنا يأتي بيت هللا ليس لو مصمحة دنيوية، ال صفقة، وال بيعة، 
غي إال وجو هللا، يأتي إلى المسجد، ويجمس عمى ركبتيو، ال يوجد مقعد وثير، وال ضيافة، وال وال شيء أبدًا، ال يبت

شيء، ولكف فيو رحمة هللا عز وجل، يقوؿ لؾ: وهللا ارتحت، الحياة متعبة ومقمقة، واإلنساف فوقو ألف سيف، 
شديد يأوؼ إلى بيت هللا عز ىكذا العصر الحديث، تموث، وأمراض وبيمة، وأخطار، فاإلنساف تحت ىذا الخوؼ ال

 وجل فيستريح.

ـَ َيُقوُؿ:   وَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َسِمَع َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ ِباْلَكِمَمِة َما َيَتَبيهُف ِفيَيا َيِزؿُّ ِبَيا ِفي النهاِر َأْبَعَد ِممها َبْيَف اْلَمشْ   ِؽ((رِ ))ِإفه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه

 ]البخارؼ[

 : ـَ  وفي حديث آخر َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ ِباْلَكِمَمِة ََّل َيَرى ِبَيا َبْأًسا َيْيِوي ِبَيا َسْبِعيَف َخِريًفا ِفي النهاِر (( ُجَل َلَيَتَكمه  ))ِإفه الره

 َرْيَرَة[]الترمذؼ َعْف َأِبي ىُ 

مف عّد كبلمو مف عممو نجا، كبلمؾ جزء مف عممؾ، لذلؾ ما الذؼ يحجبنا عف هللا ؟ ىذا المساف، قمت لكـ قبل 
قميل: الذيف يشربوف الخمر قبلئل، والذيف يأكموف الماؿ الحراـ قبلئل، والذيف يقتموف، والذيف يرتكبوف الفواحش 

المعصية تحجب، ولو كانت صغيرة، وىنا مبلحظة دقيقة جدًا قبلئل، لكف الذيف يمغطوف في أحاديثيـ كثر، و 
 أسوقيا لكـ بالمغة الدارجة: حوينتؾ تنحجب عف هللا بسبب تافو.
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القاتل محجوب، الزاني محجوب، شارب الخمر محجوب، آكل الربا محجوب، لكف ىؤالء محجوبوف لسبب كبير، 
ا تحجب عف هللا عز وجل فيذا خطر كبير، لسبب أما مف أجل كممة، مزحة، إشارة، طرفة، غيبة، كممة تقولي

 تافو، ىذا ليس معقواًل.

ـُ ِباْلَكِمَمِة ََّل َيَرى ِبَيا َبْأًسا َيْيِوي ِبَيا َسْبِعيَف َخِريًفا ِفي النهاِر(( ُجَل َلَيَتَكمه  ))ِإفه الره

 ]الترمذؼ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[

ـَ َقاَؿ:وفي صحيح البخارؼ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة عَ   ْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ ِبَيا َدَرجَ  ـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف ِرْضَواِف َّللاهِ ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْرَفُعُو َّللاه ـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف ))ِإفه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه فه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه اٍت َواِ 
((َسَخِط َّللاهِ ََّل يُ  ـَ  ْمِقي َلَيا َباًَّل َيْيِوي ِبَيا ِفي َجَينه

 ] متفق عميو [

أنت تعرؼ إذا تكممت كممة صادقة مخمصة، وىذا اإلنساف تأثر بيا، واىتدػ بيا، تيدؼ بيا أمًة، والدليل: قاؿ 
 تعالى:

 ﴿َوَمْف َأْحَياَىا َفَكَأنهَما َأْحَيا النهاَس َجِميعًا﴾

 [32] سورة المائدة: اآلية 

و قّدر هللا عز وجل عمى يد رجٍل ىدػ إنساف، ثـ مات، ىذا اإلنساف لو مف ذريتو ثمانمئة ألف مؤمف، كميـ في ل
 صحيفة ىذا الذؼ تكمـ كممة، لـَ هللا عز وجل قاؿ:

َبًة َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة﴾ ُ َمَِاًل َكِمَمًة َطيِّ  ﴿َضَرَب َّللاه

 [24] سورة إبراىيـ: اآلية 

هللا كشجرة طيبة ؟ أنا أضرب لكـ مثبل بشجرة التيف، التيف كـ بذرة فييا ؟ ىي كميا بذر، وكل ىل تعمـ لماذا قاؿ 
بذرة بقدر رأس الدبوس، وكل بذرة شجرة، السيارة كـ تحمل مف التيف ؟ مئة ألف بذرة، وكل واحدة تساوؼ شجرة، 

 وكل شجرة مئة ألف تينة، وكل تينة مئة ألف.
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ُ ِبَيا َدَرَجاٍت(())ِإفه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه   ـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف ِرْضَواِف َّللاهِ ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْرَفُعُو َّللاه

أحيانًا أنت ال تنتبو فتتكمـ عف هللا عز وجل، أما المستمع فكممة مف كمماتؾ تفعل فيو فعل السحر، أحيانًا إنساف 
وىناؾ مغفٍّ شيير جدًا بريطاني دخمو بالمبلييف، دخل إلى  يغير اتجاىو مئة وثمانيف درجة بكممة قاليا إنساف،

مكتبة، فوجد كتابًا استغرب مف مؤلِّفو، فقاؿ: َمف مؤلف ىذا الكتاب ؟ ىو قرأف كريـ، قيل لو: خالق السماوات 
كممة واألرض، طبعًا الكتاب مترجـ، أوؿ آية: ذلؾ الكتب ال ريب فيو، قاؿ: ىذا الكبلـ غير صحيح، وهللا ألقرأنو 

كممة، وألجدف فيو الريب، فعكف عمى قراءتو، فأسمـ، اآلف كل ثروتو يشترؼ بيا أسطوانات غنائو ليتمفيا، واآلف 
 ىو مف كبار الدعاة إلى هللا عز وجل.

وهللا ىناؾ قصص ال مجاؿ لذكرىا اآلف، إنساف غير اتجاىو مئة وثمانيف درجة مف كممة صادقة مخمصة، فبل 
ف بيا عمى أخيؾ، أحيانًا تفسير آية يحل مشكمة مستعصية عند اإلنساف، أحيانا حديث تزىد بالكممة، ال تض
 شريف واحد يحل مشكمة.

ُ ِبَيا َدَرجَ  ـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف ِرْضَواِف َّللاهِ ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْرَفُعُو َّللاه فه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه ))ِإفه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه ـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف اٍت َواِ 
ـَ ((  َسَخِط َّللاهِ ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْيِوي ِبَيا ِفي َجَينه

فإذا كانت الكممة كافية لدخوؿ الجنة، وكممة أخرػ كافية لدخوؿ النار، فمعنى ذلؾ أف الكبلـ شيء خطير في 
والسعادة مؤلت البيت، وكممة قاسية فييا  حياتنا، وهللِا أحيانًا كممة طيبة مف زوج لزوجتو ترػ الفرحة والسرور

تيكـ، فييا سخرية، سباب أحيانًا ترػ الخبلؼ شيًرا، االثنيف معذباف مف كممة قاسية قالتيا الزوجة، أو قاليا 
الزوج، فضبط المساف عمل عظيـ، ضبط المساف رقي باإلنساف، أنا أشعر أنؾ تعيش مع مؤمف عشريف سنة 

نابية، ىناؾ شخص كل كبلمو مزاح رخيص، في العورات، كبلـ كمو مغشوش، المؤمف  فتقوؿ: وهللِا ما قاؿ كممة
 ليس فحاشًا، وال لعانًا، أحيانًا يكوف الشخص جميل الصورة أنيًقا فيتكمـ كبلمًا بذيئًا.

 كقنديل عمى َبر المجوس         جماؿ الوجو م َ َبح النفوس 

يذكر العورات، تراه صار في الوحل، ىذا مكانو الحاوية، شخص لما يتكمـ كبلمًا بذيئًا، يمزح مزحًا رخيصًا، 
ما أف  يرتدؼ ثيابًا أنيقة جدًا، وتكمـ كبلمًا بذيئًا، أحدىـ مف وجياء األحياء قاؿ لو: إما أف تتكمـ مثل لباسؾ، وا 

 تمبس مثل كبلمؾ، المباس ال يتناسب مع الكبلـ.
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ـٍ َعْف  ـَ حديث آخر، َعْف ُسَمْيَماَف ْبِف ُسَحْي ـِ اْلِغَفاِرؼِّ َقاَلْت َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ ِو اْبَنِة َأِبي اْلَحَك ُأمِّ
 َيُقوُؿ: 

ـُ ِباْلَكِمَمةِ  َِيُد ِذَراٍع َفَيَتَكمه ُجَل َلَيْدُنو ِمْف اْلَجنهِة َحتهى َيُكوَف َما َبْيَنُو َوَبْيَنَيا   اَعُد ِمْنَيا َأْبَعَد ِمْف َصْنَعاَء((َفَيَتبَ  ))ِإفه الره

 ] أحمد[

كممة واحدة تبعده، أحيانا كممة كبر، كممة قير، كممة سخرية، كممة استعبلء، كممة غطرسة، كممة شؾ، كممة 
خيانة، كممة واحدة عشرات بل مئات حاالت مف الزواج فسخت مف كممة، وشركات ضخمة انفصمت مف كممة، 

ممة، وحروب دامت عشر سنوات مف كممة، ىذه حرب داحس والغبراء، وحرب الفجار ومجتمعات انيارت مف ك
في الجاىمية مف أسبابيا رجل مد رجمو، وقاؿ: مف كاف أشرؼ مني فميضربيا، فقاـ واحد وضربيا، نشبت حرب 

 دامت عشر سنوات مف كممة.

ـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف ِرْضَواِف َّللاهِ  ـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف  ))ِإفه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه فه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه ُ ِبَيا َدَرَجاٍت َواِ  ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْرَفُعُو َّللاه
ـَ ((  َسَخِط َّللاهِ ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْيِوي ِبَيا ِفي َجَينه

 يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

 واْلمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر (( ))كالـ ابف آدـ عميو َّل لو إَّل ذكر هللا عز وجل،

 ]البييقي في شعب اإليماف عـ أـ حبيبة[

: ليس ىناؾ إنساف ليس لو جمستاف أو ثبلث في األسبوع مع أىمو، مع جيرانو، في دور في  يا أييا اإلخوة األكاـر
ف درجتو االجتماعية تعزية، في فرح، في عقد قراف، في نزىة، في وليمة، ال يوجد إنساف يعيش بمفرده ميما تك

متدنية، لو أقرباء، لو أصحاب، زمبلء، ماذا تقوؿ في ىذه المقاءات ؟ الكبلـ عف الدنيا يبعد النفوس عف هللا عز 
وجل، أحيانا يكوف الجالسوف غير متجانسيف، أحدىـ دخمو محدود، والثاني دخمو غير محدود، إذا أحب أف يتبجح 

جارية وممتمكاتو، وما اشترػ، وباع، ونزىاتو أدخل الحزف عمى قمب صاحب الدخل غير المحدود بأعمالو الت
صاحب الدخل المحدود، وأحرؽ قمبو، والقير صعب، واالستعبلء صعب، فيجب تصرؼ الحديث عف والئمؾ، 
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وعف مصروفؾ الشيرؼ، ومقتنياتؾ، ىذا كبلـ فارغ، ال أحد ينتبو لؾ، واحد دخمو محدود، واحد مريض، والثاني 
تحميبل كمو كامل، كسر خاطره، اشكر هللا بينؾ وبيف نفسؾ، إذا كنت في نعمة تتمتع بيا، وأخوؾ  أنا أجريت

 يفقدىا فبل تذكرىا أمامو، فإنؾ تؤلمو.

 :  َعْف َحْنَظَمَة اأْلَُسيِِّدؼِّ

ََاَؿ: َُْمُت: َناَفَق َحنْ  ََاَؿ َلِقَيِني َأُبو َبْكٍر َفَقاَؿ: َكْيَف َأْنَت َيا َحْنَظَمُة ؟  ََاَؿ: )) ََاَؿ: ُسْبَحاَف َّللاهِ ! َما َتُقوُؿ ؟  َظَمُة، 
ُرَنا ِبالنهاِر َواْلَجنهِة َحتهى َكَأنها ـَ ُيَذكِّ ُ َعَمْيِو َوَسمه َرْأُي َعْيٍف، َفِإَذا َخَرْجَنا ِمْف ِعْنِد  َُْمُت: َنُكوُف ِعْنَد َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

ََاَؿ َأُبو َبْكٍر: َفَوَّللاهِ َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ  ْيَعاِت َفَنِسيَنا َكِِيًرا،  ـَ َعاَفْسَنا اْْلَْزَواَج َواْْلَْوََّلَد َوالضه  ِإنها َلَنْمَقى  َعَمْيِو َوَسمه
ُ َعَمْيوِ  َِْل َىَذا، َفاْنَطَمْقُت َأَنا َوَأُبو َبْكٍر َحتهى َدَخْمَنا َعَمى َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـَ َُْمُت: َناَفَق َحْنَظَمُة َيا َرُسوَؿ  ِم َوَسمه

: َوَما َذاَؾ ؟ َُْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َنُكوُف ِعْنَدؾَ  ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ُرَنا ِبالنهاِر َواْلَجنهِة َحتهى َّللاهِ، َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه  ُتَذكِّ
ْيَعاِت َنِسيَنا َكِِيًرا، َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهىَكَأنها َرْأُي َعْيٍف، َفِإَذا خَ  ُ  َرْجَنا ِمْف ِعْنِدَؾ َعاَفْسَنا اْْلَْزَواَج َواْْلَْوََّلَد َوالضه َّللاه

ْكِر َلَصاَفحَ  : َوالهِذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإْف َلْو َتُدوُموَف َعَمى َما َتُكوُنوَف ِعْنِدي َوِفي الذِّ ـَ ـْ اْلَماَلِئَكُة َعَمى َعَمْيِو َوَسمه ْتُك
، َوَلِكْف َيا َحْنَظَمُة َساَعًة َوَساَعًة، َِاَلَث َمرهاٍت(( ـْ ، َوِفي ُطُرَُِك ـْ  ُفُرِشُك

 ]مسمـ[

واحد شكا لؾ عف أوالده، أنا عندؼ أوالد مبلئكة، كسرت خاطره، حكى لؾ عف زوجتو، أنا التي عندؼ درجة 
كبلـ فيو استعبلء، كبلـ فيو قير، كبلـ فيو كسر لمخاطر، اإلنساف دائمًا أولى، الحمد ، ىذا كبلـ غير لبق، 

يحب إذا عاش مع الناس عاش مشكبلتيـ، األنبياء عاشوا مع الناس، عاشوا مشكبلتيـ، فَعْف َأِبي َمْسُعوٍد َقاَؿ: 
ـَ َرُجٌل َفَكمََّمُو َفَجَعَل ُترْ   َعُد َفَراِئُصُو، َفَقاَؿ َلُو: َأَتى النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ي َلْسُت ِبَمِمٍؾ ِإنهَما َأَنا اْبُف اْمَرَأٍة َتْأُكُل اْلَقِديَد(( ْف َعَمْيَؾ َفِإنِّ  ))َىوِّ

 ]ابف ماجو[
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 ىو واحد مف الناس.

ـَ َقاَؿ: سيدنا معاذ مرة سأؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ، فَعْف ُمَعاٍذ َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعمَ   ْيِو َوَسمَّ

ـَ ِإَّله َحَصاِئُد َأْلِسَنِتِيـ(( ـْ ِفي َجَينه  ))َِِكَمْتَؾ ُأمَُّؾ، َوَىْل َيُكبُّ النهاَس َعَمى َمَناِخِرِى

 ] مسمـ، الترمذؼ، النسائي، أحمد، ابف ماجو [

اإلنساف المؤمف غاٍؿ الكبلـ وحده سبب لدخوؿ النار، مف يعرؼ ىذا الشيء ؟ الذؼ طير هللا عز وجل قمبو، 
عمى هللا، طاىر، عنده حصافة، عنده كياسة، عنده لباقة، عنده حكمة، أحيانا تجمس في مجمس فتسمع كبلمًا ال 
ُيسمع، فيو تبجح، فيو مبالغة، فيو اعتزاز بالنفس، فيو شرؾ، فيو سخرية، واحد دعاؾ إلى بيتو، وبيتو صغير، 

ف فيو، ىل ىذا الكبلـ يقاؿ ؟ ىو قصده: لماذا أخذتو صغيًرا إلى ىذا تقوؿ لو: كيف وسعؾ ىذا البيت ؟ ال ُيسك
 الحد.

مرة دخمت إلى بيت مف فضل هللا ديواف ديواناف وبينيما ثبلثوف سنتمتًرا، غرفة ضيوؼ، صاحب البيت استحيا، 
يصمي قياـ الميل  قاؿ: ماذا نفعل ؟ قمت لو: النبي عميو الصبلة والسبلـ سيد الخمق، وحبيب الحق كاف إذا أراد أف

غرفتو ال تتسع لصبلتو ونـو زوجتو، وىو سيد الخمق، سبحاف هللا أشرؽ وجيو ! مف أنت ؟ رسوؿ هللا الذؼ ىو 
 أغمى إنساف عمى هللا عز وجل غرفتو التي سكف بيا ال تتسع لصبلتو ونـو زوجتو.

ت: اجمس عمييا قاؿ: بل أنت، قاؿ: دخل عميو عدؼ بف حاتـ الطائي، فألقى إليو وسادة مف أدـ محشوة ليفًا، قم
بل أنت، قاؿ: فجمست عمييا، وجمس النبي عميو الصبلة والسبلـ عمى األرض، بيت رسوؿ هللا ما عنده إال وسادة 
واحدة دفعيا لضيفو، وجمس ىو عمى األرض، إذا استحيا شخص ببيتو أمامؾ، يستحي بأثاثو فقل لو ىاتيف 

 القصتيف حتى يطمئف، ويجبر خاطره.

أحيانا اإلنساف يتكمـ كبلمًا يكسر خاطر الناس، يتكمـ كبلمًا يكره الناس بحياتيـ، يكره أختو بزوجيا، ما طبختـ ؟ 
معكرونة، استحيت، ىذه ىي الكممة ؟ ترػ كبلمو قاسًيا، كبلمو فع، فيو تنفير، الحمد ، قاؿ: طيبتو العافية، 

إذا كاف زوج أختو مستقيًما تكمـ ليا عمى استقامتو، عمى أمانتو، قل: الحمد  عمى العافية والصحة وراحة الباؿ، 
 عمى حممو، واجعميا تحبو، ولو كانت حياتو خشنة، األنبياء كانت حياتيـ خشنة.
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ـَ َقاَؿ:   َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ُ َََراِريَط ِْلَْىِل َمكه ))َما َبَعَث َّللاه ـْ ُكْنُت َأْرَعاَىا َعَمى  ـَ َفَقاَؿ َأْصَحاُبُو َوَأْنَت َفَقاَؿ َنَع  َة((َنِبيًّا ِإَّله َرَعى اْلَغَن

 ]البخارؼ [

، سيد الخمق كاف راعيًا، العمل شرؼ، هللا عز وجل يرّبي العباد، أياـ  ما القراريط ؟ أؼ خمسة ليرات في اليـو
تي عشرة ساعة دواًما، ودخل قميل، لما ينقمؾ إلى عمل ثماني ساعات تتنفس الصعداء، لما ال عممؾ صعب، اثن

تنزؿ بعد الظير إلى العمل تقوؿ: الحمد ، أحيانا اإلنساف ينقمو هللا مف حاؿ إلى حاؿ، لكف إذا بدأ حياتو 
وؿ حياتو ترؼ فاحش، ثـ في صعبة، ثـ يسر لو مع تقدمو في العمر فيذه نعمة كبيرة، أحيانا بالعكس، في أ

ضيق، ىذا ىو السمب بعد العطاء، كاف عميو الصبلة والسبلـ يستعيذ با مف عضاؿ الداء، ومف شماتة 
 األعداء، ومف السمب بعد العطاء.

 : ـَ  اآلف في المجالس، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ِِْل ِجيَفِة ِحَماٍر (( ))َما ََاُموا َعْف ِم َ ِفيِو ِإَّله  ـٍ َيُقوُموَف ِمْف َمْجِمٍس ََّل َيْذُكُروَف َّللاه ََْو  ِمْف 

 ] الترمذؼ [

وهللا الذؼ ال إلو إال ىو أحيانا يجمس اإلنساف جمسة فييا كأس شاؼ، لكف الحديث عف هللا عز وجل، يقوؿ لؾ: 
، وأحيانا سيرات تكوف قطعة مف الجنة، فييا إخبلص، فييا حب، فييا ذكر  ىناؾ تجلٍّ منقطع النظير، وسرور

عز وجل، أينما جمس يجعل ىمو ذكر هللا، ال يبقى ساكتًا، أليس قد سمع آية، حكًما فقيًيا، سيرة، تحدث بيا، لما 
 تتحدث عف هللا عز وجل تممؾ القموب، وصارت الجمسة مباركة.

ـَ َأنَُّو َقاَؿ: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف   َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َ ِفيِو َكاَنْت َعَمْيِو ِمْف َّللاهِ ِتَرٌة، َوَمْف اْضَطَج ََ َمْضَجًعا ََّل َيذْ  ـْ َيْذُكْر َّللاه َََعَد َمْقَعًدا َل َ ِفيِو َكاَنْت َعَمْيِو ِمْف ))َمْف  ُكُر َّللاه
 َّللاهِ ِتَرٌة((

 ذؼ، أحمد، أبو داود [] الترم
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أؼ عقاب، جمس في مجمس فتكمـ عف األسعار فقط، الجمسة الثانية عف الطقس فقط، الثالثة عف الغبلء، الرابعة 
عف الناس، أخبار ال تقدـ وال تؤخر، " قاؿ: مف ىذا ؟ قالوا: نسابة، قاؿ: وما نسابة ؟ قالوا: يعرؼ أنساب 

 وال يضر مف جيل بو "، أشياء ال تقدـ وال تؤخر. العرب، قاؿ: ذاؾ عمـ ال ينفع مف تعممو،

 : ـَ  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََعَ  َ َتَعاَلى ِفيِو ِإَّله َكاَف َعَمْيِو ِتَرًة َيْوـَ اْلِقَياَمِة، َوَمْف  ـْ َيْذُكْر َّللاه ـْ َيْذُكْر َّللاهَ َعزه ))َمْف اْضَطَج ََ َمْضَجًعا َل َد َمْقَعًدا َل
 َوَجله ِفيِو ِإَّله َكاَف َعَمْيِو ِتَرًة َيْوـَ اْلِقَياَمِة((

 ] أبو داود [

 يعني عقاًبا وألًما وندًما.

ـَ َقاَؿ:   حديث آخر، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََْوـٌ  َََعَد  ـَ ِإَّله َكاَف  ))َما  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ َحْسَرًة َمْقَعًدا ََّل َيْذُكُروَف َّللاهَ َعزه َوَجله َوُيَصمُّوَف َعَمى النهِبيِّ َصمهى َّللاه َعَمْيِي
ْف َدَخُموا اْلَجنهَة ِلمِهَواِب((  َيْوـَ اْلِقَياَمِة، َواِ 

 ] الترمذؼ، أحمد، أبو داود [

 جمسوا مجمًسا لـ يذكروا هللا فيو إال كاف عمييـ ىذا المجمس حسرة يـو القيامة.ىذه نقطة ىامة جدًا، 

وقاؿ مجاىد: " ما جمس قـو مجمسًا فتفرقوا قبل أف يذكروا هللا إال تفرقوا عف أنتف مف ريح الجيفة، وكاف مجمسيـ 
عف أطيب مف ريح المسؾ، وكاف  يشيد عمييـ بغفمتيـ، وما جمس قـو مجمسًا فذكروا هللا قبل أف يتفرقوا إال تفرقوا

 مجمسيـ يشيد ليـ بذكرىـ".

 لذلؾ كاف الصحابة الكراـ إذا تفرقوا يقرؤوف جميعًا:

ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر )0﴿َواْلَعْصِر ) ْبِر 2( ِإفه اإلِْ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصه ( ِإَّله الهِذيَف َآَمُنوا َوَعِمُموا الصه
(3﴾) 

 ] سورة العصر [
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التقيت مع أخ، كيف حالؾ ؟ يقوؿ: الحمد ، صحتؾ بخير، العمل، يقوؿ لي: جيد، عبلقتؾ مع هللا كيف ؟ 
 وأحاوؿ دائمًا أف أضيف ىذا السؤاؿ: كيف، يقوؿ لي: في فتور، ما السبب ؟ ىكذا.

تتقطع نفسو عمييا حسرات يـو  يعرض عمى ابف آدـ يـو القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لـ يذكر هللا فييا
 القيامة، يقوؿ عميو الصبلة و السبلـ: 

 ))إياكـ و فضوؿ الكالـ، بحسب امرئ ما بمغ حاجتو((

 ]أخرج ابف أبي شيبة نحوه في المصنف عف أبي ىريرة بمفع: ال خير في فضوؿ الكبلـ[

ئد يوظفونو في الربا أحيانًا، أو وعف بعض األئمة أنو " ييمؾ الناس في فضوؿ الكبلـ والماؿ "، الماؿ الزا
 يستيمكونو بالترؼ االستعبلء، وفضوؿ الكبلـ بالغيبة والنميمة، فييمؾ الناس في فضوؿ القاؿ والكبلـ.

 وقد ورد أف " اإلكثار مف الكبلـ الذؼ ال حاجة إليو يوجب قساوة القمب "، أؼ الحجاب، الثرثرة، الكبلـ الزائد.

: أورد الترمذؼ مف حديث ابف ع ـَ  مر مرفوعًا َعْف اْبِف ُعَمَر َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََْسَوٌة ِلْمَقْمِب(( ـِ ِبَغْيِر ِذْكِر َّللاهِ  َِْرَة اْلَكاَل ـَ ِبَغْيِر ِذْكِر َّللاهِ َفِإفه َك  ))ََّل ُتْكُِِروا اْلَكاَل

 "، الذؼ يتكمـ كثيرا، الثرثار، كثير الكبلـ كثير السخط. : "مف كثر كبلمو كثر سخطوtوقد قاؿ عمر 

قاؿ: " إف الكبلـ أربعة ؛ أف تذكر هللا، وأف تقرأ القرآف، وأف تسأؿ عف عمـ فتخبر بو، وأف تتكمـ فيما يعنيؾ مف 
رجل أمر دنياؾ "، تريد أف تشترؼ منزال تسأؿ عف أسعار البيوت، و أوضاعيا، فيما يعنيؾ مف أمر دنياؾ، قاؿ 

ألحد التابعيف: " أوصني، قاؿ: ال تتكمـ، قاؿ: ال يستطيع مف عاش في الناس أف يأخذ بمسانو، ويقوؿ: ىذا 
 : "وهللِا الذؼ ال إلو إال ىو ما عمى األرض أحق بطوؿ سجف مف المساف ".tأوردني الموارد، وقاؿ ابف مسعود 

ؾ ما سكت فأنت سالـ، فإذا تكممت فخذ حذرؾ، قاؿ: " رأس الحكمة الصمت "، وقاؿ بعضيـ: " يا ابف آدـ، إن
 إما لؾ أو عميؾ ".
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 وقاؿ بعضيـ: " سجف المساف سجف المؤمف ".

 وقاؿ بعضيـ: "ما حج وال رباط وال جياد أشد مف حبس المساف ".

الحج أىوف مف حبس المساف والرباط والجياد، أىوف مف حبس المساف نشاط متفٍش سمٍس ومغٍر، فأكثر الناس 
 وف بألسنتيـ.يحجب

 قاؿ: "ولو أصبحت ييمؾ لسانؾ أصبحت في ىـ شديد ".

 إذا دقق اإلنساف في كبلمو ييتـ ىمًا شديدًا، وىذا اليـ مقدس.

 سؤاؿ اآلف نختـ بو الدرس.

: الصمت أفضل،  عند األحنف بف قيس تناقش أناس وتدارسوا أييا أفضل النطق أـ الصمت مطمقًا ؟ فقاؿ قـو
 أفضل، ألف فضل الصمت ال يعدو صاحبو، أما النطق الحسف فينتفع بو كل مف سمعو.قاؿ األحنف: النطق 

أنت في جمسة فييا ثبلثوف رجبل، إذا سكت نفدت ونجوت، أما إذا تكممت بالحق نفعت ثبلثيف، فالصامت ينتفع 
 ىو وحده، أما المتكمـ بالحق فينفع كل مف حولو، وىذا فرؽ كبير.

نا عمر بف عبد العزيز فقاؿ ىذا الرجل: الصامت عمى عمـ كالمتكمـ عمى عمـ، رجل مف العمماء كاف عند سيد
 فقاؿ عمر: إني ألرجو أف يكوف المتكمـ عمى عمـ أفضميما يـو القيامة حااًل، ذلؾ ألف منفعتو لمناس أكبر.

 فالمتكمـ عمى عمـ أفضل ألف مرة مف الصامت عمى عمـ.

ديث في مجمس، وأعجبو الحديث، وشعر أنو ىو طميق المساف فصيح ىناؾ نقطة دقيقة ؛ إذا كاف المرء يحدث بح
البياف، ىذا مف فمتات البياف، فميسكت إذا أعجبتو نفسو، وشعر باستعبلء، وشعر بالتفوؽ واالستعبلء، وىو مف 

 مستوػ راٍؽ جدًا، وأف ىذا العمـ ىو خبرات متراكمة، وطبلقة وتعمق في المغة، فاسكت أفضل لؾ.

لخفت عميكـ ما ىو أكبر، العجب، إذا سكت اإلنساف، وشعر أنو قوؼ بسكوتو، وما بالغ الناس،  لو لـ تذنبوا
وعرضت آالؼ القضايا، ويعرؼ حموليا، ولكف بقي ساكًتا ال يجب أف يتكمـ، يعني إف أعجبت بحديثؾ فاسكت، 

غير الئق، وأنت بقيت  إذا كاف سكوتؾ جعمؾ بمنأػ عف الناس واستعبلء عمييـ الكل تورط، والكل قاؿ كبلًما
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ف كاف كبلمؾ سيحجبؾ عف هللا عز وجل فاسكت، فحيثما أعجبؾ  ساكًتا، قل كبلًما صحيحا واخز الشيطاف، وا 
 الكبلـ، اسكت وحيثما أعجبؾ السكوت فتكمـ، ىذا الضابط الدقيق لمموضوع.

ـ، فإذا ورد في غير آخر فكرة في الدرس، صـو الصمت حراـ، ليس ىذا في ديننا إطبلقًا، صـو الصمت حرا
ديننا فبل عبلقة لنا بو، ىذا في شرع غيرنا، أما في شرعنا فصـو الصمت حراـ، وأرجو هللا سبحانو وتعالى أف 

 ينفعنا بما عممنا، والحمد  رب العالميف.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : محبة هللا ورسولو 027 - 060الدرس )

 05-11-1995لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -حاديث متفرقة أ -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

كمية  أييا اإلخوة الكراـ: ننطمق في ىذا الدرس مف حقيقة أساسية في الديف، وىي أف الديف لو كميات ثبلث،
عقمية، وكمية نفسية، وكمية سموكية، وأف النبي عميو الصبلة والسبلـ وأصحابو الكراـ تفوقوا، ألنيـ وازنوا بيف ىذه 
الكميات الثبلث، فغذوا عقوليـ بالعمـ، وغذوا قموبيـ بالذكر، وضبطوا سموكيـ بالشرع، ومف أجل التوازف بيف 

فوؽ ال أف نتطرؼ، التطرؼ أف تؤثر جانبًا عمى حساب جانب، الجانب الفكرؼ والجانب النفسي، مف أجل أف نت
أف ينمو شيء، ويضمر شيء، أف تتجو نحو اليميف، وتدع الطرؼ اآلخر، انطبلقًا مف التوازف بيف كميات الديف 
لحساب كاف ىذا الدرس في بياف محبة هللا عز وجل، ومحبة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وفي رياضة النفس، ومحاسبتيا ا

 الدقيق.

فسفياف أحد العمماء الكبار في عصر التابعيف يقوؿ: المحبة بالتعريف الدقيق الجامع المانع اتباع رسوؿ هللا صمى 
 هللا عميو وسمـ، ىذه المحبة، أف تتبع رسوؿ هللا مف أيف جاء بيذا الكبلـ، نريد دليبًل ؟

 قاؿ تعالى: 

ـْ ُتِحبُّوَف َّللاهَ فَ  ﴾﴿َُْل ِإْف ُكْنُت ـْ ُ َوَيْغِفْر َلُك ـُ َّللاه  اتهِبُعوِني ُيْحِبْبُك

 [31] سورة آؿ عمراف: 

لف تكوف محبًا ، ولف تكوف محبًا لرسولو ملسو هيلع هللا ىلص إال إذا اتبعت النبي عميو الصبلة والسبلـ، إياؾ أف تدعي الحب، 
وكًا في األرض أكمل مف سموؾ النبي صمى وأنت مخالف لسنة النبي عميو الصبلة والسبلـ، إياؾ أف تتوىـ أف سم

هللا عميو و سمـ، أو أف عمبًل أكمل مف عمل النبي صمى هللا عميو و سمـ، أو أف منيجًا أدؽ مف منيج النبي 
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صمى هللا عميو و سمـ، أو أف طريقًا أسرع مف طريق النبي صمى هللا عميو و سمـ، أو أف ضمانًة أشد مف ضمانة 
 لسبلـ.النبي عميو الصبلة وا

حينما تعتقد أف منيجًا ما، سموكًا ما، طريقة ما أسرع، وأفعل في النفس مف فعل النبي صمى هللا عميو و سمـ، مف 
 منيجو، فأنت ال تعرؼ شيئًا عف ديف هللا.

 لذلؾ بشكل مختصر مفيد: ما الحب ؟ اتباع سنة النبي صمى هللا عميو و سمـ، ما الدليل ؟

ـْ ُتِحبُّ  ﴾﴿َُْل ِإْف ُكْنُت ـْ ُ َوَيْغِفْر َلُك ـُ َّللاه َ َفاتهِبُعوِني ُيْحِبْبُك  وَف َّللاه

 [31] سورة آؿ عمراف: 

نعوذ با أف ندعي حب هللا، ونحف نخالف سنة نبيو صمى هللا عميو و سمـ، ىذه دعوػ عريضة ال تقدـ وال 
 تؤخر.

 تعريف آخر لممحبة، تحب هللا، محبة هللا دواـ ذكره، والدليل:

َ ِذْكرًا َكِِيرًا )﴿َيا أَ   ( َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصياًل﴾40يَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اْذُكُروا َّللاه

 [42-41] سورة األحزاب: 

أما المنافقوف فبل يذكروف هللا إال قميبل، المنافق ال يذكر هللا إال قميبل، أما المؤمف فيذكر هللا ذكرًا كثيرا، لذلؾ ورد 
 مف النفاؽ مف أكثر مف ذكر هللا ". في األثر: " برء

 البند األوؿ: أف تتبع سنة النبي صمى هللا عميو و سمـ.

 البند الثاني: أف تكثر مف ذكر هللا.

ف لـ تتوافر فشمر، حبؾ   ىذه المقاييس أييا اإلخوة األكاـر ليا فائدة كبيرة، إف توافرت فيؾ فاطمئف قمبًا، وا 
ذا ما نسيتني كفرتني، أية  يعني اتباع سنة رسولو، حبؾ  يعني دواـ ذكره، ابف آدـ إنؾ إف ذكرتني شكرتني، وا 

نعمة أنعميا هللا عميؾ ىل تشعر مف أعماقؾ أنيا مف فضل هللا ؟ النبي عميو الصبلة والسبلـ إذا خرج مف الخبلء 
وتو وأذىب عني أذاه((، أف يقوؿ: ))الحمد  الذؼ أذىب عني ما يؤذيني الحمد  الذؼ أذاقني لذتو وأبقى في ق
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تتمتع بقوتؾ، بسمعؾ، ببصرؾ، أف تعمل كميتاؾ بانتظاـ، أف يكوف كبدؾ سميمًا، خمسة أمراض لمكبد ال شفاء ليا 
في العالـ، التياب الكبد الفيروسي قاتل، وحتى اآلف ليس ىناؾ شفاء، وحتى اآلف لـ تنجح عمميات زرع الكبد، 

اف، والقمب والرئتاف، والدسامات، والعضبلت، واألجيزة، والحواس الخمس، ىذه نعـ فإذا كاف الكبد سميًما، والكميت
ذا ما نسيتني كفرتني.  عظمى، لذلؾ مف عبلمة محبة هللا عز وجل أف تذكره، إنؾ إف ذكرتني شكرتني، وا 

مستوػ أعمى مف أنواع لمجرد أف تذكر أف ىذه نعمة هللا فيذا أحد أنواع الشكر، أما إذا امتؤل قمبؾ امتنانًا لو فيذا 
 الشكر، أما إذا قابمت نعـ هللا عز وجل بخدمات لمعباد، ودعوة إلى هللا عز وجل فيذا أعمى مستويات الشكر.

 ﴿اْعَمُموا َآَؿ َداُووَد ُشْكرًا﴾

 [13] سورة سبأ: 

الصبلة،  تعريف ثالث: الحب إيثار المحبوب في كل شيء، يعني جسمؾ يدعوؾ إلى الراحة، والنداء يدعوؾ إلى
نفسؾ تدعوؾ إلى أف تنتقـ، وهللا يأمرؾ أف تعفو، نفسؾ تدعوؾ إلى أف تطمق البصر، وهللا يأمرؾ أف تغض 
البصر، نفسؾ تدعوؾ إلى أف تأخذ، وهللا يأمرؾ أف تعطي، فإذا آثرت المحبوب في كل شيء فأنت وهللا محب 

  عز وجل.

ذكره، ثالث تعريف: إيثار المحبوب، وقاؿ بعضيـ: كراىية البقاء أوؿ تعريف: اتباع رسوؿ هللا، ثاني تعريف: دواـ 
في الدنيا، اإلنساف إذا اشتد حبو  عز وجل يشتاؽ لمقاء هللا عز وجل، والسيما في أواخر حياتو، لذلؾ ال يتمنى 

، غدًا نمقى إال أف يمقى هللا وىو مؤمف، قالت: بنت ببلؿ: واكربتاه يا أبِت، قاؿ: ال كرب عمى أبيؾ بعد اليـو
 األحبة، دمحمًا وصحبو.

 كيف القدـو عمى هللا ؟ كالغائب رد إلى أىمو.

 وقاؿ بعضيـ: المحبة معنًى مف المحبوب قاىر لمقموب، تمتنع األلسنة عف التعبير عنو. 

شيء ال يوصف، أحيانا يقوؿ لؾ شخص: شعرت بسعادة ال توصف، شعرت أنني ممكت كل شيء، شعرت أنني 
بطمأنينة ما بعدىا طمأنينة، شعرت بسكينة ما بعدىا سكينة، شعرت بقوة روحية ما بعدىا قوة، متفوؽ، شعرت 

شعرت أف الدنيا كميا ال تعدؿ عند هللا جناح بعوضة، وأف طاعة هللا ىي كل شيء، حقيقة المحبة معنى يعتمج 
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 في النفس، وال يقوػ المساف عمى التعبير عنو.

مف خصائصيا أنيا أحيانًا تعجز عف التعبير عما في النفس، قد يقوؿ لؾ  حينما درسنا خصائص المغة، المغة
 قائل: أنا أحب ىذا الشيء، المحبة واسعة جدًا، ىناؾ محبة مف أجميا يبذؿ اإلنساف حياتو.

 سيػػػػولتو َمنا لو َد جيمتنا          فما حبنا سيل وكل مف ادعى
 تل الفتى يـو ىجرناوأصعب مف َ        فأيسر ما في الحب لمصب َتمو

وقاؿ الجنيد، وىو مف العارفيف با: حـر هللا المحبة عمى صاحب العبلقة، وقاؿ: كل محبة تكوف بعوض، فإذا 
 زاؿ العوض زالت المحبة. 

أحيانا اإلنساف يتوىـ أنو يحب هللا عمى شرط أف يرزقو، يعزه، يعطيو، فإذا امتحنو هللا امتحانًا يسيرًا أنكر قمبو، 
عنقو، واضطربت مشاعره، الحب ببل عوض، فإذا كاف بعوض كاف معمواًل، ولـ يكف حبًا حقيقيًا، إذا أحببت  ولوػ 

إنسانًا ألنو ينفق عميؾ باستمرار، فإذا امتنع عف إنفاقو تركتو، إنؾ تحب نفسؾ ال تحبو، تحب نفسؾ، ألنؾ قد 
ًبا حقيقيِّا، الحب الحقيقي ببل عوض، فإذا جاءؾ منو خير كثير، فمما منع ىذا الخير أعرضت عنو، فميس ىذا ح

 كاف بعوض فيو معموؿ، لذلؾ قاؿ بعض العارفيف: 

 وَّل الحور الحساف وَّل الػخياـ       وما مقصودىـ جنات عدف
 مناىـ وىذا مطمب القـو الكراـ        سوى نظر الحبيب شذى

المحب ذليل أماـ محبوبو، الذؼ يحب هللا عز  وقاؿ بعض العارفيف: إذا أحببت هللا فاحذر أف تذؿ لغيره، دائماً 
وجل يتذلل، وىو ساجد، ولكنو يأبى كل اإلباء أماـ غير هللا، بقدر ما المحب متذلل  عز وجل بقدر ما ىو 

 عزيز أماـ غير هللا، لذلؾ هللا عز وجل وصف المؤمنيف: 

 ﴿َأِذلهٍة َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف َأِعزهٍة َعَمى اْلَكاِفِريَف﴾

 [54] سورة المائدة: 
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 نعومتو، وتواضعو، خضوعو مع المؤمنيف، أما مع غير المؤمف فيو عزيز، لذلؾ النبي قاؿ:

 ))َّل ينبغي لممؤمف أف يذؿ نفسو(( ))وابتغوا الحوائج بعز اْلنفس فإف اْلمور تجري بالمقادير((

ر هللا عز وجل، ىناؾ شخص سمبي، المحب مف خصائصو أنو إذا سكت ىمؾ مف شدة حبو ، ال يفتأ لسانو يذك
ينسحب مف المجتمع، ال يعنيو أمر الناس، لكف المحب  عز وجل دائمًا وأبدًا يتحدث عف هللا، يبيف فضل هللا، 

 يشرح آيات هللا، المحب إذا سكت ىمؾ.

 نيا قطعتنا عنو.قالت رابعة يومًا لمف حوليا: مف يدلنا عمى حبيبنا ؟ فقالت خادمة ليا: حبيبنا معنا، ولكف الد

﴾ ـْ ـْ َأْيَف َما ُكْنُت  ﴿َوُىَو َمَعُك

 [4]سورة الحديد: 

حينما التفت، وقمت: يا رب، يقوؿ هللا لؾ: لبيؾ يا عبدؼ، حيثما توجيت فا معؾ، فحبيبنا معنا، ولكف الدنيا 
 يحتاج إلى تفرغ.قطعتنا عنو، لذلؾ ورد أف حب الدنيا رأس كل خطيئة، وأف حب الدنيا يعمي ويصـ، وأف الحب 

أوحى هللا إلى بعض أنبيائو أني إذا اطمعت عمى سر عبد فمـ أجد فيو حب الدنيا مؤلتو مف حبي، وتوليتو 
 بحفظي، رأسمالؾ قمبؾ، وهللا عز وجل مطمع عميو دائمًا.

 ))إف هللا َّل ينظر إلى صوركـ وَّل إلى أجسامكـ ولكف ينظر إلى َموبكـ وأعمالكـ((

 منظر الرب، وورد في الحديث القدسي:  لذلؾ قالوا: القمب

 ))أف عبدي طيرت منظر الخمق سنيف أفال طيرت منظري ساعة((

 القمب منظر الرب، والدليل:

ـٍ﴾ َ ِبَقْمٍب َسِمي  ﴿َمْف َأَتى َّللاه

 [89] سورة الشعراء: 
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محبتؾ، وآنستني بذكرؾ، قاؿ إبراىيـ بف األدىـ، وىو مف المحبيف: إليي إنؾ تعمـ أف أعظـ العطاء أنؾ أكرمتني ب
 وفرغتني لمتفكر في عظمتؾ.

إخواننا الكراـ: إذا سمح هللا عز وجل لنا نستمع إلى آياتو تتمى، وسمح لعقولنا أف تجوؿ في معاني اآليات، وقدر 
عمى يدينا أعمااًل صالحة فيذه مف نعـ هللا العظمى، ىناؾ أناس محجوبوف، ىناؾ أناس منشغموف في الدنيا، 

اس ىميـ طعاميـ وشرابيـ، ىميـ شيواتيـ، وىناؾ أناس ىميـ معرفة هللا، وىميـ طاعتو، وىميـ فعل ىناؾ أن
 الخيرات، وترؾ المنكرات، ىميـ التقرب إليو، قاؿ تعالى:

ـْ َأفْ  ُ َيُمفُّ َعَمْيُك ـْ َبِل َّللاه َُْل ََّل َتُمنُّوا َعَميه ِإْساَلَمُك ـْ ِلْْلِيَماِف﴾ ﴿َيُمنُّوَف َعَمْيَؾ َأْف َأْسَمُموا   َىَداُك

 [17] سورة الحجرات: 

إذا سمح هللا عز وجل لئلنساف أف ينفق، وكاف مف الممكف أف يجعمو يأخذ، إذا سمح لؾ أف تعطي فغيرؾ يأخذ، 
ف سمح لؾ أف تتصل بو فغيرؾ يتصل بالقاذورات، إذا  ف سمح لؾ أف تنطق بالحق، فغيرؾ ينطق بالباطل، وا  وا 

 يرؾ يشكر غيره، أف تذكره وغيرؾ يذكر غيره، يذكر إليًا مف دوف هللا.سمح لؾ أف تشكره فغ

 يا رب إف أعظـ عطاء أنؾ أكرمتني مف محبتؾ، وآنستني بذكرؾ، وفرغتني لمتفكر في عظمتؾ.

اإلنساف أحيانًا كل وقتو ممتمئ لمدنيا، متى يصعق ؟ حينما يأتيو ممؾ الموت، وىناؾ إنساف اقتطع مف وقتو 
 لمعرفة هللا، ألف هللا عز وجل قاؿ: الثميف وقتاً 

ْحَمِف الهِذيَف َيْمُشوَف َعَمى اْْلَْرِض َىْونًا﴾  ﴿َوِعَباُد الره

 [63] سورة الفرقاف: 

معنى يمشوف ىونًا ال يسمح لمدنيا أف تمؤل قمبو، وال أف تستحوذ عميو، وال أف تشغمو عف هللا، وال أف تستيمكو، ال 
 قتطع مف وقتو وقتًا لمعرفة هللا في.يسمح ليا، يمشي ىونًا، ىو ي
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عندنا قاعدة، اإلنساف الذؼ ليس في وقتو وقت لمعرفة هللا، أو ليس في حياتو وقت فراغ فيذا اإلنساف ال يحيا 
حياة إنسانية، أىـ شيء في حياة اإلنساف وقت الفراغ الذؼ يمؤله بمعرفة هللا، والدعوة إليو، وخدمة الخمق، أما لو 

، وطعاـ، ألغينا وقت ا لفراغ مف حياة اإلنساف، ألغينا وجوده، صار وجوده بييميًا، طعاـ، وشراب، وعمل، ونـو
، واستمتاع، إلى أف يأتي ممؾ الموت.  وشراب، وعمل، ونـو

 إخواننا الكراـ: أؼ عمل يمتص كل أوقاتكـ ىو خسارة كبيرة، ألف ىذا الوقت ثميف جدًا، بل ىو رأسمالؾ.

 عاش، ومف ماؿ إلى الدنيا طاش، يعني اضطرب، واألحمق يغدو ويروح في ال ش، قاؿ بعضيـ: مف أحب هللا
 في ال شيء والعاقل عف عيوبو فتاش.

العاقل يبحث عف عيوبو، واألحمق يغدو ويروح ببل شيء، ومف عرؼ هللا عاش الحقيقة، هللا عز وجل أثبت 
 رىا، قاؿ تعالى:معرفة ظاىر الحياة الدنيا لمكفار، لكف ما أثبت ليـ معرفة أسرا

ـْ َغاِفُموَف﴾ ـْ َعِف اآْلَِخَرِة ُى ْنَيا َوُى  ﴿َيْعَمُموَف َظاِىرًا ِمَف اْلَحَياِة الدُّ

 :  [7] سورة الرـو

 فمعرفة ظاىر الحياة الدنيا ىذا أثبتو لمكفار، أما المؤمنوف فيعرفوف حقيقتيا، لذلؾ: 

دنياه، إَّل أف يتزود منيما معًا، فإف اْلولى مطية ))ليس بخيركـ مف ترؾ دنياه آلخرتو، وَّل مف ترؾ آخرتو ل
 لمِانية((

إخواننا الكراـ: محاسبة النفس مف سموؾ الصادقيف، حاسبوا أنفسكـ قبل أف تحاسبوا، وزنوا أعمالكـ قبل أف توزف 
 عميكـ، اآليات التي تأمرنا بمحاسبة النفس:

َ َولْ  َمْت ِلَغٍد﴾﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاه  َتْنُظْر َنْفٌس َما ََده

 [18] سورة الحشر: 
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 العاقل يعيش مستقبمو، واألقل عقبًل يعيش حاضره، والغبي يعيش ماضيو، قاؿ تعالى:

َمْت ِلَغٍد﴾ َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما ََده  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاه

 [18] سورة الحشر: 

ـَ تمقى هللا إذًا ؟ماذا أعددنا ل  يـو القيامة مف عمل صالح ؟ يا بشر ال جياد، وال صدقة، فب

وىذا سؤاؿ كبير جدًا: يا رب أؼ عمل أعرضو عميؾ، وتقبمو مني ؟ كل واحد منا حجمو عند هللا بحجـ عممو 
دلمتو عمى  الصالح، ماذا قدمت لئلسبلـ ؟ كـ مف إنساف اىتدػ عمى يدؾ ؟ كـ مف إنساف أعنتو ؟ كـ مف إنساف

: ما العمل الذؼ يمكف أف تعرضو  هللا ؟ كـ مف إنساف كنت سببًا في ىدايتو ؟ اسأؿ نفسؾ ىذا السؤاؿ كل يـو
 عمى هللا يـو تمقاه ؟

واإلنساف بالمحاسبة اليومية ينطمق إلى عمل صالح، ألف الحياة أحيانًا تستيمكو، مف عمل إلى عمل، مف موعد 
مف اجتماع إلى اجتماع، مف صفقة إلى صفقة، مف بمد إلى بمد، فجأًة يرػ نفسو قد  إلى موعد، مف لقاء إلى لقاء،

اقترب مف مغادرة الحياة الدنيا، وال شيء معو، وهللا الذؼ ال إلو إال ىو فيما أتصور أف الذؼ يشعر بدنو أجمو، 
مغادرة، اإلنساف أحيانًا وليس لو عمل صالح تأتيو أحزاف وآالـ لو وزعت عمى أىل بمد لكفتيـ، شيء صعب عند ال

يشعر بنفسو أنو نشيط، تغيب عنو ساعة المغادرة، لكف المغادرة آتية ال ريب فييا، اإلنساف بممحة واحدة يصبح 
 خبرًا بعد أف كاف شخصًا ميمًا.

 ىذه اآلية ميمة جدًا: 

َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما ََده   َمْت ِلَغٍد﴾﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاه

 [18] سورة الحشر: 

ة إلى هللا عز وجل ؟ ىل تصل ماذا أعددت ؟ قاؿ لو: متى الساعة ؟ قاؿ: وماذا اعتدت ليا ؟ ىل لؾ دعو 
؟ ىل تنفق مف مالؾ ؟ ىل تأمر بالمعروؼ ؟ ىل تنيى عف المنكر ؟ ىل قدمت شيئًا لؤلمة ؟ ساىمت في رحمؾ

 عمى نشر الحق، ماذا فعمت ؟ بناء مسجد ؟ ساىمت في إعمار مسجد ؟ أعنت
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العطاء كبير جدًا، فمو أف شخًصا مكنو هللا عز وجل مف ىداية إنساف واحد خير لو مف الدنيا وما فييا، لكف 
ىداية حقيقية، أحيانا يجره إلى الجامع جرِّا، وال يعيدىا، أخي أنا أحضرتو، ولكف ىو ما أراد أف يأتي، ىذا يحتاج 

زيارات، يحتاج إلى إقناع، يحتاج إلى معاونة، أف يأتي إلى المسجد حياًء منؾ ليست  إلى تمييدات، يحتاج إلى
ىذه ىي اليداية، جيود متواصمة، منوعة، كثيرة، تقنعو، تدلو، تعينو، تأخذ بيده، تتمطف معو، تقدـ لو ىديًة، 

ؾ، ويأتي معؾ، ويستقر، أما تخدمو في شأف دنياه، تعطيو شيئًا يسمعو، تمقي عميو شيئًا يفيمو، إلى أف يميل إلي
 تعاؿ معي بنوع مف اإليحاء فيذا ال يقدـ وال يؤخر.

 سيدنا عمر ىو الذؼ قاؿ:، حاسبوا أنفسكـ قبل أف تحاسبوا، وزنوا أعمالكـ قبل أف توزف عميكـ.

 السبلـ: في الخبر أنو جاء إلى النبي عميو الصبلة والسبلـ رجل قاؿ: يا رسوؿ هللا، أوصني، فقاؿ عميو الصبلة و 

 ))أمستوص أنت ؟ أنت تسألني أف أوصيؾ، َاؿ: نعـ، َاؿ: إذا ىممت إلى أمر فتدبر عاَبتو((

حدثني أخ مف أياـ عف شخص استيوتو ببلد الغرب، فانتقل إلييا، باع أمبلكو، وأقاـ في عاصمة إحدػ الدوؿ 
وانحرفت بناتو، حينما انحرؼ ىؤالء  الغربية، طبعًا طبيعة الحياة ىناؾ جعمتو ينحرؼ، وبالتالي انحرفت زوجتو،

ما طاؽ ذلؾ نشبت الخبلفات والخصومات إلى أف سكف وحده، وىجر زوجتو، وأوالده، وتفمتوا كما يريدوف، يقوؿ 
لي صديق لو: زرتو يومًا، فإذا قارورة الحميب أماـ الباب، لـ تؤخذ في اليـو الثاني، قارورتاف في اليـو الثالث، 

 الشرطة، اقتحموا البيت، فإذا ىو ميت شر ميتة، وىو يشرب الخمر. ثبلثة قوارير، أخبر

 النبي قاؿ: 

 ))إذا ىممت إلى أمر فتدبر عاَبتو((

أحيانًا اإلنساف تستيويو بعض الببلد، لكف ىل تدبرت مصير بناتؾ، مصير أوالدؾ، ىل تدبرت ساعة لقاء هللا 
ؼ مئتا محطة، مئة وسبعوف، إلى ما بعد صبلة عز وجل ؟ الناس يعيشوف مع ما يستجد، يقوؿ لؾ: أنا عند

 الفجر في قنوات المجارؼ، فإذا جاء ممؾ الموت 
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 فجأًة كيف يمقى هللا عز وجل ؟ قاؿ: يا رسوؿ هللا أوصني، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ 

 : ))أمستوص أنت ؟ أنت تسألني أف أوصيؾ، َاؿ: نعـ، َاؿ: إذا ىممت إلى أمر فتدبر عاَبتو((

 مت مااًل حرامًا، ثـ فضحت عمى صفحات الجرائد ما مصيرؾ ؟ صار أقل مف أدنى مخموؽ.إذا أك

ف كاف غيًا فانتو عنو.  إف كاف رشدًا فأمضو، وا 

 في الخبر: أنو ينبغي لمعاقل أف يكوف لو أربع ساعات، ساعة يحاسب فييا نفسو.

: هللا عز وجل ذكر النفس الموامة مثنيًا عمييا ، أنت إذا ممكت نفًسا لوامة فأنت إنساف مؤمف، أييا اإلخوة األكاـر
المؤمف دائمًا يسأؿ نفسو، لما سيدنا عمر كاف يحرس قافمًة مع سيدنا عبد الرحمف بف عوؼ، وبكى طفل صغير، 
فقاؿ ألمو: أرضعيو، فأرضعتو، ثـ بكى، فقاؿ: أرضعيو، ثـ أرضعتو، ثـ بكى، غضب سيدنا عمر فقاؿ: يا أمة 

ـَ ؟ قالت: ألف عمر السوء أرضعيو، قالت ال  -ولـ تعرؼ أنو عمر  -: وما شأنؾ بنا ؟ إنني أفطمو، قاؿ، ول
يعطينا العطاء إال بعد الفطاـ، أؼ التعويض العائمي، يقولوف: إف سيدنا عمر كاد أف يضرب نفسو، وقاؿ: ويحؾ 

بكاًء حيث لـ يفيـ يا ابف الخطاب، كـ قتمت مف أطفاؿ المسمميف ؟ ولما صمى الفجر في أصحابو صار يبكي 
 أصحابو ماذا قرأ في الصبلة، ربي ىل قبمت توبتي فأىنئ نفسي، أـ رددتيا فأعزييا ؟.
أنا أتمنى عمى كل واحد منكـ أف يكوف لو ساعة يحاسب نفسو، أصبت، أخطأت، ىل عممت عمبًل يرضي هللا، 

وىا انحرفت عف مسارىا الصحيح أـ يغضبو ؟ ىذه مف أرقى الساعات، تصحيح مسار، المركبة الفضائية إذا رأ
 ، يصححوف مسارىا، والمؤمف الصادؽ دائمًا يصحح مساره، ويحاسب نفسو حسابًا عسيرًا، ويحاسب نفسو كل يـو

 يحاسب نفسو عمى كل كممة، وعمى كل سكنة، قاؿ تعالى: 

َئاِت﴾ يِّ  ﴿ِإفه اْلَحَسَناِت ُيْذِىْبَف السه

حح، يتاب منو، الحسنة تمحو السيئة، يمكف أف تعيف أخاؾ، يمكف أف مف فضل هللا عمينا في الدنيا الخطأ يص
تدفع صدقة، يمكف ليذا الذنب أف يمحى بعمل صالح، ىذا معنى: لمعاقل ساعة ينبغي أف يحاسب نفسو، قاؿ 

 تعالى:
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ـْ ُتْفِمُحوَف﴾  ﴿َوُتوُبوا ِإَلى َّللاهِ َجِميعًا َأيَُّيا اْلُمْؤِمُنوَف َلَعمهُك

 [31: ] سورة النور

 التوبة نظر لمفعل بعد الفراغ منو بالندـ عميو، النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 

 ))إني ْلستغفر هللا تعالى، وأتوب إليو في اليـو مئة مرة((

مئة مرة يستغفر، لذلؾ قاؿ بعضيـ: المنافق يبقى في حالو أربعيف عامًا، والمؤمف يتبدؿ حالو في اليـو أربعيف 
طمئف، ثـ يقمق، ثـ يرجو، ثـ يخاؼ، ثـ يتوسل، ثـ يستغفر، ثـ يناجي، يتبدؿ حالو لشدة اىتمامو مرة، أحيانًا ي

 بنفسو وبآخرتو في اليـو أربعيف مرة.

 قاؿ تعالى في المحاسبة:

ـْ ُمْبِصُروَف﴾ ُروا َفِإَذا ُى ْيَطاِف َتَذكه ـْ َطاِئٌف ِمَف الشه ُي  ﴿ِإفه الهِذيَف اتهَقْوا ِإَذا َمسه

 [201ورة األعراؼ: ] س

المعنى: في تذكر، وأنا لي كممة مشيورة: ليس العار أف تخطئ، ليس العار أف تجيل، العار أف تبقى مخطئًا، 
 والعار أف تبقى جاىبًل، كل بني آدـ خطاء.

وكاف عمر رضي هللا عنو يضرب قدميو بالدرة، يعني بالسوط، إذا جنو الميل، ويقوؿ لنفسو: ماذا عممت اليـو ؟ 
انظر إلى التاجر إذا كاف بائعًا صغيرًا، يفتح الدرج، كـ الغمة ؟ يقوؿ: ثبلثة آالؼ، أربعة آالؼ، خمسة آالؼ، إذا 
كاف البيع مفرًقا أو مجموًعا، المبيعات اثنا عشر ألفا، إذا كاف تاجر جممة يسأؿ المحاسب: حجـ مبيعاتنا كـ في 

ات، والمؤمف الصادؽ ييمو حجـ أعمالو الصالحة التي يسرىا ىذا الشير، فكل إنساف بالتجارة ييمو حجـ المبيع
 هللا لو.

وقاؿ بعضيـ: ال يكوف العبد مف المتقيف حتى يحاسب نفسو أشد مف محاسبة شريؾ بخيل مادؼ قاسي يعبد 
 الدرىـ والدينار، كيف يحاسب شريكو عمى الدقيقة أدؽ الحساب.
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 سب نفسو أشد مف محاسبة شريؾ بخيل لشريكو.وقاؿ بعضيـ: ال يكوف العبد مف المتقيف حتى يحا

عف السيدة عائشة أف أباىا رضي هللا عنو قاؿ ليا مرة عند الموت: ما أحد الناس أحب إلي مف عمر، ثـ قاؿ 
 ليا: كيف قمت ؟ أعادت عميو ما قاؿ، قاؿ: ما أحد أعز عمي مف عمر، أما أحب مف عمر فا هلالج لج.

ا نحف، أبو طمحة شغمو طائر في صبلتو، فبعد أف صمى جعل بستانو صدقة  لمصحابة أفعاؿ ال نقوػ عميي
 تعالى ندمًا عمى ما فعل، ورجاء العوض مما فاتو.

 ىناؾ مؤمف إذا كانت صبلتو لـ تعجبو يعيدىا، إذا كاف في الفاتحة غير مقبل عمى هللا بيا يعيدىا.

طب، قيل لو: يا أبا يوسف قد كاف في بيتؾ وغممانؾ ابف سبلـ كاف وجييًا مف وجياء قومو، حمل حزمًة مف الح
 ما يكفيؾ ىذا، قاؿ: أردت أف أجرب نفسي ىل تنكره ؟

مرة يقوؿ سيدنا عمر، وىو يخطب، وفي أروع موقف مف خطابتو، خاطب نفسو فقاؿ: كنت عميًرا فأصبحت، 
ما سألوه بعد الخطبة، قاؿ: عمر، فأصبحت أمير المؤمنيف، ما فيـ أصحابو ما عبلقة ىذا الكبلـ بخطبتو، فم

 جاءتني نفسي، قالت لي: ليس بينؾ وبيف هللا أحد، أؼ

 أنت قمة المجتمع، فأردت أف أعرفيا نفسيا.

وفي رواية ثانية في أثناء خطبتو في مكاف دقيق قاؿ: كنت راعيًا ترػ الغنـ عمى قراريط ألىل مكة، ما عبلقة 
اءتني نفسي فقالت: ليس بينؾ وبيف هللا أحد، فأردت أف أعرفيا راعي قراريط، واآلف خميفة المسمميف، قاؿ: ج

 حجميا.

نما خّف الحساب عمى قـو حاسبوا أنفسيـ في  اإلماـ الحسف يقوؿ: المؤمف قواـ عمى نفسو، يحاسبيا  تعالى، وا 
 الدنيا.

تير كميا جاىزة، إذا حاسب اآلف في الدنيا إذا توقع اإلنساف أف يكوف عنده موظف تمويف فكل المواد مسعّرة، والفوا
نفسو، ودخل فجأًة الموظف، أما الذؼ ما حاسب نفسو تأتيو خمس مخالفات، عشر مخالفات، فكمما حاسبت 

 نفسؾ حسابًا عسيرًا كاف حسابؾ يـو القيامة يسيرًا.
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نؾ لمف حاجتي، ولكف ىييات، حيل بيني  وبينؾ، المؤمف يفاجئو الشيء يعجبو، فيقوؿ: وهللا إنؾ لتعجبني، وا 
وىذا حساب قبل العمـ، ثـ قاؿ: فيفرط في شيء فيرجع إلى نفسو، فيقوؿ: ماذا أردت بيذا ؟ وهللا ألعذر بيذا، 

 وهللا ال أعود إليو أبدًا.

عندنا حساباف، حساب قبل العمـ، وحساب بعد العمل، قبل أف تقدـ عمى عمل حاسب نفسؾ ىل يرضي هللا ؟ 
و، عندنا حساب بعد العمل، وطف نفسؾ عمى حسابيف، قبل العمل حساب، إنساف فعل ىذا العمل دوف أف ينتب

 وبعد العمل حساب.

مرة سيدنا أنس بف مالؾ سمع عمر بف الخطاب رضي هللا عنو، وقد خرج حتى دخل حائطًا، أؼ بستاف فسمعتو، 
 تتقيف هللا، أو ليعذبنؾ.يقوؿ، وبيني وبينو جدار، وىو في البستاف عمر بف الخطاب أمير المؤمنيف: بخ بخ، وهللا ل

قاؿ مالؾ بف دينار: رحـ هللا عبدًا قاؿ لنفسو: ألست صاحبة كذا ؟ ذكرىا بماضييا، ثـ ذميا، ثـ خطميا، ثـ 
 ألزميا كتاب هللا تعالى، فكاف لو قائدًا، وىذا مف معاتبة النفس.

مساره، إذا غفل اإلنساف عف  اإلنساف يجب أال يناـ قبل أف يحاسب نفسو، إذا حاسب نفسو معنى ذلؾ أنو يصحح
د الخطيف، صار سنتمتًرا، خمسة سنتمترات،  محاسبة نفسو فأخطاؤه تزداد، لو فرضنا زاوية أوليا الفرجة ميمي، مدِّ
متًرا، خمسة أمتار، أؼ زاوية كمما مدد خطوط الزاوية اتسعت الفجوة بيف طرفي الزاوية، اإلنساف إذا أدرؾ نفسو 

 مة جدًا.في البدايات فالقضية سي

 قاؿ بعض العمماء: التقي أشد محاسبة لنفسو مف سمطاف غاشـ، ومف شريؾ شحيح.

وقاؿ إبراىيـ التيمي: مثمت لي نفسي، وأنا في الجنة آكل مف ثمارىا، وأشرب مف أنيارىا، ثـ مثمت لي نفسي وأنا 
فسي: يا نفس أؼ شيء في النار، آكل مف زقوميا، وأشرب مف صديدىا، وأعالج سبلسميا، وأغبلليا، قمت لن
 تريديف ؟ قالت: أريد أف أرد إلى الدنيا فأعمل صالحًا، قمت: أنت في الدنيا فاعممي صالحًا.
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إذا حاسب اإلنساف نفسو، وىو حي فالقضية سيمة جدًا، إنساف اشترػ قبرًا، وجمس فيو كل خميس يتمو قولو 
 تعالى: 

 حًا﴾( َلَعمِّي َأْعَمُل َصالِ 99﴿َربِّ اْرِجُعوِف )

يقوؿ: قومي لقد أرجعناؾ، ما داـ القمب ينبض فالقضية سيمة جدًا، أنت اآلف في الدنيا، في دار عمل ودار توبة، 
نفاؽ الماؿ، باالعتذار،  ودار تصحيح، ودار مغفرة، ودار محو خطايا، كل شيء يصحح، باالستغفار، وا 

تغيير، بعد التثبيت انتيى كل شيء، الدفتر بالمسامحة، كل شيء يصحح، فنحف أكبر نعمة أننا في الدنيا في 
 مفتوح، وبعد أف ختـ، وتقدـ لممالية، انتيى، ال مجاؿ، أما اآلف فالدفتر بيف يديؾ تمحو وتثبت.

 –قاؿ بعضيـ وقد صحب األحنف بف قيس، قاؿ: كنت أصحبو، فكاف في صبلتو يدعو، ويقوؿ: يا حنيف 
ما حممؾ عمى ما صنعت يـو كذا ؟ يسمونو الحوار النفسي، ما حممؾ عمى ما صنعت يـو كذا، و  -تصغير لو 

 أنا أعتقد أف اإلنساف إذا نمت محادثتو لنفسو ىذا مف عبلمة سعادتو.

الحوار اليومي ترػ اإلنساف يسافر إلى بمد وحده، مف دمشق إلى حمب، ماذا يفعل، ىو في حديث نفس، لو أمكف 
ة، أذىب، ال أذىب، اآلف ارجع، ماذا أفعل في البيت ؟ مع أف يسجل خاطرتو لكانت في مئة صفحة، مئتي صفح

أوالده، بعممو، بتجارتو، ىذا حديث النفس، لو استبدلنا طبعًا أكثر موضوعاتو دنيوية، لو استبدلنا حديث النفس 
بمحاسبة النفس، وتقييـ عمميا، تفحص النية، تفحص اليدؼ، فاإلنساف يرقى رقيًا سريعًا، فاألولى باإلنساف 

 ض أف تكوف خواطره خواطر دنيوية ال معنى ليا يجعل خواطره حسابًا عسيرًا لنفسو، قبل أف يحاسب.عو 
 قاؿ بعضيـ: رحـ هللا امرؤًا حاسب نفسو قبل أف يصير الحساب عمى غيره.

تقيـ مف اإلنساف يتدرب، أما إذا قدـ امتحاًنا فما عاد يقّيـ نفسو، غيره يقّيمو، لما كتب في االمتحاف فيذه الورقة 
قبل مصحح، أما في أثناء العاـ الدراسي يكتب، ويقيـ بنفسو، ويعيد، ويحسف، ويتبلفى الخطأ، ىذا كمو ضمف 

 إمكاناتو. 
 قاؿ بعضيـ: رحـ هللا امرؤًا حاسب نفسو قبل أف يصير الحساب عمى غيره.
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كيالو، رحـ هللا نظر في ميزانو، رحـ رحـ هللا امرأ أخذ بعناف عممو، فنظر ماذا يريد بو، رحـ هللا امرؤًا نظر في م
هللا امرؤًا، فما زاؿ يقوؿ ىذا حتى أبكاني، مقياسؾ مادؼ أو معنوؼ، أو روحي، تقيـ الناس بما عندىا مف متاع 
الحياة الدنيا، أـ بما عندىا مف متاع، وعمـ ؟ انظر إلى مكيالؾ، وانظر إلى الميزاف، وانظر إلى بواعث العمل، 

 ف تحاسب.وحاسب نفسؾ قبل أ

نحف انطمقنا أوؿ الدرس أف التفوؽ أف تجمع بيف غذاء العقل وغذاء النفس، وضبط السموؾ، الديف كميات ثبلث، 
كمية عقمية، غذاؤىا العمـ، وكمية نفسية غذاؤىا العمـ، وكمية نفسية غذاؤىا الذكر، وكمية سموكية غذاؤىا أو 

لثبلثة تفوؽ، أما إذا اعتنى بواحدة وأىمل الثانية، والثالثة ضبطيا الشرع، واإلنساف إذا تحرؾ عمى ىذه الخطوط ا
 تطرؼ، وغالى، ووقع في الغمو.

الفكرة الثانية: أف محاسبة النفس، ومحبة هللا عز وجل ىي حقيقة الجانب العاطفي، والجانب النفسي في الديف، 
المانع الدقيق: اتباع رسوؿ هللا  وأوؿ شيء قمتو تذكيرًا لمف لـ يحضر في أوؿ الدرس المحبة بتعريفيا الجامع

 ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ تعالى:

ـْ﴾ ُ َوَيْغِفْر َلُك ـُ َّللاه َ َفاتهِبُعوِني ُيْحِبْبُك ـْ ُتِحبُّوَف َّللاه  ﴿َُْل ِإْف ُكْنُت

 [31] سورة آؿ عمراف: 

 المحبة: دواـ ذكر هللا عز وجل:

  ِذْكرًا َكِِيرًا﴾﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اْذُكُروا َّللاهَ 

 [41] سورة األحزاب: 

 والمحبة: إيثار المحبوب فيما يحب ويرضى عمى ما تحب النفس وترضى.
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: أرجو هللا سبحانو وتعالى أف نتوازف إذا مؤلنا عقمنا عممًا يجب أف نمؤل قمبنا ذكرًا، اإلنساف  أييا اإلخوة األكاـر
اإلنساف المتصل با يسعد بيذه الصمة، وال أبالغ إذا قمت: لعل ىذه  المتصل با ىذا إنساف ينتشي بيذه الصمة،

الصمة ىي جوىر الديف، ولعل ىذه الصمة أكبر ثمرة مف ثمار الديف، واإلنساف الموصوؿ يسعد أيما سعادة، 
 واإلنساف المقطوع يشقى أيما شقاء.

 والحمد  رب العالميف 
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 يث شريفة تبدأ بكممة ما مف .....( : أحاد 027 - 060الدرس )

 19-11-1995لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف .

ث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولكف ىذه الطائفة ال يجمعيا موضوع واحد، بل يجمعيا أييا اإلخوة الكراـ: مع طائفة مف أحادي
 بدء واحد، فيناؾ أحاديث كثيرة تبدأ بقوؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: َما ِمْف .

فيد وقبل أف نتابع، ونذكر بعض ىذه األحاديث ينبغي أف أضع بيف أيديكـ ىذه الحقيقة المغوية، كممة )ِمف( ىنا ت
استغراؽ أفراد النوع، إذا قمت: ما في ىذا المجمس رجل إال ولو تعمق با عز وجل، ىذا معنى، لو أف أحدًا منكـ 
كاف غائبًا ال يشممو ىذا التعميـ، أما إذا قمت: ما مف رجل في ىذا المسجد إال وقمبو معمق با عز وجل، أنا 

ف، فإذا أردت أف تستقصي أفراد النوع فردًا فردًا، إف أردت أال استقصيت كل رواد ىذا المسجد الحاضريف والغائبي
تستثني أحدًا فمؾ أف تستخدـ ىذه الصيغة: )ما مف(، في الحديث الصحيح َعْف ِزرِّ ْبِف ُحَبْيٍش َقاَؿ َأَتْيُت َصْفَواَف 

ـَ َقاؿَ  اٍؿ اْلُمَراِدؼَّ َفَقاَؿ َما َجاَء ِبَؾ ُقْمُت ُأْنِبُط اْلِعْم ـَ َيُقوُؿ: ْبَف َعسَّ  َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـِ ِإَّله َوَضَعْت َلُو اْلَماَلِئَكُة َأْجِنَحَتَيا ِرًضا ِبَما يَ   ْصَن َُ حتى يرج َ(())َما ِمْف َخاِرٍج َخَرَج ِمْف َبْيِتِو ِفي َطَمِب اْلِعْم

 ] أحمد، الدارمي، ابف ماجو [

ف يخرج مف بيتو ليشترؼ حاجات، ليداـو في وظيفتو، ليتاجر، ليزور صديقًا ليستمتع، ليروح عف نفسو، أما اإلنسا
 حينما تخرج مف بيتؾ في طمب العمـ فأنت اآلف لؾ وضع خاص، 
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 ))ِإَّله َوَضَعْت َلُو اْلَماَلِئَكُة َأْجِنَحَتَيا ِرًضا ِبَما َيْصَن َُ حتهى َيْرِج ََ((

 عف ىذا العمل، وأما معنى قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ:  المبلئكة راضية

 ))ِإَّله َوَضَعْت َلُو اْلَماَلِئَكُة((

أؼ يسرت أموره، ألف الذؼ في المسجد حوائجو مقضية، ىـ في مساجدىـ، وهللا في حوائجيـ، ومف اشتغل بذكر 
أعطي السائميف، وأنت في بيت هللا في ذمة  هللا كفاه هللا كل ُمْؤنة، ومف شغمو ذكرؼ عف مسألتي أعطيتو فوؽ ما

هللا، هللا معؾ في بيت هللا، وىو خميفتؾ في بيتؾ وأوالدؾ وأىمؾ، إنساف في طمب العالـ، إنساف يبتغي مرضاة هللا 
 عز وجل،

ـِ ِإَّله َوَضَعْت َلُو اْلَماَلِئَكُة َأْجنِ   َحَتَيا ِرًضا ِبَما َيْصَن َُ حتى يرج ََ(())َما ِمْف َخاِرٍج َخَرَج ِمْف َبْيِتِو ِفي َطَمِب اْلِعْم

فيذا الخروج إلى أف تعود أنت في رعاية هللا، وهللا خميفتؾ في بيتؾ وأوالدؾ وأىمؾ، وحوائجؾ مقضية، وكممة ما 
مف خارج أؼ إف أّؼ خروج مف البيت في طمب العمـ، أّؼ خروج ولو ذىبت إلى صديق يعممؾ التجويد، ىذا 

لتتعمـ أحاديث رسوؿ هللا، تفسير كتاب هللا، سيرة رسوؿ هللا، أحكاـ الفقو، ما مف خروج خروج في طمب العمـ، 
تخرجو مف بيتؾ في سبيل طمب العمـ إال وضعت لؾ المبلئكة أجنحتيا رضا لما تصنع، وضعت لؾ المبلئكة 

 اونة المؤمنيف .أجنحتيا كناية عف رضاىا، وكناية عف عونيا لؾ، وهللا عز وجل يكمف المبلئكة أحيانًا بمع

حديث آخر، كما قمت قبل قميل: ليس ىناؾ موضوع واحد يجمع ىذه األحاديث المختمفة إال أف ىناؾ بدًءا واحًدا 
يجمع ىذه األحاديث، ألف بعض كتب الحديث مرتبة وفق حروؼ المعجـ، وىذا الكتاب، الجامع الصغير مف ىذه 

 ؼ المعجـ .الكتب التي رتبت فييا األحاديث الشريفة وفق حرو 

 : ـَ  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْنَيا َواآْلِخرَ  ي َأْسَأُلَؾ اْلُمَعاَفاَة ِفي الدُّ ـه ِإنِّ  ِة(())َما ِمْف َدْعَوٍة َيْدُعو ِبَيا اْلَعْبُد َأْفَضَل ِمْف المهُي

 ] ابف ماجو [ 
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 : العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الديف والدنيا و اآلخرة .يوجد دعاء آخر

 أؼ السبلمة مطمب أساسي لكل إنساف .

 : ـَ  َعْف َأِبي َبْكَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ ِلَصاِحِبِو اْلُعُقوَبَة  َل َّللاه ِخُر َلُو ِفي اآْلِخَرِة ِمْف اْلَبْغِي َوََِطيَعِة ))َما ِمْف َذْنٍب َأْجَدُر َأْف ُيَعجِّ ْنَيا َم ََ َما َيده ِفي الدُّ
ـِ(( ح  الره

 ] الترمذؼ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [

أؼ اآلخرة دار جزاء، دار عقاب، دار حساب، لكف ىناؾ ذنوب يعذب صاحبيا في الدنيا قبل اآلخرة، بل إف 
 ومرة في اآلخرة: المذنب يعذب مرتيف، مرة في الدنيا

ِخُر َلُو ِفي اآْلِخرَ  ْنَيا َم ََ َما َيده ُ ِلَصاِحِبِو اْلُعُقوَبَة ِفي الدُّ َل َّللاه ِة ِمْف اْلَبْغِي َوََِطيَعِة ))َما ِمْف َذْنٍب َأْجَدُر َأْف ُيَعجِّ
ـِ(( ح  الره

اجتماعيًا يجعل فمما أمرنا بصمة وقد تحدثنا كثيرًا عف صمة الرحـ، هللا عز وجل جعل في نظاـ اإلسبلـ تكافبًل 
الرحـ، كل إنساف مكفل بأقربائو، بإخوتو، بأوالد أخواتو، بأعمامو، بأوالد أعمامو، إذا تكفل كل منا بمف حولو 
أصبح المجتمع في ضماف، وىذا ىو الضماف االجتماعي اإلسبلمي، واألقربوف أولى بالمعروؼ، واإلنساف ال 

قربائو محاويج، مف يعرفيـ غيرؾ ؟ أنت وحدؾ تعرفيـ، وقمت لكـ مف قبل كثيرًا: تقبل زكاة مالو لآلخريف وفي أ
إف صمة الرحـ كبيرة جدًا، بعضيـ مسخيا إلى أف تطرؽ الباب، وتزور أختؾ لربع ساعة، وترجع، أنا وصمت 

لصحية، أحواليا الدينية، الرحـ، الحقيقة صمة الرحـ تبدأ بالزيارة، وتمر بالتفقد، أؼ تفقد أحواليا المعاشية، أحواليا ا
ثـ تستمر بمعاونتيا ومساعدتيا، ثـ تنتيي بيدايتيا، فصمة الرحـ تبدأ بالزيارة نتابع التفقد، والمساعدة نتابع 

 باليداية، عندئذ نكوف قد وصمنا رحمنا .

آلف كل شخص منا إذا تفقد أىمو في كل الموضوعات، موضوع اليداية، موضوع المساعدة، موضوع تفقد 
 حواؿ، التربية، التوجيو، ىذا شيء خطير جدًا فمذلؾ: األ
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ِخُر َلُو ِفي اآْلِخرَ  ْنَيا َم ََ َما َيده ُ ِلَصاِحِبِو اْلُعُقوَبَة ِفي الدُّ َل َّللاه ِة ِمْف اْلَبْغِي َوََِطيَعِة ))َما ِمْف َذْنٍب َأْجَدُر َأْف ُيَعجِّ
ـِ(( ح  الره

 احذروا البغي العدواف، البغي الظمـ:

ـْ َعَمى َأْنُفِسُكـ ﴿ ﴿يَ   ا َأيَُّيا النهاُس ِإنهَما َبْغُيُك

 [23] سورة يونس: اآلية 

يبدو أف بعض الذنوب ربما ال يعجل لصاحبيا في الدنيا، يدخر عقابيا في اآلخرة، لكف ذنب قطيعة الرحـ، 
ي يعجل لصاحبيا العقوبة ويوجد أحاديث أخرػ تشير إلى عقوؽ الوالديف، عقوؽ الوالديف و قطيعة الرحـ، و لبغ

 في الدنيا .

 و في حديث آخر يقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ:

))ما مف ذنب أجدر أف يعجل هللا تعالى لصاحبو العقوبة في الدنيا م َ ما يدخره لو في اآلخرة مف َطيعة 
ف أعجل الطاعة ِوابًا لصمة الرحـ، حتى إف أىل البيت ليك ونوا فجرة فتنمو أمواليـ، الرحـ، والخيانة، والكذب، وا 

 و يكِر عددىـ إذا تواصموا((

بالمقابل ما مف عمل طيب أسرع ثوابًا في الدنيا مف صمة الرحـ، والعواـ يقولوف: إف الذؼ يصل رحمو يوسع لو 
في رزقو، الناس يعمموف ىذه الحقيقة بالتجربة، بالوقائع، كل إنساف يتفقد أىمو واألقارب واألباعد، ويعينيـ، 

ساعدىـ، ويدعوىـ إلى هللا عز وجل، ويأخذ بيدىـ إليو فيذا اإلنساف مع ىذا العمل الطيب لعل هللا عز وجل وي
ناؿ الجزاء في الدنيا قبل يكافئو في الدنيا قبل اآلخرة، إذًا عمينا باالستقامة عمى أمر هللا، وصمة الرحـ كي ن

 .اآلخرة
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 كاف ردفو ممؾ، وَّل يخمو بشعر ونحوه إَّل كاف ردفو شيطاف(( ))وما مف راكب يخمو في مسيره با وذكره إَّل

ف سمع الغناء فمعو  أحيانًا يسافر إنساف يسمع قرآنًا أـ غناء ؟ إف سمع القرآف فمعو ممؾ يسدده ويحفظو، وا 
 شيطاف، 

 ))ما مف راكب يخمو في مسيره با وذكره((

إلى القرآف، أو يذكر هللا ذكرًا خفيًا، أو يستغفر، أو يدعو، أؼ يذكر هللا في مسيره إما أنو يقرأ القرآف، أو يستمع 
 أو يوحد، أو ييمل، أو يكبر، أؼ يذكر هللا عز وجل .... 

 ))إَّل كاف ردفو ممؾ، وَّل يخمو بشعر ونحوه إَّل كاف ردفو شيطاف((

كندمو عمى ساعة  في أوقات الفراغ ىذه يجب أف تمؤل بذكر هللا، ألف المؤمف يـو القيامة ال يندـ عمى شيء قط
 مرت لـ يذكر هللا فييا .

 : ـَ ِ َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َعْبِد َّللاَّ

َرُع َوُىَو َيِفرُّ  َْ ي َحقه َماِلِو ِإَّله ُجِعَل َلُو َطْوًَا ِفي ُعُنِقِو ُشَجاٌع َأ  ُو َوُىَو َيْتَبُعُو (( ِمنْ ))َما ِمْف َرُجٍل َلُو َماٌؿ ََّل ُيَؤدِّ

 ] النسائي، الترمذؼ، ابف ماجو [

كل إنساف لو ماؿ ال يؤدؼ زكاة مالو إال ُجعل لو طوقًا في عنقو ىذا الماؿ، وىو شجاع أقرع ػ الشجاع الثعباف 
 الكبير المعمر ػ الثعباف إذا عمر سنوات طويمة جدًا أصبح أقرع، فالشجاع األقرع ىو الثعباف المخيف: 

َرُع ))مَ  َْ ي َحقه َماِلِو ِإَّله ُجِعَل َلُو َطْوًَا ِفي ُعُنِقِو ػ ما ىو الطوؽ ػ ُشَجاٌع َأ َوُىَو َيِفرُّ ِمْنُو ا ِمْف َرُجٍل َلُو َماٌؿ ََّل ُيَؤدِّ
 َوُىَو َيْتَبُعُو((

 : ـَ  وَعْف َسْمَماَف َقاَؿ َقاَؿ ِلي َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ـه َيْخُرُج ِمْف َبْيِتِو َحتهى َيْأِتَي اْلُجُمَعَة َوُيْنِصتُ ))مَ  ُر َيْوـَ اْلُجُمَعِة َكَما ُأِمَر ُِ َحتهى َيْقِضَي َصاَلَتُو ِإَّله  ا ِمْف َرُجٍل َيَتَطيه
ََْبَمُو ِمْف اْلُجُمَعِة(( اَرًة ِلَما   َكاَف َكفه

 ] البخارؼ، النسائي، أحمد، الدارمي [

إنساف اغتسل يـو الجمعة، وذىب إلى المسجد، وجمس بأدب جـ، واستمع إلى الخطبة، وأدػ صبلة  شيء جميل،
الجمعة خاشعًا قمبو، وعاد إلى البيت، ىذه الصبلة بيذه السكينة والوقار، وذاؾ اإلخبلص كانت كفارة لما قبميا، 

 ينيما .الجمعة إلى الجمعة، والصبلة إلى الصبلة، ورمضاف إلى رمضاف كفارة لما ب

 ))و ما مف رجل يتعاظـ في نفسو ويختاؿ في مشيتو إَّل لقي هللا تعالى وىو عميو غضباف((

 ألف الكبر يتناقض مع العبودية  عز وجل، وال يدخل الجنة مف كاف في قمبو مثقاؿ ذرة مف كبر، و

 أذَتو عذابي، وَّل أبالي(())الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري فمف نازعني شيئًا منيا َصمتو((، وفي رواية: ))

ـَ َقاَؿ:  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٍ ِمْف النهاِر((  ))َما ِمْف َرُجٍل َيْحَفُظ ِعْمًما َفَيْكُتُمُو ِإَّله ُأِتَي ِبِو َيْوـَ اْلِقَياَمِة ُمْمَجًما ِبِمَجا

 ] ابف ماجو [

لعمـ خيانة، وتبيانو أمانة، وأمانة العمماء التبياف، أمانة األنبياء التبميغ، ىناؾ أمانة التبميغ، وىناؾ الحقيقة كتماف ا
 أمانة البياف، النبي يبمغ، والعالـ ينطق بالحق، وينقل عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما عممو .

وانتيى األمر، في مجمس، في ندوة، في  إذا وجد منكر، وأنت بأسموب لطيف بينت الحقيقة، أؼ أديت ما عميؾ،
سيرة، في نزىة، يوجد منكر قولي، أو منكر عممي، أو مخالفة لمسنة، فإذا سكتت فأنت شريكيـ في ىذا اإلثـ، أما 

 إذا تكممت بأدب ولطف وحكمة فقد أديت ما عميؾ، أما ىذا فقد أدػ ما عميو .
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: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ  ـَ   َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

مها َأْف  ْنَيا َواِ  َل َلُو ِفي الدُّ َ ِبُدَعاٍء ِإَّله اْسُتِجيَب َلُو َفِإمها َأْف ُيَعجه مها َأْف ))َما ِمْف َرُجٍل َيْدُعو َّللاه َخَر َلُو ِفي اآْلِخَرِة َواِ  ُيده
َر َعْنُو ِمْف ُذُنوِبِو ِبَقْدِر َما َدعَ  ََاُلوا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َوَكْيَف َيْسَتْعِجُل ُيَكفه ـٍ َأْو َيْسَتْعِجْل  ََِطيَعِة َرِح ـٍ َأْو  ِْ ـْ َيْدُع ِبِإ ا َما َل

 ََاَؿ َيُقوُؿ َدَعْوُت َربِّي َفَما اْسَتَجاَب ِلي((

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، مالؾ [

 حيي كريـ، يستحيي مف عبده إذا بسط إليو يديو أف يردىما خائبتيف، لكف لو أف أّؼ دعاء لو استجابة، ألف هللا
إجابة الدعاء ليست في صالح المؤمف فا هلالج لج يؤخر االستجابة، فما مف رجل يدعو بدعاء إال استجيب لو، فإما 

ما أف يدخر لو في اآلخرة ما لـ يدع بإثـ، أؼ ما لـ ي طمب معصية، إثًما، مخالفة، أو أف يعجل لو في الدنيا، وا 
قطيعة رحـ، أو يستعجل، يقوؿ: دعوت ربي فما استجاب لي، أؼ لـ يصبر، استعجل، وقاؿ: دعوت ربي فمـ 

 يستجب لي .

 : ـَ  وفي حديث صحيح آخر َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ يُ ))َما ِمْف َرُجٍل َيسْ  ُ َلُو ِبِو َطِريَق اْلَجنهِة َوَمْف َأْبَطَأ ِبِو َعَمُمُو َل َل َّللاه ْسِرْع ِبِو ُمُؾ َطِريًقا َيْطُمُب ِفيِو ِعْمًما ِإَّله َسيه
 َنَسُبُو((

 ] مسمـ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

، والمبلئكة تضع أجنحتيا لؾ، ىذا كما بدأت في أوؿ الدرس: خروجؾ مف البيت إلى المسجد أنت في ذمة هللا
الحديث يتمـ ذاؾ الحديث، وىذا الطريق ينتيي بؾ إلى الجنة، الطريق مف بيتؾ إلى المسجد لطمب العمـ ىذا 

 الطريق لو تتمة، ينتيي بؾ إلى الجنة،

ُ َلُو بِ  َل َّللاه ـْ ُيْسِرْع ِبِو ))َما ِمْف َرُجٍل َيْسُمُؾ َطِريًقا َيْطُمُب ِفيِو ِعْمًما ِإَّله َسيه ِو َطِريَق اْلَجنهِة َوَمْف َأْبَطَأ ِبِو َعَمُمُو َل
 َنَسُبو((
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 وكما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))أنا جد كل تقي و لو كاف عبدًا حبشيًا ((

يماف ال قيمة ليا إطبلقًا، إال أف النسب إذا أضيف إلى اإليماف واالستقامة كا ف قضية النسب مف دوف استقامة وا 
تاجًا لممؤمف، كاف عميو الصبلة والسبلـ ذا نسب، أما النسب فييدر حينما ال يستقيـ اإلنساف عمى أمر هللا، هللا 

 عز وجل يقوؿ:

 ( ﴾2( َما َأْغَنى َعْنُو َماُلُو َوَما َكَسَب )0﴿َتبهْت َيَدا َأِبي َلَيٍب َوَتبه )

 ] سورة المسد [

 و قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ:وىناؾ نسب قصير يشمل كل المؤمنيف، وى

 ))أنا جد كل تقي و لو كاف عبدًا حبشيًا، و آؿ دمحم كل تقي، كل تقي مف آؿ دمحم((

 ))ما مف رجل يصمي عمّي مئة إَّل غفر لو((

 نحف اتفقنا أف الورد:

 ))إني ْلستغفر هللا في اليـو مئة مرة((

مرة، وقاؿ: ال إلو إال هللا وحده ال شريؾ لو مئة مرة جمع فإذا استغفر اإلنساف مئة مرة، وصمى عمى النبي مئة 
 أفضل الذكر، االستغفار والتوحيد والصبلة عمى النبي عميو الصبلة والسبلـ .

ـَ َأنَُّو َقاَؿ:   َعْف َأِبي ُأَماَمَة َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ا َفْوَؽ َذِلَؾ ِإَّله َأَتى َّللاهَ َعزه َوَجله َمْغُموًَّل َيْوـَ اْلِقَياَمِة َيُدُه ِإَلى ُعُنِقِو َفكهُو ِبرُُّه َأْو ))َما ِمْف َرُجٍل َيِمي َأْمَر َعَشَرٍة َفمَ 
ُلَيا َماَلَمٌة َوَأْوَسُطَيا َنَداَمٌة َوآِخُرَىا ِخْزٌي َيْوـَ اْلِقَياَمِة (( ُِْمُو َأوه  َأْوَبَقُو ِإ

 ] أحمد [
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نصافو وعدلو، أوثقو إثمو: أؼ اليداف توثقاف إذا كاف آثمًا، وتطمقاف حديث دقيق، فكو حسانو وا  : أؼ فؾ قيده بره وا 
إذا كاف بارًا، أوؿ ىذه الوالية مبلمة، فاإلنساف إذا ولي أمر عشرة، أحيانًا يكوف رئيس دائرة تحت إمرتو ربع 

ي أف ينصفيـ، ينبغي أال يقرب أحدىـ دوف الموظفيف ينطبق عميو ىذا الحديث، ينبغي أف يعامميـ بالعدؿ، ينبغ
 اآلخر، ينبغي أال يكمفيـ ما ال يطيقوف، ىكذا .

ىناؾ مسؤولية كبيرة، والذؼ يمي أمر عشرة مسؤوؿ مسؤولية كبيرة، والسائل ىو هللا عز وجل، وقد قاؿ عمر 
ـْ تص ـَ ل  مح ليا الطريق يا عمر ؟( .رضي هللا عنو: )و هللا لو أف بغمة في العراؽ تعثرت لحاسبني هللا عنيا ل

 ))ما مف ساعة تمر بابف آدـ لـ يذكر هللا فييا إَّل حسر عمييا يـو القيامة((

ندـ أشد الندـ، ألف اإلنساف بضعة أياـ، كمما انقضى يـو انقضى بضع منو، وىذا الوقت يمضي سريعًا، فإذا 
ف استيمك ف عصيت هللا فيو مؤلتو بعمل ينفعؾ بعد مضي الوقت فأنت مف أسعد الناس، وا  تو فأنت أندـ الناس، وا 

 أنت أخسر الناس .

ـَ َقاَؿ:  ْرَداِء َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َأِبي الدَّ

َقُل ِفي اْلِميَزاِف ِمْف ُحْسِف اْلُخُمِق(( ِْ  ))َما ِمْف َشْيٍء َأ

 ] الترمذؼ، أبو داود، أحمد [

كمو، يكاد اإليماف بالتعريف الجامع المانع يكوف حسف الخمق، ويكاد اليدؼ مف أؼ حسف الخمق ذىب بالخير 
التديف حسف الخمق، وحسف الخمق ثمف الجنة، وأكمل المؤمنيف إيمانًا أحسنيـ خمقًا، وأكمل المسمميف إسبلمًا 

 أحسنيـ خمقًا، وحسف الخمق ذىب بالخير كمو، لذلؾ: 

َقُل ِمْف ُحْسِف اْلُخُمِق(())َما ِمْف َشْيٍء ُيوَض َُ ِفي اْلِمي ِْ  َزاِف َأ

ـَ َيُقوُؿ:   َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ُ َلُو ِبَيا َحَسَنًة َأْو ُحطهْت عَ  ْوَكِة ُتِصيُبُو ِإَّله َكَتَب َّللاه  ْنُو ِبَيا َخِطيَئٌة(())َما ِمْف َشْيٍء ُيِصيُب اْلُمْؤِمَف َحتهى الشه

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، أحمد، مالؾ [

 المصائب لممؤمف كفارات و لغير المؤمف عقوبات، المؤمف: 

ُ َلُو ِبَيا َحَسَنًة َأْو ُحطهْت َعنْ  ْوَكِة ُتِصيُبُو ِإَّله َكَتَب َّللاه  ٌة((ُو ِبَيا َخِطيئَ ))َما ِمْف َشْيٍء ُيِصيُب اْلُمْؤِمَف َحتهى الشه

 ىذا الحديث لممؤمف يمؤل قمبو رضا، قاؿ: مالؾ يا بنيتي ؟ قالت: حمى لعنيا هللا، فقاؿ عميو الصبلة و السبلـ: 

 ))َّل تمعنييا يا بنيتي، فوالذي نفس دمحم بيده َّل تدع المؤمف وعميو مف ذنب((

 شخص مرض، أصيب بوعكة، أصابتو شوكة، جرح، وقع كسرت بعض عظامو: 

ُ َلُو ِبَيا َحَسَنًة َأْو ُحطهْت َعْنُو ِبَيا َخطِ ))َما ِمْف شَ  ْوَكِة ُتِصيُبُو ِإَّله َكَتَب َّللاه  يَئٌة ((ْيٍء ُيِصيُب اْلُمْؤِمَف َحتهى الشه

ـَ َيُقوُؿ:   َعْف َأِبي ُبْرَدَة َعْف ُمَعاِوَيَة َقاَؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َئاِتِو(( ))َما ِمفْ  ُ َعْنُو ِبِو ِمْف َسيِّ َر َّللاه  َشْيٍء ُيِصيُب اْلُمْؤِمَف ِفي َجَسِدِه ُيْؤِذيِو ِإَّله َكفه

 ] أحمد [

: ـَ  وَعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َئا))َما ِمْف َشْيٍء ُيِص  ُ ِبِو َعْنُو َسيِّ ُـّ َيُيمُُّو ِإَّله ُيَكفُِّر َّللاه  ِتِو((يُب اْلُمْؤِمَف ِمْف َنَصٍب َوََّل َحَزٍف َوََّل َوَصٍب َحتهى اْلَي

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، أحمد [

 اليـ، الحزف، التعب، النصب، ىذا كمو مكفرات لممؤمف، وفي الحديث القدسي: 
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 أَبض عبدي المؤمف و أنا أحب أف أرحمو إَّل ابتميتو بكل سيئة كاف عمميا سقمًا في ))و عزتي و جاللي َّل
و، أو مصيبة في مالو أو ولده، حتى أبمغ منو مِل الذر، فإذا بقي عميو شيء شددت  جسده، أو إَتارًا في رَز

 عميو سكرات الموت حتى يمقاني كيـو ولدتني أمو((

 لصًا إلى الجنة مباشرة .العبرة أف تصل إلى اآلخرة نظيفًا خا

 ﴿َوَلَسْوَؼ ُيْعِطيَؾ َربَُّؾ َفَتْرَضى﴾

 [5] سورة الضحى: اآلية 

 اإلنساف قد يكوف غير راض، لكف المؤمف يتفاءؿ، لكف الرضا الحقيقي حينما ترػ مقامؾ في الجنة:

 ﴿َوَلَسْوَؼ ُيْعِطيَؾ َربَُّؾ َفَتْرَضى﴾

 [5] سورة الضحى: اآلية 

ـَ َيُقوُؿ: َعْف َأِبي الدَّ   ْرَداِء َقاَؿ َسِمْعُت النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

فه َصاِحَب ُحْسِف اْلُخُمِق َلَيْبُمُغ ِبِو َدرَ  َقُل ِمْف ُحْسِف اْلُخُمِق َواِ  ِْ َجَة َصاِحِب ))َما ِمْف َشْيٍء ُيوَض َُ ِفي اْلِميَزاِف َأ
اَلِة(( ـِ َوالصه ْو  الصه

 داود [ ] الترمذؼ، أبو

اِج فَ  َبْيِر ْبِف َعِدؼٍّ َقاَؿ: َدَخْمَنا َعَمى َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َفَشَكْوَنا ِإَلْيِو َما َنْمَقى ِمْف اْلَحجَّ  َقاَؿ: َعْف الزُّ

ـْ َص  ـْ َسِمْعُت َىَذا ِمْف َنِبيُِّك ـٍ ِإَّله الهِذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنُو َحتهى َتْمَقْوا َربهُك (())َما ِمْف َعا ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه  مهى َّللاه

 ] البخارؼ، الترمذؼ، أحمد [

الخط البياني لمبشرية ىابط، أؼ نحف قبل عشر سنوات لـ يكف في العالـ الفساد الذؼ في ىذه اآلف، وقبل عشريف 
 عامًا لـ يكف كما ىو قبل عشر سنوات، لذلؾ: 
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ـٍ ِإَّله الهِذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنوُ  (( ))َما ِمْف َعا ـْ  َحتهى َتْمَقْوا َربهُك

ـَ َقاَؿ:   َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُجُل ُمْؤِمًنا َوُيْمِسي َكاِفًرا َوُيْمِسي مُ  ـِ ُيْصِبُح الره َكاِفًرا َيِبي َُ ْؤِمًنا َوُيْصِبُح ))َباِدُروا ِباْْلَْعَماِؿ ِفَتًنا َكِقَط َِ المهْيِل اْلُمْظِم
ِميٍل(( ْنَيا ََ  ِديَنُو ِبَعَرٍض ِمْف الدُّ

 ] مسمـ، الترمذؼ، أبو داود، أحمد [

أؼ يتعمق بأجيزة حديثة، أجيزة استقباؿ فضائية، تجد أنو قمب مئة وثمانيف درجة، ترؾ الصبلة، في الخمسيف مف 
 عمره ترؾ الصبلة، انغمس بعالـ آخر .

ْيِف َقاَلْت َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيوِ عف ُمَحمَُّد ْبُف َعِميٍّ  اُف َفِقيَل َلَيا َما َلِؾ َوِلمدَّ ـَ  َقاَؿ َكاَنْت َعاِئَشُة َتدَّ َوَسمَّ
 َيُقوُؿ: 

 َفَأَنا َأْلَتِمُس َذِلَؾ اْلَعْوَف(( ))َما ِمْف َعْبٍد َكاَنْت َلُو ِنيهٌة ِفي َأَداِء َدْيِنِو ِإَّله َكاَف َلُو ِمْف َّللاهِ َعزه َوَجله َعْوفٌ 

 ] أحمد [ 

 أؼ مف أخذ أمواؿ الناس يريد أداءىا أدػ هللا عنو، ومف أخذ أمواؿ الناس يريد إتبلفيا أتمفو هللا .

: ـَ ْرَداِء َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َأِبي الدَّ

ـٍ  ٍِْل(( ))َما ِمْف َعْبٍد ُمْسِم ََاَؿ اْلَمَمُؾ َوَلَؾ ِبِم  َيْدُعو ِْلَِخيِو ِبَظْيِر اْلَغْيِب ِإَّله 

 ] مسمـ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [

اإلنساف أحيانًا لو أخ مؤمف يحبو حبًا جمًا، فمف شدة حبو وتعمقو بو يدعو لو بظير الغيب، إذا سافر يقوؿ: يا 
يا رب أعنو عمى النجاح، فيذا الدعاء لممؤمف بظير الغيب ال يرد،  رب وفقو، إذا تاجر: يا رب وفقو، إف درس:

 لكف ىنا في الحديث: 
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ٍِْل(( ََاَؿ اْلَمَمُؾ َوَلَؾ ِبِم  ))ِإَّله 

 فأّؼ دعاء تدعو بو ألخيؾ بظير الغيب يقوؿ لؾ الممؾ: 

 ))ولؾ مِل ذلؾ((

ـِ اْلَفَزاِرؼِّ َقاَؿ َسِمْعُت َعمِ  يِّا َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َيُقوُؿ ُكْنُت َرُجبًل ِإَذا َسِمْعُت ِمْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعْف َأْسَماَء ْبِف اْلَحَك
َثِني َأَحٌد ِمْف َأْصَحاِبِو  َذا َحدَّ ـَ َحِديًثا َنَفَعِني َّللاَُّ ِمْنُو ِبَما َشاَء َأْف َيْنَفَعِني َواِ  ْقُتُو  اْسَتْحَمْفُتُو َفِإَذا َحَمفَ َعَمْيِو َوَسمَّ ِلي َصدَّ

َثِني َأُبو َبْكٍر َوَصَدَؽ َأُبو َبْكٍر َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َأنَُّو َقاَؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ  ـَ َيُقوُؿ: َقاَؿ َوَحدَّ   َعَمْيِو َوَسمَّ

ـه َيُقوـُ َفُيَصمِّ  َََرَأ َىِذِه ))َما ِمْف َعْبٍد ُيْذِنُب َذْنًبا َفُيْحِسُف الطُُّيوَر ُِ ـه  ُ َلُو ُِ ـه َيْسَتْغِفُر َّللاهَ ِإَّله َغَفَر َّللاه ي َرْكَعَتْيِف ُِ
َ ِإَلى آِخِر اآْلَيِة(( ـْ َذَكُروا َّللاه  اآْلَيَة َوالهِذيَف ِإَذا َفَعُموا َفاِحَشًة َأْو َظَمُموا َأْنُفَسُي

 ] الترمذؼ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [

 كمـ كممة، حالت منو التفاتة فقاـ، وتوضأ، وصمى ركعتيف، واستغفر هللا إال غفر هللا لو .شيء جميل، غمط، ت

ـَ َيُقوُؿ:  َعْف اْلَحَسِف َقاَؿ: ِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ َرِعيهًة َيُموُت َيْوـَ َيُموُت وَ  ُ َعَمْيِو اْلَجنهَة(())َما ِمْف َعْبٍد َيْسَتْرِعيِو َّللاه ـَ َّللاه  ُىَو َغاشٌّ ِلَرِعيهِتِو ِإَّله َحره

 ] البخارؼ، مسمـ، أحمد، الدارمي [

معمـ مدرسة عنده خمسوف طالبًا، ىؤالء رعيتو، طبيب بمستشفى المرضى رعيتو، موظف في دائرتو الموظفوف 
 الذيف بإمرتو ىـ رعيتو،

ُ َعَمْيِو اْلَجنهة(())فما ِمْف َعْبٍد َيْسَتْرِعيِو َّللاهُ  ـَ َّللاه   َرِعيهًة َيُموُت َيْوـَ َيُموُت َوُىَو َغاشٌّ ِلَرِعيهِتِو ِإَّله َحره

وأحيانًا الدرس ال يمقى، ُيقطع، أو ينيي المعمـ الوقت ببل جدوػ، ىكذا متعب، يريد أال يدرس، اكتبوا ىذا السطر 
وع مف أنواع الغش، يوجد أساليب كثيرة يغش بيا اإلنساف مف ىـ مئة مرة، ماذا أخذتـ في ىذه الساعة ؟ ىذا ن

دونو، إما ألنو أقوػ منيـ، أو ألنيـ ال يعمموف، يغشيـ، أحيانًا ىناؾ مدرسوف يمقي أحدىـ الدرس، ويمشي، ال 
الب ال وظيفة، وال مراجعة، وال مذاكرة، وال تفقد، وال يعنيو مف أمر الطبلب شيء إال أف يمقي الدرس ويمشي، الط
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يتعمـ باالستماع، يحتاج إلى تدريب، إلى ممارسة، إلى وظائف، إلى متابعة، إلى تقويـ،فإذا اإلنساف استرعاه هللا 
 عمى رعية يموت يـو يموت وىو غاش لرعيتو حـر هللا عميو الجنة .

َـّ  عف َمْعَداُف ْبُف َأِبي َطْمَحَة اْلَيْعُمِرؼُّ َقاَؿ َلِقيُت َثْوَباَف َفُقْمُت َلوُ  ْثِني َحِديًثا َعَسى َّللاَُّ َأْف َيْنَفَعِني ِبِو َقاَؿ َفَسَكَت ُث َحدِّ
ِ َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ  ُجوِد ّلِلَّ ـَ ُعْدُت َفُقْمُت ِمْثَمَيا َفَسَكَت َثبَلَث َمرَّاٍت َفَقاَؿ ِلي َعَمْيَؾ ِبالسُّ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 َيُقوُؿ:

ُ ِبَيا َدَرَجًة َوَحطه َعْنُو ِبَيا َخِطيَئًة (( ))َما  ِ َسْجَدًة ِإَّله َرَفَعُو َّللاه  ِمْف َعْبٍد َيْسُجُد َّللِه

 ] مسمـ، الترمذؼ، النسائي، ابف ماجو، أحمد [

 كل سجدة لؾ بيا عند هللا عز وجل مرتبة .

ِ َقاَؿ َسِمْعُت َعْبَد َّللاَِّ  ـِ ْبِف ُعَبْيِد َّللاَّ ـَ َقاَؿ:َعْف َعاِص   ْبَف َعاِمِر ْبِف َرِبيَعَة َعْف َأِبيِو َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٍ ُيَصمِّي َعَميه ِإَّله َصمهْت َعَمْيِو اْلَماَلِئَكُة َما َصمهى َعَميه َفْمُيِقله اْلَعْبُد ِمْف َذلِ   َؾ َأْو ِلُيْكِِْر(())َما ِمْف ُمْسِم

 جو [] ابف ما

 أؼ ليكثر مف صبلتو عمى النبي عميو الصبلة والسبلـ .

ـٍ َأنَُّو َشِيَد َعَمى َأِبي ُىَرْيَرَة َوَأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َأنَُّيَما َشِيَدا َعَمى رَ  ـَ َعْف اأْلََغرِّ َأِبي ُمْسِم ُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 َأنَُّو َقاَؿ:

ِكيَنُة وَ ))َما ِمْف ََ  ـْ السه ْحَمُة َوَنَزَلْت َعَمْيِي ـْ الره ـْ اْلَماَلِئَكُة َوَغِشَيْتُي ْت ِبِي ـٍ َيْذُكُروَف َّللاهَ ِإَّله َحفه ُ ِفيَمْف ْو ـْ َّللاه َذَكَرُى
 ِعْنَدُه((

 ] الترمذؼ، ابف ماجو [

 مييـ السكينة أؼ الطمأنينة .حفت بيـ المبلئكة أؼ حفظتيـ، غشيتيـ الرحمة أؼ ىذا السرور بالقمب، نزلت ع
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: ـَ  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ِِْل ِجيَفِة ِحَماٍر َوَكاَف لَ  ََاُموا َعْف ِم َ ِفيِو ِإَّله  ـٍ َيُقوُموَف ِمْف َمْجِمٍس ََّل َيْذُكُروَف َّللاه ََْو ـْ َحْسَرًة (())َما ِمْف   ُي

 ] الترمذؼ، أبو داود، أحمد [

كل شخص ينتبو إذا سير مع أصدقائو، مع أقربائو، يجب أف تذكر هللا، يجب أف تذكرىـ با، ذكرىـ بآياتو، 
 ذكرىـ بكتابو، برسولو، بسيرة رسولو، بأمره و نييو، ذكرىـ باآلخرة، البد مف تذكيرىـ با .

 لنبي عميو الصبلة والسبلـ:وىذا الحديث الشريف الصحيح مف دالئل نبوة ا

ـَ َعْف اْلَعْزِؿ َفقَ   اَؿ: َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َسِمَعُو َيُقوُؿ ُسِئَل َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َيْمَنْعُو(( ُ َخْمَق َشْيٍء َل َذا َأَراَد َّللاه  ))َما ِمْف ُكلِّ اْلَماِء َيُكوُف اْلَوَلُد َواِ 

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، النسائي، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، مالؾ، الدارمي [

 ؟واحد، كيف عرؼ النبي ىذه الحقيقةأؼ بالمقاء الزوجي يكوف خمسمئة مميوف حويف، البويضة تحتاج إلى حويف 

ُ َخْمَق َشْيءٍ  َذا َأَراَد َّللاه ـْ َيْمَنْعُو(( ))َما ِمْف ُكلِّ اْلَماِء َيُكوُف اْلَوَلُد َواِ   َل

 : ـَ  َعْف َأَنٍس َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٍ َيْزَرُع َزْرًعا َأْو َيْغِرُس َغْرًسا َفَيْأُكُل ِمْنُو َطْيٌر َأْو ِإْنَساٌف َأْو َبِييَمٌة ِإَّله َكافَ  ٌََة (())َما ِمْف ُمْسِم   َلُو ِبِو َصَد

 مسمـ، الترمذؼ، أحمد [] البخارؼ، 

 ىل ىناؾ مف حديث أكثر دفعًا لئلنساف مف أف يزرع ؟ 

 : ـَ ِه َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َعْمِرو ْبِف ُشَعْيٍب َعْف َأِبيِو َعْف َجدِّ
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ـِ َما ِمْف مُ  ْيَب َفِإنهُو ُنوُر اْلُمْسِم ـِ ِإَّله ُكِتَب َلُو ِبَيا َحَسَنٌة َوُرِف ََ ِبَيا ))ََّل َتْنِتُفوا الشه ْساَل ـٍ َيِشيُب َشْيَبًة ِفي اإلِْ ْسِم
 َدَرَجًة َأْو ُحطه َعْنُو ِبَيا َخِطيَئٌة ((

 ] الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد [

 يوجد حديث آخر:

: َعْف َأِبي ُموَسى اأْلَْشَعِرؼِّ َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ  ـَ  َعَمْيِو َوَسمَّ

ـِ َوَحاِمِل اْلُقْرآِف َغْيِر اْلَغاِلي ِفيِو َواْلَجاِفي  ْيَبِة اْلُمْسِم ـَ ِذي الشه ْمَطاِف ))ِإفه ِمْف ِإْجاَلِؿ َّللاهِ ِإْكَرا ـَ ِذي السُّ ْكَرا َعْنُو َواِ 
 اْلُمْقِسِط((

 ] أبو داود [

ف مف إجبلؿ هللا إكراـ ذؼ الشيبة المسمـ، واإلم اـ العادؿ، والعالـ العامل، أؼ عالـ يعمل بعممو، إماـ عادؿ ذو وا 
 شيبة مسمـ، إف أكرمت ىؤالء فكأنما أكرمت هللا عز وجل،

ـِ ِإَّله ُكِتَب َلُو ِبَيا َحَسَنٌة َوُرِف ََ ِبَيا َدَرَجًة َأْو ُحطه عَ  ْساَل ـٍ َيِشيُب َشْيَبًة ِفي اإلِْ  ٌة((ْنُو ِبَيا َخِطيئَ ))فَما ِمْف ُمْسِم

ـَ َأنَُّو َقاَؿ:   و َعْف اْبِف َعبَّاٍس َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ َربه  َ اْلَعِظي ـْ َيْحُضْر َأَجُمُو َفَيُقوُؿ َسْب ََ َمرهاٍت َأْسَأُؿ َّللاه ـٍ َيُعوُد َمِريًضا َل ـِ َأْف ))َما ِمْف َعْبٍد ُمْسِم  اْلَعْرِش اْلَعِظي
 ِإَّله ُعوِفَي(( َيْشِفَيؾَ 

 ] الترمذؼ، أبو داود، أحمد [

شيء دقيق، أنت أخ مؤمف، ىذا أخوؾ تحبو لـ يحف أجمو، عدتو في بيتو، وىو مريض، قمت سبع مرات: أسأؿ 
هللا العظيـ، رب العرش العظيـ أف يشفيؾ، إال عوفي، أؼ لما اإلنساف يأتيو مف يعوده، وىو مؤمف، ويدعو لو، 

 قات بيف المؤمنيف .ويشفى تتمتف العبل

ـَ َقاَؿ:   َعْف اْبِف َمْسُعوٍد َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ََِتَيا َمرهًة (( َتْيِف ِإَّله َكاَف َكَصَد ََْرًضا َمره ـٍ ُيْقِرُض ُمْسِمًما   ))َما ِمْف ُمْسِم

 ] ابف ماجو [

دقة، فإذا أقرض ألفيف تسجل ألًفا، أؼ نصف القرض إذا أقرض اإلنساف ألف ليرة تسجل لو خمسمئة ليرة ص
 صدقة مف أجل التعاوف، وبعض العمماء يقوؿ: أجر القرض أكبر مف أجر الصدقة .

ـَ َقاَؿ:   َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

  َكاَف اْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُؿ ِفي النهاِر (())َما ِمْف ُمْسِمَمْيِف اْلَتَقَيا ِبَأْسَياِفِيَما ِإَّله 

 ] ابف ماجو [

ًً منيما كاف حريصًا عمى قتل صاحبو .  ألف كبَل

 : ـَ  َعْف اْلَبَراِء ْبِف َعاِزٍب َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََْبَل َأْف َيْفَتِرََا (())َما ِمْف ُمْسِمَمْيِف َيْمَتِقَياِف َفَيَتَصاَفَحاِف   ِإَّله ُغِفَر َلُيَما 

 ] الترمذؼ، ابف ماجو [

 مصافحة فييا حرارة، فييا ابتسامة .

ـَ َعَميَّ َوَأَخَذ ِبَيِدؼ َوَضِحَؾ ِفي َوْجِيي َقاَؿ َتْدرِ  ـَ َفَعْمُت َىَذا ِبؾَ َعْف َأِبي َداُوَد َقاَؿ َلِقيُت اْلَبَراَء ْبَف َعاِزٍب َفَسمَّ َقاَؿ  ؼ ِل
ـَ َفَفَعَل ِبي ِمْثَل الَِّذؼ َفَعْمُت ُقْمُت اَل َأْدِرؼ َوَلِكْف اَل َأَراَؾ َفَعْمَتُو ِإالَّ ِلَخْيٍر َقاَؿ ِإنَُّو َلِقَيِني َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعمَ  ْيِو َوَسمَّ

 ِبَؾ َفَسَأَلِني َفُقْمُت ِمْثَل الَِّذؼ ُقْمَت ِلي َفَقاَؿ: 

ِ َعزه وَ  ))َما ِمفْ  ـُ َأَحُدُىَما َعَمى َصاِحِبِو َوَيْأُخُذ ِبَيِدِه ََّل َيْأُخُذُه ِإَّله َّللِه ََاِف َحتهى ُمْسِمَمْيِف َيْمَتِقَياِف َفُيَسمِّ َجله ََّل َيَتَفره
 ُيْغَفَر َلُيَما((

 ] الترمذؼ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [

 غفر هللا ليما .لقاء عادؼ، سبلـ، بشاشة، مصافحة حارة إال 
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ـَ َقاَؿ:   َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

نْ  ْنَيا َوََّل َأفه َلَيا الدُّ ِيي))َما ِمْف َنْفٍس َتُموُت َلَيا ِعْنَد َّللاهِ َخْيٌر َيُسرَُّىا َأنهَيا َتْرِج َُ ِإَلى الدُّ ُد َفِإنهُو َيا َوَما ِفيَيا ِإَّله الشه
َياَدِة (( ْنَيا ِلَما َيَرى ِمْف َفْضِل الشه  َيَتَمنهى َأْف َيْرِج ََ َفُيْقَتَل ِفي الدُّ

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، النسائي، أحمد، الدارمي [

أؼ ميما تكف دنيا المؤمف عريضة إذا توفاه هللا عز وجل ال يتمنى أف يعود إلى الدنيا، إال الشييد لعظـ أجر 
 الشيادة يتمنى، الشييد وحده يتمنى أف يرجع إلى الدنيا، فيقتل ثانية في سبيل هللا .

أييا اإلخوة: ىذه األحاديث في موضوعات كثيرة جدًا واضحة، والنبي عميو الصبلة والسبلـ أوتي الفصاحة، أوتي 
الصغير مرتب وفق حروؼ جوامع الكمـ، فإذا شئتـ طبعًا ىذه األحاديث موجودة في الجامع الصغير، والجامع 

اليجاء، فمو وصمت إلى حرؼ الميـ، ثـ حرؼ الميـ مع األلف، ثـ حرؼ الميـ مع األلف مع الميـ، ثـ مع النوف، 
أؼ ما مف ؛ كل ىذه األحاديث تأتي مسمسمة في كتاب الجامع الصغير، وكبلـ النبي عميو الصبلة والسبلـ حق 

 مف هللا تعالى، ألف النبي:

 (﴾4( ِإْف ُىَو ِإَّله َوْحٌي ُيوَحى )3ُق َعِف اْلَيَوى )﴿َوَما َيْنطِ 

 ] سورة النجـ [

 وأقوؿ ىذا كثيرًا :  -وكما قاؿ سيدنا سعد 

))ِالِة أنا فييف رجل و فيما سوى ذلؾ فأنا واحد مف الناس: ما سمعت حديًِا مف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إَّل عممت أنو 
 حق مف هللا تعالى ((

ـ النبي عند عمماء األصوؿ وحي غير متمو، و ىذه األحاديث كميا صحيحة، الجامع الصغير فيو ألف كبل
أحاديث موضوعة، وفيو أحاديث ضعيفة، لكف ىناؾ مف نقح ىذه األحاديث، وجعل كتابًا لمجامع الصغير يقتصر 

يكوف في بيتو كتاب عمى الصحاح فقط، وأما الموضوعات والضعاؼ فقد حذفت منو، فمذلؾ اإلنساف البد أف 
 لحديث رسوؿ هللا، ىذا مؤنس لو، فإما أف يقرأ، ويفيـ، و إما أف يسأؿ:
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 ﴿َفاْسَأْؿ ِبِو َخِبيرًا﴾

 [59] سورة الفرقاف: اآلية 

ْكِر﴾  ﴿َفاْسَأُلوا َأْىَل الذِّ

 [43] سورة النحل: اآلية 

فأنا الحظت مف مدة عندؼ مجموعة كتب  وأنا أرحب أشد الترحيب أف تقدـ اليدايا في عقود القراف كتبًا نافعة،
ليست بالقميمة يمكف أف تكوف مكتبة كميا جاءتني مف عقود القراف، فمو دفع مبمغ مف الماؿ ثمف كتاب قيـ لكاف 
أفضل، اسأؿ عالمًا، اسأؿ خبيرًا بالكتب، أريد كتابًا نافعًا، أحيانًا يأتي المصحف، وىو كبلـ هللا عز وجل، لكف ال 

 و فيو خمسوف مصحفًا، حينما يأتيؾ مصحف كيدية مف عقد قراف فيذا المصحف عمى جبلؿ يوجد بيت إال
قدره، وىو كبلـ هللا عز وجل، لكف ما أضاؼ إلى بيتؾ شيئًا، لكف إذا وزع كتاب حديث، كتاب فقو مبسط، كتاب 

ؾ أو البنؾ فكر كثيرًا في في مكاـر األخبلؽ، كتاب في السيرة لطيف، فقبل أف تدفع ثمف ىدايا لعقد القراف البنت
الشيء المناسب الذؼ يعود نفعو عمى المسمميف، فممكف أف يقدـ كتابًا فيو أحاديث لرسوؿ هللا مختار ومنتقى، ىذا 
كتاب ذخر، أؼ ىذا الكتاب في البيت يقرأ إف لـ يقرأه األب تقرأه األـ، يقرأه الولد، تقرأه زوجة الولد، كتاب في 

 دًا، لكف قبل أف تشترؼ الكتاب يجب أف تسأؿ الخبراء حتى يعطوؾ الكتاب النافع المفيد .البيت لو قيمة كبيرة ج

وأحيانًا أجد مع بطاقة الدعوػ إيصاؿ بألف ليرة لبناء ثانوية شرعية، وىذا شيء جميل، أحد إخوانا عمل عقدًا 
قة، دفع المبمغ لمثانوية مئتي البنتو وزع مع كل بطاقة إيصاال بألف ليرة، مجموع البطاقات مئتاف و عشريف بطا

وعشريف ألفًا، ساىـ في بناء ىذه الثانوية، ىذا عمل خيرؼ، أحيانًا يوجد عقود قراف لـ يوزعوا ىدايا إطبلقًا، 
 مجموع اليدايا زّوج بيما شاباف مسمماف، وهللِا ىذا شيء جميل .

يأخذ القوؼ بيد الضعيف، آف األواف أف  آف األواف أف نتحرؾ حركة صحيحة، آف األواف أف نتعاوف، آف األواف أف
ينفق الغني مالو في نفع المسمميف ال عمى المباىاة، أحيانًا عقد قراف يكمف عشريف مميونًا ببعض الفنادؽ، كـ مف 
شاب يتزوج بيذا المبمغ ؟ يوجد بيوت بالغوطة بمئتي ألف، ثبلثمائة، واألثاث خمسوف ألفًا، قسـ عشريف مميوًنا 

مسيف ألًفا كـ شاب يتزوج بيا ؟ ثمانوف شابًا قد سترتيـ، في ليمة واحدة ينفق ىذه األمواؿ عمى عمى مئتيف وخ
المعاصي و الفجور والمغنيات والراقصات والخمور، لذلؾ اإلنساف مالو محاسب عميو، حتى لو عممت عقد قراف 

روع خيرؼ، أيضًا ىدية ثمينة، أو أف متواضًعا، قّدـ ىدية ثمينة، أنا أرػ الكتاب ىدية ثمينة، أو أف تسيـ في مش
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 تسيـ في حل مشكمة لمسمـ، زوج شاب .

أييا اإلخوة الكراـ: طبعًا أحيانًا كما تعمموف يكوف حديث واحد محور الدرس بأكممو، طبعًا في مثل ىذا الدرس 
رس مف نوع خاص، نعمق، نفصل، نأتي باألدلة، باالستدالالت، بالمضاميف، باألبعاد، باألحكاـ، بالعبر، ىذا الد

أردت أف أضعكـ أماـ طائفة كبيرة مف أحاديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كميا تبدأ بكممة ) ما مف (، بدأنا بما مف رجل، ما 
 خرج رجل مف بيتو يطمب عممًا إال سيل هللا لو طريقًا إلى الجنة، أرجو هللا سبحانو و تعالى أف ينفعنا بما عممنا .

 لعالميف والحمد  رب ا
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 ( : أحاديث شريفة تبدأ بكممة المؤمف..... 027 - 062الدرس )

 26-11-1995لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

عد األميف ، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا ، الحمد  رب العالميف ، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الو 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ ، الميـ عممنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا ، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو ، 
عبادؾ  وأرنا الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو ، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ، وأدخمنا برحمتؾ في

 الصالحيف .

، ير وفق حروؼ اليجاءأييا اإلخوة الكراـ : الزلنا مع كتاب الجامع الصغير ، الذؼ رتبت فيو أحاديث البشير النذ
فميذا الكتاب ميزة ، أنؾ تنتقل مف موضوع إلى موضوع دوف أف تتقيد بموضوع واحد ، ولكف الذؼ يجمع كل 

بدأ في ذكر بعض األحاديث الشريفة في فصل المحمى بأؿ مف حرؼ األحاديث أنيا تبدأ بحرؼ واحد ، وقبل أف ن
 مف ، أريد أف أضع بيف أيديكـ ىذه الحقيقة :

لو دخمت إلى مكتبة ، ونظرت إلى مئة ألف كتاب ، أو إلى عشرات مئات األلوؼ مف الكتب ، ليس في ىذه 
يو صحيح ، ىذا الكتاب ىو كتاب حديث الكتب كميا إال كتاب واحد ، إذا قرأتو أنت عمى يقيف قاطع أف كل ما ف

رسوؿ هللا ، بسبب بسيط ، ىو أف هللا سبحانو وتعالى عصمو ، النبي معصـو مف أف يخطئ ، لو أف اإلنساف 
فاحتماؿ الخطأ وارد ، اإلنساف  صمى هللا عميو و سمـتمقى توجييًا ، أو قرأ حقيقة ، أو فكرة مف كتاب لغير النبي 

و فالقضية محصورة ، أخطأ في شراء بيتو ، يباع البيت ، أخطأ في اقتناء مركبتو ، تباع إذا أخطأ في أمور معاش
المركبة ، أما إذا أخطأ في أثمف شيء يممكو ، أال وىو قمبو ، ودينو ، فيذا خطأ مدمر ، فاإلنساف أحيانًا يتمقى 

أف اإلنساف لـ يعتمد حديث توجييات مف جيات عديدة ، ىذه التوجييات فييا الصواب ، وفييا الخطأ ، فمو 
 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقد وقع في خطأ كبير ، ىو أنو قامر بدينو ، الديف كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ :

 ))ِدينؾ دينؾ إنو لحمؾ ودمؾ خذ عف الذيف استقاموا(( 
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 نما قاؿ :فالنبي عميو الصبلة والسبلـ ىو سيد الخمق ، وحبيب الحق ، لذلؾ سيدنا سعد حي

))ِالِة أنا فييف رجل ، وفيما سوى ذلؾ أنا واحد مف الناس ، ما سمعت حديًِا مف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إَّل عممت 
 أنو حق مف هللا تعالى((

غير ، وما لذلؾ أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص لو مضى عمييا ألف عاـ ، وألفا عاـ ، ومئة ألف عاـ حقائقيا ال تتبدؿ ، وال تت
مف انحراؼ ، وما مف مشكمة تصيب البشرية إال بمخالفة منيج رسوؿ هللا ، ألنو ال ينطق عف اليوػ ، وصف 
جامع مانع ، ال ينطق عف اليوػ ، أناس كثيروف  بل عف معظـ الناس إذا نطقوا نطقوا عف اليوػ ، يعني عف 

، ينطق عف اليوػ ، لكف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال ينطق مصالح ، عف غرائز ، عف ميوؿ ، عف شيوات ، عف نوايا خبيثة 
عف اليوػ ، مف ىو السعيد ؟ ىو الذؼ اىتدػ بيدؼ النبي ملسو هيلع هللا ىلص في زواجو ، اىتدػ بيدؼ النبي في عممو في 
النبي تجارتو ، اىتدػ بيدؼ النبي في شؤوف صحتو ، اىتدػ بيدؼ النبي في عبلقاتو ما مف إنساف ييتدؼ بيدؼ 

 ملسو هيلع هللا ىلص إال أفمح ، وربح ، وفاز وتفوؽ .

 اآلف الحديث الشريف الذؼ رواه اإلماـ مسمـ : 

 ))المؤمف أخو المؤمف ، فال يحل لممؤمف أف يبتاع عمى بي َ أخيو ، وَّل يخطب عمى خطبة أخيو حتى يذر((

 ] مسمـ [

منوف صفًا واحدًا كالبنياف المرصوص ، مف أجل أف مف أجل تمتيف العبلقة بيف المؤمنيف مف أجل أف يكوف المؤ 
يكوف مجتمع المؤمنيف مجتمعًا متماسكتًا ، مف أجل أف تشعر بأخوة اإليماف ال ينبغي أف تفعل شيئًا يضعضع 
ىذه العبلقة ، كأف تبتاع عمى بيع أخيؾ ، أو أف تخطب عمى خطبة أخيؾ ، أو أف تغتاب أخاؾ ، أو أف تحقره ، 

صمى هللا عميو و أو أال تمبي دعوتو ، دققوا ، أؼ شيء يضعضع العبلقة بيف المؤمنيف نيى النبي  أو أف تخذلو ،
عنيا أؼ شيء عمى اإلطبلؽ يضعضع ويفرؽ ، وال يؤلف ، ويوىف ىذه الجسور التي بيف المؤمنيف ، النبي  سمـ

بيا ، يقوييا إفشاء السبلـ ، يقوييا   عميو و سمـصمى هللاملسو هيلع هللا ىلص نيى عنيا ، وأؼ شيء يقوؼ ىذه العبلقة أمر النبي 
أف تعود أخاؾ المريض ، يقوييا أف تينئو ، يقوييا أف تعزيو ، يقوييا أف تواسيو ، يقوييا أف تقرضو ، يقوييا أف 
ف تعاونو عمى أمر دينو ودنياه ، يقوييا أف تنصحو ، يقوييا أف تبش لو ، يقوييا أف تبذؿ لو ، مبدأ العبلقات بي
المؤمنيف ، كل ما مف شأنو أف يقوؼ ىذه العبلقة فقد أمر هللا بو ، كل ما مف شأنو أف يضعضعيا نيى هللا عنو ، 
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فمذلؾ أنت حينما تتبع منيج النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأنت في بحر األماف ، أنت في سبلـ مع نفسؾ ، ومع الناس ومع ربؾ ، 
 ، أرادنا بنص القرآف الكريـ :ألف هللا سبحانو وتعالى أراد أف نطيعو 

ـْ َعْنُو َفاْنَتُيوا﴾ ُسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك ـُ الره  ﴿َوَما َآَتاُك

 [7] سورة الحشر : 

، ألف هللا عصمو ، وتولى حفظو ،  صمى هللا عميو و سمـأنت مأمور مف قبل الذؼ خمقؾ أف تتبع ىذا النبي 
أمرؾ أف تتبعو ، وأدؽ مثل حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يشير بشكل أو بآخر تولى حفع كتابو ، وتولى حفع سنة نبيو ، و 

 إلى تعميمات الصانع فأنت حينما تتبع سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأنت تطبق تعميمات الذؼ خمقؾ .

حاجة ، فإنساف اشترػ حاجة ، أو باع حاجة ، قاؿ لؾ شخص : أنا أبيعؾ أرخص مف ىذا ، أرجع لو ىذه ال
، ال تشتر عمى شرائو ، وال تبع  صمى هللا عميو و سمـوتعاؿ ، وخذىا مف عندؼ ، ىذا موقف نيى عنو النبي 

عمى بيعو ، وال تنافسو ، المؤمف أخو المؤمف ، فبل يحل لممؤمف أف يبتاع عمى بيع أخيو ، إنساف خطب امرأة مف 
ا دخمي أكبر ، ما لكـ ولو ، ارفضوه ، ووافقوا عمي ، ىذا بيت ، يدخل عمى الخط ، أنا أغنى ، أنا بيتي ممؾ ، أن

خطب عمى خطبتو ، فالخطبة ، والبيع ال ينبغي إال أف ينتيي البيع ، وافقوا أو لـ يوافقوا ، عندئذ ادخل ، أنا ما 
، أردت ىذه الحادثة بالذات ، أردت أف كل ما مف شأنو أف يضعضع العبلقة بيف المؤمنيف نريد أف نبتعد عنو 

 وكل ما مف شأنو أف يقوؼ العبلقة بيف المؤمنيف يجب أف نفعمو ، عندئذ يرضى هللا عنا .

ـَ :  حديث آخر ، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ِعيِف َوِفي ُكلٍّ َخْيٌر اْحِرْص َعَمى َما َيْنَفُعَؾ َواْسَتِعْف ِباَّللهِ َوََّل ))اْلُمْؤِمُف اْلَقِويُّ َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاهِ ِمْف اْلُمْؤِمِف الضه 
َََدُر َّللاهِ َوَما َشا َُْل  ي َفَعْمُت َكاَف َكَذا َوَكَذا َوَلِكْف  ْف َأَصاَبَؾ َشْيٌء َفاَل َتُقْل َلْو َأنِّ َء َفَعَل َفِإفه َلْو َتْفَتُح َعَمَل َتْعَجْز َواِ 

ْيطَ   اِف ((الشه

 ] مسمـ ، أحمد ، ابف ماجو [
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لماذا الحقيقة القوة وحدىا ليست مستحبة أف تكوف بيد غير المؤمف ؟ ألف غير المؤمف متفمت ، ببل منيج ، 
ت بيد المؤمف فيو راشد ، ىو محرؾ مندفع ببل مقود ، والطريق منعطفات ، فالحادث حتمي ، فالقوة إذا كان

 حياتو ، منظومة قيـ ، افعل وال تفعل ، فالنبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ :  ، لو منيج يسير عميو فيحكيـ

ِعيِف((  ))اْلُمْؤِمُف اْلَقِويُّ َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاهِ ِمْف اْلُمْؤِمِف الضه

مى ىذا قوؼ بماذا ؟ الماؿ قوة ، والعمـ قوة ، والقوة قوة ، أف تكوف في منصب حساس ، أحيانًا مدير مخبر يبنى ع
المخبر غذاء المسمميف ، فأؼ عينة مغشوشة يؤتى بيا ليذا المخبر ، وتفحص ، فمو تواطأ صاحب ىذا المخبر 
مع إنساف ما مف دفع الثمف ؟ عامة المسمميف فأحيانًا في مناصب حساسة ، فإذا كنت عالمًا تحمل شيادة عميا ، 

و خدمة لممجتمع ، فإذا كنت مستقيمًا نزييًا فبل تفوقت في عممؾ ، وصمت إلى ىذا المنصب ، فيذا المنصب في
، ، والعمـ قوة ، فكممة قوة شاممة تباع ، وال تشترػ ، كنت خير مف يتولى ىذا العمل ، فالمنصب قوة ، والماؿ قوة

طبعًا العالـ غير الجاىل ، الخبير غير الجاىل ، وصاحب الماؿ ىو الذؼ بمالو يفعل األعماؿ الصالحة ، ورد 
 ث قدسي :في حدي

)) أحب ِالًِا ، وحبي لمِالث أشد ، أحب الطائعيف وحبي لمشاب الطائ َ ، أشد أحب الكرماء وحبي لمفقير 
الكريـ أشد ، أحب المتواضعيف وحبي لمغني المتواض َ أشد ، وأبغض ِالث وبغضي لِالث أشد ، أبغض 

تكبر أشد ، وأبغض البخالء العصاة وبغضي لمشي َ العاصي أشد ، وأبغض المتكبريف وبغضي لمفقير الم
 وبغضي لمغني أشد((

فالمؤمف القوؼ ، ىذا الكبلـ لمطبلب ، حينما تناؿ شيادة عميا ىذا مركز قوة لؾ ، قد يتاح لؾ أف تخدـ المجتمع 
بشكل جيد ، يتاح لؾ أف تظير أماـ الناس ، أف تظير عظمة ىذا الديف ، متعمـ مثقف ثقافة عالية ، لكف سياجًا 

يحكـ أعمالؾ ، ال تتصور مقدار شأف اإلنساف المتعمـ واألخبلقي بآف واحد ، الناس ال يحبوف ىذا مف القيـ 
اإلنساف الطيب الجاىل ، أو ذاؾ المتعمـ الفاسق ، نموذجاف كريياف ، مثقف ثقافة عالية ، لكنو زنديق ، ال شيء 

جابؾ ؟ أف ترػ إنسانًا عمى مستوػ يحكمو ، أو طيب القمب ، لكنو جاىل ، ما الذؼ يمفت نظرؾ ، وينتزع إع
 عاؿ مف الثقافة ، وفي الوقت نفسو عمى مستوػ عاؿ مف األخبلؽ واالنضباط .
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ِعيِف((  ))اْلُمْؤِمُف اْلَقِويُّ َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاهِ ِمْف اْلُمْؤِمِف الضه

ا فتح المؤمف المحل ، وقاؿ : نويت فرؽ مئة بالمئة ، محبلف تجارياف ، واحد صاحبو مؤمف ، والثاني شارد ، إذ
خدمة المسمميف ، ىل تصدقوف أف كل حركاتو وسكناتو ، وبيعو ، وشرائو ، وعقد صفقاتو تحسب لو أعمااًل 
صالحة ، أنت حرفتؾ ، صنعتؾ ، اختصاصؾ ، كونؾ موظًفا ، كونؾ مدرًسا ، كونؾ طبيًبا ، كونؾ صاحب 

ؾ باألعماؿ الخدمية ، كل إنساف إذا أتقف عممو ، ونوػ بو خدمة معمل ، كونؾ تعمل باألعماؿ الحرفية ، كون
المسمميف انقمب إلى عمل صالح ، لذلؾ األعماؿ العادية التي يقير الناس عمى فعميا ىي عند المؤمف أعماؿ 
صالحة ، نويت خدمة المسمميف ، إذا بعت المسمميف سمعًة جيدًة ، بسعر معقوؿ ، ببشاشة في وجيؾ ، فأنت 

 عمبًل .تفعل 

أنا سمعت في بمد إسبلمي إندونيسيا ، ىذا البمد اآلف أكثر مف مئتي مميوف يفوؽ العالـ العربي كمو ، ىذا البمد 
سبب إسبلمو ىو التجار المسمموف ، ما فتح بالسيف ، وال بالمعارؾ ، فتح مف خبلؿ التجارة ، فالمؤمف القوؼ ، 

وؽ بالصناعة ، والحقيقة سأقوؿ لكـ كممة أرجو هللا سبحانو وتعالى الكبلـ لمطبلب ، أنت طالب تفوؽ بالتجارة ، تف
أف تقع في قموبكـ موقعًا حسنًا : الناس ال يحترموف دينؾ إال إذا تفوقت في عممؾ ، اإلنساف الميمل الذؼ يعد 

ذا اإلنساف أمره فرطا ، المؤجل ، المرجئ ، غير المتقف ، الذؼ يسيب مف حولو ، ىذا اإلنساف ال يحتـر دينو ، ى
 يبعد الناس عف الديف ، ىذا اإلنساف يفسر الناس أف تخمفو بسبب دينو .

فمذلؾ أييا اإلخوة األكاـر : الّتفوُؽ أحد أسبابو أف يرضى هللا عنو ، أف تجذب الناس إلى الديف ، وأنت ساكت ، 
 بانضباطؾ ، بعفتؾ ، بنظافتؾ ، بإخبلصؾ ، بصدقؾ .

ِعيِف(())اْلُمْؤِمُف اْلَقِويُّ خَ   ْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاهِ ِمْف اْلُمْؤِمِف الضه

نساف متقف عممو إتقانًا كامبًل ،  ىناؾ أطباء ، وجراحوف ، وميندسوف ، وأصحاب حرؼ ، وأصحاب معامل ، وا 
نساف ، ىذا المتقف ينتزع إعجاب الناس ، فإذا رأوه متدينًا ربطوا تفوقو بتدينو ، فعرفوا أف الديف ىو سبب سعادة اإل

 لكف النبي عميو الصبلة والسبلـ حكيـ ، ومربٍّ  قاؿ :
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ِعيِف َوِفي ُكلٍّ َخْيٌر((  )) اْلُمْؤِمُف اْلَقِويُّ َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاهِ ِمْف اْلُمْؤِمِف الضه

سو الكسل ، إذا ما كاف اإلنساف قويًا ، أنا في خطب سابقة فرقت بيف فقر الكسل ، وفقر القدر ، ىناؾ فقر أسا
ولكف ىناؾ فقر أساسو القدر ، طرقت كل األبواب ، سمكت كل السبل ، اتخذت كل األسباب ، وشاء هللا لؾ أف 
تبقى فقيرًا ، ىذا الفقر أسميو وساـ شرؼ ، ىذه مشيئة هللا ، والمؤمف يحتـر مشيئة هللا ، ويرضى بقضائو وقدره ، 

سباب ، لكف حكمة هللا شاءت لو أف يبقى فقيرًا ، ىذا اسمو فقر طرؽ كل األبواب ، سمؾ كل السبل ، اتخذ كل األ
 القدر ، فقر القدر غير فقر الكسل ، فقر القدر فيو حكمة ما بعدىا حكمة ، قاؿ تعالى :

ْزَؽ ِلِعَباِدِه َلَبَغْوا ِفي اْْلَْرِض﴾ ُ الرِّ  ﴿َوَلْو َبَسَط َّللاه

 [27] سورة الشورػ : 

و الذؼ يعمـ ، ونحف ال نعمـ ، ىو الحكيـ ، ونحف ال نعمـ ، لذلؾ أجمل آية في ىذا ىو العميـ ، ىو الخبير ، ى
 الموضوع ، وهللا إذا قرأىا المؤمف يجب أف يقشعر جمده ، قاؿ تعالى :

ـْ َوَعَسى أَ  ـْ َوَعَسى َأْف َتْكَرُىوا َشْيئًا َوُىَو َخْيٌر َلُك ـُ اْلِقَتاُؿ َوُىَو ُكْرٌه َلُك ُ ﴿ُكِتَب َعَمْيُك ـْ َوَّللاه ْف ُتِحبُّوا َشْيئًا َوُىَو َشرٌّ َلُك
ـْ ََّل َتْعَمُموَف﴾ ـُ َوَأْنُت  َيْعَم

 [216] سورة البقرة : اآلية 

ربنا عز وجل أحيانًا يمتحف معرفتؾ بو ، يمتحف عبوديتؾ ، يأتي الشيء غير مألوؼ ، غير معقوؿ ، غير 
وؿ : الحمد  عمى كل حاؿ ، حمدًا  ، يا رب ، أنا مستحب ، مرفوض ، أنت بعممؾ با ، وبإيمانؾ بو تق

راض بقضائؾ وقدرؾ ، ثـ يكشف هللا عز وجل الحكمة البالغة مف ىذا الفعل اإلليي ، عندئذ تذوب حبًا  ، 
 واستسبلمًا ، ورضاًء بقضائو وقدره .

 )) َوِفي ُكلٍّ َخْيٌر((

ـّ بؾ ، ولكف لقضاء وقدر نزؿ بؾ ، اآلف سأوسع الموضوع ىناؾ فقر الكسل ،  أنت ما كنت قويًا ، ال لكسل أل
وفقر القدر ، إذا ما كاف الشخص قويًا ، كاف سقيمًا ، ما كاف قويًا ، كاف ضعيفًا ، ما كاف قويًا ، ما أتيح لو أف 

الكيمياء  يتعمـ ، ذكرت قبل قميل قوة العمـ ، وقوة المنصب ، وقوة الماؿ ، أحيانًا أنت أستاذ جامعة ، أستاذ كرسي
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الحيوية ، أنت مؤمف ، لف تخطئ في عممؾ ، سوؼ تدرس الطبلب بإخبلص ، وسوؼ تقيـ ميزاًنا دقيًقا فيما 
بينيـ ، ال تحاب أحدًا ، كل إنساف مؤمف وصل إلى مركز مف فضل هللا عميو أف ىذه المركز يشرؼ بو لنزاىتو ، 

المركز ، شاءت حكمة هللا أف يكوف ضعيفًا ، فقيرًا ، غير واستقامتو ، اآلف إذا ما أتيح لئلنساف أف يصل إلى ىذا 
متعمـ ، غير قوؼ ، ماذا يفعل ؟ نقوؿ : ىذا وساـ شرؼ ، ىذا فقر القدر ، ىذا يشف عف حكمة بالغة عرفتيا أـ 

 لـ تعرفيا ، أما دقة كبلـ النبي عميو الصبلة والسبلـ ، والنبي كبلمو يسع الناس جميعًا :

ِعيِف َوِفي ُكلٍّ َخْيٌر (())اْلُمْؤِمُف الْ   َقِويُّ َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاهِ ِمْف اْلُمْؤِمِف الضه

إذا كنت مؤمنًا فأنت عمى خير ، وأنت عند هللا مقرب ، ولو كنت ضعيفًا ، أما إذا كنت قويًا ومتاح لؾ أف تفعل 
و ما كاف طبيبًا لـ يتمكف مف ىذا العمل خيرًا أكبر ، كطبيب فتح عيادة يـو الجمعة لممرضى الفقراء مثبًل ، ل

الطيب ، إنساف معو اختصاص ، محاـ وجد إنسانًا ضعيفًا فنصره ، ىو يعمـ بالقوانيف أوصمو إلى حقو ، إنساف 
مختص بالرياضيات ، وابف أحد أصدقائو ضعيف في ىذه المادة ، اختصاصو أتاح لو أف يفعل خيرًا ، القوة تتيح 

 لنقطة الدقيقة كبلـ هللا عز وجل حينما حدثنا عف قاروف ماذا قاؿ لو قومو ؟ لؾ أف تفعل الخير ، ا

اَر اآْلَِخَرَة﴾ ُ الده  ﴿َواْبَتِغ ِفيَما َآَتاَؾ َّللاه

 [77] سورة القصص : اآلية 

وهللا ىذه اآلية هللا ماذا آتاؾ ؟ آتاؾ عممًا ، وظف ىذا العمـ في الحق ، آتاؾ مكانة رفيعة ، وظفيا في نصرة 
الضعيف ، آتاؾ مااًل ، وظفو في عوف الفقراء والمساكيف ، فالمؤمف العاقل وىو في الدنيا يوظف كل حقوقو في 

 سبيل هللا ، قاؿ تعالى :

ْنَيا َوَأْحِسْف َكَما َأْحَسَف َّللاهُ  اَر اآْلَِخَرَة َوََّل َتْنَس َنِصيَبَؾ ِمَف الدُّ ُ الده ْيَؾ َوََّل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي  ِإلَ ﴿َواْبَتِغ ِفيَما َآَتاَؾ َّللاه
 اْْلَْرِض﴾

 [77] سورة القصص : اآلية 
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 ثـ يقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ :

 ))اْحِرْص َعَمى َما َيْنَفُعَؾ َواْسَتِعْف ِباَّللهِ َوََّل َتْعَجْز ((

ميـ ، األمور كميا غير في ىذا الحديث شيء دقيق ، اإلنساف أحيانًا يستسمـ لواقعو ، يقوؿ لؾ : الوضع غير س
صحيحة ، يستسمـ ، العصر فسد ، ال يربي أوالده ، يقوؿ : العمـ ما يأتي بالخبز ، يبقي أوالده جيمة ، أحيانا 

 اإلنساف يستسمـ ، النبي ما قاؿ ىكذا ، قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ : 

 ل : حسبي هللا ونعـ الوكيل(())إف هللا يمـو عمى العجز ، ولكف عميؾ بالكيس ، فإذا غمبؾ أمر فق

 تحرؾ ، اسَع ، فإذا غمبؾ أمر فقل : حسبي هللا ونعـ الوكيل . 

أنا ال أقوؿ لكـ : يجب أف يكوف أوالدكـ أطباء ، لكف أعرؼ أسرة االبف عاد الكفاءة يعيدىا أربع مرات ، 
رار عجيب ، وحممتو عمى أف والبكالوريا ثبلث سنوات ، وأمو مصرة عمى أف يكوف طبيبًا ، وصار طبيًبا ، إص

 يكوف طبيبًا ، وصار طبيبًا .

قمت لكـ : أحد شيوخ األزىر كاف أميًا ، حاوؿ أف يتعمـ القراءة والكتابة ، وجد جباال أمامو ، وتقدـ في السف ، 
ستة أربعيف عاما ، وىو جالس بمكاف وجد نممة صعدت عمى الحائط ، ثـ وقعت ، ثـ أعادت الكرة ، ثـ وقعت ، 

د محاوالتيا فكانت أربعيف محاولة ، فاستحيا مف ربو ، نممة تصر ىذا اإلصرار ، وتمح ىذا اإللحاح ، فطمب ع
العمـ ، وأصر عمى بموغو ، وما مات إال بعد توليو منصب شيخ األزىر ، ىذا غير األنصار ، ىذا الذؼ قاؿ : 

ة ، وسأؿ : عف األزعر ، فقاؿ لو رجل : ما أيف األزعر ، ركب دابتو مف إحدػ قرػ الصعيد ، واتجو إلى القاىر 
األزعر ، ىذا اسمو األزىر الشريف ، ذاؾ في الخامسة والخمسيف مف عمره ، تعمـ القراءة والكتابة ، وتعمـ قراءة 

 القرآف ، وطمب العمـ ، وما مات وىو شيخ األزىر ، مات بالسادسة والتسعيف .

إال هللا ، لكف الواحد ال يكسل ، فتضعف ىمتو ، ىناؾ أدلة كثيرة ، اإلنساف أييا اإلخوة عنده طاقات ال يعمميا 
 الثاني نممة عممتو أربعيف محاولة .
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زارني أخ مف مدة ، أنا ال أعرفو سابقًا ، يسمع بعض األشرطة ، قاؿ لي : أنا مف يوميف أخذت نتيجتي ، معي 
ة ، دخمت الجامعة في السف بالسادسة والستيف ، ليسانس لغة عربية ، والحمد  ، قاؿ لي : أنا عمرؼ سبعيف سن

وأخذ في السبعيف ليسانس لغة عربية ، ما ىذه اليمة ، ىمة عالية ، استعف با ، وال تعجز ، ال تقل : راحت 
 عمي ، عند الكبرة جبة حمرة ، ال تقل ىذا الكبلـ ، ىناؾ متسع ، وهللا كريـ .

بلة والسبلـ ، عمـ بدعوتو ، فقدـ ، سمع خطبتو أعجب بيا ، النبي سيدنا زيد الخير قدـ إلى النبي عميو الص
أحبو ، دعاه إلى بيتو ، قاؿ : مف الرجل ؟ قاؿ : أنا زيد الخيل ، كاف مف الشخصيات  صمى هللا عميو و سمـ

، يد الخيرصبلة والسبلـ : بل أنت ز البلمعة بالجاىمية ، كريًما وجميل الصورة ، وطويل القامة ، قاؿ النبي عميو ال
ال زيد الخيل ، أوؿ شيء النبي غير لو اسمو ، قاؿ لو :  درؾ يا زيد ، ما وصف لي أحد فرأيتو إال كاف دوف 

قميبًل ، وقدـ لو وسادة ليتكئ عمييا ، فقاؿ  صمى هللا عميو و سمـما وصف لي إال أنت يا زيد ، جمس مع النبي 
ال أتكئ في حضرتؾ ، وقاؿ : يا رسوؿ هللا مرني ماذا أفعل ؟ ىذا اإلنساف حديث العيد في اإليماف : وهللا 

أعطني ثبلثمئة فارس ألغزو لؾ بيا الرـو ، فقاؿ لو النبي :  درؾ يا زيد ، أؼ رجل أنت ، ثـ غادر بيت النبي 
، لكف ، واتجو إلى قبيمتو ، وفي الطريق جاءتو المنية ، كاف إسبلمو مف يوميف أو ثبلثة  صمى هللا عميو و سمـ
 مات عمى اإليماف .

، طبلؽ أف تطمب العمـ ، العمـ نوراإلنساف ال يقل : أنا كبرت ، راحت عمي ، اطمب العمـ ، أشرؼ عمل عمى اإل
وأنت جائع جدًا  -العمـ سبلح ، العمـ حارس ، حياة العالـ با ، بأمر هللا حياة راقية جدًا ، كيف أف قطعة لحـ 

خة ، والقطعتاف لحـ ، ولكف شتاف بيف القطعتيف ، ىناؾ إنساف كالجيفة ، روائحو مشوية ، وقطعة لحمة متفس -
تصعد مئة متر ، إنساف بذؼء ومزحو رخيص ، كبره ، استعبلؤه ، قمبو القاسي ، مثل الجيفة ، وىناؾ إنساف 

 تشتيي أف تجمس معو ، تشتيي أف يعاممؾ ، تشتيي أف يكوف معو .
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 ُعَؾ())اْحِرْص َعَمى َما َيْنفَ 

ال تقل : ال أستطيع ، الزمف صعب ، يا أستاذ ال إمكاف ، االستقامة صعبة جدًا ، ماذا نفعل ، نحف مثل الناس ، 
ىذا كبلـ العجز ، كبلـ الخور ، كبلـ الضعف ، كبلـ الخنوع ، ممكف أف تكوف في أفسد بيئة صالحًا ، ممكف أف 

ببيئة ال أخبلقية ، والشواىد كثيرة جدًا ، ىناؾ فتيات يعممف في تكوف عالمًا ببيئة جيمة ، ممكف أف تكوف أخبلقيًا 
الفف ، ويعممف في مستنقع آسف تاب هللا عمييـ ، وتحجبف ، وصرف مؤمنات ، قانتات ، ممكف ، ال تعز لبيئتؾ 

ربِّ نفسؾ السبب ، البيئة ليا أثر ، لكف ليس ليا كل األثر ، ال تعز قصورؾ إلى تربيتؾ البيتية ، أبي ما ربانا ، 
 أنت ، أبي ما أعطانا ، اجتيد ، المحيط الذؼ حولنا فاسد ، أنت كف صالحًا .

أنا الذؼ أريده حقيقة ، وهللا عرفتيا مف أمد طويل ، التعبير عنيا دقيق ، كمنا ضعاؼ ، هللا قوؼ ، كمنا فقراء ، 
عميو يعينؾ هللا ، إذا أردت االستقامة  هللا غني ، كمنا ال نعمـ ، هللا الذؼ يعمـ ، أما إذا أردت الحق ، وأصررت

ت ال شيء باألساس ، ال شيء يعينؾ هللا عمييا ، إذا أردت أف تحصف نفسؾ هللا عز وجل يستجيب لؾ ، أن
، وليس أدبًا مع هللا ، فعبًل ال شيء ، وهللُا كل شيء ، أنت ليس عميؾ إال أف تطمب بصدؽ ، فإف طمبت فعبلً 

ذا كاف عندؾ قدرات ذاتية ضعيفة يمكف أف تضعف معيا ، لو أف لؾ إمكانات بصدؽ أنالؾ هللا مرادؾ ، إ
محدودة يمكف أف تضعف معيا ، أنت ال شيء ، وهللا كل شيء ، الفرؽ بينؾ وبيف المتفوؽ أنو أراد ، وأنت لـ 

ق الماؿ أغناؾ ترد ، قضية إرادة فقط ، لو أردت الخير وصمتو ، لو أردت العمـ أعانؾ هللا عميو ، لو أردت أف تنف
هللا ، لو أردت أف تعمـ الناس عممؾ هللا ، لو أردت أف تكوف خيرًا أكرمؾ هللا ، أنت ال شيء باألساس ، كمنا ال 
شيء ، وهللا كل شيء ، لكف هللا يستجيب بقدر صدقؾ ، هللا عز وجل ال يتعامل مع التمنيات ، التمنيات ال شأف 

 ليا عند هللا إطبلقًا ، قاؿ تعالى :

ـْ َوََّل َأَماِنيِّ َأْىِل اْلِكَتاِب َمْف َيْعَمْل ُسوءًا ُيْجَز ِبِو﴾﴿  َلْيَس ِبَأَماِنيُِّك

 [123] سورة النساء : اآلية 
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 اآلية الكريمة :

 ﴿َوَمْف َأَراَد اآْلَِخَرَة َوَسَعى َلَيا َسْعَيَيا﴾

 [19] سورة اإلسراء : اآلية 

رب اىدني ، لو قاؿ اإلنساف : اىدني ، واىد بي ، أال ييديو هللا ؟ يا تحرؾ ، اطمب العمـ ، اخرج مف بيتؾ ، يا 
 رب دلني عميؾ ، ودلني عمى مف يدلني عميؾ ، أال يدلو هللا عميو ؟ قاؿ تعالى :

ـْ ُسُبَمَنا﴾  ﴿َوالهِذيَف َجاَىُدوا ِفيَنا َلَنْيِدَينهُي

 [69] سورة العنكبوت : اآلية 

، مف المحدودية في التفكير عبقرية ، مف الخطأ ينتج الصواب ، أحيانًا  هللا عز وجل يخمق مف الضعف قوة
 اإلنساف ال ييأس ، أنا أريد مف ىذا الدرس ومف ىذا الحديث بالذات ال تضعف ، قاؿ تعالى :

ـْ﴾ ـُ اْْلَْعَمْوَف ِإْف ُكْنُت  ﴿َوََّل َتِيُنوا َوََّل َتْحَزُنوا َوَأْنُت

 [139] سورة آؿ عمراف : اآلية 

هللا معؾ ، خالق الكوف معؾ ، وما مف إنساف يبتغي وجو هللا بعمل صالح ، بطمب عمـ إال أكرمو هللا عز  أنت
وجل ، أعرؼ أخًا كريمًا يعمل مدرَس لغة إنكميزية ، وتقاعد ، وصار في الخامسة والخمسيف ، اشتيى أف يقرأ 

مسة والخمسيف ، يقوؿ لؾ : العمـ في الكبر القرآف ، وأف يحفظو ، اآلف يقرأ كتاب هللا كمو ، ويحفظو في الخا
كالكتابة عمى الماء ، ليس صحيحًا إذا أصررت ، اقرأ كتاب هللا ، اطمب العمـ ، اعمل عمبًل ، دائمًا ىناؾ حديث 

 يؤرؽ المؤمف ، 

 ))يا بشر َّل صدَة وَّل جياد ، فبـ تمقى هللا إذًا ؟((

إلى مبلقاة هللا عز وجل ما العمل الذؼ بيف يديؾ ؟ ما  ىذا السؤاؿ الدقيق ، مستقيـ ، لكف أنت حينما تصل
العمل الذؼ سوؼ تقدمو  عز وجل ؟ يا رب أنت خمقتني ، وأرسمتني إلى الدنيا ، وأمضيت في الدنيا سبعيف 
 عامًا ، ثـ جئت إليؾ ، وىذا العمل الذؼ فعمتو تقربًا إليؾ  لؾ دعوة إلى هللا ، لؾ إنفاؽ ، لؾ معاونة ، أّما ال
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معاونة ، وال إنفاؽ ، وال دعوة ، ماذا تفعل إذًا ؟ وهللا اشترينا بيتًا ، ورتبناه ، ىذا البيت انتيى عند الموت ، كل 
 منجزاتؾ الدنيوية تنتيي عند الموت ، ىذه ال تذكر أبدًا .

األخّوة أف أخ صار يأتي إلى المسجد ، صار لو زيارات ، ثـ أخبرني ابنو أنو توفي باكرًا ، طبعًا مف واجب 
، نده بيوت ، وأذواقو عالية جداً نشيعو ، أنا أعرؼ بيتو ، وأعرؼ عممو ، عنده معمل ضخـ ، وعنده مركبات ، وع

ورحبلتو كثيرة ، وضع في النعش ، وصمينا عميو ، وكاف أحد عمماء دمشق يرتاد مجالسو أيضًا ، فقاؿ : ليؤبنو ، 
فاتحة ، انتيى التأبيف ، تأبيف إنساف ال يزيد عف دقيقة ، ماذا يقوؿ ؟ فقاؿ : أخوكـ أبو فبلف كاف يؤذف ، اقرؤوا ال

، سيارتو تذكر عند الموت ؟ ال تذكرأيف أعمالو ؟ إذا كانت مساحة بيتو ىل تذكر عند التأبيف ؟ ال تذكر ، ماركة 
يقتيف ، أو حجمو المالي ىل يذكر ؟ ماذا يذكر عند الموت ؟ عممو الصالح فقط ، اعمل عمبًل يتكمـ عنؾ دق

 ثبلث دقائق ، أو خمس دقائق ، 

ـَ تمقى هللا إذًا ؟((  ))َّل صدَة ، وَّل جياد فب

الرجل كاف صالحًا أنا ال أذمو أبدًا ، أحيانا يكوف عمل اإلنساف قميبل ، منشغل بالدنيا ، غارؽ في الدنيا ، لكنو 
نريد عمبًل  ، نريد عمبًل  مف مشكمة إلى مشكمة ، مف حل قضية إلى حل قضية ، مف صفقة إلى صفقة ،

لآلخرة ، نريد طمب عمـ ، تعميـ عمـ ، أمًرا بالمعروؼ ، نيًيا عف المنكر ، إنفاؽ ماؿ ، نريد إصبلح أحواؿ ، 
 معاونة ضعفاء .

 إخواننا الكراـ : أرجو هللا سبحانو وتعالى أف تضعوا ىذا السؤاؿ يوميًا : ماذا قدمت آلخرتي قاؿ تعالى :

َمْت ِلَغٍد َواتهُقوا َّللاهَ ِإفه َّللاهَ﴾﴿َيا َأيُّيَ  َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما ََده  ا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاه

 [18] سورة الحشر : اآلية 

انظر لساعة مغادرة الدنيا ، حينما يوضع اإلنساف في النعش ، ويؤخذ ليدفف ، ماذا قدـ  ؟ ىناؾ أناس ليـ 
ف تضع المقمة في فـ امرأتؾ ىي لؾ صدقة ، اسأؿ نفسؾ دائمًا : ماذا قدمت لآلخرة ؟ أنا أعماؿ كالجباؿ ، أ

أعطيكـ أمثمة ، ألؾ دعوة ؟ الدعوة عمل عظيـ ، ىل لؾ إنفاؽ ؟ واإلنفاؽ عمل عظيـ ، ىل لؾ خدمة ؟ والخدمة 
لو ، ال ماؿ ، وال خدمة ، عمل عظيـ ، اإلنساف يخدـ بعضبلتو ، إنساف يدعو إلى هللا بعممو ، إنساف ينفق بما
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 وال عمـ ، ماذا تعمل ؟ يعمل لدنياه ، والدنيا تنتيي عند الموت .

 ))اْحِرْص َعَمى َما َيْنَفُعَؾ َواْسَتِعْف ِباَّللهِ َوََّل َتْعَجْز ((

 ال تقل : ال أقدر ، الذؼ قدر مثمؾ معو الخصائص نفسيا ، والذؼ قدر طمب مف هللا ، وافتقر إلى هللا ، أصر
 عمى طمبو ، والذؼ قدر سبق في طمبو .

ي َفَعْمتُ  ْف َأَصاَبَؾ َشْيٌء َفاَل َتُقْل َلْو َأنِّ َُْل  ))اْحِرْص َعَمى َما َيْنَفُعَؾ َواْسَتِعْف ِباَّللهِ َوََّل َتْعَجْز َواِ  َكاَف َكَذا َوَكَذا َوَلِكْف 
ْيَطاِف ((َََدُر َّللاهِ َوَما َشاَء َفَعَل َفِإفه َلْو َتْفَتُح َعمَ   َل الشه

 الماضي ال جدوػ مف الحديث عنو.

 ما مضى فات والمؤمل غيب ولؾ الساعة التي أنت فييا.

در ، لكف نقدر با ، كمنا أدؽ شيء أف المؤمف القوؼ خير وأحب إلى هللا ، تصور ، ال أقدر ، كمنا ال نق
راء ، أغنياء با ، ال تقل : ال أقدر ، ألف هللا وحده ، نحف أقوياء با ، كمنا ال نعمـ ؛ نعمـ با ، كمنا فقضعاؼ

ىو الذؼ يقدر ، وأنت ال تقدر ، لكف أنت تقدر عمى شيء واحد ، أف تطمب ، إذا دخل إنساف إلى المطعـ فما 
عميو أف يدفع شيئًا ، إال أف يطمب ، ىذا الطعاـ مجانًا ، لكف الشرط أف تطمبو ، فاإلنساف إذا كسل عف أف يطمب 

 يو أكسل الناس ، طمب فقط ، اطمب بصدؽ .ف

أنا قمت لكـ : صميت في مسجد في بعض المدف السورية ، حدثني صاحبو أقسـ با حينما أنيى الخدمة 
اإللزامية أنو كاف ال يممؾ قرشًا ، باع قطعة حمي أختو بثبلثمئة ليرة سورية ، والقصة قديمة ، واشترػ بطاقة 

يج ، قاؿ لي ، وىو في الطائرة: قاؿ : وهللا الشفتاف لـ تتحرؾ ، إال أنني قمت في طائرة ، وذىب بيا إلى الخم
نفسي : ألف أكرمني هللا ألبنيّف  مسجدًا ، خاطر مّر عمى ذىنو ، وهللا عز وجل أكرمو ، وحدثنا عف قصة بناء 

 المسجد ، فكانت تمفت النظر .

، الزعبرة مشكمة ، والتمبسة مشكمة ، اطمب بصدؽ هللا حاضر ، ناظر ، اطمب ليعطيؾ ، لكف اطمب بصدؽ 
يعطؾ ، اطمب العمـ يعممؾ ، اطمب الماؿ يغنؾ ، اطمب خدمة الناس يقّوؾ ، هللا ىو الموجود ، استعف با دائمًا 
، اسأؿ نفسؾ ىذا السؤاؿ : ماذا قدمت آلخرتي ؟ ماذا سأقدـ بيف يدؼ ربي يـو القيامة ؟ ماذا فعمت يا عبدؼ ؟ 
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 عالى :قاؿ ت

يِف )45﴿َوُكنها َنُخوُض َم ََ اْلَخاِئِضيَف ) ـِ الدِّ ُب ِبَيْو ـْ َشَفاَعُة 47( َحتهى َأَتاَنا اْلَيِقيُف )46( َوُكنها ُنَكذِّ ( َفَما َتْنَفُعُي
اِفِعيَف )  (﴾48الشه

 ] سورة المدثر [

قدر ، ال تقل : الزمف صعب ، ال الحديث مف األحاديث األساسية ، ال تعجز ، ال تضعف ىمتؾ ، ال تقل : ال أ
 تقل : البيئة معقدة ، ال تقل : الناس كميـ متفمتوف ، أنا مع الناس ، ال ،

 ))مف َاؿ : ىمؾ الناس فيو أىمُكيـ((

 وفي رواية : 

 ))فيو َأْىَمَكُيـ((

 ىو الذؼ جعميـ ييمكوف بكبلمو .

َََدُر َّللاهِ َوَما َشاَء َفَعَل َفإِ  َُْل  ْيَطاِف(())... َوَلِكْف   فه َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشه

ـَ :   حديث آخر ، َعْف اْبِف ُعَمَر َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ َأْجًرا ِمْف اْلُمْؤِمِف الهِذي ََّل ُيَخالِ  ـْ َأْعَظ ُط النهاَس َوََّل َيْصِبُر َعَمى ))اْلُمْؤِمُف الهِذي ُيَخاِلُط النهاَس َوَيْصِبُر َعَمى َأَذاُى
)) ـْ  َأَذاُى

 ] ابف ماجو ، الترمذؼ [

ىناؾ أشخاص نموذج عجيب ، إذا خدـ إنساف خدمة ، وىذا اإلنساف أساء لو يحمف با أال يخدـ إنسانًا في 
 حياتو ، أنا عندؼ حديث شريف أعزؼ بو نفسي دائمًا ، وأسمي بو كل مسمـ : 
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ف لـ تصب أىمو فأنت أىمو(())اصن َ المعروؼ م َ أىم  و ، وم َ غير أىمو ، فإف أصبت أىمو أصبت أىمو ، وا 

 لو أساء يسيء ، لو تنكر لؾ ، لو جحد فضمؾ ، أنت فعمت ىذا مع ربؾ ، هللا موجود ، ويحفع عممؾ الصالح 

ف لـ تصب أىمو فأنت   أىمو(())اصن َ المعروؼ م َ أىمو ، وم َ غير أىمو ، فإف أصبت أىمو أصبت أىمو ، وا 

اإلنساف إذا انسحب مف المجتمع ، وانزوػ ، وتقوقع ، يقوؿ : الناس ليس فييـ خير ، ال تخالط أحدًا ، العمل 
بالمخالطة ، يجب أف تخالط المؤمنيف ، يجب أف تنصحيـ ، يجب أف تعينيـ ، إال إذا كاف المجتمع فسد فسادًا 

يحتاج إلى مف ينبئؾ بدقائقو ، أحيانا تكوف العزلة كميًا ، ساعتئذ أف تبتعد عنو خير ، موضوع دقيق حساس 
أفضل ، و أحيانا االختبلط أفضل ، أما القاعدة أعطيكـ إياىا ذىبية كمعبة شد الحبل ، إف دخمت إلى مجتمع ، 
وقدرت عمى أف تشدىـ إلى الديف فادخل معيـ ، خالطيـ ، أما إذا شدوؾ فابتعد عنيـ ، أنت حسيب نفسؾ ، و 

اليقيف مف أنت ؟ إف كنت تقدر عمى أف تشدىـ فكف معيـ ، أما إف لـ تقدر فابتعد عنيـ ، ىذا  تعمـ أنت عمـ
 المقياس الدقيق .

المؤمف الذؼ يخالط الناس ، و يصبر عمى أذاىـ أفضل مف المؤمف الذؼ ال يخالط الناس ، و ال يصبر عمى 
بير ، أنت دلمتني عمييـ ، أنا ال أعمـ ، أحيانًا أذاىـ ، إذا دخل اإلنساف بزواج اإلنساف و آلمو رأسو فمؾ أجر ك

زوجاف يتفاىماف اإلنساف أربعة أشير وىـ ساكتوف ، يتشاجراف ، يأتوف إلى الوسيط ، ىذه زوجتؾ ، لماذا عندما 
كنت معيا أربعة أشير بأحمى حياة ما شكرتني عمى ىذا ؟ كنت ساكًتا ، ثـ في أّؼ مشكمة يرجع إلى الوسيط ، و 

 و جاءتؾ المتاعب مف ىذا الزواج أفضل شفاعة أف تشفع بيف اثنيف في النكاح .مع ذلؾ ل
 ورد باألثر : 

))مف مشى بتزويج رجل بامرأة كاف لو بكل كممة َاليا ، وبكل خطوة خطاىا عبادة سنة ، َاـ ليميا ، و صاـ 
 نيارىا((

الفت النظر إلى بناتو ، إذا كاف  اإلنساف بحق نفسو قصير ، أب عنده خمس بنات ، يجب أف ُتعرؼ فيو أنت ،
بناتو محجبات مؤمنات طاىرات ، تحرؾ حركة ، دؿ الناس عميو ، ىذا عمل عظيـ ، يوجد أناس ليس عندىـ 
ىذه الرغبة ، إذا كاف األخ مؤمًنا ، وبيت فيو عفة ، وفيو أدب ، وعمـ ، وانضباط ، وتعرؼ شابًا مؤمنًا يريد امرأة 

شفاعة أف تشفع بيف اثنيف في نكاح ، ولما تتزوج البنت ، ويكوف الزوج مؤمنًا فأنت  طيبة فاسَع ، تحرؾ ، أفضل
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جبرت خاطر العائمتيف واألسرتيف ، ىذا عمل عظيـ ، أنا أقوؿ لكـ : مف أجّل األعماؿ أف تسيـ في تزويج 
ت مسؤوال ومرجًعا ، الشباب المؤمنيف بالشابات المؤمنات ، طبعًا سيأتيؾ بعض المتاعب ، البد منيا ، ستكوف أن

 وكل قضية يأتوف إليؾ ، ويمومونؾ عمى ىذا االختيار ، ال مانع مف ىذا .

ـُ َأْجًرا ِمْف اْلُمْؤِمِف الهِذي ََّل ُيَخاِلُط ا ـْ َأْعَظ لنهاَس َوََّل َيْصِبُر َعَمى ))اْلُمْؤِمُف الهِذي ُيَخاِلُط النهاَس َوَيْصِبُر َعَمى َأَذاُى
)) ـْ  َأَذاُى

شخصًا مؤمنًا ليس لو عمل صالح ، يسمع دروسًا ، في بيتو ال يعاوف ، وال يقدـ شيئًا ، ىذا إذا أحب هللا أف ترػ 
يرقيو يبتميو بالمصائب حتى يرقى ، فاألعماؿ الصالحة أكثر راحًة مف المصائب ، انتبيوا ، ألف المؤمف المستقيـ 

ما أف ترقى بصبرؾ عمى مصيبة ، والمصيبة  غاٍؿ عمى هللا ، وهللُا يريد أف يرقيو ، فإما أف ترقى بعمل صالح ، وا 
دائمًا يرقى المؤمف بيا ، ولكف ىناؾ رقي أسرع ، وأكثر راحة أف ترقى بعمل صالح ، تحرؾ ، ال تكف سمبيًا ، ال 
ب ، تكف منسحبًا متقوقعًا ، أوالد أخيؾ أنت عميـ ، يقوؿ : أميـ حيواف ، ىذا الكبلـ ال يقاؿ ، ألدنى سبب ينسح

 ال يخدـ أحدًا ، تكمـ كبلمًا طيبًا ، واخدـ الناس ، فإف هللا عز وجل يكرمؾ .

 قاؿ لي أخ : احترؽ قمبي ، شكا مشكمتو ألخ زوجتو ، فقاؿ لو : أنصحؾ ، قاؿ : نعـ ، قاؿ : طمقيا .

ـُ َأْجًرا مِ  ـْ َأْعَظ ْف اْلُمْؤِمِف الهِذي ََّل ُيَخاِلُط النهاَس َوََّل َيْصِبُر َعَمى ))اْلُمْؤِمُف الهِذي ُيَخاِلُط النهاَس َوَيْصِبُر َعَمى َأَذاُى
 َأَذاُىـ((

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : أحاديث شريفة عف اليجرة 027 - 063الدرس )

 19-05-1996لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف.

الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا 
ابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا الباطل باطبًل وارزقنا اجتن

 وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف.

أييا اإلخوة المؤمنوف... نحف في مناسبة ىجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أردت في ىذا الدرس ػ إف وفقني هللا عزَّ وجل ػ أف 
 فيما يرويو عف ربو في الحديث الصحيح، أف هللا أتناوؿ موضوع اليجرة مف زاويٍة واحدة، ذلؾ أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 سبحانو وتعالى يقوؿ: 

 )) عبادٌة في اليرج كيجرٍة إلّي ((

يعني عبادٌة في زمف الفتنة كيجرٍة إلي، أما أحاديث الفتنة، وأحاديث الفتف، وأحاديث آخر الزماف، فما أكثرىا، وما 
 أكثر الموضوع منيا، وما أكثر الضعيف. 

دت إلى صحيح البخارؼ عمى باب الفتف ألرػ األحاديث الصحيحة، والبخارؼ، كما تعمموف، مف أصح الُكتب عُ 
بعد كتاب هللا، فوجدت في أحاديث البخارؼ الصحيحة عف الفتف شيئًا دقيقًا جدًا، وكأف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعيش معنا، ىذه 

ر بيا ما يجرؼ، وأنؾ ال تفاجأ، إف كاف ىناؾ أسئمة تحيِّر، ففي األحاديث أييا اإلخوة قيمتيا أنؾ تستطيع أف ت فسِّ
ىذه األحاديث إجابٌة عنيا. أواًل عي صحيحة، وثانيًا أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال ينطق عف اليوػ بل ىي وحٌي مف عند هللا 

 عز وجل، وهللا يعمـ ما سيكوف.

 النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ:
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ػ رجاٌؿ منكـ ػ يـو القيامةكـ عمى الحوض ػ )فرطكـ ( أي أسبقكـ، سابقكـ عمى الحوض ػ ليرفعف إلي )) أنا َفَرطُ 
حتى إذا أىويت ْلناوليـ اختمجوا دوني ػ أي جذبوا ومنعوا ػ فأَوؿ: أي ربِّ أصحابي !! يقوؿ هللا عزه وجل: َّل 

 تدري ما أحدِوا بعدؾ ((

 ، يرونو يـو القيامة، يأتي ليسقييـ مف حوضو الشريف، يجذبوف ويمنعوف.الذيف جاءوا بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 )) يقوؿ: أي رب إنيـ أصحابي !!. يقوؿ هللا عزه وجل: َّل تدري ماذا أحدِوا بعدؾ (( 

 إذًا كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة في النار ؟ الفرقة الناجية كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

 أنا عميو وأصحابي (( )) ما 

 فأوؿ شيء مف عبلمات الفتف أف يحدث في اإلسبلـ أموٌر لـ تكف مف قبل.

* * * * * 

 حديٌث آخر يصف حالة آخر الزماف. 

 حدثنا زيد بف وىب، سمعنا عبد هللا قاؿ: قاؿ لنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 )) إنكـ ستروف بعدي أِرًة ((

مصمحتو، يؤثر كسب الماؿ مف أؼ طريٍق كاف، ال يعنيو عامة المسمميف،  يعني كل إنساٍف يحب نفسو، يحب
ينبغي أف يشبع وحده، وأف يسكف وحده، وأف يتزوَّج وحده، وأف يتنعَّـ وحده، وأف يطمئف وحده، كأف ىذه العبلمة 

 عبلمٌة صادقٌة عمى ىذا الزماف..

يا. َالوا: يا رسوؿ هللا فما تأمرنا ؟ َاؿ: أدوا إلييـ )) إنكـ ستروف بعدي أِرًة ػ أي حبًا لمذات ػ وأمورًا تنكرون
 حقيـ وسموا هللا حقكـ (( 
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يعني أِد الذؼ عميؾ، واطمب مف هللا الذؼ لؾ، قد تعيش إلى زماف ال تستطيع أف تتعامل مع الناس، تنجو مف 
 منيـ. عذاب هللا أف تؤدؼ ليـ حقيـ، وأف تسأؿ هللا حقؾ منيـ، أِد حقيـ واطمب مف هللا حقؾ

)) إنكـ ستروف بعدي أِرًة وأمورًا تنكرونيا. َالوا: يا رسوؿ هللا فما تأمرنا ؟ َاؿ: أدووا إلييـ حقيـ وسموا هللا 
 حقكـ ".(( 

قاعدًة ممتازًة آلخر الزماف، اإلنساف أحيانًا ال يستطيع أف يتعامل مع أىمو، مع أقرب الناس إليو، نقوؿ لو: أِد 
 الذؼ لؾ، اإلنساف أحيانًا ال يستطيع أف يتعامل مع شريكو، نقوؿ: أِد الذؼ عميؾ الذؼ عميؾ، واطمب مف هللا

واطمب مف هللا الذؼ لؾ، ال يستطيع أف يتعامل مع جاره، نقوؿ لو: أِد الذؼ عميؾ واطمب مف هللا الذؼ لؾ.. " 
هللا ؟ قاؿ: أدوا إلييـ حقيـ وسموا  إنكـ ستروف بعدؼ أثرًة وأمورًا تنكرونيا. قالوا: يا رسوؿ هللا فما تأمرنا يا رسوؿ

 هللا حقكـ" 

* * * * * 

 وعف ابف عباٍس رضي هللا عنو، عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

 )) مف كره مف أميره شيئًا فميصبر(( 

ما كل شيٍء يعجبؾ وما كل شيٍء ترتاح لو، عميؾ أف تصبر ألنؾ إف لـ تصبر أحدثت فتنًة كبيرة، لذلؾ أنت 
ف هللا يزع بالسمطاف ما ال يزع مطيٌع  ، شٌر مستطير، وا   عزَّ وجل إذا صبرت عمى أميرؾ، ألنو فتنٌة تدـو
 بالقرآف..

 )) مف كره مف أميره شيئًا فميصبر، فإنو مف خرج مف السمطاف شبرًا مات ميتًة جاىمية(( 

ـٌ عمى أمنو الخاص، كفاية دائمًا المسمـ مصمحة المسمميف مقدمٌة عمى مصمحتو الخاصة، أمف المسمميف مقد
 المسمميف مقدمٌة عمى كفايتو، ىذا سبب صبره.

* * * * * 
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 وقد قاؿ ابف عباٍس رضي هللا عنو عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 )) مف رأى مف أميره شيئًا يكرىو فميصبر فإنو مف فارؽ الجماعة شبرًا فمات مات ميتًة جاىمية (( 

حديث عمى المسجد، يعني إف رأيت مف أخوؾ شيء، ىل ىذا يستدعي أف تدع يعني لو أردت أف أطبق ىذا ال
المسجد، وأف تدع الجماعة ؟ ىناؾ أناس عمى أؼ تصرؼ سيء مف أٍخ ليـ يدعوف المسجد، ىذا غمط كبير، 
 يعني إف رأيت مثبًل مشكمًة في المسجد، أتيدـ المسجد ؟ أصمح ىذه المشكمة، ابتعد عف ىذه المشكمة ، فػ..

 مف رأى مف أميره شيئًا يكرىو فميصبر، فإنو مف فارؽ الجماعة شبرًا فمات مات ميتًة جاىمية (( )) 

اإلنساف وحده يظمـ قمبو، وتضعف نفسو، ويفتي لنفسو، ويتجاوز الحدود، ويعيش مع األناس بانحرافاتيـ، 
راتيـ، أما إذا أتى بيت هللا عزَّ وجل ففيو الحق، وفيو النور، وفيو ال طمأنينة، لو أف إنساف في المسجد وتصوَّ

 أزعجؾ، ىل يعني ذلؾ أف تدع المسجد ؟ لو أف األمير أزعجؾ ينبغي أال تفارؽ الجماعة.

* * * * * 

ثـ إف النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما قاؿ بعض أصحابو: " بايعنا رسوؿ هللا عمى السمع والطاعة، في منشطنا ومكرىنا، وعسرنا 
 وأال ننازع األمر أىمو إال أف نرػ كفرًا بواحًا لنا مف هللا فيو برىاف ". كبلـ دقيق جدًا: ويسرنا، وأثرًة عمينا،

 بايعنا رسوؿ هللا عمى السمع، أف نصغي لمحق وأف نطيع..

 ﴿َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا﴾

 " ( 46) سورة النساء: مف آية " 

 ال..

 ﴿َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا﴾

 " (93) سورة البقرة: مف آية " 
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مى السمع والطاعة في منشطنا، في إقباؿ الدنيا عمينا وفي إدبارىا عنا، في صحتنا وفي مرضنا، في قوتنا وفي ع
ضعفنا، في التفاؼ الناس حولنا وفي انفضاضيـ عنا، في منشطنا ومكرىنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرًة عمينا ولو كنا 

ا رسوؿ هللا عمى السمع والطاعة، والدنيا ال تقدـ وال مستضعفيف، ولو كنا األقل عددًا واألقل حظوظًا، نحف بايعن
تؤخر، وأال ننازع األمر أىمو، أنت تبتغي هللا والدار اآلخرة، دعؾ مف الدنيا، ودعؾ مف أىل الدنيا، ودعؾ مف 
الكفر حظوظ الدنيا، ودعؾ مما في الدنيا، إال أف نرػ كفرًا بواحًا لنا مف هللا فيو برىاف، يعني حينما يكوف النطق ب

صريحًا، وحينما يكوف الفعل فعل الكفار صريحًا ىذا شيٌء آخر، لكف بايعنا النبي عمى السمع والطاعة في 
 منشطنا ومكرىنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرًة عمينا وأال ننازع األمر أىمو.

* * * * * 

 ـ محمَّرًا وجيو يقوؿ:وعف زينب بنت جحٍش رضي هللا عنيا قالت: استيقع النبي ملسو هيلع هللا ىلص مف النو 

 )) َّل إلو إَّل هللا ويٌل لمعرب مف شٍر َد اَترب (( 

 أال يفسر ىذا الحديث بعض ما يعانيو المسمموف والعرب اليـو ؟

 )) ويٌل لمعرب مف شٍر َد اَترب. فقالوا: يا رسوؿ هللا أنيمؾ وفينا الصالحوف ؟ َاؿ: نعـ إذا كِر الَخَبث (( 

يسوا مصمحيف، إذا انسحبوا، وىربوا، ولـ يأمروا بالمعروؼ، ولـ ينيوا عف المنكر، يعني الصالحوف صالحوف ل
واكتفوا بأنفسيـ، ولـ يعبئوا بما يجرؼ. "..أنيمؾ وفينا الصالحوف ؟ قاؿ: نعـ إذا كثر الخبث". أما ىؤالء 

تيـ، وبذلوا، وضحوا، الصالحوف لو نيضوا وشمروا، وأمروا بالمعروؼ ونيوا عف المنكر، وأقاموا اإلسبلـ في بيو 
 عندئٍذ يختمف األمر.

* * * * * 

وعف أسامة بف زيد رضي هللا عنيما قاؿ: أشرؼ النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمى أطـٍ مف آطاـ المدينة ػ أؼ عمى تمٍة صغيرة ػ 
 فقاؿ: 
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 ىل تروف ما أرػ ؟ 

 قالوا: ال. 

 قاؿ: " فإني ألرػ الفتف تقع خبلؿ بيوتكـ كوقع القطر ".

آلف اصعد إلى الجبل وانظر إلى المدينة، ربما رأيت الفتف عمى السطوح، أليس كذلؾ؟ ىذه تستقبل الببلء، ىذه ا
ثنا عما سيكوف، ألف النبي إذا حدثنا عما سيكوف ىذا مف  الستقباؿ الببلء، وىذه رؤيٌة غيبية كأف النبي ملسو هيلع هللا ىلص حدَّ

  عزَّ وجل يقوؿ:إعبلـ هللا لو، ليس عمـ غيٍب، ولكف هللا

ـُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِيُر َعَمى َغْيِبِو َأَحدًا )  ( ِإَّله َمِف اْرَتَضى ِمْف َرُسوٍؿ﴾26﴿ َعاِل

 ) سورة الجف (

 أشرؼ النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمى أطـٍ مف آطاـ المدينة فقاؿ: 

 ىل تروف ما أرػ ؟ 

 قالوا: ال. 

 تكـ كوقع القطر ".قاؿ: " فإني ألرػ الفتف تقع خبلؿ بيو 

* * * * * 

 فمذلؾ نعود إلى مناسبة ىذا الدرس..

 )) عبادٌة في اليرج كيجرٍة إلّي (( 

ونحف في ذكرػ اليجرة، المعنى الذؼ يناسبنا، أو عبلقتنا باليجرة، أو الموقف العممي مف اليجرة أف نعبد هللا في 
المميبلت، في زمٍف يصدَّؽ فيو الكاذب، ويكذَّب فيو زمف الفتنة، في زمف النساء الكاسيات العاريات، المائبلت 

ف األميف،  الصادؽ، في زمٍف يضاـ فيو اآلمروف بالمعروؼ والناىوف عف المنكر، في زمٍف يؤتمف فيو الخائف ويخوَّ
في زمٍف يؤمر فيو بالمنكر وينيى عف المعروؼ، فػ عبادٌة في ىذا الزمف كيجرٍة إلّي، يعني لؾ أف تصل إلى 
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 اليجرة إذا عبدت هللا في زمف الفتنة.مرتبة 

* * * * * 

 يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

 )) إف بيف يدي الساعة ْليامًا ينزؿ فييا الجيل (( 

الحقيقة الجيل لو معنياف ؛ معنى عممي ومعنى أخبلقي، إف رأيت إنسانًا يعرِبد، يعتدؼ، يصوؿ ويجوؿ تقوؿ: ىذا 
 فيو جيٌل وفيو انحراؼ، والشاعر يقوؿ:جاىل، وىذه جيالة، فالجاىمية عصٌر 

 ال ال يجيمػف أحٌد عميػنا فنجيل فوؽ جيل الجاىميف

* * * 

 معنى الجيل أحيانًا ىو االنحراؼ، التعدؼ، الطغياف، العربدة. يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

 )) إف بيف يدي الساعة ْليامًا ينزؿ فييا الجيل ويرف َ فييا العمـ (( 

يعرؼ الحقيقة، الناس نياـ، الناس في خضـ المعاصي، الناس في خضـ الفتف، أيَّة صرعٍة تأتييـ  قمما ترػ إنساناً 
مف الخارج يقمِّدونيا ولو عمى حساب دينيـ، ولو عمى حساب مبادئيـ، ولو أنيا تفضح نساءىـ، ولو أنيا تتفشى 

ـ، عمى كٍل الناس لو دخل الكفار فييـ الفواحش، تقميد ؛ تسميو عصرنة، تسميو حداثة، تسميو حضارة، تسميو ت قدُّ
 جحر ضٍب لدخمتموه، ىذا مف عبلمات آخر الزماف.

توؿ لـ يقتل وَّل القاتل فيـ )) ينزؿ فييا الجيل، ويرف َ فييا العمـ، ويكِر فييا اليرج والمرج، َّل يدري المق
 (( يقتل

يتـ بأعينكـ في لبناف، طفبًل، شابًا، مريضًا، " موٌت كعقاص الغنـ "، ال يدرؼ القاتل لـ يقتل، يقتل امرأًة، وأنتـ رأ
إنساف برؼء مدني ليس لو عبلقة يقتل، لماذا ؟ ال يعرؼ، ال يدرؼ القاتل لـ يقتل وال المقتوؿ فيـ قتل، ىذا زمف 

 اليرج والمرج، فمذلؾ:
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 )) يرف َ فيو العمـ، ويكِر فييا اليرج والمرج (( 

* * * * * 

 ثًا عف آخر الزماف، وىذه قاعدة أساسية، يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ، متحد

تالو كفر ((  )) سباب المسمـ فسوؽ َو

الذؼ يسب مسممًا يفسق، ىذا مسمـ، ىذا رجل عرؼ هللا، استقاـ عمى أمره، ىذا إنساف منضبط، فالذؼ يسبو 
 فاسق، أما الذؼ يقاتمو كافر. يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

تالو كفر (()) سباب ا  لمسمـ فسوؽ َو

* * * * * 

 ومف عبلمات آخر الزماف ػ ىذه كميا أحاديث في البخارؼ في باب الفتف ػ يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

اب بعض((  )) َّل ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكـ َر

 ـ القتل.مف خصائص الكفر االقتتاؿ، وقبل االقتتاؿ الطعف، البغضاء، االزدراء، اإلجحاؼ، الظمـ، ث

اب بعض ((  )) َّل ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكـ َر

وهللا عزَّ وجل عندما وقعت فتنًة بيف األنصار ؛ بيف أوسيـ وخزرجيـ، غبلـٌ بإيعاٍذ مف أحد أىل الكتاب ألقى 
 قصيدًة فييا ىجاٌء لؤلوس، استفزوا وكادوا يقتتموف، فقاؿ هللا عزَّ وجل في مناسبة ىذه الحادثة:

ـْ َرُسوُلُو﴾﴿ َوكَ  ـْ َآَياُت َّللاهِ َوِفيُك ـْ ُتْتَمى َعَمْيُك  ْيَف َتْكُفُروَف َوَأْنُت

 " ( 101) سورة آؿ عمراف: مف آية " 
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 فاالقتتاؿ، والخصومات، والعداوات، واإلنكار، والطعف ىذا كمو مف الجاىمية، مف أياـ الجاىمية..

اب بعض((   )) َّل ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكـ َر

* * * * * 

 وعف أبي ىريرة رضي هللا عنو قاؿ: قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

)) ستكوف فتٌف ػ فتف كِيرة ػ القاعد فييا خيٌر مف القائـ، والقائـ فييا خيٌر مف الماشي، والماشي فييا خيٌر مف 
 الساعي، ومف تشرهؼ ليا تستشرفو، فمف وجد منيا ممجًأ أو معاذًا فميعذ بو (( 

 يكوف بيتؾ حصف، مسجدؾ حصف، إخوانؾ حصف، أقرب الناس إليؾ حصف، يعني: أحياناً 

عجاب كل ذي رأٍي برأيو، فامسؾ لسانؾ، والـز بيتؾ، وخذ ما تعرؼ،  )) إذا رأيت شحًا مطاعًا، وىوًى متبعًا، وا 
 ودع ما تنكر، وعميؾ بخاصة نفسؾ، ودع عنؾ أمر العامة (( 

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف (

إلنساف إذا خرج إلى الطريق ببل سبب، وببل ىدؼ ليتنزه، يفتف، الطريق فيو فتنة، لو فتح مجمة ليقرأىا فييا أياـ ا
فتنة، لو أراد أف يشاىد ما يشاىده الناس بالميل فتنة، الفتنة في بيتو، في الطريق، في القراءة، في السماع، لو 

 لؾ يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:ركب مركبة عامة ليسافر، كل الطريق فيو فتنة غناء، فمذ

)) ستكوف فتٌف القاعد فييا خيٌر مف القائـ، والقائـ فييا خيٌر مف الماشي، والماشي فييا خيٌر مف الساعي، 
 ومف تشرؼ ليا تستشرفو..((

تشرؼ ليا أؼ تعرض ليا، يعني مقيى عاـ فيو اختبلط، وفيو أغاني، وأنت مسمـ وزوجتؾ محجبة، ليس ىذا 
لؾ مكاف آخر، حفمة مختمطة، مثبًل فندؽ، أشياء لعمؾ تفتف بيا، فعمى قدر المستطاع ابتعد عف  مكانؾ، أنت

 أماكف الفتف، عف أماكف المعاصي، عف أماكف الموبقات.

* * * * * 
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 الزلنا في أحاديث الفتف، و:

 ))عبادٌة في اليرج كيجرٍة إليه ((

ف ليس ىناؾ مكة ومدينة لنياجر مف مكة إلى المدينة، نحف في مناسبة ىجرة النبي عميو الصبلة والسبلـ، نح
 انتيت اليجرة بفتح مكة لقوؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 )) َّل ىجرة بعد الفتح ((

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف (

ماذا بقي لنا مف اليجرة ؟ أف تيجر ما نيى هللا عنو، أف تيجر أىل الدنيا، أف تيجر أىل المعصية، أف تيجر 
ف عبدت هللا في ىذا الف تف، أف تيجر الموبقات. أريد أف أذكر أف ىذه األحاديث أذكرىا ألنؾ في زمف فتنٍة، وا 

 الزمف نجوت وكتب لؾ أجر المياجر.

* * * * * 

قاؿ: عف حذيفة بف اليماف يقوؿ: كاف الناس يسألوف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عف الخير، وكنت أسألو عف الشر مخافة أف 
 ركني. موقف ذكي، الناس يسألوف النبي عف الخير وكنت أسألو عف الشر مخافة أف يدركني فقمت:يد

 يا رسوؿ هللا، إنا كنا في جاىميٍة وشر، فجاء هللا بيذا الخير، فيل بعد ىذا الخير مف شر ؟

 قاؿ: نعـ.

 قمت: وىل بعد ذلؾ الشر مف خير ؟ 

 قاؿ: نعـ.

بعد الخير شر، وبعد الشر خير، ألف " أمتي كالمطر ال يدرػ أوليا خير  شٌر وجيٌل، الوحي السماوؼ كمو خير،
 أـ آخرىا ".
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 قمت: وىل بعد ذلؾ الشر مف خير ؟

 قاؿ: نعـ، وفيو َدَخف ػ يعني شوائب، بدع، انحرافات، اإلسبلـ انحرؼ قميبًل ػ

 قمت: وما دخنو ؟

 قاؿ: قوـٌ ييدوف بغير ىديي.

فعموا شيئًا ما فعمو رسوؿ هللا، ما فعمو أصحابو، يبحثوف في موضوعات أغفميا يخالفوف السنة، يبتعدوف عنيا، ي
ثوف عف َخْمق القرآف، ىو كتاب هللا، لو أف ىناؾ فائدة ترجى مف بحث ىذا الموضوع لذكره  النبي وأصحابو، يتحدَّ

 النبي الكريـ وأصحابو األجبلَّء.

 قوـٌ ييدوف بغير ىديي تعرؼ منيـ وتنكر.

رس مختمط، نساٌء كاسياٌت عاريات، ورجل لو دعوة إلى هللا يجمس بينيـ ليبارؾ ىذا العرس ؟ يعني ممكف ع
 تعرؼ منيـ وتنكر، غير معقوؿ.

 قمت: وىل بعد ذلؾ الخير مف شر ؟

 قاؿ: نعـ، دعاٌة عمى أبواب جينـ، مف أجابيـ إلييا قذفوه فييا.

إلى الزنا، إلى الخمر، إلى أكل أمواؿ الناس بالباطل.  دعوة إلى النار، إلى المعصية، إلى الفجور، إلى العصياف،
 دعاٌة عمى أبواب جينـ مف أجابيـ إلييا قذفوه فييا.

 قمت: يا رسوؿ هللا صفيـ لنا.

 قاؿ: ىـ مف جمدتنا ويتكمموف بألسنتنا.

 قمت: فما تأمرني إف أدركني ذلؾ ؟

ماميـ.  قاؿ: تمـز جماعة المسمميف وا 

 الحق، انضوؼ معيـ، انتمي إلييـ.. كف مع الجماعة، كف مع أىل
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َِيَف ) اِد  (﴾009﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َوُكوُنوا َم ََ الصه

 ) سورة التوبة (

تمـز جماعة المسمميف، إذا في فجور، وفسوؽ، ونوادؼ ليمية، وزنا، وخمر، ونساٌء كاسياٌت عاريات، وربا، 
الناس فوضى ال يضبطيـ شرع، وال قانوف، وال ُخُمق، وال ديف، إذا مرجت عيودىـ، واكتساب أمواؿ بالباطل، و 

 وانغمسوا في مبلذ الدنيا، تمـز جماعة المسمميف، بيوت هللا جنة أييا اإلخوة، ألـ يقل هللا عزَّ وجل:

ـْ  ْئ َلُك ـْ ِمْف َرْحَمِتِو َوُيَييِّ ـْ َربُُّك ـْ ِمرَفقًا ) ﴿ َفْأُووا ِإَلى اْلَكْيِف َيْنُشْر َلُك  (﴾06ِمْف َأْمِرُك

 ) سورة الكيف (

الجامع كيف، وبيتؾ كيف، ومكاف بعيد عف الناس كيف، ومكاف بعيد عف الُطُرقات كيف، إذا واحد أحب يقعد 
بمحل تجارؼ مطل عمى الشارع، أال يفتف ؟ يفتف، مكتب أحسف مف محل، ومكتب ما لو إطبللة عمى الشارع 

 الصبلة والسبلـ:أحسف، ىكذا يقوؿ عميو 

ماميـ.  تمـز جماعة المسمميف وا 

 قمت: فإف لـ يكف ليـ جماعة وال إماـ ؟

 قاؿ: فاعتزؿ تمؾ الفرؽ كميا، ولو أف تعض بأصل شجرٍة حتى يدركؾ الموت وأنت عمى ذلؾ.

 يعني كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ة عذاب ((   )) الجماعة رحمة والفَر

 نعماف بف بشير " () مف الجامع الصغير: عف " ال

ة، فإف الشيطاف م َ الواحد وىو مف اَّلِنيف أبعد (( ياكـ والفَر  )) عميكـ بالجماعة وا 

 ) مف الجامع الصغير: عف " عمر " (
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 و..

نما يأكل الذئب مف الغنـ القاصية ((  )) وا 

 ) مف رياض الصالحيف: عف " أبي الدرداء " (

يت هللا، وعبلمة المؤمف أنو في المسجد كالسمؾ في الماء، والمنافق واإلنساف كمما ارتقت مشاعره يرػ جنتو في ب
في المسجد كالعصفور في القفص، يرتاح المنافق إلى أماكف فييا فجور، وفييا فسق وعصياف، المؤمف يرتاح إلى 

 فيو. أماكف جميمة لكنيا بعيدة عف المعاصي، يرتاح إلى بيوت هللا، يرتاح في بيتو، يرتاح في مكاف ال معصية

* * * * * 

ويقوؿ عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: أخبرني ابف عباس ػ أحد أصحاب النبي ػ أف أناسًا مف المسمميف كانوا مع 
المشركيف يكثروف سواد المشركيف ػ يعني لقاء ال يرضي هللا ال تكف معيـ أنت، حفل غير شريف، غير مستقيـ، 

ال تكثر سوادىـ، قاؿ: فيأتي السيـ فيرمى فيصيب أحدىـ  غير نظيف، أنت ليس لؾ مكاف معيـ، ال تكف معيـ،
 فيقتمو أو يضربو فأنزؿ هللا تعالى:

ـْ﴾ ـُ اْلَماَلِئَكُة َظاِلِمي َأْنُفِسِي  ﴿ ِإفه الهِذيَف َتَوفهاُى

 " ( 97) سورة النساء: مف آية " 

مكاف وصار مكروه، وصارت يعني إذا كاف في مكاف فيو معصية، ما لؾ مكاف أنت معيـ، فإف كنت في ىذا ال
، توفت المبلئكة ىذا اإلنساف ظالمًا لنفسو، ال تكثِّر سواد المشركيف، كثِّر سواد المسمميف، أنت حينما  مشكمة، فمتَّ

يت معنويات الحاضريف.  تأتي إلى بيت هللا، وترػ البيت ممتمئ، كثَّرت سواد المسمميف، قوِّ

تجد برمضاف المغرب ما في أحد في الطرقات، الناس كميـ صائموف، شيٌء جميٌل جدًا في ىذه المدينة الطيبة، 
وقت التراويح الناس كميـ إلى بيوت هللا، أنت ماذا تفعل ؟ تكثِّر سواد المسمميف، أما لو أنو كاف في مباراة، والناس 

اة بل قوؼ المؤمنيف، تركوا الصبلة، واتجيوا ليذه المباراة مثبًل، تركوا صبلة الجمعة أحيانًا، فأنت ال تقوؼ العص
ييـ، وقوؼ الضعاؼ، لؾ مكانة أنت، فإذا حضرت، يقولوف: فبلف كاف موجود،  أحيانًا وجودؾ مع المؤمنيف يقوِّ
وكاف فبلف موجود، أحيانًا وجودؾ يقوؼ الحق، إذا إنساف لو مكانة، لو مرتبة عممية، لو مرتبة إدارية، لو مكانة 
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جمعة، جمس عمى ركبتيو، إذا واحد ضعيف يقوؿ: فبلف ذو  في مجتمعو، وحضر مجمس عمـ، حضر خطبة
مرتبة، فبلف ذو مكانة، كاف في الدرس، كاف في الجامع، كاف بالخطبة، كاف حضراف معنا، ىذا شيء عظيـ، 
ريف،  الفكرة دقيقة: كثِّر سواد المسمميف، قوؼ معنويات الضعفاء، قوؼ معنويات المتردديف، قوؼ معنويات المقصِّ

 وجودؾ لو ما استفدت وال كممة لو معنى كبير، وجودؾ تكثيٌر لسواد المسمميف.أحيانًا 

اآلف ما الذؼ يحدث ؟ لؾ مكانة وما أتيت، فبلف ما أتى، معنى ىذا أف المجيء غير ضرورؼ، تضعف معنويات 
ىو ما ؟ ما جاء، كيف دعاني و  الباقيف، أحيانًا يكوف أخ تعباف بشخص أتى بو عمى الجامع يقوؿ: أيف فبلف

؟ قمِّت قيمة المجيء بنظره، إذا أنت اعتنيت بإنساف، وعاونتو عمى دينو، وتوبتو، ودعوتو إلى بيٍت مف بيوت جاء
هللا، وأنت ما حضرت، وسأؿ: أيف فبلف ؟ لـ يجده، ضعفت المسمميف، فكرة دقيقة كثِّر سواد المسمميف، ال تكثر 

اف العربية إذا في مباراة كرة قدـ، يدع الناس صبلة الجمعة، سواد المشركيف، ال تكثر سواد العصاة، ببعض البمد
 الجوامع فارغة ألنو في مباراة، ىذه مشكمة كبيرة جدًا. 

مف عبلمات آخر الزماف، الفتنة السريعة، سريعٌة وحادة، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، يمسي مؤمنًا ويصبح 
 كافرًا، يبيع دينو بعرٍض مف الدنيا قميل.

 عميو الصبلة والسبلـ: يقوؿ

مواقع القطر، يفر بدينو مف يوشؾ أف يكوف خير ماؿ المسمـ غنـٌ يتَّبع بو شعف الجباؿ ػ أؼ قمـ الجماؿ ػ و 
 ".الفتف

يعني إذا كاف محمؾ التجارؼ أماـ ثانوية بنات، في أفضل مف ىذا، مكاف آخر، إذا محل تجارؼ كل الزبائف نساء 
 ، مائبلٌت مميبلت، في حرؼ فييا فتف كثيرة جدًا، يعني:مشكمة، ألنيف كاسياٌت عاريات

 يوشؾ أف يكوف خير ماؿ المسمـ غنـٌ يتَّبع بو شعف الجباؿ ومواقع القطر، يفر بدينو مف الفتف ".

يرووا أف اإلماـ أحمد بف حنبل توفاه هللا عزَّ وجل، فرآه أحد تبلميذه في المناـ، ىو قبل أف يتوفاه هللا كاف يقوؿ: 
 بعد، كبل بعد. فخافوا عميو ما ىذه الكممة، وما معناىا ؟ فسألو تمميذه في المناـ قاؿ لو: كبل 
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 يا سيدؼ، ما معنى قولؾ كبل بعد ؟ 

 قاؿ اإلماـ أحمد: جاءني الشيطاف وقاؿ لي: نجوت يا إماـ، قمت: كبل بعد.

ساف ممكف يفتف، لذلؾ المؤمف يبتعد اإلنساف ماداـ حي معرَّض لمفتنة، ما في إنساف تجاوز الخط األحمر، كل إن
 عف مواطف الفتف.

حدثنا دمحم بف كثير، أخبرنا سفياف، حدثنا األعمش عف يزيد، حدثنا حذيفة قاؿ: حدثنا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حديثيف رأيت 
 أحدىما، وأنا أنتظر اآلخر، حدثنا أف:

 رآف ِـ عمموا مف السنة (( )) اْلمانة نزلت في جذر َموب الرجاؿ، ِـ عمموا مف الق

 وحدثنا عف رفعيا قاؿ:

)) يناـ الرجل النومة فتقبض اْلمانة مف َمبو، فيظل أِرىا مِل أِر الوكس ػ أِر يسير جدًا ػ ِـ يناـ النومة 
 فتقبض فيبقى فييا أِرىا مِل أِر المجمي ػ أي الَدَممي ػ ويصبح الناس يتبايعوف، فال يكاد أحٌد يؤدي اْلمانة (( 

بيٌع أساسو الكذب، أساسو الغش، أساسو التمفيق، أساسو التدليس، يشترؼ البضاعة، ويبيعيا، ويقبض ثمنيا، وال 
 يؤدؼ حق صاحبيا، ىكذا. قاؿ:

)) فيقاؿ: إف في بني فالف رجاًل أمينًا، ويقاؿ لمرجل ػ ذكرت ىذا في خطبة سابقة ػ ما أعقمو، وما أظرفو، وما 
 حبة خردٍؿ مف إيماف (( أجمده، وما في َمبو مِقاؿ 

يمدح بعقمو، وذكائو، وَظْرفو، وحنكتو، وشطارتو، وما في قمبو مثقاؿ حبة خردٍؿ مف إيماف، قد ال يصمي، وقد 
 يأكل مااًل حرامًا.

 يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

وفي نجدنا ؟ قاؿ: الميـ  " الميـ بارؾ لنا في شأمنا ػ يعني في شامنا ػ الميـ بارؾ لنا في يمننا. قالوا: يا رسوؿ هللا
بارؾ لنا في شامنا، الميـ بارؾ لنا في يمننا. قالوا: يا رسوؿ هللا وفي نجدنا ؟ قاؿ في الثالثة: ىناؾ الزالزؿ والفتف، 
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 وبيا يطمع قرف الشيطاف ".

 يعني النبي عميو الصبلة والسبلـ ندبنا إلى السكنى في الشاـ في آخر الزماف، وقاؿ:

 لمسمميف لممسمميف يومئٍذ (()) ىي خير بالد ا

وحدثنا عمر بف حفص، عف حذيفة بف اليماف يقوؿ: بينما نحف جموٌس عند عمر إذ قاؿ: أيكـ يحفع قوؿ النبي 
 ملسو هيلع هللا ىلص في الفتنة ؟ قاؿ:

 )) فتنة الرجل في أىمو، ومالو، وولده، وجاره ((

ا كانت لو زوجة فاسقة ال تتحجب، فاسقة تفسد عقوؿ يفتف بأىمو، ألنو أحيانًا يدخل النار مف أجل أىمو، إذ
الشباب، فزوجتو فتنة، ويفتف في مالو، قد يكسب مااًل حرامًا وفيرًا، وفرة ىذا الماؿ تغريو أف يكسبو، وولده، وجاره. 

 قاؿ: ىذه الفتف أحيانًا تكفرىا الصبلة، والصدقة، واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر.

 لسبلـ:قاؿ عميو الصبلة وا

 )) ولكف الفتف تموت كموج البحر (( 

يعني الحقيقة الشيء الذؼ يمفت النظر أف العالـ أصبح قرية واحدة، فتنٌة تظير في مكاف تنتشر في كل األمكنة 
بأياـ، صرعٌة مف صرعات األزياء تنتشر في كل ببلد العالـ، انحراؼ معيف، فسق معيَّف، فجور معيَّف ينتشر، 

اؿ نعمة ونقمة، نعمة ألنؾ تعرؼ أخبار العالـ، لكف أحيانًا ترػ الفتف، والضبلالت، ىذه وسائل االتص
 واالنحرافات تنتقل.

* * * * * 

وحدثنا أبو اليماف، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عف عبد الرحمف عف أبي ىريرة رضي هللا عنو، أف النبي 
 ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:
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فئتاف عظيمتاف يكوف بينيما مقتمٌة عظيمة دعوتيما واحدة، وحتى يبعث دجالوف ال تقـو الساعة حتى تقتتل 
كذابوف قريٌب مف ثبلثيف، كميـ يزعـ أنو رسوؿ هللا، وحتى يقبض العمـ، وتكثر الزالزؿ، ويتقارب الزماف ػ كاف 

طائرات أسرع مف الواحد إف أراد أف يحج بيت هللا الحراـ يحتاج إلى أربعة أشير ذىابًا، اآلف ساعتيف، في 
الصوت بيف أوروبا وأمريكا ساعتاف ػ وتظير الفتف، ويكثر اليرج ػ وىو كثرة القتل مف عبلمات آخر الزماف ػ 
وحتى يكثر فيكـ الماؿ فيفيض ػ والحقيقة في أحيانًا كتل نقدية كبيرة جدًا تعبر عف ذاتيا بالبزخ، والترؼ، واإلنفاؽ 

ي البنياف ػ في بعض بمداف الخميج بناء مف أرقى األبنية ييدـ ويقـو مكانو غير المعقوؿ ػ وحتى يتطاوؿ الناس ف
 بناء أربعيف طابق ػ وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقوؿ: يا ليتني مكانو... ".

 ضيق، رفاه كثير، ماؿ كثير، انتحار كثير، انتحار بيف األغنياء، بيف المترفيف، ىذا الضيق النفسي لقولو تعالى:

 (﴾024َأْعَرَض َعْف ِذْكِري َفِإفه َلُو َمِعيَشًة َضْنكًا َوَنْحُشُرُه َيْوـَ اْلِقَياَمِة َأْعَمى )﴿ َوَمْف 

 ) سورة طو (

 وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقوؿ: يا ليتني مكانو، وحتى تطمع الشمس مف مغربيا 

ف، أفكارىـ، عاداتيـ، تقاليدىـ، أزياؤىـ، إف كانت ىذه كناية فمعناىا أف كل شيٍء يأتينا مف الغرب جيد، راٍؽ، متق
احتفاالتيـ، أعرافيـ، أنماط حياتيـ كميا مقدسة عندنا، واإلنساف ال يرقى بيف الناس إال إذا كاف كاألجانب ؛ في 
أعياده، في احتفاالتو، في لباسو، في تقاليده، حتى في سبلمو يقوؿ لؾ: باؼ. قل لو: السبلـ عميكـ. إذا ما في 

ية، أو تصرؼ أجنبي، وجمسة أجنبية، وجمسة مائمة عمى السيارة، وثياب معينة، وحركات معينة ال يكوف كممة أجنب
 راقي، يقوؿ لؾ: ىذا بمدؼ، إذا ما كاف متفرنج.

 " وحتى تطمع الشمس مف مغربيا ".

مف الغرب،  والحقيقة في شيء غريب جدًا، ثقافة الغرب معممة عمى العالـ كمو، حتى أدؽ التقاليد كميا مقتبسة
أزياءنا، احتفاالتنا، والئمنا، طعامنا، شرابنا، حتى أنماط سموكنا، كميا مشتقة مف الغربييف، ىذا معنى تطمع 
الشمس مف مغربيا، يـو كاف المسمموف في أوجيـ كاف األجانب يقمدوننا. قاؿ حينيا إذا طمعت الشمس مف 

 مغربيا..
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ـْ تَ  َُِل اْنَتِظُروا ِإنها ُمْنَتِظُروَف )﴿ ََّل َيْنَف َُ َنْفسًا ِإيَماُنَيا َل ََْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَماِنَيا َخْيرًا   (﴾058ُكْف َآَمَنْت ِمْف 

 " ( 158) سورة األنعاـ: مف آية " 

أحيانًا تجد الشاب ما لو ىدؼ بالحياة إال عيشتو بأمريكا، لو أعطيتو ىذا الكارت األخضر، كأنو َمَمؾ الجنة، 
اؾ، يخيب ظنو، يجد وحشة، يجد قسوة، يجد عمل مضني، يجد أف اإلنساف يقتل ألتفو سبب، بعد يذىب إلى ىن

المغرب ما في حركة، فساد في أجيزة اإلعبلـ غير معقوؿ، كاف يتمنى أف يكوف ىناؾ، طبعًا الحديث عف 
 اليجرة، في ىجرة معاكسة في سبيل الشيطاف.

* * * * * 

 قاؿ:

د نشر   الرجالف ِوبيما بينيما فال يتبايعاناه وَّل يطويانو (()) ولتقومف الساعة َو

 تأتي فجأًة كالزلزاؿ. قاؿ:

د رف َ أكمتو إلى فيو فال يطعميا ((   )) ولتقومف الساعة َو

ـْ ِإَّله َبْغَتًة﴾  ﴿ ََّل َتْأِتيُك

 " ( 187) سورة األعراؼ: مف آية " 

ـْ ِإفه َزْلزَ  اَعِة َشْيٌء َعِظيـٌ )﴿ َيا َأيَُّيا النهاُس اتهُقوا َربهُك ( َيْوـَ َتَرْوَنَيا َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمها َأْرَضَعْت 0َلَة السه
ـْ ِبُسَكاَرى َوَلِكفه َعَذاَب َّللاهِ َشِديٌد )  ﴾2َوَتَض َُ ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَمَيا َوَتَرى النهاَس ُسَكاَرى َوَما ُى

 
 ) سورة الحج (

 عمى بدء نحف في ذكرػ اليجرة، وهللا سبحانو وتعالى في الحديث القدسي يقوؿ: أييا اإلخوة... عودٌ 

 ))  )) عبادٌة في اليرج كيجرٍة إليه

إذا كنا في زمف الفتف، وىذه األحاديث كميا في صحيح البخارؼ تبيِّف أف زمنًا شاع فيو الفساد، وانتشرت فيو 
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لجماعة، وأف يكوف لؾ مسجد تؤوؼ إليو، وأف تبتعد عف المعاصي، عميؾ أف تموذ بالجماعة، وأف تموذ بإماـ ا
 الفتف، فمعل هللا سبحانو وتعالى يكتبؾ مع ىؤالء الذيف عبدوا هللا في زمف اليرج، فكأنيـ ىاجروا إلى هللا ورسولو.

التي  أييا اإلخوة... ختامًا ليذا الدرس، أرجو هللا سبحانو وتعالى أف نستفيد مف ىذه األحاديث الشريفة الصحيحة
وردت في صحيح البخارؼ في باب الفتف، إف أردتـ أف ترجعوا إلييا في باب الفتف في أواخر ىذا الصحيح، ىذه 

 األحاديث تعطينا فكرة أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص استعاذ مف آخر الزماف وقاؿ:

يأتوف في آخر الزماف، )) اشتقت ْلحبابي. َالوا: أولسنا أحبابؾ ؟ َاؿ: َّل، أنتـ أصحابي، أحبابي أناٌس 
القابض منيـ عمى دينو كالقابض عمى الجمر، أجرىـ كأجر سبعيف. َالوا: منا أـ منيـ ؟ َاؿ: بل منكـ. َالوا: 

ـَ ؟ َاؿ: ْلنكـ تجدوف عمى الخير معوانًا وَّل يجدوف ((   ول

ا يبتعد، بقدر ما يغض بصره، فنحف في زمٍف صعب، والفتنة أكثر أنواع الفتف تأثيرًا فتنة النساء، فاإلنساف بقدر م
بقدر ما يبتعد عف كل شيٍء مثير، َيْسَمـ دينو ويقترب مف ربو، فإذا تساىل في ىذه األشياء، تفمت مف ىذا 

 االتصاؿ الُمسعد، وعاش في شقاٍء كبير.

بو، يقوؿ هللا أييا اإلخوة الكراـ... ال تنسوا أف لكل شيٍء ثمنًا، فكما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ فيما يرويو عف ر 
 تعالى في الحديث القدسي:

)) أحب الطائعيف وحبي لمشاب الطائ َ أشد، أحب الكرماء وحبي لمفقير الكريـ أشد، أحب المتواضعيف وحبي 
 لمغني المتواض َ أشد، وأبغض ِالًِا وبغضي لِالٍث أشد، أبغض العصاة وبغضي لمشيخ العاصي أشد.((

ثني أخ كريـ لو جار عمره خمسة وستيف سنة، في المدينة المنورة، اشترػ أنا كنت في العمرة العاـ الماضي، حد
ىذا الصحف وترؾ الصبلة، وىو يسكف إلى جوار قبر النبي، وترؾ الصبلة وعمره خمسة وستيف سنة، وبدأ يتَّبع 

حاكـ فييا ىذه المحطَّات، في فتف يصبح مؤمنًا ويمسي كافرًا، يبيع دينو بعرٍض مف الدنيا قميل، كـ قضية بالم
اغتصاب أمواؿ، أسمع قصص ال تصدؽ، ليس لو حق إطبلقًا بيذا البيت، ادعى أنو دفع ثمنو وحمف يميف 

 كاذب، واتفق مع القاضي، ىذه الفتف، فتف في كسب األمواؿ، وفي اقتناص الشيوات.

الشيوات، إذا دعونا مف األحاديث، تعريف الفتنة بشكل مختصر: حريٌة في كسب األمواؿ، حريٌة في اقتناص 
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 أمور الشيوات ما فييا انضباط، وكسب الماؿ ما فيو انضباط، ىذا ىو الفساد، لذلؾ قاؿ تعالى:

ـْ َبْعَض الهِذي َعِمُموا َلَعمهُيـْ   (﴾40 َيْرِجُعوَف )﴿ َظَيَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النهاِس ِلُيِذيَقُي

 ( ) سورة الرـو

فصار في بؤس، المعاصي تخمِّف كآبة، المظاىر جميمة، بيوت جميمة، المناظر جميمة، في أناقة، في ترتيب، 
في أشياء تدغدغ عواطف اإلنساف، المنعكس كآبة، المنعكس ضيق، المنعكس نفور، المنعكس شقاء في البيوت، 

ة اآلف، إنساف يتكمـ مع نفسو وىو يسير شقاء في األعماؿ، ضياع في النفوس، انتحار كثير، أمراض نفسية كثير 
في الطريق، حاالت انفصاـ الشخصية كثيرة جدًا، ىذا زمف الفتنة، ونحف مف حيث التديُّف في أرقى بمد، " رأيت 
عمود اإلسبلـ قد سل مف تحت رأسي فأتبعتو بصرؼ فإذا ىو في الشاـ ".. " فعميكـ بالشاـ في آخر الزماف ". 

 أطير بمٍد فيو فتف أيضًا.ونحف في أقدس بمٍد، و 

فنحف في ذكرػ اليجرة، وأرجو هللا سبحانو وتعالى أف يكتب لنا ىجرًة مف نوٍع آخر، أف نعبده، لؾ جامع، اجمس 
في المسجد، في فكرة شرحتيا زيادة وىي: كثِّر سواد المسمميف، يأتي أخ فيجد الجامع ممتمئ، معنى ىذا شيء 

ؼ الحق، إذا كاف لؾ مكانة لؾ أجر أكبر، إذا كاف لؾ مكانة، مرتبة عظيـ، أنت مجيئؾ يقوؼ المسجد، يقو 
عممية، مرتبة اجتماعية، مرتبة إدارية، يشار لؾ بالبناف وتحضر، معنى ىذا أنؾ كثير تستفيد، فالضعيف، 
 .المتردد، رجل لؤلماـ ورجل لمخمف يثبت، كثِّر سواد المسمميف ال تكثر سواد العصاة، ال تكثر سواد المشركيف

نما يأكل الذئب مف الغنـ  ة فإف الشيطاف م َ الواحد وىو مف اَّلِنيف أبعد وا  ياكـ والفَر )) فعميكـ بالجماعة وا 
 القاصية((
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وكيف اإلنساف إذا أدػ زكاة مالو ػ دققوا في ىذه الفكرة ػ إذا أدػ زكاة مالو حفع هللا لو بقية مالو، فأنت إذا أديت 
 لؾ بقية الوقت، وهللا أييا اإلخوة بوقت قصير تنجز إنجاز كبير، هللا عزَّ وجل زكاة الوقت بطمب العمـ حفع هللا

يبارؾ لؾ في وقتؾ، ىـ في مساجدىـ وهللا في حوائجيـ، وهللا في عوف العبد ما كاف العبد في عوف أخيو، فا 
ييا باطل، فييا مساجد وفييا يجعمنا مف الذيف اىتدوا إليو، وابتعدوا عف الفتف، وكل ببلد هللا اآلف فييا حق وف

مبلىي، فييا لقاءات خيِّرة وفييا لقاءات شريرة، فييا سيرات باطمة وفييا سيرات حق، فينيئًا لَمف لو مسجد عمـ 
 وسير سيرة ذكر هللا عزَّ وجل، صاحب مؤمنيف إذا نسي ذكروه، إذا شرد أعانوه، إذا ضعف قووه.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : لكل داء دواء 027 - 064س )الدر 

 09-06-1996لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا الحمد  رب العالميف ، والصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف،
أنت العميـ الحكيـ ، الميـ عممنا ما ينفعنا و انفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا ، و أرنا الحق حقًا و ارزقنا اتباعو ، إنؾ 

وأرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو ، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف .

 ْنزؿ َلُو شفاء :ما َأْنزؿ َّللاه داًء ِإَّل أَ 

أييا األخوة الكراـ ؛ موضوع الدرس اليـو موضوع يمس كل إنساف ، ىذا الموضوع حوؿ أف إنسانًا أصابتو 
مصيبة ، ىذه المصيبة نغصت عميو حياتو أو قمبت حياتو إلى جحيـ ، ما السبيل إلى الخبلص منيا ؟ ىل في 

يذا الداء ؟ وما أكثر المصائب ! مصائب في الماؿ ، ىذا الديف القويـ ، وىذا الشرع الحنيف ، دواء ناجح ل
 مصائب في النفس ، مصائب في األىل . 

 ثبت أييا األخوة في صحيح البخارؼ مف حديث أبي ىريرة رضي هللا عنو : 

ُ َداًء ِإَّل َأْنَزَؿ َلُو ِشَفاًء ((  )) َما َأْنَزَؿ َّللاه

 ] البخارؼ عف أبي ىريرة[

اًء ِإال ، النفي واالستثناء ، ىذه صيغة الحصر بمعنى أف أؼ داء أنزلو هللا عز وجل أنزؿ لو شفاًء ، َما َأْنَزَؿ َّللاَُّ دَ 
 بقي الداء بأوسع معانيو الداء المادؼ والداء المعنوؼ ، الداء في الجسـ والداء في النفس . 

ُ َداًء ِإَّل َأْنَزَؿ َلُو ِشَفاًء ((  )) َما َأْنَزَؿ َّللاه

 بي ىريرة[] البخارؼ عف أ
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 وفي صحيح مسمـ : 

اِء َبَرَأ ِبِإْذِف َّللاهِ َعزه َوَجله ((  )) ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء َفِإَذا ُأِصيَب َدَواُء الده

 ] مسمـ عف جابر[

أواًل : ىذا الحديث يمؤل النفس ثقًة برحمة هللا ، ثانيًا : الحديث عممي كل شيء خمقو هللا مما يؤذؼ اإلنساف خمق 
اِء َبَرَأ ِبِإْذِف َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ ، ىذا الموضوع متعمق بالطب ، إذا عرؼ لو ما  يشفيو ، طبعًا َفِإَذا ُأِصيَب َدَواُء الدَّ

الطبيب حقيقة المرض ووصف لو الدواء برأ بشرط أف يسمح هللا ليذا الدواء أف يفعل فعمو ، وفي حديث ثالث ورد 
 في مسند اإلماـ أحمد : 

ـَ ِإفه َّللاهَ )) َعْف َأبِ  ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ  َمِميِّ َعْف َعْبِد َّللاهِ  ْحَمِف السُّ ـْ ي َعْبِد الره  َعزه َوَجله َل
 ُيْنِزْؿ َداًء ِإَّل َأْنَزَؿ َلُو ِشَفاًء َعِمَمُو َمْف َعِمَمُو َوَجِيَمُو َمْف َجِيَمُو((

 []أحمد عف عبد هللا

ـْ َيا ِعَباَد  ََاَؿ : َنَع ََاَلِت اَْلْعَراُب : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َأَّل َنَتَداَوى ،  ََاَؿ :  َّللاهِ َتَداَوْوا َفِإفه َّللاهَ ))َعْف ُأَساَمَة ْبِف َشِريٍؾ 
ََاُلوا ََاَؿ َدَواًء ِإَّل َداًء َواِحًدا ،  ـْ َيَض َْ َداًء ِإَّل َوَض ََ َلُو ِشَفاًء َأْو  ََاَؿ َأبمو  َل ََاَؿ اْلَيَرـُ  : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َوَما ُىَو 

 َحَسٌف َصِحيٌح ((ِعيَسى َوِفي اْلَباب َعْف اْبِف َمْسُعوٍد َوَأِبي ُىَرْيَرَة َوَأِبي ُخَزاَمَة َعْف َأِبيِو َواْبِف َعبهاٍس َوَىَذا َحِديٌث 

 ] الترمذؼ عف أسامة بف شريؾ[

 ؼ ، وحديث رواه اإلماـ مسمـ ، وحديث رواه اإلماـ أحمد في مسنده .حديث رواه اإلماـ البخار 

 القنوط واليأس يساوياف الكفر :

كل ىذه األحاديث تبيف أف أؼ داء خمقو هللا خمق لو شفاًء ، يأس ال يوجد ، قنوط ال يوجد ، اليأس ىو الكفر ، 
 ؿ تعالى : القنوط ىو الكفر ، ال يقنط مف روح هللا إال القـو الكافروف ، قا

 ﴿ََّل َيْيَئُس ِمْف َرْوِح َّللاهِ ِإَّله اْلَقْوـُ اْلَكاِفُروَف ﴾

 [87]سورة يوسف : 
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القنوط واليأس يساوياف الكفر ، السبب ألف المؤمف يؤمف بأف هللا بيده كل شيء وىو عمى كل شيء قدير ، وأف 
 العبد إذا دعاه سمعو ، فإذا كاف الدعاء خالصًا استجاب هللا لو .

 شفاء اْلمراض الجسدية و النفسية بالقرآف :

النقطة الثانية : اآلف ىذه األحاديث الصحيحة أريد أف أصل منيا إلى تعميـ الموضوع ال إلى تضييقو ، أكثركـ 
توىـ أف لكل داء دواء أؼ كل مرض خمقو هللا في اإلنساف لو دواء ، أنا أريد أف أوسع ىذا : أؼ مرض يصيب 

 اف مرضًا نفسيًا ، حتى ولو كاف قضية في الديف ، كل مشكمة ليا حل ، والدليل : اإلنساف حتى ولو ك

ـَ َفَسَأَؿ  ـه اْحَتَم ُو ِفي َرْأِسِو ُِ ََاَؿ : َخَرْجَنا ِفي َسَفٍر َفَأَصاَب َرُجاًل ِمنها َحَجٌر َفَشجه َأْصَحاَبُو َفَقاَؿ : َىْل )) َعْف َجاِبٍر 
ََِدْمَنا َعمَ َتِجُدوَف ِلي ُرْخَصًة ِفي ال ـِ ، َفَقاُلوا : َما َنِجُد َلَؾ ُرْخَصًة َوَأْنَت َتْقِدُر َعَمى اْلَماِء َفاْغَتَسَل َفَماَت َفَممها  ى تهَيمُّ

ُ َأَّل َسَأُلوا ِإْذ َلـْ  ـُ َّللاه َََتَمُي َََتُموُه  ـَ ُأْخِبَر ِبَذِلَؾ َفَقاَؿ :  َؤاُؿ يَ  النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ْعَمُموا َفِإنهَما ِشَفاُء اْلِعيِّ السُّ
ـه َيْمَسَح َعَميْ  ـَ َوَيْعِصَر َأْو َيْعِصَب َشؾه ُموَسى َعَمى ُجْرِحِو ِخْرًََة ُِ َيا َوَيْغِسَل َساِئَر ِإنهَما َكاَف َيْكِفيِو َأْف َيَتَيمه

 َجَسِدِه((

 ] أبو داود عف جابر[

داء ، الجيل شفاؤه السؤاؿ ، معنى ىذا أف النبي وسع الموضوع ، األحاديث إذا إنساف ال يممؾ الجواب ىذا 
الصحيحة الثبلثة ليست متعمقة بالطب فقط ، إنساف يعاني مف مرض الجيل ، ىذا المرض دواؤه السؤاؿ ، فقاؿ 

 عميو الصبلة والسبلـ : 

ـْ َيْعَمُمو  ُ َأَّل َسَأُلوا ِإْذ َل ـُ َّللاه َََتَمُي َََتُموُه  ـه )).... ـَ َأْو َيْعِصَب ُِ َؤاُؿ ، ِإنهَما َكاَف َيْكِفيِو َأْف َيَتَيمه ا َفِإنهَما ِشَفاُء اْلِعيِّ السُّ
 َيْمَسَح َعَمْيَيا َوَيْغِسَل َساِئَر َجَسِدِه((

 ] أبو داود عف جابر[

ع مفيـو ىذه لدرس أف نوسأخبر أف الجيل داء وأف شفاءه ىو السؤاؿ ، طبعًا درسنا اليـو نريد مف ىذا ا
، أؼ مشكمة تعاني منيا ؛ أؼ قضية نفسية ، اجتماعية ، أسرية، زوجية ، مالية ، اقتصادية ، مرضية ، األحاديث

أؼ مشكمة تعاني منيا ما مف داء إال وقد خمق هللا لو دواء ، عممو مف عممو وجيمو مف جيمو ، أؼ إف لـ تعمـ 
 لـ تعمـ الدواء اسأؿ مف يعمـ الدواء ، لكل داء دواء .  الدواء ليس معنى ىذا أف الدواء غير موجود، إف
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اآلف القرآف الكريـ هللا عز وجل جعمو شفاًء ، ال شؾ أعيد مرة ثانية : األحاديث الصحيحة الثبلثة التي بدأت بيا 
ية الدرس قد يتوىـ أحدكـ أنيا متعمقة بالجسـ فقط ، هللا عز وجل جعل القرآف ىو الشفاء ، كـ مف مشكمة فكر 
يعاني منيا اإلنساف يجد حميا في القرآف ، كـ مف سؤاؿ مستعص يراود اإلنساف يجد حمو في القرآف ، كـ مف 

 حالة كآبة يعاني منيا اإلنساف يجد حميا في القرآف ، فا سبحانو وتعالى يقوؿ : 

َمْت َآَياتُ  َُْرَآنًا َأْعَجِمّيًا َلَقاُلوا َلْوََّل ُفصِّ َُْل ُىَو ِلمهِذيَف َآَمُنوا ُىًدى َوِشَفاٌء﴾﴿َوَلْو َجَعْمَناُه   ُو َأَأْعَجِميٌّ َوَعَرِبيٌّ 

 [44] سورة فصمت : 

القرآف شفاء ، ربنا هلالج لج جعل ىذا رحمًة لنا وشفاء األمراض النفسية ، أمراض في الفكر ، أمراض في العقيدة ، 
، الخوؼ الشديد ، الخوؼ المرضي ، ىذه كميا األزمات النفسية ، الضيق النفسي ، اليأس أحيانًا ، الشرود 

 أمراض شفاؤىا بالقرآف . 

 الدعاء شفاء لكل مشكمة :

أييا األخوة ؛ يوجد عندنا دواء لكل داء ، اآلف بدأنا في األدوية ، دواء لكل داء في متناوؿ كل إنساف ، وبإمكاف 
ال إلو إال ىو إف ىذا الدواء يفعل فعل السحر في كل إنساف أف يتناولو ، مبذوؿ ولكف ال أحد يعبأ بو ، وهللا الذؼ 

األمراض ، ىذا الدواء ىو الدعاء ، أنا أعمـ عمـ اليقيف أف أناسًا كثيريف ال يقيموف وزنًا لمدعاء ، ما الدعاء ؟ أنت 
ف حينما تدعو خالق الكوف هللا جّل جبللو بعممو وقدرتو ورحمتو معؾ ، لكف الدعاء لو شروط ، اآلف أخ يعاني م
مشكمة ، يعاني مف ضيق ذات يد ، ال سمح هللا مف مرض عضاؿ ، مف شبح مصيبة ، مف مشكمة في بيتو ، 
مف مشكمة بأوالده ، مشكمة مع زوجتو ، مشكمة في دخمو ، في رزقو ، مشكمة في نفسو كآبة ، أية مشكمة تعاني 

  فاستعمموه كما أراد هللا . منيا الدعاء ىو الشفاء ليذه المشكمة ، لكف الدعاء عممو أصحاب رسوؿ هللا
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 شروط الدعاء :

 أواًل : يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ في الحديث الصحيح : 

ْمٍب َغاِفٍل َّل ـْ ُموَُِنوَف ِباإِلَجاَبِة َواْعَمُموا َأفه َّللاهَ َّل َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْف ََ َ َوَأْنُت  ٍه (()) اْدُعوا َّللاه

 [] الترمذؼ عف أبي ىريرة

أوؿ شرط مف شروط الدعاء المستجاب أف يجتمع القمب مع المساف ، دعاء بالمساف ال قيمة لو ، ال يستجاب ، 
أما إذا كاف القمب مع المساف كاف القمب خاشعًا ، وكاف حاضرًا ، وكاف مخمصًا ، وجاء الدعاء فيذا الدعاء يعد 

 أكبر سبلح بيدؾ ، يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ : 

ْمٍب َغاِفٍل َّلٍه (( ))اْدُعوا ـْ ُموَُِنوَف ِباإِلَجاَبِة ، َواْعَمُموا َأفه َّللاهَ َّل َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْف ََ َ َوَأْنُت  َّللاه

 ] الترمذؼ عف أبي ىريرة[

دعاء فصيح ، صوت مرتفع ، موزوف ، فيو سجع ، منتقى ، محكـ ، والقمب غافل ، والقمب ساه واله ، ىذا 
، أما إذا جعمت قمبؾ مع لسانؾ ، كاف قمبؾ حاضرًا وخاشعًا ، وكاف قمبؾ ممتفتًا إلى هللا عز وجل الدعاء ال يقبل 

 فيذا الدعاء يفعل فعبًل سحريًا ، أوؿ شرط صحوة القمب وحضوره .

الشرط الثاني : أكل الماؿ الحراـ يبطل قيمة الدعاء ، في الدخل يوجد شبية ، ال يوجد ورع ، ال يوجد دقة ، في 
بيع كذب ، تدليس ، إخفاء عيب ، يميف كاذبة ، يميف فاجرة ، تساىل ، آالؼ المخالفات في البيع والشراء ، إذا ال

كاف ىناؾ مخالفات في البيع والشراء صار الماؿ حرامًا ، ومف أكل طعامًا اشتراه بماؿ حراـ منع الدعاء 
 المستجاب . 

 اْلسباب التي زىدت الناس بالدعاء :

؛ ما الذؼ زىد الناس بالدعاء ؟ أف المسمميف يدعوف هللا ليبًل ونيارًا ، صباحًا ومساًء ، في لقاءاتيـ ، أييا األخوة 
في محاضراتيـ ، في خطبيـ ، في صمواتيـ ، وأدعية فصيحة وعالية ، وموزونة ، وال تجد أف ىناؾ استجابة مف 

 -ألعدائنا الييود  -نقوؿ : الميـ شتت شمميـ  هللا عز وجل ، لذلؾ الناس بجيميـ انكمشوا عف الدعاء ، منذ متى
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الميـ فرؽ جمعيـ ، الميـ اجعل كيدىـ في نحرىـ ؟ لـ يصبيـ شيء إلى اآلف ، والمشكمة بالداعي ، ميما كاف 
الدعاء فصيحًا ، ميما كاف الدعاء قويًا وبصوت مرتفع ، يحتاج إلى حضور قمب ، أكل الماؿ الحراـ يبطل قيمة 

 عميو الصبلة والسبلـ وىذا الحديث ورد في صحيح مسمـ : الدعاء ، يقوؿ 

ـَ : َأيَُّيا النهاُس ِإفه َّللاهَ طَ  ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ :  فه )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة  ًبا َواِ  يٌِّب َّل َيْقَبُل ِإَّل َطيِّ
َ َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَف ِبَما َأمَ  ي ِبَما َتْعَمُموَّللاه َباِت َواْعَمُموا َصاِلًحا ِإنِّ ُسُل ُكُموا ِمَف الطهيِّ َف َر ِبِو اْلُمْرَسِميَف َفَقاَؿ ) َيا َأيَُّيا الرُّ

ُجَل ُيِطيُل  ـه َذَكَر الره ـْ ( ُِ َناُك َباِت َما َرَزَْ َفَر َأْشَعَث َأْغَبَر َيُمدُّ الَعِميـٌ ( َوََاَؿ ) َيا َأيَُّيا الهِذيَف آَمُنوا ُكُموا ِمْف َطيِّ سه
ـٌ َوُغِذَي ِباْلحَ  ـٌ َوَمْمَبُسُو َحَرا ـٌ َوَمْشَرُبُو َحَرا َماِء َيا َربِّ َيا َربِّ َوَمْطَعُمُو َحَرا ـِ َفَأنهى ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَؾ ((َيَدْيِو ِإَلى السه  َرا

 ] مسمـ عف أبي ىريرة[

يكوف الخط الكيربائي مقطوعًا ، إذا وصل عممت ، ىذا الدعاء افرضو آلة  أحيانًا تكوف آلة كبيرة جدًا ال تعمل ،
 كبيرة ، إذا أكمت مااًل حرامًا أو القمب ساه واله ، الدعاء ال يفعل فعمو ، ندعو فبل يستجاب لنا . 

أخبرىـ  ذكر اإلماـ أحمد في كتاب الذكر أف بني إسرائيل أصابيـ ببلء فخرجوا فأوحى هللا عز وجل إلى نبييـ أف
أنكـ تخرجوف إلى الصعيد بأبداف نجسة وترفعوف إلّي أكفًا قد سفكتـ بيا الدماء ، ومؤلتـ بيا بيوتكـ مف الحراـ ، 

 اآلف حيف اشتد غضبي عميكـ لـ تزدادوا مني إال بعدًا . 

ء . اليد يارب أؼ عبادؾ أحب إليؾ ؟ قاؿ : أحب عبادؼ إلي تقي القمب ، نقي اليديف ، ال يمشي إلى أحد بسو 
 النظيفة والقمب الطاىر والنفس الطاىرة ىذا الدعاء يفعل فعمو .

 َصة حوؿ الِقة المطمقة با عز وجل :

يوجد قصة جرت معي يوجد فائدة مف روايتيا ، والقصة أعتقد قبل خمس عشرة سنة في ىذا المسجد ، بعد أف 
وذكر لي اسـ  -لي : بعثني إلى عندؾ فبلف  انتيى درس األحد أنا خرجت ، استوقفني رجل خارج المسجد وقاؿ

وذىبت بو إلى البيت  -قمت لو : ما الموضوع ؟ قاؿ : لي عندؾ سؤاؿ ، قمت : تفضل  -صديق توفي رحمو هللا
قاؿ لي : أنا شاب أحمل شيادة عميا درست في أوربا ، ولي منصب رفيع في معمل،  -وكانت بيتي في العفيف 

في الساعة ، ىل يوجد عندؾ حّل ليذا المرض ؟ قمت لو : أنا لست طبيبًا ، قاؿ وأنا مصاب بمرض الصرع أقع 
: أعمـ و لكف ىل يوجد عندؾ حّل كرجل ديف وأنا أعمـ أنؾ لست طبيبًا ولكف كرجل ديف مشكمتي ىل ليا حل 
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 عندؾ ؟ طبعًا اسمحوا لي أف أقوؿ لكـ أنا تورطت وقمت لو : يوجد حل عندؼ قاؿ تعالى : 

ُ َشاِكرًا َعِميمًا ﴾﴿َما َيفْ  ـْ َوَكاَف َّللاه ـْ َوَآَمْنُت ـْ ِإْف َشَكْرُت ُ ِبَعَذاِبُك  َعُل َّللاه

 [147]سورة النساء : 

طبعًا قمت ىذا الكبلـ ، قاؿ لي : ماذا أفعل ؟ قمت لو : تب إلى هللا توبًة نصوحة، ولكف أنا ما التقيت بإنساف 
ف ، قاؿ لي : ماذا أفعل ؟ ذكرت لو غض البصر مثبًل ، أداء ميتـ ومتطمع إلى حّل لمشكمتو كيذا اإلنسا

الصموات في أوقاتيا ، ضبط الساف ، ضبط المنزؿ ، ضبط الزوجة ، وأذكر أنو أخرج ورقة وكتب أربعيف أو 
خمسيف بندًا ، ويقوؿ ماذا أفعل؟ ويبدو أنو متميف تميفًا ببل حدود ، وذكرت لو بعض الطاعات وبعض 

 لي : إف شاء هللا سأفعل . المخالفات ، قاؿ 

ث مرات أو أربع ، مرة في أذكر أف ىذه الحادثة يـو األحد ، األحد الثاني قاؿ لي : تأتيني في األسبوع ثبل
، مرة في المكتب ، مرة في الطريق ، قاؿ لي : حياتي جحيـ ال يطاؽ ، وأنا أحمل شيادة عميا ودارس السيارة

وجة ، شيء ال أحتممو ، قمت لو : خير إف شاء هللا ، والذؼ أعرفو أف هللا دراسة عميا ، ولي عمل ، ولي بيت وز 
 سبحانو وتعالى يقوؿ : 

ُ َشاِكرًا َعِميمًا ﴾ ـْ َوَكاَف َّللاه ـْ َوَآَمْنُت ـْ ِإْف َشَكْرُت ُ ِبَعَذاِبُك  ﴿َما َيْفَعُل َّللاه

 [147]سورة النساء : 

الدماغ ، تخريش في الدماغ ، مرض مستعص ليس لو ولكف بعد أف ذىب كأني ندمت ، ىل معقوؿ مرض في 
حل أنت بيذه البساطة قمت : لو حل ؟ وهللا الذؼ ال إلو إال ىو الدرس الثاني حضر الدرس وسمـ عمّي بحرارة 
وقاؿ : أستاذ أبشرؾ أوؿ أسبوع ما صار معي وال حادثة ، ولكف أنا رأيتو صادقًا جدًا في عزيمتو عمى التوبة ، 

الثاني سألناه قاؿ : الحمد  ، أذكر سبعة أسابيع كنت أسألو كل أسبوع ، األسبوع الثامف غاب قمت في األسبوع 
 في نفسي: عاد لو المرض ، وأنا شعرت بإحباط ألني تورطت معو وقمت لو : يوجد حل طبعًا ،

رتكبت مخالفة ورجعت لي استقـ يعافؾ هللا، األسبوع التاسع رجع وىو الذؼ بادرني ، قاؿ : اطمئف يا أستاذ أنا ا
وهللا ، دخل إلى عند صديق لو ، ويوجد اختبلط وسير ، ومؤل عينيو مف الحراـ وغمط ، فقاؿ: في الطريق 
جاءتني ، بعد ىذا هللا عز وجل أخذ بيده ، والتقيت بو منذ فترة وطمأنني ، أؼ مرض ليس لو شفاء مستعص 
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 ولكف عامل هللا عز وجل بإخبلص فشفاه . 

ت مف ىذا الدرس إذا أخ عنده مشكمة ، عنده قضية ، قضية مسدودة األمل، ضعيف ، المرض عضاؿ ، أنا أرد
المشكمة مستحكمة ، القضية مالية ، أنت تخاطب خالق الكوف كل شيء بيده ، كل شيء بيده ، ال يستعصي 

 عميو شيء وىو عمى كل شيء قدير ، قاؿ تعالى : 

َذا َمِرْضُت َفُيَو َيْشِفيفِ   ﴾ ﴿َواِ 

 [80]سورة الشعراء : 

زهاُؽ ُذو اْلُقوهِة اْلَمِتيُف ﴾  ﴿ِإفه َّللاهَ ُىَو الره

 [58]سورة الذاريات : 

يوجد أدلة كثيرة جدًا ال يوجد أخ إال وعنده قصص ، أنت تعامل رب العالميف مف بيده ممكوت كل شيء ، يجير 
هللا يشفيني ، أف يخمصني ليس معقواًل . . . معنى  وال يجار عميو ، فإذا اإلنساف شعر أنو ليس مف المعقوؿ أف

ىذا أنت يائس مف رحمة هللا ، ىذا اليأس نفسو مرض ، أما المؤمف فيوجد عنده تفاؤؿ ، ثقة با عز وجل ليس 
 ليا حدود . 

 الدعاء مف أنف َ اْلدوية وىو عدو البالء :

خ عرض لي قضية يبدو أنيا األخوة إذا أ الدعاء كما قاؿ عنو العمماء مف أنفع األدوية ، صدقوني أييا
، وليس ليا حل ، والطرؽ كميا مسدودة ، أنصحو بإخبلص بصبلة الميل ، وأف يدعو هللا في السجود ، مستعصية

 ياربي ألـ تقل في الحديث الصحيح : 

ُؿ َنَزَؿ ِإَلى السه  َ ُيْمِيُل َحتهى ِإَذا َذَىَب ُُِمُث المهْيِل اَْلوه ْنَيا َفَيُقوُؿ َىْل ِمْف ُمْسَتْغِفٍر ؟ َىْل ِمْف َتاِئٍب ؟ ))ِإفه َّللاه َماِء الدُّ
 َىْل ِمْف َساِئٍل ؟ َىْل ِمْف َداٍع ؟ َحتهى َيْنَفِجَر ((

 ] متفق عميو عف أبي ىريرة[
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فكل إنساف يعاني مف مشكمة ، وطبق ىذه الشروط ، دخل حبلؿ ، في دخمو ال يوجد كذب ، وال تدليس ، وال 
خبلص  ، أنت بالدعاء أقوػ إنساف عمى  غش ، وال احتياؿ ، وال إيياـ ، وال احتكار ، وقمب حاضر خاشع ، وا 

 وجو األرض ، أنت أقوػ مف أؼ مشكمة ، أقوػ مف أؼ مرض ، أقوػ مف أؼ قضية تبدو مستحيمة الحل . 

و ويرفعو، أو يخففو إذا نزؿ بالمؤمف ، الدعاء مف أنفع األدوية ، عدو الببلء ، يدافع الببلء ويعالجو ويمنع نزول
 مف حديث عمي رضي هللا عنو أف النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ : 

 )) الدعاء سالح المؤمف ، وعماد الديف ، ونور السموات واْلرض ((

 ]ابف حباف و الحاكـ عف أبي ىريرة[

ة جدًا وهللا ال يستجيب ، نحف نريد دعاء أنا أريد ىذا الدعاء الذؼ يئس الناس منو ، ألنيـ يسمعوف أدعية فصيح
طاىرًا ، دعاء مف قمب خاشع ، دعاء مف إنساف مستقيـ ، دعاء مف إنساف دخمو حبلؿ ، دعاء مف ورع ، أنت 
بالدعاء أقوػ إنساف عمى وجو األرض ، أحيانًا يقوؿ لؾ إنساف : عندؼ زوجة ال يوجد إمكاف أف تنصمح ، 

 غمطاف هللا تعالى قاؿ : 

 ْصَمْحَنا َلُو َزْوَجُو﴾﴿َوأَ 

 [90] سورة األنبياء : 

عندؼ ابف شارد ، هللا عز وجل ييديو إليو ، اآلف استمعوا أييا األخوة إلى قوؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيما رواه الحاكـ في 
 مستدركو مف حديث عائشة رضي هللا عنيا أنيا قالت ، قاؿ لي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

ف البالء لينزؿ فيمقاه الدعاء فيعتمجاف إلى )) َّل يغني حذر مف َدر ، والدعاء ينف َ مما نزؿ ومما لـ ينزؿ ، وا 
 يـو القيامة((

 ]الحاكـ في مستدركو مف حديث عائشة[
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 اْلخذ باْلسباب م َ الِقة با عز وجل :

باب بكامميا ولكف وحدىا ال تكفي ، عميؾ أف أنا ال أطمب منكـ أف تتركوا السعي وتتوانوا وتدعوا ، ال ، تقـو باألس
 تؤدؼ األسباب كميا قاؿ تعالى : 

نها َلُو ِفي اْْلَْرِض َوَآتَ  ـْ ِمْنُو ِذْكرًا * ِإنها َمكه َُْل َسَأْتُمو َعَمْيُك ْيَناُه ِمْف ُكلِّ َشْيٍء َسَببًا * ﴿َوَيْسَأُلوَنَؾ َعْف ِذي اْلَقْرَنْيِف 
 َفَأْتَب ََ َسَببًا ﴾

 [85-83سورة الكيف : ] 

إياؾ أف تفيـ مني أف تدع األخذ باألسباب ، أبدًا ىذا سموؾ فيو معصية ، تأخذ بكل األسباب ، ابف مريض 
تأخذه عند أمير األطباء ، وتنفذ التعميمات بأدؽ تفاصيميا ، ثـ تقوؿ: يا رب أنت الشافي ، أنت المعافي ، األمل 

أخذ باألسباب وتعتمد عمييا ، وبيف أف تأخذ بيا طاعًة وأف تعتمد عمى هللا بؾ ، الرجاء منؾ ، يوجد فرؽ بيف أف ت
ىذا موقف دقيق ، عندؾ منزلقاف ؛ األخذ باألسباب منزلق ، وأف تعتمد عمييا ، وترؾ األسباب معصية ، فأنت 

ما أف اإلنساف مشرؾ إف اعتمد عمييا ، لكف البطولة أف تأخذ بيا و  أف تجعل ثقتؾ إنؾ عاص إف لـ تأخذ بيا ، وا 
 با عز وجل ، يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ مف حديث ثوباف فيما رواه الحاكـ والترمذؼ : 

 ))َّل يرد القدر إَّل الدعاء ((

 ]الحاكـ عف ثوباف[

أنا وهللا الذؼ ال إلو إال ىو ال أصدؽ إنسانًا قاـ في جوؼ الميل فتوضأ وناجى رب السموات واألرض ، يارب 
يديؾ ، ىذه قضيتي ، ىذه مصيبتي ، أنت القادر عمى شفائي ، أنت القادر عمى رفع الببلء ،  ىذه مشكمتي بيف

 األمل معقود عميؾ ، أنت القوؼ ونحف الضعفاء ،

أنت الغني ونحف الفقراء ، ال يوجد إنساف يقف ليصمي ويناجي هللا ويضع كل ثقتو با ، هللا يخيب رجاءه ، قاؿ 
 تعالى : 
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ِمياًل َما َتَذكه ﴿َأمهْف ُيِجي ـْ ُخَمَفاَء اْْلَْرِض َأِئَمٌو َم ََ َّللاهِ ََ وَء َوَيْجَعُمُك  ُروَف ﴾ُب اْلُمْضَطره ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ

 [62] سورة النمل : 

التقيت مف أسبوعيف مع أخ قاؿ لي : يوجد إنساف أخذ مني مبمغًا كبيرًا عمى أساس أف يعطيني أرباحًا طائمة 
ف نصابًا ، والمبمغ كبير وأنا جمعتو مف أقربائي ، وآخذ مبالغ كبيرة مف الناس ، وجدت ال يوجد أمل ذىب وكا

المبمغ ، قاؿ لي : صرت أصمي قياـ الميل ىذا المبمغ ليس لي ، وثقوا بي وأعطوني إياه ، أقسـ لي با أنو ما 
ـ يعِط أحدًا غيرؼ ، بفضل تماـ والكماؿ ولأعطى أحدًا مبمغو الكامل ، كيف ال أعرؼ ، أعطاني مبمغي بال

، أنا أشجعكـ، أعطيكـ ألف دليل عمى أنؾ إذا دعوت هللا مخمصًا ميما تكف قضيتؾ عويصة ، ميما تكف الدعاء
المشكمة مستحكمة ، ميما بدا لؾ الطريق مسدودًا ، ميما بدت العقبات كؤودة ، ميما بدا لؾ األمل ضعيفًا ، هللا 

 ، الغني ، بيده كل شيء ، وقد تجد استثناءات غير معقولة .  عز وجل ىو القوؼ 

 أنا أعتقد أنو ال يوجد أحد مف أخوتنا الكراـ إال عنده عشرات القصص التي تؤكد ىذا الكبلـ .

 اإللحاح بالدعاء :

اآلف يوجد شيء بالدعاء ؛ اإللحاح بالدعاء ، يقوؿ : دعوت أنا لكف لـ يستجب لي، ال ، يجب أف تمح في 
الدعاء ، ألف هللا يحب الممحيف في الدعاء ، اسألو مرة ، ومرتيف ، وثبلث ، والظير والعصر ، والمغرب والعشاء 
، وأنت تمشي في الطريق ، وأنت تقود مركبتؾ ، وأنت في بيتؾ ، يا رب ليس لي غيرؾ ، هللا يحب اإللحاح ، ال 

يو يكرىؾ أما هللا فبالعكس ميما ألححت عمى هللا فإنو تمح عمى إنساف إال أف هللا يحبؾ ، اإلنساف إذا ألححت عم
 يحبؾ . 

 )) َمْف َّل َيْسَأْلُو َيْغَضْب َعَمْيِو ((

 ] أحمد عف أبي ىريرة[

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1104 

 وفي حديث آخر : 

 ))َّل تعجزوا في الدعاء فإنو َّل ييمؾ م َ الدعاء أحد((

 ] الحاكـ عف أنس[

يدنا الصديق : لو نظر أحدىـ إلى موقع قدمو لرآنا ، في النبي الكريـ في غار ثور وصموا إلى الغار ، قاؿ س
 الخندؽ قاؿ تعالى : 

ْذ َزاَغِت اْْلَْبَصاُر َوَبَمَغِت اْلُقُموُب اْلَحَناِجَر َوتَ  ـْ َواِ  ـْ َوِمْف َأْسَفَل ِمْنُك ـْ ِمْف َفْوَُِك  ُظنُّوَف ِباَّللهِ الظُُّنوَنا﴾﴿ِإْذ َجاُءوُك

 [10] سورة األحزاب : 

ُ ََوِ  ﴿َوَرده  ُ اْلُمْؤِمِنيَف اْلِقَتاَؿ َوَكاَف َّللاه ـْ َيَناُلوا َخْيرًا َوَكَفى َّللاه ـْ َل ُ الهِذيَف َكَفُروا ِبَغْيِظِي  ّيًا َعِزيزًا﴾َّللاه

 [25]سورة األحزاب: 

 اآلف دخمنا في تفاصيل الدعاء ، اإللحاح في الدعاء : 

 ))َمْف َّل َيْسَأْلُو َيْغَضْب َعَمْيِو((

 أحمد عف أبي ىريرة[] 

 ))َّل تعجزوا في الدعاء فإنو َّل ييمؾ م َ الدعاء أحد((

 ] الحاكـ عف أنس[

 تدعو وتيمؾ ؟ مستحيل ، مستحيل عمى ذات هللا أف تدعوه وأف ييمكؾ ، وفي الحديث الصحيح : 

 ))إف هللا يحب الممحيف في الدعاء ((

 عف عائشة[]الحكيـ ابف عدؼ في الكامل والبييقي في شعب اإليماف 
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 موان َ الدعاء :

موانع الدعاء ؛ أوؿ مانع : أف يكوف الدخل حرامًا ، ثاني مانع : أف يكوف القمب ساه واله عف هللا ، أال يكوف في 
خشوع ، المانع الثالث : ىذا المانع أف يستعجل العبد وأف يستبطئ اإلجابة فيستحسر ويدع الدعاء وىو بمنزلة 

، بذر بذرًا ويقوؿ : زرعنا البارحة الزيتونة أيف الزيتوف ؟ لـ تخرج فقمعيا ، ىذا الذؼ  مف بذر بذرًا أو غرس غرساً 
يستعجل ويقوؿ : دعوت فمـ يستجب لي ، ليس أنت تفرض عمى هللا عز وجل وقت اإلجابة ، أنت دعوت انتيى 

هللا جعل لكل شيء دورؾ ، اآلف انتظر مف هللا أف يستجيب لؾ في الوقت المناسب ، وفي الوضع المناسب ، 
قدرًا ، أما الذؼ يقوؿ : دعوتو ولـ يستجب لي ، معنى ىذا أنت فرضت عمى هللا عز وجل تنفيذ الدعاء بوقت 
 معيف ، ال ، ىذا سوء أدب مع هللا ، لذلؾ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ بالحديث الصحيح في صحيح البخارؼ : 

ـْ َيْعَجْل  ـْ َما َل ـْ ُيْسَتَجْب ِلي(()) ُيْسَتَجاُب َْلَحِدُك  َيُقوُؿ : َدَعْوُت َفَم

 ]متفق عميو عف أبي ىريرة[

إذا قمت دعوت ولـ يستجب لي معنى ذلؾ أنؾ تعجمت ، وكأنؾ يئست مف رحمة هللا ، وكأنؾ فرضت عمى هللا 
 : وقتًا معينًا إلجابتؾ ، وىذا مف سوء أدبؾ مع هللا ، دعوت وقت اإلجابة بيد هللا عز وجل ، قاؿ تعالى 

 ﴿ََْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَما﴾

 [89] سورة يونس : 

 بعد كذا سنة هللا عز وجل استجاب ، وفي صحيح مسمـ : 

ـْ َيْسَتْعِجْل َِيَل : َيا َرُسوؿَ  ـٍ َما َل ََِطيَعِة َرِح ـٍ َأْو  ِْ ـْ َيْدُع ِبِإ ََاَؿ  َّللاهِ َما اَّلْسِتْعَجاُؿ ؟ )) َّل َيَزاُؿ ُيْسَتَجاُب ِلْمَعْبِد َما َل
َعاَء (( ـْ َأَر َيْسَتِجيُب ِلي َفَيْسَتْحِسُر ِعْنَد َذِلَؾ َوَيَدُع الدُّ ََْد َدَعْوُت َوََْد َدَعْوُت َفَم  : َيُقوُؿ 

 ]متفق عميو عف أبي ىريرة[
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إذًا مف المصيبة الكبيرة أف تدع الدعاء لتوىمؾ أف هللا لـ يستجب لؾ ، كـ مانع صاروا ؟ ثبلثة غفمة القمب ، 
 والدخل الحراـ ، واالستعجاؿ ىذه موانع الدعاء ، وفي مسند أحمد: 

ـَ َكيْ  ََاُلوا : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـْ َيْسَتْعِجْل ،  ََاَؿ : َيُقوُؿ )) َّل َيَزاُؿ اْلَعْبُد ِبَخْيٍر َما َل َف َيْسَتْعِجُل ؟ 
ـْ َيْسَتِجْب لِ   ي((َدَعْوُت َربِّي َفَم

 ]أحمد عف أنس[

 مف المصيبة الكبيرة أف يدع اإلنساف الدعاء لتوىمو أف هللا لـ يستجب لو :

أنت ال تعرؼ متى اإلجابة المناسبة ، أنا ذكر لي أخ ىو طالب طب كاف يدرس في حمب قاؿ لي : أنا بمدؼ في 
يارة خمسة ركاب ، جمست في إدلب ، يـو الخميس أردت أف أذىب إلى بمدؼ ، جاء إلى مركز االنطبلؽ في الس

، األماـ ، يأتي شخص ضخـ الجثةالمقعد الخمفي ممتمئ و ىناؾ مقعد في  -وىو قطعتو صغيرة -المقعد األمامي
عظيـ الييئة ، متعجرؼ ، متكبر مع صديقو ، قاؿ لي : فتح الباب وحممني ولـ يكممني وركب ىو وصديقو ، 

ح لي بالمحل أعطيو المحل ، ما تكمـ وركب ومشى ، قاؿ لي : قاؿ لي : شعرت بدناءة وذؿ ، يقوؿ لي : اسم
اشتغل الحقد بنفسي ، بحياتي ما نويت أف أقتل مثل ىذه الساعة ، انتظر ساعة ثانية حتى امتؤلت السيارة عند 
 تفتناز السيارة قمبت والكل ماتوا ، صار ىناؾ انزالؽ ومات جميع الركاب ، خبلؿ ثانية انقمب الذؿ والحقد إلى
شكر  عز وجل ، الحمد  الذؼ حممني ووضعني خارج السيارة . أحيانًا هللا عز وجل ينجيؾ ، أنت تمتمئ 

 حقدًا ، وهللا يعمـ وأنتـ ال تعمموف ، ىذه اآلية عندما تقرؤونيا يجب أف تدخل إلى أعماقكـ ، قاؿ تعالى : 

ـْ َوَعسَ  ـُ اْلِقَتاُؿ َوُىَو ُكْرٌه َلُك ُ ﴿ُكِتَب َعَمْيُك ـْ َوَّللاه ـْ َوَعَسى َأْف ُتِحبُّوا َشْيئًا َوُىَو َشرٌّ َلُك ى َأْف َتْكَرُىوا َشْيئًا َوُىَو َخْيٌر َلُك
ـْ ََّل َتْعَمُموَف﴾ ـُ َوَأْنُت  َيْعَم

 [216]سورة البقرة: 

وقتًا أحيانًا سبب نجاتؾ إساءة لؾ ، فمذلؾ يقوؿ بعض العمماء : إذا جمع مع الدعاء حضور القمب ، وصادؼ 
مف أوقات اإلجابة الستة ، متى أوقات اإلجابة ؟ الثمث األخير مف الميل ، ىذا أوؿ وقت إجابة ، في السحر ، 
وعند األذاف ، إف سمعت المؤذف فادع فوقت األذاف وقت اإلجابة ، بيف األذاف واإلقامة ، عقب الصموات 

فني فيمف عافيت ، أعني عمى دواـ شكرؾ المكتوبات ، تنتيي مف صبلتؾ :" الميـ اىدني فيمف ىديت ، عا
وذكرؾ وحسف عبادتؾ" ال تدع الدعاء عقب الصموات الخمس ألف ىذا الوقت وقت إجابة ، وعند صعود اإلماـ 
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 يـو الجمعة عمى المنبر حتى تنقضي الصبلة ، أنت في بيت هللا ، أنت ضيف هللا عز وجل .

 وقت إجابة . وآخر ساعة بعد عصر ذلؾ اليـو ، عصر يـو الجمعة 

إذا جمع مع الدعاء حضور القمب ، وصادؼ وقتًا مف أوقات اإلجابة ، وانكسارًا بيف يدؼ هللا عز وجل ، وذاًل 
،  ، وبدأ بحمد هللا والثناء عميووتضرعًا  ، ورقًة ، واستقبل الداعي القبمة ، وكاف عمى طيارة ، ورفع يديو إلى هللا

هللا ، ثـ قدـ بيف يدؼ حاجتو التوبة واالستغفار ، ثـ دخل عمى هللا وألح عميو  ثـ ثنى بالصبلة عمى دمحم بف عبد
في المسألة ، وتممق هللا ، ودعاه رغبًة ورىبًة ، وتوسل إليو بأسمائو وصفاتو وتوحيده ، وقدـ بيف يدؼ دعائو 

يا النبي أنيا مظنة إجابة، صدقة ، فإف ىذا الدعاء ال يكاد يرد أبدًا ، والسيما إذا صادؼ األدعية التي أخبر عن
دعا بدعاء النبي . دعاء النبي : " الميـ إني عبدؾ ، وابف عبدؾ ، وابف أمتؾ ، ناصيتي بيدؾ ، ماض فّي 

، وصمح عميو أمر الدنيا  قضاؤؾ ، نافذ فّي حكمؾ ، أعوذ بنور وجيؾ الذؼ أشرقت لو السموات واألرض
بي سخطؾ ، أعوذ بؾ مف تحوؿ عافيتؾ ، وفجأة نقمتؾ ،  ، أعوذ بؾ أف تحل عمّي غضبؾ ، أو تنزؿواآلخرة

 وجميع سخطؾ ، ولؾ العتبى حتى ترضى وال حوؿ وال قوة إال با "

ىذا مف دعاء النبي ، احفظوا أدعية النبي البد لكل أخ منا مف كتاب الدعاء المستجاب ، كتاب صغير أدعية 
 بي المأثورة: النبي احفظوىا ، أدعية جامعة مانعة ، مف أدعية الن

ـَ  ََاَؿ : َسِم ََ النهِبيُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه َرُجاًل َيْدُعو َوُىَو َيُقوُؿ : ))َعْف َعْبِد َّللاهِ ْبِف ُبَرْيَدَة اَْلْسَمِميِّ َعْف َأِبيِو 
ُ َّل ِإَلَو ِإَّل ي َأْشَيُد َأنهَؾ َأْنَت َّللاه ي َأْسَأُلَؾ ِبَأنِّ ـه ِإنِّ ـْ َيُكْف َلُو ُكُفًوا َأَحٌد  المهُي ـْ ُيوَلْد َوَل ـْ َيِمْد َوَل َمُد الهِذي َل َأْنَت اَْلَحُد الصه

ـِ الهِذي ِإَذا ُدِعَي ِبِو َأَجاَب ، َ ِباْسِمِو اَْلْعَظ ََاَؿ : َفَقاَؿ : َوالهِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد َسَأَؿ َّللاه َذا ُسِئَل ِبِو َأْعَطى (( ،   َواِ 

ِ ْبِف ُبَرْيَدَة اأَلْسَمِميِّ َعْف َأِبيِو[]ال  ترمذؼ َعْف َعْبِد َّللاَّ

 ألف سيدنا يونس غريب ما دعا هللا قاؿ تعالى : 

ي ُكْنُت  ْنَت ُسْبَحاَنؾَ ﴿َوَذا النُّوِف ِإْذ َذَىَب ُمَغاِضبًا َفَظفه َأْف َلْف َنْقِدَر َعَمْيِو َفَناَدى ِفي الظُُّمَماِت َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّله أَ  ِإنِّ
ّـِ َوَكَذِلَؾ ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنيَف ﴾ ْيَناُه ِمَف اْلَغ  ِمَف الظهاِلِميَف * َفاْسَتَجْبَنا َلُو َوَنجه

 [88-87]سورة األنبياء: 
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ما دعا ولكف عندما قاؿ : ال إلو إال أنت سبحانؾ ىذا دعاء ، الثناء دعاء ، الثناء عمى هللا دعاء ، ال إلو إال 
 حانؾ إني كنت مف الظالميف . أنت سب

أخ مف أياـ في جامع الطاغوسية جالس يحكي قصتو ؛ لو مع أخ مبمغ ضخـ وىذا اإلنساف صعب ، فكاف دعاؤه 
 مخمصًا ، بعد أف دعا  دعاء مخمصًا ، وسجد  ، مف شدة شكره  وفقو هللا و أعيد لو المبمغ ، أنت تعامل 

 ىمومؾ ، مشكبلتؾ، ارفع قضيتؾ لو ، اسألو ، بعممو ، بقدرتو ، بحكمتو ، برحمتو . مع هللا مباشرًة ، اعرض لو 

 أدعية مستجابة تعمقوا بيا والزموىا وداوموا عمييا :

ي َأْسَأُلَؾ ِبَأنِّي  ـه ِإنِّ ـَ َرُجاًل َيْدُعو َوُىَو َيُقوُؿ : المهُي ُ َّل ِإَلَو َأشْ ))َسِم ََ النهِبيُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه َيُد َأنهَؾ َأْنَت َّللاه
ََاَؿ : َفَقاَؿ : َواله  ـْ َيُكْف َلُو ُكُفًوا َأَحٌد،  ـْ ُيوَلْد َوَل ـْ َيِمْد َوَل َمُد الهِذي َل ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد َسَأَؿ َّللاهَ ِإَّل َأْنَت اَْلَحُد الصه

ـِ الهِذي ِإَذا ُدِعَي ِبِو َأجَ  َذا ُسِئَل ِبِو َأْعَطى ((ِباْسِمِو اَْلْعَظ  اَب َواِ 

ِ ْبِف ُبَرْيَدَة اأَلْسَمِميِّ َعْف َأِبيِو[  ]الترمذؼ َعْف َعْبِد َّللاَّ

ـَ َجاِلًسا َيْعِني َوَرُجٌل ََ  ََاَؿ : ُكْنُت َم ََ َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـٌ ُيَصمِّي َفَممه ))َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ  ا َرَك ََ اِئ
ي َأْسَأُلَؾ ِبَأفه َلَؾ اْلَحْمَد َّل ِإَلَو ِإَّل َأْنَت الْ  ـه ِإنِّ َد َدَعا َفَقاَؿ ِفي ُدَعاِئِو المهُي َماَواِت َوَسَجَد َوَتَشيه َمنهاُف َبِدي َُ السه

ي َأْسَأُلَؾ َفَقاؿَ  ََيُّوـُ ِإنِّ ـِ َيا َحيُّ َيا  ـَ َْلْصَحاِبِو : َتْدُروَف  َواَْلْرِض َيا َذا اْلَجالِؿ َواإِلْكَرا النهِبيُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
َ ِباْسِمِو اْلَعظِ  ََاَؿ : َوالهِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد َدَعا َّللاه ـُ؟  ُ َوَرُسوُلُو َأْعَم ََاُلوا : َّللاه ـِ الهِذي ِإَذا ُدِعَي ِبِو َأَجاَب ِبَما َدَعا  ي

َذا ُسِئَل ِبِو أَ   ْعَطى ((َواِ 

 ]النسائي عف أنس [

ـُ ِفي َىاتَ  ـُ َّللاهِ اَْلْعَظ ََاَؿ : اْس ـَ  ـْ ِإَلٌو ))َعْف َأْسَماَء ِبْنِت َيِزيَد َأفه النهِبيه َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه َلُيُك ْيِف اآلَيَتْيِف ) َواِ 
ـُ ( َوَفاِتَحةِ  ِحي ْحَمُف الره ُ َّل ِإَلَو ِإَّل ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ (( َواِحٌد َّل ِإَلَو ِإَّل ُىَو الره  آِؿ ِعْمَراَف ) الـ َّللاه

 ] الترمذؼ عف أسماء بنت يزيد[

ـَ َيُقوُؿ : َأِلظُّوا ِبَيا َذا  ََاَؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـِ (())َعْف َرِبيَعَة ْبِف َعاِمٍر   اْلَجالِؿ َواإِلْكَرا

 أحمد عف ربيعة بف عامر[] 
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، ذو الجبلؿ واإلكراـ ىذه فيما  أؼ احتموا ، تعمقوا بيا والزموىا وداوموا عمييا ، إذًا الرحمف الرحيـ ، الحي القيـو
 ورد عف النبي مف أسماء هللا العظمى ، مف أجمع أدعية النبي عميو الصبلة والسبلـ : 

ََاَؿ َكاَف النه  ََيُّوـُ ِبَرْحَمِتَؾ ))َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ  ََاَؿ : َيا َحيُّ َيا  ـَ ِإَذا َكَرَبُو َأْمٌر  ِبيُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
 َأْسَتِغيُث((

 ] الترمذؼ عف أنس بف مالؾ[

 أيضًا في جامع الترمذؼ : 

ـَ : َدعْ  ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ :  َوُة ِذي النُّوِف ِإْذ َدَعا َوُىَو ِفي َبْطِف اْلُحوِت َّل ِإَلَو ))َعْف َسْعٍد 
ـٌ ِفي َشْيٍء ََطُّ ِإَّل  ـْ َيْدُع ِبَيا َرُجٌل ُمْسِم ي ُكْنُت ِمَف الظهاِلِميَف ، َفِإنهُو َل ُ َلُو ((ِإَّل َأْنَت ُسْبَحاَنَؾ ِإنِّ  اْسَتَجاَب َّللاه

 ] الترمذؼ عف سعد[

 صحيح ، ذؼ النوف سيدنا يونس ، يوجد أيضًا حديث آخر عف سيدنا سعد :  قاؿ الترمذؼ حديث حسف

))أَّل أخبركـ بشيء إذا نزؿ برجل منكـ كرب أو بالء مف باليا الدنيا فدعا بو يفرج هللا عنو ، فقيل لو : بمى ، 
 َاؿ : دعاء ذي النوف َّل إلو إَّل أنت سبحانؾ إني كنت مف الظالميف ((

 ] الترمذؼ عف سعد[

 عاء سالح خطير وىو بيد كل إنساف :الد

ىذا الميل أمامكـ ، وكل إنساف بإمكانو أف يصل إلى ما يريد عف طريق الدعاء بشرط أف يكوف دخمو حبلاًل ، 
ف كاف في وقت إجابة أفضل . مف أدعية النبي صمى هللا  قمبو خاشعًا ، لـ يستعجل ، ىذه ثبلثة موانع لمدعاء ، وا 

 عميو انو قاؿ : 
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ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو ))عَ  ََاَؿ :  ْحَمِف َعْف َأِبيِو َعْف َعْبِد َّللاهِ  ـِ ْبِف َعْبِد الره ـَ َما َأَصاَب ِف اْلَقاِس َوَسمه
ي َعْبُدَؾ َواْبُف َعْبِدَؾ َواْبُف َأَمِتَؾ َناِصيَ  ـه ِإنِّ ٌـّ َوَّل َحَزٌف َفَقاَؿ : المهُي ِتي ِبَيِدَؾ َماٍض ِفيه ُحْكُمَؾ َعْدٌؿ ِفيه َأَحًدا ََطُّ َى

ـٍ ُىَو َلَؾ َسمهْيَت ِبِو َنْفَسَؾ َأْو َعمهْمَتُو َأَحًدا ِمْف َخْمِقَؾ َأْو َأْنَزْلَتوُ  َِْرَت ِبِو  َََضاُؤَؾ َأْسَأُلَؾ ِبُكلِّ اْس ِفي ِكَتاِبَؾ َأِو اْسَتْأ
ـِ اْلَغْيِب ِعْنَدَؾ َأْف َتْجَعَل  ُ َىمهُو ِفي ِعْم ي ِإَّل َأْذَىَب َّللاه ْمِبي َوُنوَر َصْدِري َوِجاَلَء ُحْزِني َوَذَىاَب َىمِّ اْلُقْرآَف َرِبي ََ ََ

ََاَؿ َفِقيَل : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َأَّل َنَتَعمهُمَيا ؟ َفَقاَؿ : َبَمى َيْنَبغِ   َيَتَعمهَمَيا(( ي ِلَمْف َسِمَعَيا َأفْ َوُحْزَنُو َوَأْبَدَلُو َمَكاَنُو َفَرًجا ، 

]ِ  ]أحمد َعْف َعْبِد َّللاَّ

الحقيقة إذا قرأتـ السنة لوجدتـ أف أحواؿ النبي كميا أدعية ، إنساف خرج مف بيتو إلى السوؽ يوجد خمسيف مطبًا 
 في السوؽ ، يوجد صفقة خاسرة ، ديف ميت ، مشكمة مع التمويف، ىناؾ ألف مشكمة : 

ََاَلْت : ّـِ َسَمَمَة  َماِء َفَقاَؿ :  ))َعْف ُأ ـَ ِمْف َبْيِتي ََطُّ ِإَّل َرَف ََ َطْرَفُو ِإَلى السه َما َخَرَج النهِبيُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ـَ َأْو َأْجَيَل َأْو يُ  ـَ َأْو ُأْظَم ـه َأُعوُذ ِبَؾ َأْف َأِضله َأْو ُأَضله َأْو َأِزؿه َأْو ُأَزؿه َأْو َأْظِم  َعَميه ((ْجَيَل المهُي

ّـِ َسَمَمَة[  ] أبي داود َعْف ُأ

 ". وقوتؾ وعممؾ يا ذا القوة المتيف أقدمت عمى عمل قل : " الميـ إني تبرأت مف حولي وقوتي والتجأت إلى حولؾ

بيدؾ سبلح خطير ، خالق الكوف يصير معؾ ، بعممو ، وحكمتو ، وقدرتو ، وغناه، ورحمتو ، إذا دعوتو ، كف 
، ، لكف السبلح يحتاج إلى ساعد قوؼ معؾ بعضيـ قاؿ ونحف في ختاـ ىذا الدرس : الدعاء سبلح  مع هللا تر هللا

فالسبلح ال بحده بل بساعده " ليس كل إنساف قرأ الدعاء وصل ، قمب طاىر ، يد نظيفة ، دخل حبلؿ ، قمب 
سبلح الفتاؾ وال يوجد خاشع ، وقت إجابة ، تذلل ، تضرع ، إخبلص ، الميـ الساعد القوؼ الذؼ يحمل ىذا ال

دخل حراـ ، استعجاؿ ، قمب غافل. ال  -والمانع كما قمت لكـ  -مانع ، سبلح وساعد قوؼ ، وانعداـ المانع 
خبلص ، والدعاء موجود ، يصبح الدعاء مف أنجح األدعية التي في يد  يوجد مانع يوجد طير في القمب ، وا 

 المؤمف ، فقد قاؿ عميو الصبلة والسبلـ : 

 دعاء سالح المؤمف(())ال

 ]ابف حباف و الحاكـ عف أبي ىريرة[
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 الدعاء وسيمة و ىدؼ :

أحيانًا ىناؾ موضوعات كثيرة تعرض في موضوع الدعاء تحتاج إلى معالجة متأنية ، لكف أحد ىذه الموضوعات 
ة إلى معطف ال قد يقوؿ قائل : هللا عز وجل يرانا ويعمـ أحوالنا فمماذا أمرنا أف ندعوه ؟ أب يرػ ابنو بحاج

يشترؼ لو ىذا المعطف إال إذا سألو ؟ العبرة أف الدعاء وسيمة وىدؼ في الوقت نفسو ، وسيمة مف أجل أف تصل 
إلى مرادؾ ، أما ىو ىدؼ ألنو يعد أعمى درجة بالصمة با عز وجل ، الدعاء ىو نفسو ىدؼ ، فربنا عز وجل 

تتصل بو ، مف أجل أف تسعد باالتصاؿ بو ، مف أجل أف حينما يخمق لؾ حاجة وينتظر أف تدعوه مف أجل أف 
تذوؽ طعـ القرب منو ، صار الدعاء ىدفًا ، إلى اآلف كاف وسيمة يوجد عندنا مشكمة يحميا ، أما اآلف يوجد 
شيء جديد الدعاء نفسو ىدؼ ، الدعاء اتصاؿ با ، الدعاء قرب ، الدعاء رحمة ، أحيانًا اإلنساف يدعو هللا 

 قربو ، يدعو هللا فيسعد بقربو ، وقد ينسى موضوع الدعاء ألنو حصل المراد وصار قريبًا مف هللا عزفيتنعـ ب
 . وجل

أييا األخوة ؛ أرجو هللا سبحانو وتعالى أف يترجـ ىذا الدرس إلى أدعية مف قبمكـ اآلف الموضوع بيف أيديكـ ، 
ستجيب لنا ، وكل إنساف يتحرػ الحبلؿ بدخمو ، ىناؾ حل لكل مشكمة ، هللا عز وجل ما أمرنا أف ندعوه إال لي

ويكوف ورعًا ، ويدعو هللا بقمب خاشع ، وال يقوؿ : دعوت ولـ يستجب لي ، لينظر كيف أف هللا سبحانو وتعالى 
 يذىب عنو الغـ والحزف .

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : أحاديث شريفة عف آخر الزماف 027 - 065الدرس )

 16-06-1996لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شريف شرح الحديث ال

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف ، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف ، الميـ ال عمـ لنا إال ما 
وانفعنا بما عممتنا ، وزدنا عممًا ، وأرنا الحق حقًا وارزقنا  عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ ، الميـ عممنا ما ينفعنا ،

اتباعو ، و أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو ، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ، وأدخمنا برحمتؾ 
 في عبادؾ الصالحيف. 

، فبينما ىو يقرأ القرآف الكريـ يقرأ قولو  أييا األخوة الكراـ: يحتاج اإلنساف أحيانًا إلى تفسير مقنع لما يجرؼ حولو
 تعالى: 

ـْ﴾ ُ َفاَل َغاِلَب َلُك ـُ َّللاه  ﴿ِإْف َيْنُصْرُك

 )سورة آؿ عمراف(

َ ُيَداِف َُ َعِف الهِذيَف َآَمُنوا﴾  ﴿ِإفه َّللاه

 )سورة الحج(

 (﴾47﴿َوَكاَف َحّقًا َعَمْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَف )

)  )سورة الرـو

ـْ ُمْؤِمِنيَف )﴿َوََّل َتِينُ  ـُ اْْلَْعَمْوَف ِإْف ُكْنُت  (﴾039وا َوََّل َتْحَزُنوا َوَأْنُت

 )سورة آؿ عمراف(

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1113 

 ويقرأ حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ََاَؿ: ُأْعِطيُت َخْمًسا  ـَ  ََْبِمي: ُنِصْرُت ))َأْخَبَرَنا َجاِبُر ْبُف َعْبِدَّللاهِ َأفه النهِبيه َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـْ ُيْعَطُيفه َأَحٌد  َل
الُة َفْمُيَصلِّ َوُأِحمهْت ، ِبالرُّْعِب َمِسيَرَة َشْيٍر ، َوُجِعَمْت ِلَي اَْلْرُض َمْسِجًدا َوَطُيوًرا ، َفَأيَُّما َرُجٍل ِمْف ُأمهِتي َأْدَرَكْتُو ا لصه

ََْبِمي ، َوأُ  ـْ َتِحله َْلَحٍد  ـُ َوَل ُِْت ِإَلى النهاِس ِلَي اْلَمَغاِن ًة ، َوُبِع ََْوِمِو َخاصه َفاَعَة ، َوَكاَف النهِبيُّ ُيْبَعُث ِإَلى  ْعِطيُت الشه
 َعامهًة(( 

 )صحيح البخارؼ(

يقرأ القرآف والسّنة ، فإذا المؤمنوف ىـ المنتصروف ، وىـ الذيف ليـ العاقبة ، يتمفت المؤمف حػولو ال يػرػ أثرًا مف 
؟ لى تفسير ، لماذا يجرؼ الذؼ يجرؼ صرًا وال يرػ تفوقًا وال يرػ نجاحًا ، ىو المؤمف اآلف بحاجة إىذا ، ال يرػ ن

ىؤالء المسمموف الذيف لـ يغمبوا مف اثني عشر ألف مف قمة ، لـ يغمبوا كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ ما باليـ 
لى تفسير مقنع ، والحقيقة النبي الكريـ أطمعو هللا يغمبوف أحيانًا وىـ مميار ومػائتيف مميوف ؟ المسمـ اآلف يحتاج إ

 عمى الغيب. 

ـُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِيُر َعَمى َغْيِبِو َأَحدًا )  ( ِإَّله َمِف اْرَتَضى ِمْف َرُسوٍؿ﴾26﴿َعاِل

 )سورة الجف(

في آخر الزماف ، هللا هلالج لج أطمع النبي عميو الصبلة والسبلـ عمى بعض مف عمـ الغيب ، أطمعو عمى ما يجرؼ 
عمى أحواؿ أمتو في آخر الزماف ، لذلؾ إذا قرأنا ىذه األحاديث محور ىذا الدرس طائفة مف أحاديث رسوؿ هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص الصحيحة التي تتحدث عف آخر الزماف ، أما عبلقتنا بيذه األحاديث أف نبتعد بكل ما أوتينا مف قوة عف 

لئبل ينطبق عمينا ما قدره هللا عمييـ ، ألف هللا سبحانو وتعالى عادؿ ، فإذا وصف المسمميف في آخر الزماف 
انحرؼ المجموع واستقاـ واحد ليذا الواحد معاممة خاصة ، واحد فقط عرؼ هللا واستقاـ عمى أمره لو معاممة 

طعـ وىوًػ متبعًا خاصة ، نسعى بكل جيدنا أف يعـ الخير الناس جميعًا ، ولكنو في آخر الزماف إذا رأيت شحًا م
وا عجاب كل ذؼ رأؼ برأيو ، النبي عميو الصبلة والسبلـ ينصحؾ ، ظرؼ استثنائي يقوؿ لؾ: فالـز بيتؾ خذ 
ماتعرؼ دع ماتنكر عميؾ بخاصة نفسؾ دع عنؾ أمر العامة ، توجييات النبي عميو الصبلة والسبلـ صارخة 

 لكل مكاف وزماف. 
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اؿ: لما ُفِتَحت قبرص المسمموف فتحوا قبرص ، ُفرِّؽ بيف أىميا ، بكى عبد الرحمف بف جبير حّدث عف أبيو فق
بعضيـ عمى بعض ، رأيت أبا الدرداء الصحابي الجميل يبكي وحده ، فقمت: يا أبا الدرداء ما يبكيؾ في يـو أعّز 

ىـ ، بينما ىي أمة هللا فيو المسمميف ؟ فقاؿ: ويحؾ يا جبير ! دققوا: ما أىوف الخمق عمى هللا إذا ىـ أضاعوا أمر 
قاىرة ظاىرة ليـ الممؾ تركوا أمر هللا فصاروا إلى ما ترػ ، ىو ينظر إلى ىؤالء القـو األقوياء ، أصحاب الصولة 
والجولة ، كيف أذليـ هللا ، وكيف فقدوا ممكيـ ، وكيف اصبحوا أسارػ ، وكيف ىـ يبكوف ، قاؿ أبو الدرداء: ما 

أضاعوا أمرىـ ، بينما ىي أمة قاىرة ظاىرة ليـ الممؾ تركوا أمر هللا فصاروا أىوف الخمق عمى هللا عز وجل إذا 
 إلى ما ترػ.

إخواننا الكراـ: كممة أسوقيا لكـ بصدؽ شديد إذا ىاف أمر هللا عميؾ ىنت عمى هللا ، إذا عمـ أمر هللا عندؾ كنت 
أـ ال تصمي ، استقاـ لسانؾ أـ لـ عند هللا عظيمًا ، إذا ىاف أمر هللا عميؾ ، سياف أطعت أـ عصيت ، صميت 

ذا ىنت عمى هللا رأيت ما ترػ ،  يستقـ ، كاف دخمؾ حبلاًل أو حرامًا ، إذا استوػ عندؾ األمراف ىنت عمى هللا ، وا 
أبو الدرداء وحده صار يبكي ، قاؿ: يا أبا الدرداء ما يبكيؾ ؟ تبكي في يـو عز المسمميف ؟ فقاؿ أبو الدرداء: 

ما أىوف الخمق عمى هللا إذا أضاعوا أمره بينما ىي أمة قاىرة ظاىرة ليـ الممؾ تركوا أمره فصاروا إنما أبكي ألنو 
 إلى ما ترػ.

 يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ في الحديث الذؼ رواه أبو داوود في المبلحـ: 

َِِني َرُجٌل ِمْف َأْصَحاِب النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعمَ  ََاَؿ ُسَمْيَماُف: َحده ََاَؿ: )) ـَ  ـَ ، َأفه النهِبيه َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ْيِو َوَسمه
 )) ـْ  َلْف َيْيَمَؾ النهاُس َحتهى َيْعِذُروا ، َأْو ُيْعِذُروا ِمْف َأْنُفِسِي

 )سنف أبي داوود(

ية أو مصيبة غبل إخواننا الكراـ: حقيقة أضعيا بيف أيديكـ ال يوجد مؤمف عمى وجو األرض إذا ساقا هللا لو بم
ويعمـ عمـ اليقيف أف هللا عادؿ ، وأنو فعل قبل أف تصيبو المصيبة ما يستحق ىذه المصيبة ، إال أف اإلنساف 
أحيانًا يظف الظف بغيره ، أما كل إنساف عمى حدا ، لو كاف صادقًا مع نفسو وساؽ هللا لو مصيبة يعمـ عمـ اليقيف 

وىي محض عدؿ ! ىذا كبلـ مقطوع بو ، لكف نحف قد نسمع آالؼ  أف ىذه المصيبة ما ساقيا هللا لو إال
القصص عما يصيب الناس لجيل أو نقص معمومات نقوؿ: ال يستحق ، فبلف مغضوب ، لكف النبي عميو 
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 الصبلة والسبلـ يقوؿ: 

 قاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 و هللا عنو أكِر(())ما مف اختالج عرؽ وَّل خدش عود وَّل نكبة حجر إَّل بذنب ولما يعف

 )اإلصدار لئلماـ القرطبي( 

ـَ َقاَؿ:   لذلؾ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى المَّيـ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ((  )) َلْف َيْيَمَؾ النهاُس َحتهى َيْعِذُروا ، َأْو ُيْعِذُروا ِمْف َأْنُفِسِي

 اقو هللا لي أقل ما فعمت ، يقوؿ لؾ اإلنساف: وهللا يستحق ، إف الذؼ س

 )) َلْف َيْيَمَؾ النهاُس َحتهى َيْعِذُروا ، َأْو ُيْعِذُروا ِمْف َأْنُفِسِيـ ((

 عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

ُ ِبِو خَ  : َمْف ُيِرِد َّللاه ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ُ ))عف ُمَعاِوَيَة َيُقوُؿ:  يِف ، َوَّللاه ْيًرا ُيَفقِّْيُو ِفي الدِّ
ـْ َحتهى َيْأِتَي َأْمُر َّللاهِ  ـُ ، َوَّل َتَزاُؿ َىِذِه اُْلمهُة َظاِىِريَف َعَمى َمْف َخاَلَفُي ـْ َظاِىُروَف((اْلُمْعِطي َوَأَنا اْلَقاِس   َوُى

 )صحيح البخارؼ(

  محفوظة بتوفيق هللا محروسة بعيف هللا.محفوفة برعاية هللا ومشمولة بعطفو ومحفوفة بألطاؼ هللا

 حديث "ال تزاؿ ىذه األمة تحت يد هللا وكنفو ما لـ يمالئ قراؤىا أمراءىا" 

))أخرجو أبو عمرو الداني في كتاب الفتف مف رواية الحسف مرسال ورواه الديممي في مسند الفردوس مف 
سنادىما ضعيف((حديث عمي وابف عمر بمفظ "ما لـ يعظـ أبرارىا فجارىا ويد  اىف خيارىا شرارىا" وا 

 )تخريج أحاديث اإلحياء لمحافع العراقي(
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ممكف أف يكوف الدخل حراـ ، ولديو مميى أو مسبح مختمط وعمل حفمة مولد ويدعي أناس ليمقوا كممات يشيدوف 
ورعتيف الطاىرتيف بفضمو ممكف ! أو عقد قراف يجرؼ في نادؼ ويقـو الخطباء فيسموف عمى األسرتيف الكريمتيف ال

ثـ يكوف العرس في فندؽ مف الفنادؽ الضخمة توزع فييا الخمور وتحضر النساء كاسيات عاريات وترقص 
مى بطاقة الدعوة الطيبوف الراقصات واألسرتاف كريمتاف طاىرتاف تقيتاف مف أعرؽ أسر دمشق ، وكتب ع

 ! لمطيبات

 دقق في الحديث: 

وفي كنفو مالـ يمالئ َراءىا أمراءىا ، ومالـ يزكي صمحاءىا فجارىا ، وما لـ ))َّل تزاؿ ىذه اْلمة تحت يد هللا 
 ييف خيارىا أشرارىا ((

إذا األشرار أىانوا الخيار ، إذا الصمحاء زكوا الفجار ، إذا القراء لـ يمقوا األمراء ، رفعت عنيا يد هللا ، أؼ ىانت 
 عمى هللا ! سياف أعزت أـ ذلت ، قويت أـ ضعفت.

 ـ في بداية الدرس: المسمـ أحيانًا يحتاج إلى تفسير مقنع ألنو يقرأ كتاب هللا. قمت لك

ـْ ِفي اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخَمَف اله  اِلَحاِت َلَيْسَتْخِمَفنهُي ـْ َوَعِمُموا الصه ُ الهِذيَف َآَمُنوا ِمْنُك ـْ َوَلُيَمكَِّنفه ﴿َوَعَد َّللاه ََْبِمِي ِذيَف ِمْف 
ـْ ِديَنيُ  ـْ َأْمنًا﴾َلُي ـْ ِمْف َبْعِد َخْوِفِي َلنهُي ـْ َوَلُيَبدِّ  ـُ الهِذي اْرَتَضى َلُي

 )سورة النور(

 إقرأوا كتاب هللا. 

َ ُيَداِف َُ َعِف الهِذيَف َآَمُنوا﴾  ﴿ِإفه َّللاه

 )سورة الحج(

ـْ ُمْؤِمِنيفَ  ـُ اْْلَْعَمْوَف ِإْف ُكْنُت  (﴾039) ﴿َوََّل َتِيُنوا َوََّل َتْحَزُنوا َوَأْنُت

 )سورة آؿ عمراف(
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 يقرأ حديث رسوؿ هللا: 

رَ  َحاَبِة َأْرَبَعٌة َوَخْيُر السه ََاَؿ: َخْيُر الصه ـَ  اَيا َأْرَب َُ ِماَئٍة َوَخْيُر ))َعِف اْبِف َعبهاٍس َعِف النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
َنا  ِْ َِمهٍة ((اْلُجُيوِش َأْرَبَعُة آَّلٍؼ َوَلْف ُيْغَمَب ا  َعَشَر َأْلًفا ِمْف 

 )سنف أبي داوود(

لى مف حولو ، الوضع مختمف ، ىو اآلف بحاجة إلى تفسير ىذا ىو التفسير الذؼ جاء بو  ينظر إلى ما حولو وا 
 النبي عميو الصبلة والسبلـ ما أطمعو هللا بو عمى الخمق.

عف الكذب والتدليس ؟ عف إخفاء العيوب ؟  يقوؿ لؾ: الرزؽ قميل ، ىل فتشت عف المعاصي واآلثاـ ؟ ىل فتشت
 عف بضاعة ال ترضي هللا ؟ وعف الخداع في البيع والشراء ؟ يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

ْزَؽ ِبالذه  ُجَل َلُيْحَرـُ الرِّ : ِإفه الره ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ُبُو ، َوَّل َيُردُّ ْنِب ُيِصي)) َعْف َِْوَباَف 
)) َعاُء َوَّل َيِزيُد ِفي اْلُعُمِر ِإَّل اْلِبرُّ  اْلَقَدَر ِإَّل الدُّ

 )مسند اإلماـ أحمد(

مكاف عمل ، صاحب المحل يمؤل عينيو مف الحراـ ، وينزؿ حديثًا رقيقًا مع مف في المحل مف النساء ، ويقوؿ 
 لؾ: الرزؽ قميل. 

زْ  َؽ ِبالذَّْنِب ُيِصيُبُو ، أضع بيف أيديكـ أحاديث رسوؿ هللا الصحيحة ، التي نرجو هللا سبحانو ِإفَّ الرَُّجَل َلُيْحَرـُ الرِّ
وتعالى أف نبتعد بعد األرض عف السماء عف أف تنطبق عمينا ، إف لـ تنطبق عمينا لـ تنطبق نتائجيا عمينا ، إف 

 نجونا منيا حصمنا ما وعدنا بو ربنا.

: َعْف َثْوَباَف َمْوَلى َرسُ  ـَ ـَ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيـ َعَمْيِو َوَسمَّ  وِؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيـ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ََاَؿ: َُْمَنا يَ  ـُ ِمْف ُكلِّ ُأُفٍق ، َكَما َتَداَعى اَْلَكَمُة َعَمى ََْصَعِتَيا  ـُ اُْلَم َِمهٍة ا َرُسوَؿ َّللاهِ ))ُيوِشُؾ َأْف َتَداَعى َعَمْيُك : َأِمْف 
ْيِل َيْنَتِزُع اْلَمَياَبةَ  ـْ َيْوَمِئٍذ َكِِيٌر ، َوَلِكْف َتُكوُنوَف ُغَِاًء َكُغَِاِء السه ََاَؿ َأْنُت ـْ ، َوَيْجَعُل ِبَنا َيْوَمِئٍذ ؟  ُك  ِمْف َُُموِب َعُدوِّ

ََاَؿ: ُحبُّ الْ  ََاَؿ: َُْمَنا َوَما اْلَوْىُف ؟  ـُ اْلَوْىَف   َحَياِة َوَكَراِىَيُة اْلَمْوِت(( ِفي َُُموِبُك

 )مسند اإلماـ أحمد(

 مف كل أفق ثبلثيف دولة أحيانًا ، 

ََاَؿ: َُْمَنا يَ  ـُ ِمْف ُكلِّ ُأُفٍق ، َكَما َتَداَعى اَْلَكَمُة َعَمى ََْصَعِتَيا  ـُ اُْلَم َِمهٍة ))ُيوِشُؾ َأْف َتَداَعى َعَمْيُك ا َرُسوَؿ َّللاهِ: َأِمْف 
ْيِل َيْنَتِزُع اِبَنا َيوْ  ـْ َيْوَمِئٍذ َكِِيٌر )مميار ومائتا مميوف ( َوَلِكْف َتُكوُنوَف ُغَِاًء َكُغَِاِء السه ََاَؿ َأْنُت ْلَمَياَبَة ِمْف َمِئٍذ ؟ 

ََاَؿ: ُحبُّ اْلَحَيا ََاَؿ: َُْمَنا َوَما اْلَوْىُف ؟  ـُ اْلَوْىَف  ـْ ، َوَيْجَعُل ِفي َُُموِبُك ُك  ِة َوَكَراِىَيُة اْلَمْوِت((َُُموِب َعُدوِّ

تفسير ثالث ، النبي عميو الصبلة والسبلـ كما قمت في مطمع الدرس ُنِصر بالرعب مسيرة شير ، إذا خالفت أمتو 
 سّنتو ربما تيـز بالرعب مسيرة سنة ! 

ـَ  ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ـْ )) َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ  ـٍ َلُي : َلمها َعَرَج ِبي َربِّي َعزه َوَجله َمَرْرُت ِبَقْو
ََاَؿ: َىُؤَّلِء الهذِ  ـْ َفُقْمُت: َمْف َىُؤَّلِء َيا ِجْبِريُل ؟  ـْ َوُصُدوَرُى يَف َيْأُكُموَف ُلُحوـَ َأْظَفاٌر ِمْف ُنَحاٍس ، َيْخُمُشوَف ُوُجوَىُي

)) ـْ  النهاِس َوَيَقُعوَف ِفي َأْعَراِضِي

 )مسند اإلماـ أحمد(

ألست معي أف كثيرًا مف مجالس المسمميف مف ندواتيـ ولقاءاتيـ وحفبلتيـ ووالئيميـ ومآسييـ ، تنطمق األلسنة 
 لنشر أعراض اآلخريف ، أليست الغيبة محرمة وأنيا مف الكبائر ؟ ومع ذلؾ يفعميا الناس 

ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َص  يِف ))عف َأَبا ُىَرْيَرَة َيُقوُؿ:  ْنَيا ِبالدِّ : َيْخُرُج ِفي آِخِر الزهَماِف ِرَجاٌؿ َيْخِتُموَف الدُّ ـَ مهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ـْ َُُموُب الذِّ  ِر ، َوَُُموُبُي كه ـْ َأْحَمى ِمَف السُّ ْأِف ِمَف المِّيِف ، َأْلِسَنُتُي ُ عَ ، َيْمَبُسوَف ِلمنهاِس ُجُموَد الضه زه َئاِب ، َيُقوُؿ َّللاه
ـْ ِفْتَنًة َتَدُع الْ  ـْ َعَميه َيْجَتِرُئوَف َفِبي َحَمْفُت َْلْبَعَِفه َعَمى ُأوَلِئَؾ ِمْنُي وَف َأ ـْ َحْيَراًنا (( َوَجله َأِبي َيْغَترُّ ـَ ِمْنُي  َحِمي

 )سنف الترمذؼ(
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دنيا لبوس الديف ، نمبس الديف أحيانًا نتوصل إلى الدنيا مف خبلؿ الديف ، نداخل بيف الديف وبيف الدنيا ، نمبس ال
لبوس الدنيا ، الدنيا ىي األصل ، نجعل الديف في خدمتيا ، وطريقًا إلييا ، ىذا ىو ختل الديف بالديف ، لذلؾ: 

ْأِف ِمَف المِّ  يِف ، َيْمَبُسوَف ِلمنَّاِس ُجُموَد الضَّ ْنَيا ِبالدِّ َماِف ِرَجاٌؿ َيْخِتُموَف الدُّ  يِف.َيْخُرُج ِفي آِخِر الزَّ

 نعـو رقة لساف لطيف ابتسامة مشرقة ، 

ـْ َُُموُب الذِّ  ِر ، َوَُُموُبُي كه ـْ َأْحَمى ِمَف السُّ ْأِف ِمَف المِّيِف ، َأْلِسَنُتُي  َئاِب.(())َيْمَبُسوَف ِلمنهاِس ُجُموَد الضه

ا عكس ما قمناه في ىذه النماذج أليست موجودة في حياتنا ؟ مجامبلت مدح ثناء ، فإذا ذىب بعد متريف تكممن
 حضرتو ! 

وفَ  ُ َعزه َوَجله َأِبي َيْغَترُّ َئاِب ، َيُقوُؿ َّللاه ـْ َُُموُب الذِّ ِر ، َوَُُموُبُي كه ـْ َأْحَمى ِمَف السُّ ـْ َعَميه َيْجَتِرُئوَف َفِبي ))َأْلِسَنُتُي  َأ
ـْ ِفْتَنًة َتَدُع اْلَحمِ  ـْ َحْيَراًنا ((َحَمْفُت َْلْبَعَِفه َعَمى ُأوَلِئَؾ ِمْنُي ـَ ِمْنُي  ي

أضع لكـ نماذج مف حديث رسوؿ هللا الصحيح عف حالة المسمميف في آخر الزماف ، فإف لـ تجدوا استخبلفًا وال 
تمكينًا وال دفاعًا وال حفظًا وال نصرًا وال تأييدًا وال توفيقًا بأسنا بيننا ، إف وجدتـ شيئًا حرتـ في تفسيره ىذا ىو 

 التفسير ! 

ر ابف ابي الدنيا مف حديث جعفر بف دمحم عف أبيو عف جده أنو َاؿ: َاؿ عميًا كـر هللا وجيو: يأتي عمى ))ذك
 الناس زماف َّليبق مف اإلسالـ إَّل اسمو ، وَّل مف القرآف إَّل رسمو ((

أعرؼ رجل مسمـ ولد في ىذه البمدة الطيبة وعمل بالتجارة وذىب غمى مصر ، وسأؿ أحد أصدقائو ىناؾ: أيف 
قبر دمحم ؟ مف دمحم ؟ قاؿ ليـ: النبي الكريـ ، قالوا لو: في مصر قبره ؟ مسمـ مف أسرة مسممة ما عرؼ عف الديف 

 شيئًا. 

 ))يأتي عمى الناس زماف َّليبق مف اإلسالـ إَّل اسمو ، وَّل مف القرآف إَّل رسمو((
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جباتو ، يرتكب كل الموبقات وكأنيا ىناؾ أخطاء كبيرة جدًا ، ال يعرؼ شيء عف الديف وال عف فرائض الديف ووا
 مشروعة ، لـ يعممو أحد ، أبوه لـ يحرص عمى تربيتو ، ىذا مف عبلمات آخر الزماف.

 ومف مراسيل الحسف إذا أظير الناس العمـ وضيعوا العمل.

مكتبات ضخمة ومكتبات مقروءة ومكتبات مسموعة ومكتبات مشاىدة ، موجود كل شيء، رسائل محاضرات 
 ميات كتب ممخصات تدريبات كل شيء موجود ، أما التطبيق فبل يوجد ! جامعات ك

لذلؾ إذا أظير الناس العمـ وضيعوا العمل ، تحابوا باأللسف وتباغضوا بالقموب ، ىذا شيء وهللا مبلحع ، تجد 
يو المديح مف أرقى مستوػ ، أحمى مف العسل ، فإذا ُسؤؿ عف ىذا الذؼ مدحو في حضرتو بعد ساعة ، مط شفت
أو رفع حاجبيو أو تكمـ كبلمًا قبيحًا وىذا مف عبلمات آخر الزماف ، أنا أعطيكـ مبررات لما يجرؼ حولنا ، المسمـ 

 يتساءؿ أيف وعد هللا ؟ ألسنا مسمميف ومؤمنيف ؟ ما ىذا الذؼ يجرؼ في كل بقاع األرض ؟ 

مسمميف في مكاف عاـ أو في الجمعية لي صديق ذىب لبمد إسبلمي في االتحاد السوفيتي سابقًا يبدو أف أحد ال
التعاونية عرفو مسمـ فأحبو حبًا شديدًا ! وقدـ لو زجاجة خمر ىدية ألنو مسمـ ! جيل خمر يشربوف الخمر ، 
حدثني أحد خطباء المساجد ذىب إلى بمد إسبلمي في شرؽ أوروبا قاؿ لي مف فمو وهللا: مسجد مكتع 

 ويشربو في المسجد ويتأثر بيذا الخطاب ! سبحاف هللا ىكذا.بالمصمييف وأكثرىـ يأخذ مف جيبو الخمر 

مف أجل أف تعرفوا لماذا تخمى هللا عنا ، العواطف ال تجدؼ ، ذكرت قبل قميل أف اإلسبلـ بكل نشاطاتو يجب أف 
ال فمـ يكف اتصاؿ ، وتمؾ السعادة أ صبح ينتيي بنا إلى أف نتصل با ، وأف نسعد بقربو في الدنيا واآلخرة ، وا 

 اإلسبلـ ثقافة فمكمور وطقوس وعادات وتقاليد وتراث ، عنده عاطفة إسبلمية تطبيق ال يوجد أبدًا.

إنساف تعرؼ أف لو اتجاه إسبلمي تدعوه إلى اإلسبلـ في رمضاف بمكتبو تدخل القيوة والشاؼ ! سبحاف هللا أستاذ 
ال يوجد ، فنحف ال ينبغي أف نعتب عمى في الجامعة ، درسنا لو فكر غسبلمي ، في رمضاف ال يصـو ، تطبيق 

 هللا بل عمى أنفسنا ، ينبغي أف نحتاط. 
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ـْ إِ ﴿ َُْل َىاُتوا ُبْرَىاَنُك ـْ  َِيَف )َوََاُلوا َلْف َيْدُخَل اْلَجنهَة ِإَّله َمْف َكاَف ُىودًا َأْو َنَصاَرى ِتْمَؾ َأَماِنيُُّي ـْ َصاِد  (﴾000ْف ُكْنُت

 )سورة البقرة(

ُ َعْيدَ  ﴿َوََاُلوا ـْ ِعْنَد َّللاهِ َعْيدًا َفَمْف ُيْخِمَف َّللاه َُْل َأتهَخْذُت َنا النهاُر ِإَّله َأيهامًا َمْعُدوَدًة  ـْ َتُقوُلوَف َعَمى َّللاهِ َما َلْف َتَمسه ُه َأ
 (﴾80ََّل َتْعَمُموَف )

 )سورة البقرة(

ذا ؟ أيف استخبلؼ هللا لنا ؟ أيف تمكيف هللا أنا في ىذا الدرس أردت أف أجيب عف سؤاؿ واحد: لماذا نحف ىك
 لديننا ، أيف تطميف هللا لنا ؟ ايف دفاعو عنا ؟ أيف نصره وقولو تعالى: 

 (﴾47﴿َوَكاَف َحّقًا َعَمْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَف )

)  )سورة الرـو

بطاعة هللا وبالتطبيق ال  ىذه األحاديث وتمؾ الوقائع تقدـ لكـ التفسير المقنع ، الموقف العممي أف تنجو أنت
 بالحديث والفمسفة وباإلقباؿ عمى هللا واالتصاؿ بو وبالمداومة عمى ذكره.

 إذا أظير الناس العمـ وضيعوا الجيل وتحابوا باأللسف وتباغضوا بالقموب وتقاطعوا باألرحاـ.

األرحاـ ، أحيانًا بيف أخويف يقوؿ: مف سنة لـ أزور أختي ، تفتخر بيذا الكبلـ ؟ أختؾ مف ليا غيرؾ ؟ تقاطعوا ب
دعاوػ ، أعرؼ رجل لو أخت كانت يتيمة توفي والده فحرص عمى تعميميا والعناية بيا إلى أف نالت ليسانس في 
ياىا في القضاء مف أجل أف تأخذ منو بيتًا ! أخ  الحقوؽ وأصبحت محامية ، اآلف تكيد لو في القضاء ! ىو وا 

كـ دعوة في القضاء بيف األىل ؟ بيف اآلباء وأبنائيـ ، وبيف األخوات وأخت مف أـ وأب واحد في القضاء ، 
 وأخوانيـ ، بيف األـ وابنيا ، دعوة نفقة وابنيا غني ال يعطييا ، مثل ىؤالء المسمميف يحتاجوف أكثر مف ذلؾ. 

 الحديث الصحيح المشيور الذؼ يحل بعض المشكبلت وىذا الحديث مف دالئل نبوة النبي: 
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ـَ َفَقاَؿ: َيا َمْعَشَر الْ ))َعْف عَ  َبَل َعَمْيَنا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه َْ ََاَؿ: َأ ُمَياِجِريَف َخْمٌس ِإَذا ْبِد َّللاهِ ْبِف ُعَمَر 
ـٍ ََطُّ  ََْو ـْ َتْظَيِر اْلَفاِحَشُة ِفي  : َل ـْ ِبِيفه َوَأُعوُذ ِباَّللهِ َأْف ُتْدِرُكوُىفه ـُ الطهاُعوُف  اْبُتِميُت َحتهى ُيْعِمُنوا ِبَيا ِإَّل َفَشا ِفيِي

ـْ َيْنُقُصوا اْلِمْكَياَؿ َواْلِميَزاَف ِإَّل ـِ الهِذيَف َمَضْوا، َوَل ـْ َتُكْف َمَضْت ِفي َأْسالِفِي ِة َواَْلْوَجاُع الهِتي َل ِنيَف َوِشده  ُأِخُذوا ِبالسِّ
ْمَطاِف َعمَ  ـْ ُيْمَطرُ اْلَمُئوَنِة َوَجْوِر السُّ ـُ َل َماِء ، َوَلْوَّل اْلَبَياِئ ـْ ِإَّل ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمَف السه ـْ َيْمَنُعوا َزَكاَة َأْمَواِلِي ـْ ، َوَل وا ْيِي

ـْ ، َفَأَخُذوا َبعْ  ـْ َعُدوًّا ِمْف َغْيِرِى ُ َعَمْيِي ـْ َيْنُقُضوا َعْيَد َّللاهِ َوَعْيَد َرُسوِلِو ِإَّل َسمهَط َّللاه ـْ  َض َوَل ـْ َوَما َل َما ِفي َأْيِديِي
 )) ـْ ـْ َبْيَنُي ُ َبْأَسُي ُ ِإَّل َجَعَل َّللاه ـْ ِبِكَتاِب َّللاهِ َوَيَتَخيهُروا ِممها َأْنَزَؿ َّللاه ُتُي ـْ َأِئمه  َتْحُك

 )سنف ابف ماجة

ـْ ِبِيفه َوَأُعوُذ ِباَّللهِ   َأْف ُتْدِرُكوُىفه (( ))َيا َمْعَشَر اْلُمَياِجِريَف َخْمٌس ِإَذا اْبُتِميُت

 يستعيذ النبي با أف يدرؾ أصحابو ىذه الحاؿ.

ـُ الطهاُعوُف َواَْلْوَجاُع الهِتي لَ  ـٍ ََطُّ َحتهى ُيْعِمُنوا ِبَيا ِإَّل َفَشا ِفيِي ََْو ـْ َتْظَيِر اْلَفاِحَشُة ِفي  ـْ َتُكْف َمَضْت ِفي ))َل
ـِ الهِذيَف َمَضْوا ((  َأْسالِفِي

حصاء لمرضى اإليدز خمس وثبلثوف مميوف ! أنا قبل ستة أشير ألقيت خطبة إذاعية عف اإليدز ، وكاف أحدث إ
تحت يدؼ أحدث إحصاء عشريف مميوف ! منذ أياـ قرأت خمس وثبلثيف مميوف مصاب باإليدز ، في كل عشر 

مية ، قبل أسبوعيف ثواني يموت إنساف في اإليدز ! كل ثبلث ثواني يموت إنساف مف الدخاف ! إحصاءات رس
كاف مناسبة مكافحة التدخيف ، وزير الصحة تمقى مكالمة ىاتفية مف صديق لو مف أحد عمماء أمريكا ، يقوؿ ىذا 
الصديق لوزيرنا: إف عمبة الدخاف التي تأتيكـ ىي مف أسوأ أنواع الدخاف بالعالـ ، ولو كانت الماركات فخمة ، 

ا يساوؼ خمس عمب تباع في ببلدىـ ! ذكرت ىذا في خطبة جمعة ، العمبة الواحدة فييا مف األذػ والضر م
وأحد عمماء مصر ذىب بنفسو إلى أميركا فرأػ بأـ عينو كيف ينقع ورؽ التبغ بالخمر ! الذؼ يتحدثوف عنيا 
نكية التبغ ، وعندؼ كتاب اشتريتو مف معرض الكتاب السابق ، وقبل أسابيع قرأتو، وذكرت بعض مافيو في 

الجمعة ، وىذا الذؼ يظير في الدعايات كما قيل لي شاب وسيـ الطمعة ، يرتدؼ ثياب الكايبوؼ إحدػ خطب 
يقوؿ تعاؿ إلى حيث النكية ، ىذا الشاب مات بمرض السرطاف في الرئة ! وقاؿ قبل موتو: كنت أكذب عميكـ 

 فالدخاف ىو الذؼ قتمني ، ماذا يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ ؟ 
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ـْ َتْظَيِر ا ـْ َتُكْف َمَضْت )) َل ـُ الطهاُعوُف َواَْلْوَجاُع الهِتي َل ـٍ ََطُّ َحتهى ُيْعِمُنوا ِبَيا ِإَّل َفَشا ِفيِي ََْو ِفي ْلَفاِحَشُة ِفي 
ـِ الهِذيَف َمَضْوا ((   َأْسالِفِي

 أليست ىذه الفقرة مف الحديث مف دالئل نبوة النبي عميو الصبلة والسبلـ ؟

ـْ َيْنُقُصوا الْ  ِنيَف (()) َوَل  ِمْكَياَؿ َواْلِميَزاَف ِإَّل ُأِخُذوا ِبالسِّ

قاؿ لي: يمؤل الكازية عمى التماـ مثبًل ثبلث وعشريف ليتر ، الثانية عمى التماـ تسعة عشرة ليتر ، معنى ىذا 
 يوجد تبلعب في العداد

ِنيَف وَ  ـْ َيْنُقُصوا اْلِمْكَياَؿ َواْلِميَزاَف ِإَّل ُأِخُذوا ِبالسِّ ـْ َيْمَنُعوا َزَكاَة .)) َوَل ـْ ، َوَل ْمَطاِف َعَمْيِي ِة اْلَمُئوَنِة َوَجْوِر السُّ ِشده
ـْ َيْنُقُضوا َعْيَد َّللاهِ  ـْ ُيْمَطُروا َوَل ـُ َل َماِء ، َوَلْوَّل اْلَبَياِئ ـْ ِإَّل ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمَف السه ُ َأْمَواِلِي  َوَعْيَد َرُسوِلِو ِإَّل َسمهَط َّللاه

((َعَمْييِ  ـْ ـْ ، َفَأَخُذوا َبْعَض َما ِفي َأْيِديِي  ـْ َعُدوًّا ِمْف َغْيِرِى

يقاؿ بعض الحروب الحديثة خمسمائة وثبلث وسبعيف مميار نقمت مف ببلد الشرؽ إلى ببلد الغرب عقب ىذه 
 الحرب. 

ُ َعَمْييِ  ـْ َيْنُقُضوا َعْيَد َّللاهِ َوَعْيَد َرُسوِلِو ِإَّل َسمهَط َّللاه ـْ )) َوَل ـْ َوَما َل ـْ ، َفَأَخُذوا َبْعَض َما ِفي َأْيِديِي ـْ َعُدوًّا ِمْف َغْيِرِى
 )) ـْ ـْ َبْيَنُي ُ َبْأَسُي ُ ِإَّل َجَعَل َّللاه ـْ ِبِكَتاِب َّللاهِ َوَيَتَخيهُروا ِممها َأْنَزَؿ َّللاه ُتُي ـْ َأِئمه  َتْحُك

يـ ، ىذا الحديث وحده مف دالئل نبوة النبي عميو كل بأس المسمميف عمى بعضيـ ، كل شدتيـ وقوتيـ عمى بعض
 الصبلة والسبلـ.

))وذكر أبو عمر بف عبد البر عف أبي عمراف َاؿ: بعث هللا عز وجل ممكيف إلى َرية أف دمرا مف فييا فوجدا 
مراه فييا رجاًل َائمًا في المسجد يصمي فقاؿ: يا ربي إف فييا عبدؾ فالف يصمي، فقاؿ هللا عز وجل دمراىا ود

 معيـ إنو ماتنعر وجيو في َط ((
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أب صالح يصمي ، ابنتو تسير بثياب ضيقة تبدؼ كل مفاتنيا ، يقوؿ لؾ: صبية وىو يصمي ، ليس لو عبلقة 
، تمامًا وبراءة األطفاؿ في عينيو ىذه ابنتو ، تثير الشباب تظير مفاتنيا ، زوجتو في الشرفة بثياب متبذلة ، مرتاح

 ال مشكمة ابدًا.

: ما تنعر وجيو فّي ، دمراه معيـ ، صبلح ونعومة ، في المسجد درس لطيف ، جزاه هللا خيرًا لؤلستاذ ، قاؿ
والبيت ليس فيو شيء مف الديف ، ال الزوجة وال البنات وال األوالد ، موبقات وأجيزة ليو ، مرتاح ال مشكمة ، 

ز وجل ، أيف الغيرة عمى الديف ، ىذه التي ويجمس في الصف أوؿ في المسجد ! ىذه النماذج بيا أىمكنا هللا ع
 تسير في الطريق أليس ليا أب أو أخ إلى ىذه الدرجة ! ما بقي شيء لمزوج إطبلقًا ، كل شيء في الطريق.

 في رواية أخرػ 

))ذكر الحميدي عف سفياف بف عمينة َاؿ: حدِني سفياف بف سعيد عف مسعد أف ممكًا أمر أف يخسف بقرية 
فييا فالنًا العابد فأوحى هللا عز وجل أف بو فإبدأوا ! لماذا يا ربي ؟ َاؿ: ْلنو لـ يتنعر وجيو  فقاؿ: يا ربي إف

 في ساعة َط ((

نحف نريد حركة إلى هللا ، نريد موقف عممي ، وبيت مسمـ ، محل إسبلمي ال كذب فيو تدليس ال يوجد ، أما 
ف مسمموف ونصمي في المسجد ونؤدؼ واجباتنا نحف مع الناس، صرعاتيـ نأخذ بيا أخبلقيـ نأخذ بيا ، ونح

 الدينية وكأف شيئًا لـ يكف.

 مثل ىؤالء المسمميف لف ينصروا ولـ يأخذ هللا بيدىـ ولف يدافع عنيـ.

ـَ َيُقوُؿ: ِإَذا َيْعِني َضفه النهاُس  ََاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـِ ))َعِف اْبِف ُعَمَر  ْرَى يَناِر َوالدِّ ِبالدِّ
ُ ِبيِ  ـْ َحتهى َوَتَباَيُعوا ِباْلَعْيِف ، َواتهَبُعوا َأْذَناَب اْلَبَقِر َوَتَرُكوا اْلِجَياَد ِفي َسِبيِل َّللاهِ ، َأْنَزَؿ َّللاه ـْ َيْرَفْعُو َعْنُي ـْ َبالًء َفَم

ـْ ((  ُيَراِجُعوا ِديَنُي

 )مسند اإلماـ أحمد(
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ربوؼ بغبلؼ شرعي ، وكـ مف اسموب في البيع والشراء أساسو الربا ومظيره إسبلمي ، سجادة في  العيِف أسموب
ىذا المحل يأتي طالب قرض الربا يشترؼ ىذه السجادة بألف دينًا ، ثـ يبيعيا لمبائع نقدًا بثمانمائة ! بيع وشراء ، 

 اشتراىا مسيئة بألف ثـ باعيا نقدًا بثمانمائة ،

 ، ىذا ىو بيع العيَف ، أسموب في البيع ربوؼ مغمف بغبلؼ شرعي ، وىذه مف حيل المنافقيف. ويقوؿ لؾ ىذا بيع

ـِ َوَتَباَيُعوا ِباْلَعْيِف ، َواتهَبُعوا َأْذَناَب اْلَبَقر(( ْرَى يَناِر َوالدِّ  )) َذا َيْعِني َضفه النهاُس ِبالدِّ

حض عمى الزراعة ، وجعل كل مف يزرع كل ما يؤكل  طبعًا النبي عميو الصبلة والسبلـ في أحاديث كثيرة جداً 
مف زرعو صدقة ، ألنو قدـ لمناس خدمات جّل ، إال أف ىذا الحديث يعني شيء آخر ، اإلنساف ركف إلى مزرعة 
ال يريد وال يطمب العمـ وال يعمـ أحد ، يريد مسبح وفيمة ومسرور ، فواكو لدؼ وجو لطيف ، نقي ال تموث فيو ، 

 و أف يكوف مسرور ، ليس لو ىـ أبدًا.الحياة رسالت

ـْ َيْرَفعْ  ـْ َبالًء َفَم ُ ِبِي ـْ (())َواتهَبُعوا َأْذَناَب اْلَبَقِر َوَتَرُكوا اْلِجَياَد ِفي َسِبيِل َّللاهِ ، َأْنَزَؿ َّللاه ـْ َحتهى ُيَراِجُعوا ِديَنُي  ُو َعْنُي

رسالة وال ىدؼ وال طمب عمـ وال تعميـ عمـ وال ييمو الحياة الرخاء يعيش ليسر ويتنعـ وليحقق ممذاتو فقط ال 
 المسمموف ، ال ييتـ إال بمصالحو فقط ، ىذا النموذج ىو سبب الببلء.

يقاؿ أف بختنصر الذؼ أجمى الييود عف أرضيـ وشردىـ في اآلفاؽ قاؿ لبعض أنبيائيـ: ما الذؼ سمطني عمى 
 قومؾ ؟ قاؿ: عظـ خطيئتؾ وظمـ قومي أنفسيـ.

ئل تيمر لند مف أنت ؟ قاؿ: أنا غضب الرب ! إذا غضب هللا عز وجل أنزؿ بيـ ، والحديث القدسي ومرة سو 
 الذؼ أرويو لكـ كثيرًا:

)) أنا ممؾ المموؾ ، أنا هللا ممؾ المموؾ ومالؾ المموؾ ، َموب المموؾ بيدي فإف العباد أطاعوني حولت َموب 
ف ىـ عصوني ح ولتيا عمييـ بالسخطة والنقمة ، فال تشغموا أنفسكـ بسب مموكيـ عمييـ بالرأفة والرحمة ، وا 

ذا أراد هللا بقـو خيرًا جعل أمرىـ إلى حممائيـ ، وجعل  المموؾ وادعوا ليـ بالصالح فإف صالحيـ لصالحكـ ، وا 
أغنيائيـ اسخيائيـ ، وجعل أمرىـ شورى بينيـ ، أما إذا غضب عمى َـو كاف أمرىـ إلى نسائيـ وأمرائيـ 

 أغنيائيـ بخالئيـ ((شرارىـ و 
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))َاؿ يونس: يارب أنت في السماء ونحف في اْلرض فما عالمة غضبؾ مف رضاؾ ؟ كيف ترضى عنا وكيف 
ذا استعممت عميكـ شراركـ  تغضب ؟ َاؿ: فأوحى إلي إذا استعممت عميكـ خياركـ فيو عالمة رضائي عنكـ ، وا 

 فيو عالمة سخطي عميكـ ((

ف أسأت لف يغفر ، مقياس دقيق ، النبي عميو الص بلة والسبلـ استعاذ مف إماـ سوء إف أحسنت لـ يقبل ، وا 
ف رأػ شرًا أذاعو.   استعاذ مف رجاؿ سوء إف رأػ خيرًا كتمو ، وا 

)) وفي معجـ الطبراني مف حديث سعيد بف جبير عف ابف عباس َاؿ: َاؿ عميو الصالة والسالـ: ما طفف َـو 
ـ هللا عز وجل القطر مف السماء ، وماظير في َـو الزنا إَّل ظير فييـ كياًل وَّل بخسوا ميزانًا إَّل منعي

 الموت.((

العربية ، األسئمة تمارسي  بعض اإلذاعات األجنبية أجرت مقابمة مع طالبات في الجامعة في معظـ الدوؿ
لزنا إلى ؟ قالت: نعـ ، تسعة مف عشرة يمارسوف الجنس قبل الزواج ! ببساطة ، اإلنساف يحتار شيوع االجنس

 درجة غير مقبولة ، طبعًا في ببلد الغرب جريمة الزنا كأنؾ تشرب كأس ماء !

حدثني أخ كريـ كاف ىناؾ في كل دورات المياه في التعميـ الثانوؼ إرشادات لمطبلب والطالبات في ممارسة 
 الجنس ، يمارس في دورات المياه أثناء الدواـ ! شيء طبيعي. 

ا ظير في قـو الزنا إال ظير فييـ الموت ، وما ظير في قـو الربا إال سمط هللا عمييـ لذلؾ النبي الكريـ قاؿ: م
الجنوف ، وما ظير في قـو القتل إال سمط هللا عمييـ عدوىـ ، وال ظير في قـو عمل قـو لوط إال ظير فييـ 

 الخسف ، وما ترؾ قـو األمر بالمعروؼ والنيي عف

 ع دعائيـ.المنكر إال لف ترفع أعماليـ ولـ يسم

ف تعودوا  اخترت لكـ ىذه األحاديث مف اجل أف تعطينا تفسيرًا مقنعًا لماذا تخمى هللا عنا ، وهللا عز وجل يقوؿ: وا 
 نعود. 
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 وقد حدثنا عميو الصبلة والسبلـ في إحدػ خطبو بعد أف صعد المنبر ، حمد هللا وأثنى عميو وقاؿ: 

ََاَلْت: َدَخَل َرُسوُؿ  ـه ))َعْف َعاِئَشَة  َأ ُِ ََْد َحَفَزُه َشْيٌء َفَتَوضه : َفَعَرْفُت ِفي َوْجِيِو َأْف  ـَ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ـْ َأَحًدا ، َفَدَنْوُت ِمَف اْلُحُجَراِت َفَسِمْعُتُو َيُقوُؿ: َيا َأيَُّيا النهاُس ِإفه َّللاهَ َعزه  ـْ ُيَكمِّ ُروا ِباْلَمْعُروِؼ  َوَجله َيُقوُؿ مُ َخَرَج َفَم

ـْ َوَتْسَتْنِصُروِني فَ  ـْ َوَتْسَأُلوِني َفال ُأْعِطيُك ََْبِل َأْف َتْدُعوِني َفال ُأِجيُبُك ـْ ((َواْنَيْوا َعِف اْلُمْنَكِر ِمْف   ال َأْنُصُرُك

 )مسند اإلماـ أحمد(

بعيدوف عف ىذه األحاديث كميًا  أنا أعرؼ معرفة يقينية أف رواد المساجد وطبلب العمـ والذيف يرجوف رحمة هللا
لكف أنا أحذر إخوتنا أف اإلنساف إذا تساىل ربما تسممت الفتنة إلى بيتو ، مف أجل أف نبقى يقظيف وحذريف 

 المؤمف كيس فطف حذر. 

﴾ ـْ  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُك

 )سورة النساء(

غير معقولة ، قاؿ لو: اآلف قاؿ لو: أجربو فشاىد مناظر كاف عندؼ أخ والده ركب صحف ، وبعد أف ركبو 
! قاؿ: عجيب قاؿ: عندؼ بنت وابف أغمى عمي مف ىذا الجياز إنزعو وخذ أجرتؾ ، لـ يكف يعمـ أنو موجود تأخذه

شيء ال يرػ ، إذا كاف أوالدؾ غالييف عميؾ ىل تضحي بأخبلقيـ مف أجل أف ترػ أنت ما في العالـ كمو ؟ َيا 
 ا النَّاُس ِإفَّ َّللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َيُقولُؾ َأيُّيَ 

ـْ َوَتْسَأُلوِني َفال ُأْعِطيكُ  ََْبِل َأْف َتْدُعوِني َفال ُأِجيُبُك ـْ َوَتْسَتْنِصُروِني َفال ))ُمُروا ِباْلَمْعُروِؼ َواْنَيْوا َعِف اْلُمْنَكِر ِمْف 
)) ـْ  َأْنُصُرُك

 ومف أحاديث رسوؿ هللا في آخر الزماف: 

ذا ظيرت فمـ تغير ضرت العامة (())  إذا خفيت الخطيئة َّل تضر إَّل صاحبيا، وا 

 )الجامع لجبلؿ الديف السيوطي( 
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أحيانًا اإلنساف يغمق بابو ويرتكب معصية ، مف الذؼ تضرر ؟ واحد ىو الذؼ اقترؼ المعصية ، إذا خفيت 
ذا ظيرت فمـ تغير ضرت العامة.  الخطيئة لف تضر إال صاحبيا ، وا 

ر مف الناس يقولوف: أقمنا في مكة والمدينة أسبوعيف لـ ارػ وجو إمرأة شيء مريح جدًا ، ال يأتيو وال خاطر كثي
تي في البيوت ال تضر إال نسائي ، مع العمـ أف ىناؾ معاصي كثيرة في البيوت ، لكف ىذ المعاصي ال

مريضة ، ممكف إنساف برؼء يفتف بيذا ، أما إذا انتشر الفساد في الطرقات ىذا الفساد يجذب النفوس الأصحابيا
ذا غفرت فمف تغير وضرت العامة.   الفساد ، ىذه النقطة دقيقة جدًا ، إذا خفيت الخطيئة لف تضر إال صاحبيا ، وا 

 ومف أحاديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص التي حدثنا بيا عف حاالت آخر الزماف أنو قاؿ

 ف فييـ كما يستخفي المنافق فيكـ اليـو ((:)) يأتي عمى الناس زماف يستخفي المؤم

 )لممتقي اليندؼ(

أحيانًا اإلنساف يحاوؿ إخفاء أنو ديف ، يحاوؿ أف ال يظير بمظير ديني ، وأف ال يصمي أماـ الناس ، ىذه مف 
 عبلمات آخر الزماف.

))  )) يأتي عمى الناس زماف يستخفي المؤمف فييـ كما يستخفي المنافق فيكـ اليـو

 البمدة والحمد  أخبر عنيا النبي قبل خمس وألف مائة عاـ !  لكف ىذه

ـٌ ِإْذ َرَأْيتُ  : َبْيَنا َأَنا َناِئ ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ْرَداِء  َعُموَد اْلِكَتاِب اْحُتِمَل ِمْف  ))َعْف َأِبي الده
فه اإِليَماَف ِحيَف َتَق َُ اْلِفَتُف َتْحِت َرْأِسي ، َفَظَنْنُت َأنهُو  ـِ ، َأَّل َواِ  ا َمْذُىوٌب ِبِو َفَأْتَبْعُتُو َبَصِري َفُعِمَد ِبِو ِإَلى الشه

ـِ(( ا  ِبالشه

 )مسند اإلماـ أحمد(

المساجد عامرة ، والدعوة إلى هللا نشيطة ، ورواد المساجد شباب ، مقبميف عمى الديف ، ىذه نعمة صدقوني ال 
 ي أية بمدة أخرػ وأنا متأكد مما أقوؿ: عميكـ بالشاـ في آخر الزمافتجدوىا ف
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ـِ ((.))َرَأْيُت َعُموَد اْلِكَتاِب اْحُتِمَل ِمْف َتْحِت َرْأِسي ، َفَظَنْنُت َأنهُو َمْذُىوٌب ِبِو َفَأْتَبْعُتُو َبَصِري َفُعمِ  ا  َد ِبِو ِإَلى الشه

راس في الشاـ ، كل مسجد فيو عرس ، الناس كميا إلى المساجد يوجد ألف دليل عمى ذلؾ: في رمضاف يوجد أع
 ولصموات التراويح يقفوف ساعات طويمة يستمعوف إلى كتاب هللا ، مالذؼ يحدوىـ إلى ذلؾ ؟ 

وهللا ببلد أخرػ كل الناس وراء أجيزة الميو يتابعوف المسمسبلت وقت صبلة التراويح ، أما عندنا فبل وىذه نعمة 
 كبيرة.

ب أف أكوف واقعي أبرز الخير اإليجابيات والسمبيات ، نحف بخير نصمي في المساجد ونستمع إلى خطب أنا أح
ونحضر دروس مرتاحوف ىذه نعمة حافظوا عمييا واشكروا هللا عمييا، في ببلد أخرػ ال تستطيع أف تستمع إلى 

ؿ ، نعمة اشكروا هللا عمييا ، مجمس عمـ وال أف تدخل إلى مسجد ، ىذه نعمة مف نعـ هللا وأنا أعني ما أقو 
 المساجد مميئة بالمصمييف ، دروس العمـ في كل مكاف.

))عف ابف عباس َاؿ: َاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: يأتي عمى الناس زماف يذوب فيو َمب المؤمف كما يذوب الممح في 
 الماء ، َيل: مـ ذاؾ ؟ َاؿ: مما يرى مف المنكر َّل يستطي َ يغيره.((

 متقي اليندؼ()لم

 وفي حديث دقيق جدًا يجب اف نعيو وعيًا جيدًا: 

ـَ َيُقوُؿ: ِإفه النهاَس ِإَذا َرَأُوا الظهالِ  نها َسِمْعَنا النهِبيه َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـْ َيْأُخُذوا َعَمى َيَدْيِو ))َعْف َخاِلٍد َواِ  ـَ َفَم
ُ ِبعِ  ـُ َّللاه ـَ َيُقوُؿ: َما َأْوَشَؾ َأْف َيُعمهُي ي َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه نِّ ـٍ َواِ  ََاَؿ َعْمٌرو َعْف ُىَشْي َقاٍب ، و 

ـه َّل ُيَغيُِّروا ِإ َّل ُيوِشُؾ َأْف يَ  ـه َيْقِدُروَف َعَمى َأْف ُيَغيُِّروا ُِ ـْ ِباْلَمَعاِصي ُِ ـٍ ُيْعَمُل ِفيِي ََْو ـُ ِمْف  ُي ُ ِمْنُو ِبِعَقاٍب((ُعمه  َّللاه

 )سنف أبي داوود(

األقوياء واألغنياء صالحوف وقمة تعمل المعاصي ، األقوياء واألغنياء بإمكانيـ أف يمنعوا ىؤالء القمة مف أف تعمل 
المعاصي فمف يفعموا ذلؾ إال عميـ هللا بالعقاب ، أنت أب وىذه ابنتؾ مصروفيا منؾ ، أنت رجل يجب أف ال 

 تفرض رأيؾ عمى لباسيا في الطريق ؟ لماذا سمبي ؟ تتدخل وال
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ـه َّل ُيَغيُِّروا ِإ َّل ُيوِشُؾ  ـه َيْقِدُروَف َعَمى َأْف ُيَغيُِّروا ُِ ـْ ِباْلَمَعاِصي ُِ ـٍ ُيْعَمُل ِفيِي ََْو ُ ِمْنُو ))َما ِمْف  ـُ َّللاه َأْف َيُعمهُي
 ِبِعَقاٍب(( 

 البخارؼ:ويجاء يـو القيامة وىذا الحديث في صحيح 

ـْ َلُتَرْوَف َأنِّي َّل ُأَكمِّ  ُك ََاَؿ: ِإنه ََاَؿ: َِيَل ُْلَساَمَة َلْو َأَتْيَت ُفالًنا َفَكمهْمَتُو  ي ُأَكمُِّمُو ِفي ))َعْف َأِبي َواِئٍل  ـْ ِإنِّ ُمُو ِإَّل ُأْسِمُعُك
َؿ َمْف َفَتَحُو ، َوَّل رِّ ُدوَف َأْف َأْفَتَح َباًبا َّل َأُكوُف َأوه َُوُؿ ِلَرُجٍل َأْف َكاَف َعَميه َأِميًرا ِإنهُو َخْيُر النهاِس َبْعَد َشْيٍء  السِّ َأ

ََاَؿ َسِمْعُتُو َيُقو ََاُلوا َوَما َسِمْعَتُو ؟ َيُقوُؿ  ـَ ،  ُجِل َيْوـَ َسِمْعُتُو ِمْف َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ُؿ: ُيَجاُء ِبالره
َتاُبُو ِفي النهاِر َفَيُدوُر َكَما َيُدوُر اْلِحَماُر ِبَرَحاُه ، َفَيْجَتِم َُ َأْىلُ اْلِقَياَمِة َفيُ  َْ النهاِر َعَمْيِو  ْمَقى ِفي النهاِر ، َفَتْنَدِلُق َأ

ـْ ِباْلَمْعُروِؼ َوَّل َفَيُقوُلوَف َأْي ُفالُف َما َشْأُنَؾ َأَلْيَس ُكْنَت َتْأُمُرَنا ِباْلَمْعُروِؼ َوَتْنَياَنا َعِف اْلُمْنَكِر  ََاَؿ: ُكْنُت آُمُرُك ؟ 
ـْ َعِف اْلُمْنَكِر َوآِتيِو ((  آِتيِو ، َوَأْنَياُك

 )صحيح البخارؼ(

قبل أف تتكمـ كممة لمناس عد لممميوف ىل أنت مطبق ليا ؟ أال تستحي مف هللا ؟ ابف آدـ عع نفسؾ ، فإف 
ال فاستحي مني.   وعظتيا فعع غيرؾ وا 

الدرس: معظـ المسمميف ال يقتموف وال يشربوف الخمر وال يزنوف األكثرية، بيوت ىذا البمد ، نقطة دقيقة في 
خمسيف بناء ، كل بناء فيو خمس طوابق ، كل طابق أربع شقات ، أكثر البيوت ال يوجد فييا قتل وال زنا وال 

نميمة نظر إطبلؽ بصر ، خمر ، بيوت المسمميف تقريبًا ، ما الذؼ ييمكيـ ؟ محقرات الذنوب اختبلط غيبة 
 شبيات في الدخل. 

ـَ َقاَؿ: ِ ْبِف َمْسُعوٍد َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيـ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َعْبِد َّللاَّ

فه َرُسوؿَ  ُجِل َحتهى ُيْيِمْكَنُو ، َواِ  َراِت الذُُّنوِب، َفِإنهُيفه َيْجَتِمْعَف َعَمى الره ـْ َوُمَحقه ـَ  )) ِإيهاُك َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ُجُل َيْنَطِمُق َفيَ  ـِ ، َفَجَعَل الره ـٍ َنَزُلوا َأْرَض َفالٍة َفَحَضَر َصِني َُ اْلَقْو ََْو ُجُل َضَرَب َلُيفه َمَِال ، َكَمَِِل  ِجيُء ِباْلُعوِد ، َوالره

جُ  َََذُفوا ِفيَيا (( َيِجيُء ِباْلُعوِد َحتهى َجَمُعوا َسَواًدا ، َفَأجه  وا َناًرا ، َوَأْنَضُجوا َما 

 )مسند اإلماـ أحمد(
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عود واثناف وثبلثة اصبحت النار عظيمة ، فالذنب الصغير كمصافحة وىذه أختي وىذه سامحنا هللا وىذه هللا 
نار عظيمة  يغفر لنا وىذه ماذا نفعل نحف ضعاؼ أماـ هللا وسوؼ لف يعاقبنا إف شاء هللا.. اجمعيـ تجدىـ شكموا

ـْ َوُمَحقََّراِت الذُُّنوِب ، َفِإنَُّيفَّ َيْجَتِمْعَف َعَمى الرَُّجِل َحتَّى ُيْيِمْكَنُو ،   ِإيَّاُك

 وفي صحيح البخارؼ: 

 َعْف َأَنٍس َرِضي المَّيـ َعْنيـ َقاَؿ:

َعِر ، ـْ ِمَف الشه ـْ َلَتْعَمُموَف َأْعَماَّل ِىَي َأَدؽُّ ِفي َأْعُيِنُك ُك ـَ  ))ِإنه َىا َعَمى َعْيِد النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ِإْف ُكنها َلَنُعدُّ
 ِمَف اْلُموِبَقاِت((

 )صحيح البخارؼ(

ـْ َلَتْعَمُموَف َأْعَماَّل ِىَي َأَدؽُّ ِفي َأعْ  ُك ََاَؿ: ِإنه ـْ ))ومرة ِانية في صحيح البخاري: َعْف َأَنٍس َرِضي المهيـ َعْنيـ  ُيِنُك
ـَ ِمَف اْلُموِبَقاِت((مِ  َىا َعَمى َعْيِد النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه َعِر ، ِإْف ُكنها َلَنُعدُّ  َف الشه

كمما استعظمت الذنوب الصغيرة كنت عند هللا عظيمًا ، وكمما استصغرت الذنوب العظيمة كنت عند هللا صغيرًا ، 
 المنافق ذنبو كالذبابة ال يستعظمو أبدًا.عبلمة إيمانؾ أنؾ تستعظـ الذنب ، أما 

 مثبًل: 
ـَ َقاَؿ:  ِ ْبِف ُعَمَر َرِضي المَّيـ َعْنيما َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيـ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْف َعْبِدَّللاَّ

َبِت اْمَرَأٌة ِفي ِىرهٍة َحَبَسْتَيا َحتهى َماَتْت ُجوًعا ، َفَدَخَمْت ِفيَيا النه  ـُ َّل َأْنِت َأْطَعْمِتَيا َوَّل ))ُعذِّ ُ َأْعَم ََاَؿ َفَقاَؿ: َوَّللاه اَر 
 َسَقْيِتَيا ِحيَف َحَبْسِتيَيا َوَّل َأْنِت َأْرَسْمِتَيا ، َفَأَكَمْت ِمْف َخَشاِش اَْلْرِض (( 

 )صحيح البخارؼ(

اية أف يعذب الناس ، إنسانة تدخل إلى النار مف اجل ىرة حبستيا ! حدثني شخص: يوجد موظف عنده رغبة وىو 
يأتيو مراجع يضع لو عقبة ، في اليـو الثاني عقبة ثانية ، عمى خمس أو ست أياـ ، أسبوعيف ثبلثة ، تجد ىذا 
اإلنساف بدأ يغمي ، يقوؿ لو: استويت ىذا يكفيؾ فيوقعيا لو، وكاف ممكف أف ينجز لو عممو مف اليـو األوؿ وأوؿ 

يبرز أىميتو في وضع عقبات ، ما مات ىذا اإلنساف إال بوـر خبيث ساعة ، القضية واضحة ، لكف يحب أف 
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وعاف منو سنتيف ، أحيانًا اإلنساف يقوؿ لؾ: أنا أصمي ، ىل تعامل الناس بالحسنى ؟ وتسيل أمور المسمميف ؟ 
ػ أـ تعقدىا ، هللا عز وجل المقياس الذؼ يقيس بو عباده مف نوع خاص ، مدػ نفع ىذا العبد لعباد هللا ومد

 طاعتو ، ىذاف المقياساف ىـ المذاف يحاسب هللا بيما الناس.

 أردت مف ىذا الدرس أف يكوف تفسيرًا مقنعًا لمحالة التي يحاوؿ اإلنساف في تفسيرىا. 

إف النبي عميو الصبلة والسبلـ ذكر ما سيجرؼ في آخر الزماف ، فمعل ىذا الذؼ يجرؼ ، نبتعد عنو بعد األرض 
 و بديننا وأىمنا مف ىذه األخطاء عف السماء ، فننج

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : َّليخافف العبد إَّل ذنبو وَّليرجوف إَّل ربو 027 - 066الدرس )

 23-06-1996لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، الحمد  رب الع
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا وانفعنا بما عممتنا و زدنا عممًا و أرنا الحق حقًا و ارزقنا إتباعو، 

عوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، و أدخمنا برحمتؾ في عبادؾ وأرنا الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو واجعمنا ممف يستم
 الصالحيف.

 أييا األخوة الكراـ:

ىناؾ في الكوف حقيقة كبرػ ىي هللا، أؼ شيء يقربؾ مف هللا ينبغي أف تفعمو ألف السعادة كميا بالقرب مف هللا، 
 وأؼ شيء يبعدؾ عف هللا ينبغي أف تدعو ألف الشقاء كمو في البعد عف هللا.

ا اليـو الذؼ يبعد عف هللا، ىو الذنب، مف األدعية المأثورة الميـ ال تقطعنا بقواطع الذنوب، وال بقبائح درسن
 العيوب، موضوع الذنب العدو األوؿ لئلنساف، ال يخافف العبد إال ذنبو وال يرجوف إال ربو.

 أييا األخوة: 

عاَبتو، والذي يتب َ الذنب أعظـ مف ))عف ابف عباس رضي هللا عنو يقوؿ: يا صاحب الذنب َّل تأمف سوء 
 الذنب، َّل تأمف الذنب وَّل تأمف سوء عاَبتو والذي يتب َ الذنب أعظـ مف الذنب((

يعني إذا فعمت ذنبًا وليس ليذا الذنب عاقبة، أو عقاب، أو نتيجة مؤلمة افعمو إذًا ما قيمة الذنب ؟ ولكف ألنو ما 
قبو ندـ شديد، إال وينتيي بصاحبو إلى الدمار فالعاقل ال يفعل الذنب مف ذنب تفعمو إال ولو عاقبٌة محزنة، إال ويع
 ألف عاقبتو محققة، قطعية الحدوث.

 ))يا صاحب الذنب َّل تأمف سوء عاَبتو، والذي يتب َ الذنب أعظـ مف الذنب((
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ف تصمي يقوؿ ابف عباس: قمة حيائؾ ممف عمى اليميف وعمى الشماؿ وأنت عمى الذنب أعظـ مف الذنب. ألنؾ حي
 تقوؿ السبلـ عميكـ ورحمة هللا، السبلـ عميكـ ورحمة هللا، التقبل مني شيئًا إال مف كتاب هللا قاؿ تعالى:

ََْوٍؿ ِإَّله َلَدْيِو َرَِيٌب َعِتيٌد )  (﴾08﴿َما َيْمِفُظ ِمْف 

 )سورة ؽ ( 

سجل، فقمة حياء ألفاظؾ، حركاتؾ، أفعالؾ، سكناتؾ، ذىابؾ، مجيئؾ، قطعؾ وصمؾ، رضاؾ، غضبؾ، كمو م
اإلنساف ممف عف يمينو مف المبلئكة وممف عف شمالو مف المبلئكة وأنت عمى الذنب أعظـ مف الذنب، ضحكؾ 
وأنت ال تدرؼ ما هللا ما صانع بؾ وأنت عمى الذنب أعظـ مف الذنب، يقترؼ الذنب ويضحؾ، يقترؼ الذنب ويناـ 

 ملء عينو.

 أخوانا الكراـ:

ف حقيقة ليس ىناؾ مف حقيقة سواىا ىي هللا، أؼ شيء يقربؾ مف هللا ىو الخير محور الدرس يوجد في الكو 
المطمق، ىو السعادة ىو الفبلح، ىو النجاح، ىو الذكاء، ىو العقل، وأؼ شيء يبعدؾ عف هللا ىو الذنب، لذلؾ 

 درسنا اليـو عف الذنب.

نيف اآلف فرحؾ بالذنب إذا ظفرت بو ضحكؾ وما تدرؼ ما هللا صانع بؾ عقابًا عمى الذنب أعظـ مف الذنب، اث
أعظـ مف الذنب يعني إذا اإلنساف اقترؼ معصية واعتبرىا مغنمًا وفرح، أياـ اإلنساف يضحؾ ملء فيو لذنب 
اقترفو ويقوؿ: رأينا ليمة القدر، ويكوف غارؽ في معصية قذرة، يقوؿ لؾ: فبلف فوؽ الريح ويكوف مالو حراـ فرحؾ 

 مف الذنب.بالذنب إذا ظفرت بو أعظـ 

اآلف حزنؾ عمى الذنب إذا فاتؾ أعظـ مف الذنب، نوػ أف يقترؼ معصية وما صح لو، المميى مغمق 
 لئلصبلحات، انزعج جدًا.

قاؿ: خوفؾ مف الريح إذا حركت ستر بابؾ وأنت عمى الذنب وال يطرب فؤادؾ مف نظر هللا إليؾ أعظـ مف 
هللا أىوف الناظريف إليؾ، ال يوجد إنساف ال يستحي مف صديقو الذنب، ىذا كبلـ سيدنا ابف عباس، يعني ال تجعل 

أف يقترؼ أمامو معصية، مف إنساف ليس قويًا ال يقدـ وال يؤخر، كل واحد منا يستحي مف إنساف قد يكوف عادؼ 
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اإلنساف يخاؼ مف قوؼ أو مف كريـ، يخاؼ مف كريـ أف يحـر مف عطائو، يخاؼ مف قوؼ أف ينالو عقابو، أنت 
ًا تستحي مف صديق ال يممؾ ال عطاًء وال منعًا، أليس األجدر أف تستحي مف هللا ال تجعل هللا أىوف أحيان

 الناظريف إليؾ، لذلؾ مف لـ يكف لو ورع يصده عف معصية هللا إذا خبل لـ يعبأ هللا بشيء مف عممو.

بف سعد يقوؿ ػ أنا أردد ىذا  اإلماـ أحمد يقوؿ: حدثنا الوليد فقاؿ: سمعت اإلماـ األوزاعي يقوؿ: سمعت ببلؿ
 القوؿ كثيرًا ػ ال تنظر إلى صغر الذنب ولكف انظر عمى مف اجترأت.

اجترأت عمى خالق الكوف، اإلماـ الفضيل بف عياض يقوؿ: بقدر ما يصغر الذنب عندؾ يعظـ عند هللا. يوجد 
الممح في الطعاـ، ازداد ضغط  عبلقة عكسية العبلقات نوعاف عبلقة طردية، وعبلقة عكسية، الطردية إذا ازداد

الدـ، ىذه عبلقة طردية، ويوجد عبلقات عكسية كمما قل الوزف الصحة ازدادت ىذه عبلقة عكسية مثبًل الفضيل 
 بف عياض يقوؿ: بقدر ما يصغر الذنب عندؾ يعظـ عند هللا، وبقدر ما يعظـ عندؾ يصغر عند هللا.

يونتو ماذا حدث؟ ال تدقق، ماذا فعمنا هللا غفور رحيـ، كمما كمما كبر الذنب عميؾ عند هللا صغر، وكمما است
 صغر الذنب عند هللا كبر.

نما عد مف عصاني  قاؿ: أوحى هللا إلى موسى أف يا موسى إف أوؿ مف مات مف خمقي إبميس ذلؾ أنو عصاني وا 
 مف األموات العاصي ميت، قاؿ تعالى:

 (﴾20َأيهاَف ُيْبَعُِوَف )﴿َأْمَواٌت َغْيُر َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَف 

 )سورة النحل ( 

 ميت، منتو، خالص، العاصي ميت، في المسند وجامع الترمذؼ عف أبي ىريرة رضي هللا عنو أنو قاؿ:

: ِإفه اْلُمْؤِمَف ِإَذا َأْذَنَب َكانَ  ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ْمِبِو ))َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة  ْت ُنْكَتٌة َسْوَداُء ِفي ََ
ْيُف الهِذي َذكَ  ْمَبُو َذاَؾ الره ْف َزاَد َزاَدْت َحتهى َيْعُمَو ََ ْمُبُو َواِ  ُ َعزه َوَجله ِفي اْلُقْرآِف ) َفِإْف َتاَب َوَنَزَع َواْسَتْغَفَر ُصِقَل ََ َر َّللاه

ـْ َما َكاُنوا َيْكِسبُ   وَف((َكال َبْل َراَف َعَمى َُُموِبِي

 ) الترمذؼ ابف ماجة ػ أحمد ( 
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كمما أذنب ذنب نكتت نكتة سوداء في قمبو إلى أف يغمف القمب بطبقة قاسية تمنع القمب عف أنوار هللا، وعف 
 تجميات هللا، وعف ذكر هللا، وعف السكينة التي يودعيا هللا في قمب المؤمف.

 أخوانا الكراـ:

هللا، يبعدؾ عف رحمتو يبعدؾ عف نوره، يبعدؾ عف تجميو، يبعدؾ عف  مرة ثانية العدو األوؿ الذؼ يقطعؾ عف
توفيقو، يبعدؾ عف حفظو، يبعدؾ عف تأييده، يبعدؾ عف نصره، ىو الذنب، لذلؾ أحد كبار القادة المسمميف 

 يخاطب الجنود: اعمموا أف ذنوبكـ أضر عميكـ مف عدوكـ. 

 والحديث الجامع المانع، القصير، الموجز: 

 افف العبد إَّل ذنبو وَّل يرجوف إَّل ربو(())َّل يخ

يوجد أقوياء، أشرار، أمراض، أوبئة، أشياء مخيفة في الحياة كميا بيد هللا، يحكميا هللا أما إذا أذنب العبد ذنبًا كميا 
 سمطت عميو لذلؾ: 

 ))َّل يخافف العبد إَّل ذنبو وَّل يرجوف إَّل ربو ((

 ى يقوؿ: ورد في بعض األحاديث القدسية أف هللا تعال

ذا غضبت لعنت  ني إذا عصيت غضبت وا  ذا رضيت باركت، وليس لبركتي نياية، وا  ))إني إذا أطعت رضيت وا 
 ولعنتي ليست ليا نياية ((

أياـ الخير كمو دنيا، وصحة، ومكانة، وسرور، وسعادة وتوفيق، وأعماؿ تجرؼ عمى يدؾ ال يعمميا إال هللا، أعماؿ 
الببلء، والخوؼ، والقمق، والدمار، وحجز الحرية أحيانًا بمعصية جرت معصية، ىذه كالجباؿ تبدأ بطاعة، وأحيانًا 

 سمسمة المعصية تجر إلى معصية، والطاعة تجر إلى طاعة، اإلنساف متحرؾ.

وكيع شيخ الشافعي قاؿ: إف العبد إذا عمل بمعصية هللا عاد حامده مف الناس ذامًا لو. ىنا العبلقة غير واضحة، 
معصية فيما بينو وبيف هللا، أما لو مكانة عند هللا، لو شأف، لػػو مركزه االجتماعي، محبوب، معزز، إنساف ارتكب 

، مبجل، فكيف اإلنساف يعصي هللا عز وجل ثـ يفاجأ أف الناس يكرىونو ؟ التعميل قاؿ: إف العبد يخمو  مكـر
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 بمعاصي هللا فيمقي بغضو في قموب المؤمنيف مف حيث ال يشعر. 

ذا عصيت هللا وحدؾ فيما بينؾ وبينو ألقى ما أخمص ع بد  إال جعل قموب المؤمنيف تيفو إليو بالمودة والرحمة وا 
هللا في قموب المؤمنيف بغضؾ، ترػ ال أحد يحبو، الناس يبتعدوف مف حولو ينفضوف مف حولو، ولـ يعمموا عنو 

 شيئًا ىذا سر. 

ذا هللا عز وجل إذا أحب هللا عبدًا ألقى محبتو في قموب الخمق، وا   ذا أبغض عبدًا ألقى بغضو في قموب الخمق، وا 
ذا نزع محبتؾ مف قموب الخمق تطاوؿ عميؾ أقرب الناس إليؾ، ال  ألقى محبتؾ في قموب الخمق خدمؾ عدوؾ، وا 
تثق ال بزوجة وال ولد ثق با إف رضي هللا عنؾ رضيت عنؾ الزوجة، ورضي عنؾ الولد وكاف كل أولئؾ في 

 خدمتؾ.

ماـ أحمد يروؼ عف أبي الدرداء أف: اعبدوا هللا كأنكـ ترونو وعدوا أنفسكـ في الموتى واعمموا أف قميبًل يغنيكـ اإل
 خير مف كثيرًا يطغيكـ.

أنا لي تعميق لطيف أف التفكر بالموت يجب أف تجعمو عبادًة يومية ادرس ونل أعمى الشيادات، حقق مكانة 
اشترؼ بيت، كمو مشروع، ىذا مف الدنيا المشروعة ولكف ال تنسى عممية، تاجر، أسس عمل توظف، تزوج، 

الموت، ألف التفكر في الموت يوميًا ىذه عبادة لو وجو إيجابي دقيق، الوجو اإليجابي أف التفكر بالموت يبعدؾ 
يدفعؾ عف المعصية أنت عمى الطريق المستقيـ دائمًا، والتفكر اليومي لمموت يبعدؾ عف الخموؿ مع هللا، فالموت 

 إلى هللا ويقيؾ الذلل يمنًة ويسرة، لذلؾ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

ـِ المهذهاتِ  ـَ َأْكُِِروا ِذْكَر َىاِذ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:   َيْعِني اْلَمْوَت(( )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 

 ئي () ابف ماجة ػ أحمد ػ الترمذؼ ػ النسا

 إف أكيسكـ أكثركـ لمموت ذكرًا، إف أحزمكـ أشدكـ استعدادًا لو واعمموا أف البر ال يبمى وأف الذنب ال ينسى.

أنا قمت لكـ مرة زارنا طبيب كريـ وىو يعمل في األشعة واألوراـ قاؿ لي: زارتني مريضة في مقتبل العمر وزوجيا 
يتيا وقد طافت عمى أكثر األطباء وكميـ اعتذر عمى معالجتيا ابف عميا مصابة بوـر بحنجرتيا، ىذا الوـر كاد يم

ألف حالتيا متقدمة جدًا ال أمل في شفائيا قاؿ ىذا الطبيب بعد أف أعمنت أف ىذا المرض ال دواء لو وأنو بمغ 
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درجة مستعصية وكاد ينصرؼ ىو وزوجتو، قاؿ لي: وقع في قمبي أنو أجرؼ محاولة وهللا ىو الشافي، فنادػ 
قاؿ لو: أتسمح لي أف أعالج زوجتؾ بشكل يائس، قاؿ: أنا أتمنى ذلؾ، استأجر غرفة بفندؽ بسوؽ الياؿ  زوجيا

فقير جدًا مف الساحل ػ يحمور ػ وعالجيا ستة أشير، يعني تراجع بسيط جدًا وحممت مف زوجيا، فالرأؼ أف يسقط 
ميتة فمعل ىذا المولود يسعد أباه،  الجنيف ألف الحمل يضعف مقاومة الجسـ، ثـ خطر في باؿ الطبيب أف ىذه

وىو مف أثر زوجتو فاتخذ قرار معاكس أف يبقي الحمل عمى ما ىو عميو، يقوؿ لي الطبيب: بعد سنة ونصف، 
طبعًا لـ يتقاَض منيـ شيئًا، صار في تحسف يكاد أف يكوف تامًا ثـ انتيى األمر إلى الشفاء التاـ، يقسـ با ىذا 

ل عاـ يأتيو بيدية كبيرة جدًا بتنكتيف سمف بمدؼ وخروفيف ثبلثة، ومونة السنة مف الطبيب أف ىذا الزوج ك
الزيتوف، شيء غير معقوؿ قاؿ لي سنة، سنتيف، ثبلثة، أربعة، ثبلثيف سنة بالتماـ والكماؿ وكل سنة يطمب منو 

أف يقدموا لؾ نفس  حاجة وهللا فضمت، خجمنا منؾ ما فعمنا شيء فقاؿ لو: أنا بمغت أوالدؼ مف بعدؼ إذا متت
الترتيب ماداموا أحياء البر ال يبمى، قاؿ لي: مرة ألح عمي أف أزور قريتو، إلحاح ليس طبيعي، فخرجنا، ولـ 
ندخل االقرية إال وسمع ضرب رصاص فخاؼ، الوضع ليس طبيعي فقاؿ لو: ىل يوجد شيء، ترحيب بؾ، كل 

 مف في القرية يعمـ بما فعمت معي ىذا المؤمف.

يبمى والذنب ال ينسى، ىذا الوفاء مف أرقىالمستويات إنساف خدمؾ سنتيف ما تقاضى منؾ قرش، وهللا  البر ال
 جعل الشفاء عمى يده، فمذلؾ لما اإلنساف يذنب مع هللا يكوف قميل وفاء.

 يعني:

 وأنت عف كل ما َدمػت مسػؤوؿ      إلػى متى أنػت في المذات مشغوؿ
 ذاؾ لعمري في المقاؿ بديػػػػ َ      تعصي اإللو وأنت تظير حػػػػبو
 إف المحب لمف يحب يطيػػػػػ َ      لو كاف حبؾ صادًَا ْلطػػػػػعتو

واعمموا أف البر ال يبمى، إذا مع إنساف ما ضاع البر، نسيت الشاىد، نسيت لماذا أنا قمت لكـ القصة إذا مع 
ووصى أوالده مف بعده فكيف مع هللا  إنساف شاب، يمكف غير متعمـ بسيط ما ضاع معو المعروؼ، ثبلثيف سنة

عز وجل ؟ إذا أنت استقمت عمى أمره خدمت لو عباده، أكرمتيـ، ألقيت المحبة في قمبيـ، ما ابتززت أمواليـ، ما 
غششتيـ، ما كذبت عمييـ، ما بنيت مجدؾ عمى أنقاضيـ، ما بنيت غناؾ عمى إفقارىـ، ما بنيت حياتؾ عمى 

خمق ليـ عند هللا حساب عسير، وهللا ميما عبل اإلنساف وميما بمغ مف القوة أعمى موتيـ ىؤالء الذيف يسيئوف لم
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 درجاتو إذا ما كاف في خدمة عباد هللا ىو الشقي وحده.

القصة ذكرتيا أنو أنت مع إنساف، إنساف ثقافتو متواضعة، شاب بمقتبل حياتو لو ابنة عـ متزوجيا، المرض 
و سنتيف، قاؿ لو: أنا وصيت أوالدؼ مف بعدؼ ميما امتد بيـ الحياة أف الخبيث كاد أف ينيييا ألنو اشتغل مع

يقدموا ىذه اليدية ما امتد بيـ العمر، ىذا مع إنساف ما ضاع المعروؼ كيف مع الواحد الدياف، إنساف يخطب ود 
بر عمى هللا وهللا يضيعو، ىذا يتناقض مع وجود هللا، ىذا مف سابع المستحيبلت، تستقيـ، تطمب الحبلؿ، تص

الطاعة، ال تؤذؼ إنساف، ال تغش إنساف، ال تكذب عمى إنساف، وتكوف أنت في مؤخرة الركب معنى ىذا أف 
الديف باطل، ىذا الديف منيج هللا عز وجل، أف البر ال يبمى وأف الذنب ال ينسى والذنب ال ينسى والدياف ال 

 يموت، اعمل ما شئت كما تديف ُتداف.

رجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعميو مذلة، ترػ المستقيـ في إشراؽ في وجيو، يقوؿ بعض العمماء إف ال
في تألق، في حركة زئبقية في عينيو، في نضارة بوجيو، والمنحرؼ، مرتكب الذنوب، تراه أزرؽ عمى أسود، عمى 

جدًا إذا  كمود، عمى فتور، الوجو صفحة اإلنساف، صمي قياـ الميل وانظر في المرآة، ليس أنا، شيء جميل
ذا كاف انغمس في المباحات، أكل  اإلنساف اتصل با عز وجل، وعمل أعماؿ صالحة ترػ في وجيو تألق، وا 
حتى شبع ناـ حتى شبع، أىمل عباداتو وما ارتكب معاصي فقط انغمس في المباحات وىمتو ضعفت في 

 العبادات ترػ وجيو تغير لونو.

في دعائو الميـ ال تشمت بي األعداء وىو يشمت بنفسو كل عدو  قاؿ يحيى بف معاذ: عجبت مف ذؼ عقل يقوؿ
 لو، قيل: وكيف ذلؾ؟ قاؿ: يعصي هللا ويشمت بو في القيامة كل عدو.

ذا عاقبو هللا سوؼ يشمت بو أعداؤه، الذؼ حريص ما أحد  يعني إذا اإلنساف عصى هللا البد مف أف يعاقبو هللا، وا 
الذؼ حريص حرص ال حدود لو عمى أف ال يشمت أحد بو ليكف طائعًا  يشمت بو يجب أف يكوف عمى طاعة هللا،

 ألف هللا عز وجل أعز وأجل مف أف يشمت بو عدوه، حتى لو المؤمف لزمو معالجة مف هللا ىو حريص عمى 
ؼ فيما طاعة هللا، هللا يجعل المعالجة فيما بينو وبينو سرًا ما أحد يشعر لكرامتؾ عمى هللا قد يعالجؾ وال أحد يدر 

 بينؾ وبينو.

المشكمة أف المعاصي ليا آثار قبيحة جدًا، إليكـ عدد ال يستياف بو مف آثارىا، أوؿ أثر مف آثار الذنوب حرماف 
العمـ، إف العمـ نور يقذفو هللا في القمب والمعصية تطفئ ذلؾ النور، ولما اإلماـ الشافعي جمس إلى شيخو وكيع 

  نصحو أف طريق العمـ ترؾ المعاصي:
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 أرشػدني إلى ترؾ المعاصي         شكوت إلى وكي َ سوء حفظي
 ونور هللا َّل ييدى لعاصػػي         وأعممني أف العمـ نػػػػور

 يوجد عندنا أكثر مف ثبلثيف نتيجة لمذنب، أوؿ واحدة حرماف العمـ.

 في قمب غافل.قد ينسى المرء بعض العمـ بالمعصية، ىذا العمـ عطاء نفيس ال يمقى في قمب عاص، وال 

 ثانيًا حرماف الرزؽ:

ْزَؽ ِبالذه  ُجَل َلُيْحَرـُ الرِّ : ِإفه الره ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:   ْنِب ُيِصيُبُو(())َعْف َِْوَباَف 

 )ابف ماجة ػ أحمد ( 

 قاؿ تعالى:

ـْ َماًء َغَدًَا )﴿َوَأْف َلِو اْسَتَقاُموا َعَمى الطهِريَقِة َْلَسْ   (﴾06َقْيَناُى

 ) سورة الجف(

 تحـر العمـ، وتحـر الرزؽ، درسنا الذنب العدو رقـ واحد، أعدػ أعداء المؤمف الذنب.

ثالثًا ػ وحشة يجدىا العاص في قمبو، يقوؿ لؾ ليس مرتاح، قمبي مقبوض، شيء يممل، حياة مممة، ندفش، ىذه 
قمب وحشة ال يوجد سرور، يكوف بيت فخـ ثبلث مائة متر، دخل مفتوح كميا كممات الناس الذنب لو أثر في ال

غير مغمق، مركبة جاىزة، زوجة، أوالد وال يوجد سرور، يأتي إنساف مستقيـ يسكف في أوؿ بيت مف فوؽ يعيش 
ذا عصى هللا عز  وجل في الجنة، ما ىذا السر ؟ إذا اإلنساف استقاـ عمى أمر هللا ألقى هللا في قمبو السرور، وا 

 ألقى هللا في قمبو الوحشة، قاؿ بعض العمماء: لو اجتمعت لذات الدنيا بأسرىا ال تفؾ وحشتو. 
األكل تراه يأكل مثل القرفانيف، خمسيف لوف عمى الطاولة، وىو قرفاف، يذىب إلى النزىة يتشاجر مع زوجتو في 

سرور المؤمف عمى حياتو الخشنة، النزىة، ال يوجد سرور، يعودوا وىـ غضبانيف مف بعض، إذا أكل ال يوجد 
 وبيتو الصغير، وزوجتو الوسط، سعيد أعمى أنواع السعادة.

وىنا يوجد تعميق بسيط ىذه الوحشة ال يحسيا إال إنساف سبق لو أف اتصل با ثـ انقطع عنو، أما إنساف 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1141 

إال إنساف سبق لو أف  باألساس ليس لو صمة با يقوؿ لؾ: ال يوجد مف ىو أسعد مني، ىذه الوحشة ال يحسيا
اتصل با ثـ وقع بذنب حجب عف ىذه السعادة أكل طعاـ طيب ولـ يسر بطعاـ آخر، ىذه الوحشة وحشة مؤمف 
كاف لو صمة با وىو أشد الناس سعادًة بيا ثـ حجبت عنو بذنب ارتكبو إذا إنساف قاـ ليصمي فوجد أف صبلتو 

عرار الجمد، المؤمف يقشعر جمده، يجل قمبو، تنيمر دموعو، ال يوجد ليس ليا طعـ، ال يوجد فييا إقباؿ، أيف اقش
شيء، ابحث عف الذنب الطريق مسدود، إذا إنساف السيارة ما عممت معو، يفتح الغطاء معنى ىذا أنو يوجد 
ذا اإلنساف وجد الطريق إلى هللا مسدود يبحث عف ذنب ارتكبو وىو ال يشعر.  مشكمة ال يبقى جالس في مكانو، وا 
اآلف يوجد عندنا مشكمة ثانية، ترػ مرتكب الذنب لو مع الناس عبلقات سيئة، كبلمو قاسي، تصرفاتو حمقاء، ال 
يوجد حكمة، هللا عز وجل يجعل في قمبو وحشًة فيما بينو وبينو، ويجعل في قمبو وحشًة فيما بينو وبيف الناس، إذا 

مق، ويعمق مع المشايخ ىذا سمح لو وىذا لـ يسمح لو، إنساف لو ذنوب في البيت ليس حكيـ فورًا يسب، فورًا يط
 وىذا متشدد وىذا متساىل.

اإلماـ الشعراني يقوؿ: إني ألعصي هللا فأرػ ذلؾ في خمق دابتي وامرأتي. يعني أعرؼ مقامي عند هللا مف 
لكبلـ، أخبلؽ زوجتي، صار في وحشة مع أوالده، مع جيرانو، مع شريكو ال يوجد سرور، ال يوجد حكمة في ا

 كممة قاسية عممت مشكمة.

حرماف العمـ واحد، حرماف الرزؽ، وحشة القمب، وحشة بينو وبيف الناس، اآلف تعسير أموره، ال يوجد تيسير كمما 
طرؽ بابًا رآه مسدودًا، يقوؿ لؾ أضربيا يميف تأتي شماؿ، أضربيا شماؿ تأتي يميف، تاجر بالكفف ما أحد مات، 

 ، قاؿ تعالى: تعسير أموره بسبب الذنوب

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَرجًا )  (﴾2﴿َوَمْف َيتهِق َّللاه

 )سورة الطبلؽ ( 

ومف لـ يتِق هللا جعل هللا لو مف أمره عسػرػ، اآلف صاحب الذنب يجد في قمبو ظممة حقيقية، لما يريد أف 
بر ييدـ بيتو بيده، يتصرؼ ال يرػ رؤية صحيحة، يرتكب خطأ مميت، خطأ قاتل، أياـ كما فعل الييود في خي

أياـ ييدـ أسرتو بيده، أياـ يعيف عمى عقوؽ أوالده، صار في عمى، لما ارتكب الذنب انقطع عف هللا ال يوجد نور 
 في قمبو أعمى كالخبطة العشواء.
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قاؿ: ظممة يجدىا في قمبو كما يحس بظممة الميل البييـ. ابف عباس لو قوؿ رائع قاؿ: إف لمحسنة ضياًء في 
ف لمسيئة سوادًا في الوجو، الوجو،  ونورًا في القمب، وسعًة في الرزؽ، وقوًة في البدف، ومحبًة في قموب الخمق وا 

 وظممًة في القمب، ووىنًا في البدف ونقصًا في الرزؽ، وبغضًة في قموب الخمق.

 يعني كما قاؿ تعالى:

ْرِؾ اْْلَْسَفِل ِمَف النهاِر َولَ  ـْ َنِصيرًا )﴿ِإفه اْلُمَناِفِقيَف ِفي الده  (﴾045ْف َتِجَد َلُي

 )سورة النساء(

مرة أحد الوالة كاف متخفيًا رأػ إنسانًا يصمي قاعدًا، يبيع قرب فمما انتيى مف صبلتو قاؿ لو ىذه القربة ػ محمو 
عالي وسمـ ػ يأتي مثل الطير وينزليا، قاؿ لو: أنا قصدت التي إلى جانبيا، قاؿ لو: نعـ نزليا لو، قاؿ: أنا 

وأنت نشيط جدًا  صدت الثالثة، أصعده وأنزلو عشر مرات بكل نشاط فضربو وقاؿ لو: تصمي قاعدًا، ق
لمصالحؾ، اإلنساف يجد نفسو نشيط جدًا لمصالحو، خفيف، كل خمس درجات قفزة واحدة، يأتي إلى العشاء 

ممة بالنسبة لو ليس ليا يصمي قاعدًا، مف أيف جاء الضعف ؟ مف الذنب، ارتكب ذنبًا وحجب عف هللا، الصبلة م
 معنى.

 أخوانا الكراـ:

ذا  أنا أضع يدؼ عمى المنطقة الدقيقة باإلنساف إذا في مخالفات الطريق مسدود، كل شيء بالديف ممل يصبح، وا 
في توبة نصوح واستقامة ترػ نفسؾ لمصبلة خفيف جدًا، الصبلة عمى وقتيا، تكوف بعمل منسجـ بو إلى أقصى 

ذف تقـو وتصمي، تشعر بقرب مف هللا وانيمار دموع ىذه الصبلة، ىذه الصبلة التي أمرنا هللا درجة تدعو أذف المؤ 
بيا لقاء مع هللا، اإلنساف يمتقي مع صديق يقوؿ لؾ: سررنا وصار تجمي، أنت تمتقي مع خالق الكوف يحتاج ىذا 

 إلى تقديـ.

طاعة، إذا ارتكب ذنب عقوؽ الوالديف اآلف اإلنساف عندما ارتكب ذنب، والذنب حل محل طاعة، كل ذنب لو 
ماذا حـر ؟ حـر بر الوالديف، يوجد نقطة بالذنب، ىذا الذنب عميو عقاب، فوؽ أنو يعاقب عميؾ أذىب عميؾ 
الطاعة المقابمة، عقوؽ الوالديف أذىب عميؾ بر الوالديف، إطبلؽ البصر أذىب عميؾ غض البصر، تفمت المساف 

نساف يخسر وذىب عميو الربح ىذا معنى حرماف الطاعة، قاؿ: لو لـ يكف لمذنب أذىب عميؾ ضبط المساف، أياـ إ
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إال عقوبة أنو صد عف طاعة لكفى ذلؾ، يعني الذنب لو أنو ليس لو عند هللا عقاب إال أنو أذىب عنؾ طاعة 
ؽ ىذا أكبر عقاب، حرمؾ مف طاعة، فاتتؾ طاعة غض البصر بإطبلؽ البصر، فاتتؾ طاعة بر الوالديف بعقو 

 الوالديف، فاتتؾ طاعة الصدؽ بالحديث بالكذب بالحديث، فاتتؾ طاعة البيع المبرور ببيع فيو غش.

ويوجد حديث طويل خبلفي حوؿ أف الذنب يقصر العمر، أوجو تفسير ىو أف العمر وعاء العمل، فإذا كاف العمر 
ة تمويف ثاني، مخالفة ضريبة كمو معاصي يعني ال يوجد ربح أبدًا، إنساف فتح محل أوؿ ما استفتح بمخالف

المالية، الثالثة نظافة، الرابعة، يقوؿ لؾ: ال يوجد ربح ندفع وال نقبض، أما إذا كاف مستقيـ تأتي األرباح، معنى 
يطيل العمر العمل الصالح والذنب يقصر العمر، يعني ال يوجد مردود بيذا العمر، فالعمر قيمتو بالعمل الصالح، 

فتحت المحل التجارؼ بعت بالمميوف، فتحت خمسة أياـ بعنا بمائة ليرة، الوقت ىل لو  أوضح مثل أعيده جدًا،
قيمة ؟ ليس لو وقت العمر ليس لو قيمة ترػ اإلماـ الشافعي عاش أقل مف خمسيف سنة، النووؼ أقل مف خمسيف 

ـ اإلسبلمي، دمحم سنة، ترؾ رياض الصالحيف، األذكار، بغية المحتاج ترؾ كتب ىي اآلف كتب أساسية في العال
بف قاسـ الثقفي، فتح السند، فتح ببلد الباكستاف وبنجبلدش كميا كـ كاف عمره؟ سبعة عشر عامًا، في أؼ عاـ 
توفي ؟ في السادسة والثبلثيف مف سبعة عشر عامًا إلى السادسة والثبلثيف فتح ببلد السند، قاؿ لي رجل أف ىذه 

ئة وثبلثيف سنة، قمت لو: عمر مف دوف طعمة، إذا كاف عمر ال يوجد المنطقة مرتفعة وأىميا معمريف يعيشوف ما
بو أعماؿ صالحة وفيو معاصي ال يوجد لو قيمة، النقطة الدقيقة الزمف ليس لو قيمة العبرة بالمحتوػ، بالمضموف، 
صية ال فيذا الموضوع المعاصي تقصر العمر وتمحق البركة، وكما أف البر ال يزيد العمر إال بركًة كذلؾ المع

 تزيد العمر إال محقًا لمبركة، ال يوجد سرور.

اآلف يوجد عندنا خطر جديد قاؿ: المعصية تزرع أمثاليا. كل معصية تجر إلى معصية، وكل طاعة تجر إلى 
 طاعة، مرة رجل سأؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص سؤاؿ كأنو غير واقعي:

لو: مع اإليماف عمل ؟ قاؿ لو طبعًا أف تعطي مما رزقؾ هللا، ماذا ينجي العبد مف النار ؟ قاؿ: إيماف با، قاؿ 
قاؿ: فإف كاف ال يجد ما يعطي، قاؿ: يأمر بالمعروؼ، قاؿ لو: فإف كاف ال يستطيع، قاؿ لو: فميعف األخرؽ، 
قاؿ: فإف كاف ال يحسف، قاؿ: فميمسؾ أذاه عف الناس، قاؿ: أو إف فعل ىذا دخل الجنة، قاؿ عميو الصبلة 

 ـ: ما مف عبد يصيب خصمة مف ىذه الخصاؿ إال أخذت بيده حتى تدخمو الجنة. والسبل
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ََاَؿ: َعَمى ُكلِّ  ـَ  ِه َعِف النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ٌََة َِيَل ))عف َسِعيِد ْبِف َأِبي ُبْرَدَة َعْف َأِبيِو َعْف َجدِّ ـٍ َصَد  ُمْسِم
ََاَؿ: ـْ َيِجْد  ََاَؿ: ُيِعيُف َذا اْلحَ  َأَرَأْيَت ِإْف َل ـْ َيْسَتِط َْ  َِيَل َأَرَأْيَت ِإْف َل ََاَؿ:  ُؽ،  اَجِة َيْعَتِمُل ِبَيَدْيِو َفَيْنَف َُ َنْفَسُو َوَيَتَصده

ََاَؿ َأَرَأْيتَ  ََاَؿ َيْأُمُر ِباْلَمْعُروِؼ َأِو اْلَخْيِر  ـْ َيْسَتِط َْ  َِيَل َلُو َأَرَأْيَت ِإْف َل ََاَؿ:  ََاَؿ ُيْمِسُؾ َعِف  اْلَمْمُيوَؼ  ـْ َيْفَعْل  ِإْف َل
رِّ َفِإنهَيا َصَدؽ((  الشه

 ) البخارؼ ػ مسمـ ػ النسائي ػ أحمد ػ الدارمي ( 

الحسنة تجر إلى حسنة، حضرت درس عمـ وهللا سررت ىل يوجد درس ثاني، درس ثالث، صػميت الضحى بعد 
فحات مف القرآف، ثاني يـو عشر صفحات، اإلنساف ىذا األوابيف ثـ قياـ الميل، قرأت مف القرآف ثـ خمس ص

ذا فعل معصية تجره إلى معصية.  بالتعبير الحديث ػ ديناميكي ػ إذا فعل حسنة تجره إلى حسنة، وا 

قمت لكـ إنساف ركب صحف قرعوا عميو الباب الساعة التاسعة نائـ، الساعة العاشرة، الحادؼ عشر، الثانية عشر 
صر، الخامسة مساًء حتى استيقع، ال فجر وال جمعة وال عصر، معصية جرت ونصف والصبلة بعد ىذا الع

 معصية.

اآلف مف أخطار المعاصي الذنوب أنيا تضعف القمب عف إرادتو يكوف عند اإلنساف إرادة لمطاعة كمما ارتكب 
و ضد عممو، ومع ذنبًا تضعف إرادتو بالنياية يريد المعصية، يكوف أوؿ األمر ال يريد يفعل الذنب مغموبًا إرادت

استمرار الذنوب تتوافق إرادتو وعممو، بعد ىذا يقوؿ ىكذا الحياة، قاؿ: تقوػ إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة 
شيئًا فشيئًا، إلى أف تنسمخ مف قمبو ىذا أخطر ما في الذنب يعيف عمى أف تريد المعصية، في أوؿ األمر اإلنساف 

رادتو مع الطاعة يتألـ، يتم  زؽ، إذا استبرأ الذنب ولـ يتب مف ذنبو قسى قمبو، قاؿ تعالى: يعصي وا 

ـْ َفاِسُقوَف ) ـْ َوَكِِيٌر ِمْنُي ـُ اْْلََمُد َفَقَسْت َُُموُبُي  (﴾06﴿َفَطاَؿ َعَمْيِي

 ) سورة الحدؼ(

 لذلؾ التوجيو القرآني، قاؿ تعالى:

 ﴿َيُتوُبوَف ِمْف ََِريٍب﴾

 )سورة النساء(
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ذا تأخرت تضعف إرادة التوبة وتقوػ إرادة الذنب.يجب أف تكوف التوبة عقب   الذنب، وا 

يوجد أخطر مف ىذا الذنب إذا اإلنساف استمر عميو ينسمخ مف قمبو استقباحو، يصير عنده الذنب حسف فزيف ليـ 
الشيطاف أعماليـ يرتكب أقبح المعاصي، ويقوؿ لؾ أنت ال تفيـ، أنت ما رأيت شيء أنت حاصر نفسؾ بيذا 

ا الديف تخمف، وىو كاف يصمي أخطر شيء في الذنب أف اإلنساف ينتقل إلى مرحمة يصبح يستحسف الديف، ىذ
المعصية ويستقبح الطاعة، االستمرار بالذنب يضعف إرادتؾ عمى التوبة ويقوؼ إرادتؾ عمى المعصية، ثـ يوجد 

 أخطر تستقبح التوبة وتستجمل المعصية.

متفمتة إلى أقصى درجة ويتباىى بيا، كيف يفكر ؟ يتباىى بزوجتو  أال تشاىدوف إنساف يمشي بالطريق مع زوجة
وثيابيا تكشف كل مفاتنيا، ال يوجد عنده مانع أف تصافح وتجامل كل أصدقاؤه، أبدًا اآلف استقبح الطاعة و 

 استحمى المعصية ىذه مف عواقب المتابعة لمذنوب.

امي المؤمف غالي عمى هللا، غالي جدًا، كرامتو غالية قاؿ: الذنب سبب ليواف العبد عمى ربو، يعني بالتعبير الع
عمى هللا وصحتو غالية عمى هللا، وبيتو غالي عمى هللا، تراه محفوظ، موفق منصور، هللا يدافع عنو، و_إذا ارتكب 
معاصي ىاف عمى هللا، لما ىاف هللا عميؾ ىنت عميو، ىاف عمى هللا العاصي، المعصية سبب ليواف العبد عمى 

سقوطو مف عينو، وهللا الذؼ ال إلو إال ىو ألف تسقط مف السماء إلى األرض ال سمح هللا فتنحطـ األضبلع ربو و 
أىوف مف أف تسقط مف عيف هللا، قد تكوف فقيرًا جدًا، ولكف عند هللا كبير، عند هللا محبوب، الفقر ليس وصمة 

 ا فقراء، قاؿ تعالى:عار، المعصية وصمة عار، المياجريف نخبة المجتمع اإلسبلمي كانو 

ـْ َيْبَتُغوَف َفْضاًل ِمَف َّللاهِ َوِرْضوَ  ـْ َوَأْمَواِلِي انًا َوَيْنُصُروَف َّللاهَ َوَرُسوَلُو ﴿ِلْمُفَقَراِء اْلُمَياِجِريَف الهِذيَف ُأْخِرُجوا ِمْف ِدياِرِى
َُوَف ) اِد ـُ الصه  (﴾8ُأوَلِئَؾ ُى

 ) سورة الحشر ( 

عيف هللا، إذا اإلنساف ارتكب المعاصي سرًا وكذب، ونافق ودجل، وسمح لنفسو أف  أنت احرص أف ال تسقط مف
 يفعل ما ال يرضي هللا يسقط مف عيف هللا.
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 إذا ىاف العبد عمى هللا لـ يكرمو أحد والدليل، قاؿ تعالى:

ُ َفَما َلُو ِمْف ُمْكِرـٍ ﴾  ﴿َوَمْف ُيِيِف َّللاه

 ) سورة الحج(

الي عمى هللا لؾ ىيبة في بيتؾ، عند أوالدؾ، عند إخوانؾ، عند جيرانؾ، عند زمبلئؾ ال أحد يكرمو، إذا كنت غ
، معزز، مبجل، أما إذا ال يوجد طاعة إلى هللا بالتعبير العامي ػ مغسوؿ قدرؾ ػ  بالعمل مرىوب الجانب، محتـر

، رأينا طفل مستمق عمى دخمنا إلى بيت، أخ مف أخوانا يريد أف يشترؼ بيت دخمنا إلى البيت ومعنا صاحب البيت
ظيره يتابع فيمـ ورجل فوؽ رجل، دخمنا وال تحرؾ وال غير جمستو ودخل األب ومعو ضيوؼ وما تحرؾ، ما ىذا 

 األب؟

قاؿ: إف العبد ما يزاؿ يرتكب الذنب حتى ييوف عميو ويصغر في قمبو وىذه عبلمة اليبلؾ، إذا قاؿ لؾ: ماذا 
معًا ما الذؼ حصل ؟ إذا قاؿ لؾ ماذا صار ؟ معنى ىذا أنو ىمؾ، انتيى،  فعمنا ؟ ما الذؼ صار أكمناىا، سيرنا

إذا ارتكب معصية خالف بيا نص قرآني، أو نص نبوؼ وقاؿ لؾ ماذا صار أيف تعيش أنت ؟ فيذه عبلمة 
ف المؤمف يرػ ذنوبو كأنيا في أصل جبل:   اليبلؾ فإف الذنب كمما صغر في عيف العبد عظـ عند هللا وا 

فه اْلَفاجِ  ))عف ابف َر مسعود رضي هللا عنو ِإفه اْلُمْؤِمَف َيَرى ُذُنوَبُو َكَأنهُو ِفي َأْصِل َجَبٍل َيَخاُؼ َأْف َيَق ََ َعَمْيِو َواِ 
ََاَؿ ِبِو َىَكَذا َفَطاَر((  َيَرى ُذُنوَبُو َكُذَباٍب َوََ ََ َعَمى َأْنِفِو 

 )البخارؼ ػ مسمـ ػ الترمذؼ ػ أحمد ( 

بابة، ذنب المؤمف جبل، الرجل يبكي مف ذنب إذا مؤمف وارتكب غمطة وانحجب يبكي، األخطر ذنب المنافق ذ
مف ذلؾ الذنب شـؤ عمى غير صاحبو، إنساف آخر، أنت طالب عمـ بمسجد لؾ أخ ارتكب ذنب إذا عيرتو بيذا 

ف رضيت بو شاركتو باإلثـ، الذنب شـؤ عمى غير ص ف قمت عنو اغتبتو وا  احبو إف ذكره فقد الذنب ابتميت بو، وا 
ف رضي بو ارتكب معصية يقوؿ لؾ كاف ذكيًا دبر نفسو، إذا قمت كاف ذكيًا أنت شريكو باإلثـ، إذا قمت  اغتابو، وا 
شاطر أكل ماؿ حراـ ركز وضعو، ػ بـر ػ كممة بـر أنت شريكو باإلثـ أنت أربكت الناس مالو حراـ وبـر ؟ مالو 

ـ ودبر نفسو، مالو حراـ وركز وضعو، وتكيف مع الوضع ومالو حراـ، حراـ وشاطر، مالو حراـ وذكي، مالو حرا
معنى ىذا أنؾ شريكو باإلثـ، إذا قمت أىكذا يفعل أيف عقمو عيرتو ابتميت بو، إذا فضحتو اغتبتو، الذنب شـؤ عمى 

 غير صاحبو، أيضًا مشكبلتو أف حولو مشاكل.
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 ى: أيضًا الذنب يورث الذؿ، العز كمو في الطاعة، قاؿ تعال

 ﴿َمْف َكاَف ُيِريُد اْلِعزهَة َفِممهِو اْلِعزهُة َجِميعًا﴾ 

 ) سورة فاطر(

والذؿ في المعصية لذلؾ الدعاء المأثور الميـ أعزني بطاعتؾ وال تذلني بمعصيتؾ، يقولوا أف جارية رأت سيدنا 
لعبيد مموكًا في يوسف وكاف عبدًا بالقصر وصار عزيز مصر مرة يمشي بالموكب فقالت: سبحاف مف جعل ا

 طاعتو وجعل المموؾ عبيدًا بمعصيتو.

ذا طفئ نور العقل ضعف  آخر شيء الذنوب تفسد العقل، ألف في العقل نور والمعصية تطفئ نور العقل، وا 
ونقص، قاؿ بعض السمف ما عصى هللا أحد حتى يغيب عقمو. مستحيل أف يعصي اإلنساف ربو وعقمو في رأسو 

و حضره عقمو لحجزه عف المعصية ألنو في قبضة هللا وتحت قيره وىو مطمع عميو وفي داره أبدًا، والدليل: فإنو ل
وعمى بساطو ومبلئكتو شيود، وواعع القرآف ينياه، وواعع اإليماف ينياه، وواعع الموت ينياه، وواعع النار ينياه، 

سرور والمذة بيا، ىل يقدـ والذؼ يفوتو بالمعصية مف خير الدنيا واآلخرة أضعاؼ أضعاؼ ما يحصل لو مف ال
 عمى التضحية بكل ذلؾ عاقل ؟ 

ال يوجد إنساف يعصي هللا وعقمو في رأسو، لذلؾ النبي يسير في الطريق وجد رجل مجنوف، فسأؿ سؤاؿ العارؼ 
مف ىذا ؟ قالوا: ىذا مجنوف، قاؿ: ال ىذا مبتمى، المجنوف مف عصى هللا، ىذا مبتمى مريض يوجد عنده مرض 

 ما المجنوف مف عصى هللا، قاؿ تعالى:في جسمو، أ

َيْت َعَمْيكُ  َنٍة ِمْف َربِّي َوَآَتاِني َرْحَمًة ِمْف ِعْنِدِه َفُعمِّ ـْ ِإْف ُكْنُت َعَمى َبيِّ ـِ َأَرَأْيُت ََْو ـْ َلَيا ﴿ََاَؿ َيا  ـْ َأُنْمِزُمُكُموَىا َوَأْنُت
 (﴾28َكاِرُىوَف )

 ) سورة ىود ( 

 ر، طبعًا قاؿ: صاحب الذنب تصيبو لعنة رسوؿ هللا ألف النبي قاؿ:المجنوف مف غاب عف ىذا الخي

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1148 

 

ـَ أَ  ََاَؿ النهِبيُّ َصمهى ))َعْف َناِف ٍَ َعْف َعْبِدَّللاهِ ْبِف ُعَمَر َرِضي المهيـ َعْنيمَما َسِمْعُت النهِبيه َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ْو 
ـَ اْلَواِشَمُة  ((المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـَ  َواْلُموَتِشَمُة َواْلَواِصَمُة َواْلُمْسَتْوِصَمُة َيْعِني َلَعَف النهِبيُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

 )البخارؼ ػ مسمـ ػ الترمذؼ ػ ابف ماجة ػ أحمد ػ النسائي ػ أبي داود(

ََاَؿ َّل َشؾه ِإَّل َأنهُو َعِميٌّ َرِضي المهيـ َعْنيـ ))َعِف اْلَحاِرِث َعْف َرُجٍل ِمْف َأْصَحاِب النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَميْ  ـَ  ِو َوَسمه
َبا َوُموِكَمُو َوَشاِىَدْيِو َوَكاِتَبُو َواْلَواِش  ـَ آِكَل الرِّ َمَة َواْلُمْسَتْوِشَمَة َواْلُمَحمَِّل ََاَؿ َلَعَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

ََِة َوَكاَف َيْنَيى َعِف النهْوِح(( َواْلُمَحمهَل َلوُ  َد  َوَماِن ََ الصه

 )مسمـ ػ الترمذؼ ػ ابف ماجة ػ النسائي ػ أبي داود ( 

ََاَؿ َلَعَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه  َِِني َأَنٌس  ًة ـَ ِفي اْلَخْمِر َعَشرَ ))َعْف َشِبيٍب َسِمْعُت َأَنَس ْبَف َماِلٍؾ َأْو َحده
َيَيا َواْلُمْسَتَقاَة َلُو َحتهى َعده َعاِصَرَىا َوُمْعَتِصَرَىا َواْلَمْعُصوَرَة َلُو َوَحاِمَمَيا َواْلَمْحُموَلَة َلُو َوَباِئَعَيا َواْلَمْبُيوَعَة َلُو َوَساَِ 

ْرِب((  َعَشَرًة ِمْف َىَذا الضه

 )ابف ماجة ػ الترمذؼ ( 

ُ َمْف َغيهرَ   َمَناَر اَْلْرِض ((  ))َوَلَعَف َّللاه

 )النسائي ػ مسمـ ػ أحمد(

ِِيَف ِمَف الرَِّجاِؿ َواْلُمَتَرجِّ  ـَ اْلُمَخنه ََاَؿ َلَعَف النهِبيُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه َساِء َوََاَؿ ))َعِف اْبِف َعبهاٍس  الِت ِمَف النِّ
ََاَؿ َفَأْخَرَج النهبِ  ـْ  ـْ ِمْف ُبُيوِتُك ـَ ُفالًنا َوَأْخَرَج ُعَمُر ُفالف((َأْخِرُجوُى  يُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

 ) الترمذؼ ػ ابف ماجة ػ أحمد ػ الدارمي ػ أبي داود(

))ولعف هللا مف لعف والديو، ولعف مف اتخذ شيئًا في جروح غرضًا لمرمي، ولعف هللا مف ذبح لغير هللا، ومف 
 عمل بعمل َـو لوط((أحدث حدًِا أو آوى محدًِا، ولعف مف 

أكثر مف مائتي حديث فييـ لعف، مرتكب الذنب ماذا يصيبو ؟ يصيبو لعنة رسوؿ هللا، أما قاؿ ألحد الصحابة 
وهللا إني ألحبؾ يا معاذ، فشتاف بيف مف يحبو رسوؿ هللا وبيف مف يمعنو، إذا اإلنساف ارتكب طاعة تصيبو محبة 

ذا ارتكب  معصية تصيبو لعنة رسوؿ هللا. رسوؿ هللا وتكريـ رسوؿ هللا، وا 
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 أييا األخوة:

جمع لشتات الموضوع، الحقيقة األولى في الكوف والوحيدة ىي هللا، أؼ شيء يقربؾ منو، عمـ، استقامة، عمل، 
طاعة، عبادة قرآف، ذكر، أمر بالمعروؼ، غض بصر، كل شيء يقربؾ منو ىو الخير المطمق، وكل شيء 

  عز وجل ال يبعد إال صاحب الذنب لذلؾ الحديث: يبعدؾ عنو ىو الشر المطمق، وهللا

 ))َّل يخافف العبد إَّل ذنبو وَّل يرجوف إَّل ربو((

ال تخاؼ في الكوف يوجد مميوف خطر، يوجد أشرار، أقوياء أمراض، أوبئة، فيروسات، يوجد شيء يحير العقوؿ، 
 ال تخف إال ذنبؾ وال ترجوف إال ربؾ وىذا ممخص الممخص. 

 العالميف  والحمد  رب
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 ( : وجاىدىـ بو جيادًا كبيرا 027 - 067الدرس )

 08-12-1996لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا و انفعنا بما عممتنا و زدنا عممًا و أرنا الحق حقًا و ارزقنا إتباعو، و 
أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، و أدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 .الصالحيف

 أييا األخوة الكراـ:

شكوػ يشتكييا أكثر المؤمنيف، يقوؿ لؾ ىذا المؤمف إنني في أوؿ انطبلقتي إلى هللا عز وجل كانت لي أحواؿ ال 
 توصف، ثـ إف ىذه األحواؿ بدأت تتناقص حتى أصبحت أنكر قمبي، فما سبب ذلؾ ؟ 

المشكمة، أف اإلنساف حينما يتوب إلى هللا  الحقيقة ليذه المشكمة مبلبسات كثيرة، أوؿ شيء يقاؿ في مستوػ ىذه
عز وجل ينتقل نقمة نوعية مف التفمت إلى االنضباط، مف اإلساءة إلى اإلحساف، مف عدـ التقيد إلى التقيد، مف 
الغفمة إلى الصحوة، مف االنقطاع عف هللا إلى االتصاؿ با فيذه النقمة النوعية تورثو سعادة كبيرة جدًا لكنو بعد 

 فيا وداـو عمييا ىَي ىي ولكف إحساسو بيا يضعف.أف أل

إنساف في مكاف بارد جدًا يعاني مف أشد حاالت البرد دخل إلى غرفة باردة خبلؿ الدقائق األولى شعر بسعادة ال 
توصف، ولكف بعد ربع ساعة أو بعد نصف ساعة ألف الدؼء وأصبح شيئًا عاديًا، مف أجل أف يتأكد أنو في 

 ج إلى خارج الغرفة لرأػ بردًا قارصًا.غرفة دافئة لو خر 

فمذلؾ أوؿ جواب ليذه المشكمة، اإلنساف في البدايات ينتقل نقمة نوعية وحادة مف الشقاء إلى السعادة، بعد أف 
يألف ىذه السعادة إحساسو بيا يضعف وىي موجودة، لو أف إنسانًا يسكف في بيت صغير جدًا ثـ انتقل إلى بيت 

إحساسو باتساع البيت ال يوصف، ولكف بعد حيف يألف ىذا االتساع أو إحساسو باتساع  كبير، األياـ األولى
البيت يضعف، ألف البيت ما صغر بقي كبيرًا، ولو أنو عاد إلى بيت صغير لعاش حياًة ال تطاؽ، ىذا تطميف، 

إحساسو بأحوالو، اإلنساف في البدايات بكاء، أحوالو متأججة، بعد أف يألف طريق اإليماف يخف بكاؤه ويضعف 
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 ىذه أوؿ نقطة.

لكف يوجد نقطة ثانية يجب أف أضعيا بيف أيديكـ، اإلنساف أحيانًا يضعف عممو الصالح، فإذا ضعف عممو 
 الصالح فترت صمتو با عز وجل، وأقوػ دليل عمى ىذه الحالة، قاؿ تعالى: 

ـْ ُيوَحى ِإَليه َأنهَما  ُمُك ـْ ِإَلٌو َواِحٌد َفَمْف َكاَف َيْرُجوا ِلَقاَء َربِِّو َفْمَيْعَمْل َعَماًل َصاِلحًا َوََّل ُيْشِرْؾ ﴿َُْل ِإنهَما َأَنا َبَشٌر ِمِْ ِإَلُيُك
 (﴾000ِبِعَباَدِة َربِِّو َأَحدًا )

 ) سورة الكيف ( 

يعني هللا عز وجل ىو الخالق، ىو العظيـ، ليس ىناؾ حواجز بينؾ وبينو، إال المعاصي فإف ألغيت المعاصي 
صار الطريق إلى هللا سالكًا بقي عميؾ أف تقدـ شيئًا، أف تقدـ تضحيًة، أف تقدـ مااًل، أف تقدـ خبرًة، أف تقدـ 
خدمًة مف أجل أف ترقى إلى هللا، لذلؾ تجد في مسجد أخوًة كثيريف المتألقوف منيـ ىـ الذيف انطمقوا إلى أعماؿ 

لص تراه متألقًا أيما تألق، منطمقًا أيما انطبلقة، مف صالحة خالصة  عز وجل، فكل إنساف لو عمل صالح خا
أعمى مستويات األعماؿ الصالحة أف يرزقؾ هللا عز وجل ىداية إنساف، ىذا الحديث الذؼ قالو النبي لسيدنا عمي 

 كـر هللا وجيو يجب أف ال يغيب عنكـ إطبلقًا:

ُ ِبَؾ َرُجاًل َواِحًدا خَ  ـِ (())َفَوَّللاهِ َْلْف َيْيِدَي َّللاه  ْيٌر َلَؾ ِمْف َأْف َيُكوَف َلَؾ ُحْمُر النهَع

 ) البخارؼ ػ مسمـ ػ أحمد ( 

أحدنا أال يطمح أف يكوف محسوبًا عمى ىذا الحديث، وهللا أييا األخوة لوال أف ىذا األمر وىذا التكميف بيف أيدؼ 
 المؤمنيف لما كمفنا هللا بو، ورد في بعض األحاديث: 

 سو بالجياد مات ميتة جاىمية، ويوجد رواية مات عمى غير ممة اإلسالـ(())مف مات ولـ يحدث نف

 ما ىو الجياد المتاح اآلف لممسمميف ؟ 
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 قاؿ تعالى:

ـْ ِبِو ِجَيادًا َكِبيرًا )  (﴾52﴿َوَجاِىْدُى

 ) سورة الفرقاف ( 

عض ما في القرآف ىذا جياد متاح، حضوركـ في ىذا المجمس مف أجل طمب العمـ وأنا حينما أوفق إلى نقل ب
والسنة ىذا أيضًا تعميـ فالجياد المتاح، وجاىدىـ بو جيادًا كبيرا، ىذا جياد متاح، فمما اإلنساف يفكر أف لي 

 صديق، جار، ابف عـ، أخ، صاحب، ويجد مودة، حب،

؟ جمسة دنياجمس معو جمسة إيماف ال قرابة، لقاءات، لما ال أجعل مف ىذا الصاحب زادًا لي إلى اآلخرة ؟ لما ال أ
لما ال أنقل إليو بعض ما سمعت منو مف دروس العمـ؟ لما ال أعتني بو ؟ لما ال ألبي بعض حاجاتو ؟ لما ال 
أتفقده ؟ لما ال أحسف إليو ؟ لما ال أقدـ إليو ىديًة أستميل قمبو إلييا ؟ لما اإلنساف ينطمق إلى ىذا عندئذ ربنا 

 سبحانو وتعالى يجرؼ عمى يديو الخير.

 يث الشريف الصحيح الذؼ رواه أبو ىريرة:الحد

ََاَؿ: َمْف َدَعا ِإَلى ُىًدى َكاَف َلُو ِمفَ  ـَ  ُِْل ُأُجوِر َمْف  ))َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه اَْلْجِر ِم
ـْ َشْيًئا َوَمْف َدعَ  ـِ َمْف َتِبَعُو َّل َيْنُقُص َذِلَؾ َتِبَعُو َّل َيْنُقُص َذِلَؾ ِمْف ُأُجوِرِى ُِْل آَِا ـِ ِم ِْ ا ِإَلى َضالَلٍة َكاَف َعَمْيِو ِمَف اإل

ـْ َشْيًئا((  ِمْف آَِاِمِي

 ) مسمـ ػ الترمذؼ ػ أبي داود ػ أحمد ( 

، أف تودع مبمغًا في مصرؼ وأف تتقاضى عميو  ػأعمى فائدة ال سمح هللا وال قدر أنت ممكف فرضًا ىذا شيء محـر
ولكف الفكرة افتراضية ػ لكف ممكف تنصح إنساف بإيداع أموالو في ىذا المصرؼ والمصرؼ يعطيؾ مثل ما يعطييـ 
ليس معقوؿ، لكنؾ مع هللا ىكذا يحصل إف مكنؾ هللا مف ىداية إنساف، ىداية حقيقية تبدأ بإقناعو وتنتيي بطمبو 

 غي فكل أعمالو الصالحة مثميا لؾ.نساف كما ينبلمعمـ، وتستمر في العمل الصالح إذا مكنؾ هللا مف ىداية إ

ـْ َشْيًئا (( ُِْل ُأُجوِر َمْف َتِبَعُو َّل َيْنُقُص َذِلَؾ ِمْف ُأُجوِرِى  ))َمْف َدَعا ِإَلى ُىًدى َكاَف َلُو ِمَف اَْلْجِر ِم
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 وال سمح هللا وال قدر:

ُِْل ُأُجورِ  ـْ َشْيًئا(( ))َمْف َدَعا ِإَلى ُىًدى َكاَف َلُو ِمَف اَْلْجِر ِم  َمْف َتِبَعُو َّل َيْنُقُص َذِلَؾ ِمْف ُأُجوِرِى

أنا ال أنسى مرة دعينا إلى افتتاح مسجد في الصبورة، الذؼ أشاد ىذا المسجد رأيت فيو حيوية، وانطبلقًا، وشعورًا 
جميل، ثـ انتيى الحفل بالتفوؽ ال يوصف استقبمنا واحدًا واِحدًا، وأطعمنا، ثـ ألقيت كممات كثيرة تشيد بيذا العمل ال

وانصرفنا، خرجت مف الشارع الفرعي الذؼ أشيد بو المسجد فإذا أمامي مميى عمى الطرؼ الثاني الذؼ أشاده لـ 
يدع منكرًا إال واستقدمو إلى ىذا المميى، والمنكرات غير مألوفة في بمدنا، وبعد أف افتتح بأسبوع وافتو المنية ػ 

ق بو، ىذا كل مف صمى في ىذا المسجد في صحيفتو، كل فرض أدؼ في ىذا يعني فطس ػ طبعًا ىذا الذؼ يمي
المسجد في صحيفتو، كل درس ألقي في ىذا المسجد في صحيفتو، كل خطبة ألقيت فيو في صحيفتو، كل مف 
انعقدت توبتو في ىذا المسجد في صحيفتو والطرؼ اآلخر كل مف اقترؼ معصيًة في صحيفة مف أشاد ىذا 

 ديث دقيق:المميى، ىذا ح

ـْ َشْيًئا وَ  ُِْل ُأُجوِر َمْف َتِبَعُو َّل َيْنُقُص َذِلَؾ ِمْف ُأُجوِرِى َمْف َدَعا ِإَلى )) َمْف َدَعا ِإَلى ُىًدى َكاَف َلُو ِمَف اَْلْجِر ِم
ـْ َشيْ  ـِ َمْف َتِبَعُو َّل َيْنُقُص َذِلَؾ ِمْف آَِاِمِي ُِْل آَِا ـِ ِم ِْ  ًئا((َضالَلٍة َكاَف َعَمْيِو ِمَف اإل

في درس الطاووسية في الظير جاء رجل مف بمد بعيد في طرؼ الدنيا اآلخر قاؿ لي: جئت مف عند أخي لتوؼ، 
أخوه لو عمل باألفبلـ والمونتاج وما إلى ذلؾ، األفبلـ بعضو إباحي، وبعضو عمل بعيد جدًا، قاؿ: سمع شريط 

 عف أسماء هللا الحسنى وعد آية ىي قوؿ هللا تعالى: 

ربؾ لشديد، استمع إلى ىذا الشريط أكثر مف خمسيف مرة وكاف ىذا الشريط سبب توبتو، وسبب التزامو،  إف بطش
وسبب صبلتو وسبب قيامو، وسبب طاعتو، وسبب إقبالو، وسبب طاعتو، فأنت حينما تمقي كممة الحق ال تدرؼ 

 بيذه الكممة، وقاؿ تعالى: يتأثر إلى أيف تطير ىذه الكممة وال تدرؼ مف يسمع ىذه الكممة، وال تدرؼ مف

َما َبٍة َأْصُمَيا َِاِبٌت َوَفْرُعَيا ِفي السه َبًة َكَشَجَرٍة َطيِّ ُ َمَِاًل َكِمَمًة َطيِّ ـْ َتَر َكْيَف َضَرَب َّللاه ( ُتْؤِتي ُأُكَمَيا ُكله 24ِء )﴿َأَل
 ِحيٍف ِبِإْذِف َربَِّيا﴾

 )سورة إبراىيـ(
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 أييا األخوة:

ا أجد أخوة كراـ يسعوف لنشر الحق، في بيتيـ عند أوالدىـ، عند زوجتيـ، عند أقربائيـ، عند أنا أفرح كثيرًا عندم
جيرانيـ، عند زمبلئيـ في العمل، أما ىذا الذؼ ال يفكر إطبلقًا في نشر الحق وال بالدعوة إلى هللا، وال بنقل ما 

 تعممو، وال بتنفيذ قوؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

ََاَؿ َبمُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَيًة(())َعْف َعْبِدَّللاهِ  ـَ    ْبِف َعْمٍرو َأفه النهِبيه َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

ىذا الذؼ ال يفعل ىذا إطبلقًا وال يحدث نفسو أف يفعل ىذا ىذا يموت ميتًة جاىميو أو يموت عمى غير ممة 
ـ، وألف الجياد المتاح اآلف جياد القرآف الكريـ، قاؿ اإلسبلـ، ألف الجياد كما قمت قبل قميل ذروة سناـ اإلسبل

 تعالى:

ـْ ِبِو ِجَيادًا َكِبيرًا )  (﴾52﴿َوَجاِىْدُى

 ) سورة الفرقاف(

 وجياد النفس واليوػ، لؾ أف تجاىد نفسؾ وىواؾ ولؾ أف تتعمـ ىذا الكتاب وأف تعممو، حديث آخر:

ََاَؿ: َجاَء نَ  وُؼ ))َعْف َجِريِر ْبِف َعْبِد َّللاهِ  ـُ الصُّ ـَ َعَمْيِي اٌس ِمَف اَْلْعَراِب ِإَلى َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ََِة َفَأْبَطُئوا َعْنُو َحتهى ُرِئَي َذِلؾَ  َد ـْ َحاَجٌة َفَحثه النهاَس َعَمى الصه ََْد َأَصاَبْتُي ـْ  ـه ِإفه َفَرَأى ُسوَء َحاِلِي ََاَؿ ُِ  ِفي َوْجِيِو 

ُروُر ِفي َوْجِيِو رَ  ـه َتَتاَبُعوا َحتهى ُعِرَؼ السُّ ـه َجاَء آَخُر ُِ َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ ُجاًل ِمَف اَْلْنَصاِر َجاَء ِبُصرهٍة ِمْف َوِرٍؽ ُِ
ـِ ُسنهًة َحَسَنًة َفُعِمَل ِبَيا َبْعَدُه ُكتِ  : َمْف َسفه ِفي اإِلْسال ـَ ُِْل َأْجِر َمْف َعِمَل ِبَيا َوَّل َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه َب َلُو ِم

َئًة َفُعِمَل ِبَيا َبْعَدُه ُكِتَب َعَمْيِو ِمِْلُ  ـِ ُسنهًة َسيِّ ـْ َشْيٌء َوَمْف َسفه ِفي اإِلْسال ِوْزِر َمْف َعِمَل ِبَيا َوَّل  َيْنُقُص ِمْف ُأُجوِرِى
ـْ َشْيٌء((  َيْنُقُص ِمْف َأْوَزاِرِى

 النسائي ػ ابف ماجة ػ أحمد ػ الدارمي()مسمـ ػ الترمذي ػ 

أنا ذكرت لكـ مف قبل، مرة حضرت عقد قراف الشيء الذؼ يمفت النظر أف الدعوة وصمتني أما العادة يقدموف 
شيء كتاب، قطعة ما وصل شيء، خطيب الحفل قاؿ: إف الداعي إلى ىذا الحفل قد رصد قيمة اليدية لتزويج 

يوف ليرة فيذا مودع في أيدؼ أمينة، وسوؼ تتولى ىذه الجية إنفاقيا عمى شباب المسمميف، مبمغ قريب مف مم
تزويج الشباب، ىذه سنة حسنة، يعني ماذا يصنع صحف في بيتي الصحوف كميا متفاوتة غير متناسبة، ال يوجد 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1155 

 مكاف ليذه الصحوف وىذه القطع، لكف إذا زوجت شابًا أو شابيف بقيمة ىذه اليدية ىذه سنة حسنة.

ُِْل َأْجِر َمْف َعِمَل ِبَيا َوَّل َيْنُقُص ِمْف  ))َمفْ  ـِ ُسنهًة َحَسَنًة َفُعِمَل ِبَيا َبْعَدُه ُكِتَب َلُو ِم ـْ َسفه ِفي اإِلْسال ُأُجوِرِى
 َشْيٌء((

يوجد سنة أخرػ أف نوزع كتاب قيـ، طبعًا أنا لي عمى توزيع المصاحف مبلحظة، ما مف بيت مسمـ إال وفيو 
ف أمػا إذا وزعت كتاب فقو، كتاب حديث، كتاب سيرة مثبًل ممكف تتشكل مكتبة إسبلمية متواضعة مئػػات المصاح

ذا عندؾ كتاب وجاءؾ كتاب مشابو لو قدمو ىديًة لمف ليس عنده ىذا الكتاب، العبرة أف اإلنساف  في بيوتنا، وا 
 يفكر، المسمـ إذا فكر وبحث عف عمل صالح ارتقى.

ممية كل األخواف زاروه وقدموا لو اليدايا، أنا شعرت بسعادة ال توصف، المؤمنوف البارحة أحد أخوانا أجرػ ع
 ىكذا يد واحدة قمب واحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى.

ـه َتَتاَبُعوا حَ  ـه َجاَء آَخُر ُِ ـه ِإفه َرُجاًل ِمَف اَْلْنَصاِر َجاَء ِبُصرهٍة ِمْف َوِرٍؽ ُِ ُروُر ِفي َوْجِيِو َفَقاَؿ )) ُِ تهى ُعِرَؼ السُّ
ـِ ُسنهًة َحَسَنًة َفُعِمَل ِبَيا َبْعَدُه ُكِتَب  : َمْف َسفه ِفي اإِلْسال ـَ ُِْل َأْجِر َمْف َعِمَل َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه َلُو ِم

ـْ َشْيٌء َوَمْف َسفه  ُِْل ِوْزِر َمْف َعِمَل  ِبَيا َوَّل َيْنُقُص ِمْف ُأُجوِرِى َئًة َفُعِمَل ِبَيا َبْعَدُه ُكِتَب َعَمْيِو ِم ـِ ُسنهًة َسيِّ ِفي اإِلْسال
ـْ َشْيٌء ((   ِبَيا َوَّل َيْنُقُص ِمْف َأْوَزاِرِى

يوجد آالؼ العادات السيئة، األعراس، التصوير باألعراس االختبلط، ىذا التبذؿ، ىذه األلبسة الفاضحة، ىذه 
 قميد.كميا ت

ُِْل ِوْزِر َمْف َعِمَل ِبَيا َوَّل  َئًة َفُعِمَل ِبَيا َبْعَدُه ُكِتَب َعَمْيِو ِم ـِ ُسنهًة َسيِّ ـْ ))َوَمْف َسفه ِفي اإِلْسال َيْنُقُص ِمْف َأْوَزاِرِى
 َشْيٌء ((

 أييا األخوة الكراـ:

تور في قمبيـ مع أنيـ مستقيموف ؟ جوابًا عف سؤاؿ طرحتو في أوؿ الدرس لماذا يشعر بعض األخوة المؤمنيف بف
الشعور بأف االستقامة أزالت مف أمامؾ كل العقبات التي تقف بينؾ وبيف هللا، ولكف العمل الصالح ىو الذؼ 
ينقمؾ إلى هللا عز وجل، ىو الذؼ يجعمؾ عمى صمة محكمة با عز وجل فمذلؾ البد مف أف نفكر جديًا في عمل 
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حة أف تأخذ بيد أخ لؾ إلى هللا ورسولو، يحتاج ىذا إلى جيد، إلى زيارة، إلى صالح، وفي قمة األعماؿ الصال
تفقد، إلى تقديـ ىدية أحيانًا، إلى معاونة، يحتاج إلى إقناع، إلى متابعة، ىذه الجيود إذا تتابعت ووصمت إلى 

صحيفتؾ إلى يـو درجة النضج آتت أكميا وشعرت وأنت قرير العيف أف ىذا الذؼ مكنؾ هللا مف ىدايتو ىو في 
القيامة، يعني تصور أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طبعًا المميار ومائتيف مميوف في صحيفتو أينما ذىبت، في بعض الببلد 
اإلسبلمية في مدينة واحدة ثبلثة آالؼ مسجد في مدينة واحدة، كل ىذه المساجد يذكر فييا اسـ هللا عز وجل 

ا الدروس مف الذؼ سبب كل ىذا اليدػ ؟ تذىب مف الشرؽ إلى أطراؼ وتؤدػ فييا الصموات وتمقى فيي
 الباكستاف، ثـ إلى المغرب، ثـ إلى الشماؿ، ثـ إلى الجنوب ىذا عمل ألـ يقل النبي عميو الصبلة والسبلـ:

َف َفُقوُلوا  ))َعْف َعْبِد َّللاهِ ْبِف َعْمِرو ْبِف اْلَعاِص َأنهُو َسِم ََ النهِبيه َصمهى المهيـ َعَمْيوِ  ـُ اْلُمَؤذِّ ـَ َيُقوُؿ ِإَذا َسِمْعُت َوَسمه
ـه َسمُ  ُ َعَمْيِو ِبَيا َعْشًرا ُِ ـه َصمُّوا َعَميه َفِإنهُو َمْف َصمهى َعَميه َصالًة َصمهى َّللاه َِْل َما َيُقوُؿ ُِ وا َّللاهَ ِلي اْلَوِسيَمَة َفِإنهَيا ِم

ْنَبِغي ِإَّله ِلَعْبٍد ِمْف ِعَباِد َّللاهِ َوَأْرُجو َأْف َأُكوَف َأَنا ُىَو َفَمْف َسَأَؿ ِلي اْلَوِسيَمَة َحمهْت َلُو َمْنِزَلٌة ِفي اْلَجنهِة ََّل تَ 
َفاَعُة((  الشه

 )مسمـ ػ الترمذؼ ػ النسائي ػ أبي داود ػ أحمد(

 ما معنى قوؿ هللا عز وجل:  

ََاِنتًا َّللِهِ  ـَ َكاَف ُأمهًة  ـْ َيُؾ ِمَف اْلُمْشِرِكيَف)﴿ِإفه ِإْبَراِىي  (﴾020 َحِنيفًا َوَل

 )سورة النحل ( 

أمة، يعني أنت بقمب كـ إنساف ؟ اإلنساف إذا دعا إلى هللا صار بقموب المئات، بل بقموب األلوؼ، بل صار كل 
 مف انتفع بدعوتو يكف لو ودًا كبيرًا ىذا الشيء واقع، لذلؾ حجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ الصالح.

نا أقترح عميكـ تطبيقًا ليذا الدرس، أو الصيغة العممية ليذا الدرس، أو الحكمة مف ىذا الدرس، أواًل إف حضرت أ
درس تفسير أو حديث أو فقو، أو درس أسماء هللا الحسنى، البد مف أف تأخذ منو االستماع وحده دوف مراجعة ال 

ذا الدرس ؟ ما اآلية التي شرحت في ىذا الدرس ؟ يجدؼ، ماذا قيل في ىذا الدرس ؟ ما الحديث الذؼ شرح في ى
القصة، الحكـ، إشارة إلييا، إشارة إلى األفكار األساسية وطف نفسؾ طوؿ ىذا األسبوع تتحدث بيذه الموضوعات، 
 عمى الطعاـ في زيارة، في عيادة مريض، في سيرة، في وليمة، في سفر، ىكذا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:
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ََاَؿ َبمُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَيًة(())َعْف َعْبِدَّللاهِ  ـَ    ْبِف َعْمٍرو َأفه النهِبيه َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

 ) البخارؼ ػ الترمذؼ ػ أحمد ػ الدارمي ( 

أنت اختر مف الذؼ سمعتو شيئًا تفاعمت معو واجعمو محور الحديث طواؿ األسبوع، ماذا قاؿ سيدنا عمي ؟ قاؿ: 
ـ خير مف الماؿ ألف العمـ يحرسؾ وأنت تحرس الماؿ، والماؿ تنقصو النفقة والعمـ يزكو عمى اإلنفاؽ، يا بني العم

 مات خزاف الماؿ وىـ أحياء والعمماء باقوف ما بقي الدىر، أعيانيـ مفقودة وأمثاليـ في القموب موجودة.

تفتح القموب قبل أف تفتح اآلذاف، ينبغي أف أنا حدثت كثيرًا عف موضوع الدعوة إلى هللا، الدعوة إلى هللا ينبغي أف 
تكوف أنت قدوًة لمف تدعوه ألف القدوة قبل الدعوة، ينبغي أف تحسف إليو قبل أف تبيف لو، ألف اإلحساف قبل 
البياف، ينبغي أف تبدأ باألصوؿ ال أف تبدأ بالفروع، فاألصوؿ قبل الفروع، ينبغي أف تنتقل معو بالتدريج ال 

هللا عز وجل في تحريـ الخمر معروؼ، أسموب تدريجي، ترػ أوؿ ما عممو مف الديف التطيير،  بالطفرة، فأسموب
أياـ في بعض الببلد الذؼ فييا أجانب أوؿ شيء يمزمو بو أف يتطير ػ الختاف ػ رجل طويل عريض أميمنا في 

بالتدريج، أو يبلحع صورة الختاف قميبًل اصطبر قميبًل، يوجد أشياء يضعونيا عقبة، هللا عز وجل الخمر حرميا 
في البيت فيقوؿ لو حراـ، أو يجد عصفور مثبًل، يترؾ أساسيات الديف ويأتي إلى بعض التفاصيل، والبيت غير 
ممتـز وغير منضبط والعقيدة زائغة، والسموؾ متفمت، يجب أف تبدأ باألصوؿ قبل الفروع كما قمت القدوة قبل 

قبل الفروع، والترغيب ال الترىيب، يعني نبدأ بالعذاب وجينـ والحنش  الدعوة، واإلحساف قبل البياف، واألصوؿ
األقرع، ىذا خاؼ، تكمـ عف الجنة وما فييا مف خيرات حساف، في الدنيا تكمـ عف توفيق هللا وحفع هللا، وتأييد هللا 

لدعوة، التربية ال التعرية ومعونة هللا، الترغيب قبل الترىيب، األصوؿ قبل الفروع اإلحساف قبل البياف، القدوة قبل ا
 ليس القصد أنا أفضح الناس وأعنفيـ، وأصغرىـ أمامي ألني أنا داعية ال، القصد أف آخذ بيدىـ وأربييـ.
ىل يوجد إنساف ال يوجد إنساف حولو ؟ لو زوجة، أوالد، أقرباء جيراف، أصحاب، زمبلء بالعمل، لو أخوات، أخوة، 

عمل، اجمع حولؾ مف يموذ بؾ مف أقرب الناس إليؾ واجعل ليـ جمسة فنحف نريد أف نترجـ ىذا الدرس إلى 
، ماذا أقوؿ، السماع سيل جدًا.  أسبوعية في الديف، الحقيقة شيء يدعو إلى التألق أنا سوؼ ألقي درس اليـو

أنا مرة كنت في العمرة يـو جمعة شيء جميل، اإلنساف يرتدؼ أجمل ثياب ويأتي إلى المسجد مرتاح ال يوجد 
ده مشكمة، أما المتكمـ شيء والمستمع شيء آخر، فأنت طوؿ عمرؾ تستمع حاوؿ أف تتكمـ، تمقي درس، عن

 بموضوع قرآف، بموضوع سنة، سيرة فقو، تاريخ، موعظة عامة، رقائق، إلى آخره.
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ما عندما تحضر وتتكمـ صرت محاسب أماـ نفسؾ، صار سؤاؿ يطرح عميؾ أنت ىكذا ؟ يعني أكبر شيء 
هللا أف تعمـ الناس، صدقوني أقوؿ لكـ كممة ىي مف أسرار الدعوة أكبر مستفيد مف الدعوة ىو الداعي يدفعؾ إلى 

نفسو، حينما يتكمـ لو حساب خاص عند هللا كل كممة قاليا ال يطبقيا يشعر بانيداـ، اختبلؿ توازف، فإذا أردت أف 
ذا أردت ذا أردت أف تكوف إلى هللا منطمقًا، وا  أف تنسجـ مع نفسؾ فحاوؿ أف تدعو إلى هللا وأف  تكوف متوازنًا، وا 

تمتـز بكل ما دعوت إليو، حاوؿ أف تدعو إلى هللا وأف تمتـز بكل ما دعوت إليو تتألق إذا ال يوجد فحص ال يوجد 
دراسة، رجل يقوؿ في الصيف أريد أف أقرأ وال يقرأ شيء أما في العاـ الدراسي يقرأ والسيما الكتاب المقرر، إذا 

ساف ال يوجد عنده دعوة إلى هللا عز وجل ليس مضطرًا أف يقرأ شيء، وال يحضر، وال يضبط نفسو، وال يتابع اإلن
قمبو، أما عندما يمقي درس صار لو حساب خاص، دائمًا القدوة لو حساب مضاعف إف أحسف لو حساب 

ف أساء لو عقاب مضاعف، إف أحسف لو جزاء مضاعف جزاء عممو الصالح وجز  اء مف اقتدػ بو مضاعف، وا 
ثـ مف اقتدػ بو. ذا أساء عميو إثـ عممو السيئ وا   وا 

مرة كنت في مكاف أعرؼ رجل تاب إلى هللا توبًة نصوحة ولـز دروس العمـ رأيتو يصافح امرأًة أجنبيًة ال تحل لو، 
في بالو كيف فعمت ىذا؟ يقوؿ: فبلف كاف يصافح الناس وىو يحمل شيادة عميا في الشريعة مثبًل، ىو ما خطر 

 أف ىذا محـر ألف فعمو فبلف إذًا ال شيء فيو، إذًا كف قدوًة حسنة.

إذًا الذؼ أريد أف أقولو يجب الدرس أف يترجـ إلى جمسة أقرب الناس لؾ، أخوتؾ، أخواتؾ، أبناء أخوتؾ، أبناء 
 أخواتؾ، جيرانؾ زمبلئؾ، أقرب الناس إليؾ، أصح كممة قاليا النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

ْعَجاَب ُكلِّ ِذي َرْأٍي ِبَرْأِيِو َفَعَمْيَؾ ِبخَ )) ا ُمَطاًعا َوَىًوى ُمتهَبًعا َوُدْنَيا ُمْؤََِرة َواِ  ِة َنْفِسَؾ ((ِإَذا َرَأْيَت ُشحًّ  اصه

 )الترمذؼ ػ النسائي ػ ابف ماجة (

أنت محاسب عمييـ، أنا خاصة نفسؾ، مف يموذ بؾ، أو صداقة، أو جارًا، أو عمبًل ىؤالء الذيف يموذوف بؾ ىؤالء 
ال أنسى قصة ذكرتيا لكـ كثيرًا، أخ كريـ أعاف أختو بمساعدة بسيطة قاؿ لي: بعد ستة أشير طمبت مني أختي 
درس، فاستجاب، ولكف حياتو تبدلت عنده الخميس درس عميو أف يحضر الدرس، أخذ مف الجامع الصغير عدد 

نما تعمـ تتعمـ، ألف سماع الدرس غير إلقائو، سماع الدرس مف األحاديث وأخذ شرحيـ، وحفظيـ، الذؼ يعمـ، حي
ال يحتاج إلى جيد، أما التحضير واإللقاء يحتاج إلى جيد، وأنت تتعمـ بقدر ما تبذؿ مف جيد، يوجد أناس 
يقرؤوف وىـ مضجعوف بالسرير ويقرأ ويقمب، يقوؿ لؾ: الكتاب كمو انتييت منو، ال تذكر بالمائة ثبلثة منو ثاني 
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وال واحد بالمائة، يوجد رأؼ أنو تذكر بعد حيف بالمائة سبعة وبعد أسبوع ال تذكر شيئًا، الكتاب نفسو ضعو يـو 
عمى طاولة وأمسؾ قمـ اقرأ الفقرة ولخصيا باليامش وضع خط أحمر، ضع سؤاؿ ىذه الطريقة تثبت المعمومات، 

ي، حدثني أستاذ بجامعة الشريعة قاؿ لي: بالضبط ال يوجد جيد، ال يوجد تذكر فنحف نريد مف ىذا الدرس العمم
أنا ال أضيع وقت الغداء مع أوالدؼ قبل أف يغسموا أيدييـ مف الطعاـ أجمس معيـ عشر دقائق يوجد آية، حديث، 
شرح، كل يـو آية العمـ يتراكـ، كل يـو حديث، فنحف نريد مف كل أخ كريـ يكوف لو درس عمـ ىو يدرس، 

ديث قصة عف الصحابة، يوجد أب يجمس مع أوالده مساًء يقرأ ليـ قصة صحابي، يتدرب، يمقي شرح آية، شرح ح
يوجد كتب لطيفة جدًا فييا سير الصحابي بشكل مختصر وبأسموب أدبي رفيع، والكممات مضبوطة بالشكل، 
 سبلسل معروفة إذا اإلنساف ألـز نفسو أف يقرأ كل يـو قصة عف صحابي وتحمقوا حولو وأنصتوا، وقرأ القصة،
 وعمق عمييا، وعمق عمى بعض المواقف، ىكذا المؤمف، أفضل مف أف تسمح ليـ يتابعوا أشياء ويتعمموا الجريمة.

لي صديق يعمل في القضاء قاؿ لي: أنا رفعت إلي ثبلث قضايا طفل ارتكب جريمة عمى منواؿ ما رآه في بعض 
اؿ ما رآه في بعض المسمسبلت التي ىي المسمسبلت، وطفل ألقى بنفسو مف الطابق الرابع في اليواء عمى منو 

لؤلطفاؿ، ذكر لي ثبلث جرائـ ارتكبت وىي تقميد أعمى لما رآه الطفل في بعض المسمسبلت، لما أنت تعطي 
شيء مف السيرة، مف التفسير، مف الحديث، لؾ جمسة مع أوالدؾ مع أقربائؾ، مع جيرانؾ، مع زمبلئؾ في 

رس أف يكوف لؾ دعوة، ىي تبدأ متواضعة، تبدأ مع أطفاؿ صغار، تبدأ مع العمل، ىذا الذؼ ألح عميو في ىذا الد
أخوة صغار، تبدأ مع صغار، تبدأ مع أصدقاء لكف تنتيي بدعوة كبيرة، أساس نجاح الدعوة اإلخبلص وأنت إذا 
خطيرة، أردت أف تتعمـ فعمـ، إف أردت أف تتمقى فألقي، إف أردت أف تتثبت فثبت، الحقيقة العمر قصير والميمة 

 وىذا الحديث:

ـِ(( ُ ِبَؾ َرُجًماًل َواِحًدا َخْيٌر َلَؾ ِمْف َأْف َيُكوَف َلَؾ ُحْمُر النهَع  ))َفَوَّللاهِ َْلْف َيْيِدَي َّللاه

أخ مف أخواننا لو عمل أبعد ما يكوف عف الدعوة إلى هللا عمل بعيد جدًا، طبيعة العمل ال تتصل بالعمـ إطبلقًا، 
أ يعمـ األطفاؿ الصغار في دورة تحفيع قرآف كريـ قاؿ لي: شعرت بسعادة ال توصف أف تقاعد مف عممو وبد

إنساف يجمس مع أطفاؿ صغار مقبموف عمى الحياة ويعمميـ آداب اإلسبلـ، تعاليـ القرآف، ىدؼ النبي العدناف، 
عمى سيدنا و عمى  ماذا يشعر ؟ يشعر بإنجاز كبير، أنتـ تقولوف بالصموات عمى النبي و عمى أسعدنا دمحم و

أسعدنا، أؼ أسعد الخمق قاطبة ىو النبي عميو الصبلة و السبلـ، و أسعد الناس قاطبة ىو الذؼ دعا إلى هللا و 
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انطمق مف حاجاتو إلى حاجات الخمق، مف حظوظو إلى ىداية الخمق، مف مصالحو إلى نشر الحق، فمذلؾ كل 
دروس يمكف بخمس أو ست دروس تكممت عف القضاء إنساف يمكف أف يكوف داعية، نحف مرة في درس مف ال

في اإلسبلـ، فكاف ىناؾ مقدمة ميمة جدًا: أف كل إنساف شاء أو أبى ىو قاض، ال تتوىـ أف القضاء أف تكوف 
عمى القوس بقصر العدؿ، ىؤالء قمة، أما األب قاض، و التاجر قاض و الجار قاض، و أنت تحكـ مئات المرات 

رجع إليؾ و ُيؤخذ رأيؾ فأنت قاض، و أنت حينما تكوف صحيح العقيدة، طميق المساف، في الشير و ُتسأؿ و يُ 
منضبط في السموؾ، تدعو إلى هللا عز وجل أنت داعية، ما ىو الداعية ؟ ليس الذؼ يقف عمى المنبر، كل مؤمف 

األحاديث التي تحض عمى داعية بعممو، في بيتو، بسموكو، بطمبو العمـ، بنقمو لمعمـ، يمكف أف يكوف داعية، فمذلؾ 
 الدعوة إلى هللا تزيد في الصحاح عف ثمانية وثبلثيف حديثًا وىذاف الحديثاف مف أبرز ىذه األحاديث.

 يوجد حديث آخر:

ـْ َوَأمْ  ـْ َوَأْلِسَنِتُك : َجاِىُدوا ِبَأْيِديُك ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ((وَ ))َعْف َأَنٍس  ـْ  اِلُك

 ) النسائي ػ أحمد ػ أبي داود ػ الدارمي ( 

أنؾ بإمكانؾ أف تجاىد جيادًا لسانيًا في نشر الحق، ال يغيب عف ذىنكـ أف الدعوة إلى هللا كما كنت أقوؿ كثيرًا 
 فرض عيف عمى كل مسمـ، والدليل قولو تعالى:

ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر )0﴿َواْلَعْصِر ) ْبِر ( ِإَّله 2( ِإفه اإلِْ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصه  الهِذيَف َآَمُنوا َوَعِمُموا الصه
(3﴾) 

 ) سورة العصر ( 

 فالتواصي بالحق أحد أركاف النجاة، والدليل الثاني، قولو تعالى:

 (﴾008َعِني َوُسْبَحاَف َّللاهِ َوَما َأَنا ِمَف اْلُمْشِرِكيَف )﴿َُْل َىِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى َّللاهِ َعَمى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِف اتهبَ 

 ) سورة يوسف ( 
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فإف لـ تدعو إلى هللا عمى بصيرة أنت لست متبعًا لرسوؿ هللا ومف ليس متبعًا لرسوؿ هللا ال يحبو هللا وال يحب هللا، 
 قاؿ تعالى:

َ َفاتهِبُعوِني  ـْ ُتِحبُّوَف َّللاه ُ َغُفوٌر َرِحيـٌ )﴿َُْل ِإْف ُكْنُت ـْ َوَّللاه ـْ ُذُنوَبُك ُ َوَيْغِفْر َلُك ـُ َّللاه  (﴾30ُيْحِبْبُك

 ) سورة آؿ عمراف( 

ىذا الدليل الثاني إال أف الدعوة إلى هللا كما قمت قبل قميل فرض عيف وفرض كفاية، فرض عيف في حدود ما 
ف لو درس، فبلف يحضر في الجامع الفبلني تعمـ وفي حدود مف تعمـ كل واحد منكـ مظنة صبلح فيمف حولو فبل

بيف أىمو وأقربائو، ىو ماداـ يطمب العمـ إذًا ىو مظنة عمـ، فيؤالء الذيف حولؾ والذيف يعتقدوف أنؾ تطمب العمـ 
ىؤالء زادؾ إلى هللا وىؤالء الذيف أنت موكل بيـ، لذلؾ الدعوة إلى هللا فرض عيف عمى كل مسمـ في حدود ما 

 مف يعمـ أما حينما قاؿ هللا عز وجل:يعمـ وفي حدود 

ـْ ُأمهٌة َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيْوَف َعِف اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئؾَ  ـُ اْلُمْفِمُحوَف ) ﴿َوْلَتُكْف ِمْنُك  (﴾004ُى

 ( سورة آؿ عمراف ( 

يعني التبحر في العمـ ومعرفة الدليل التفصيمي ورد ولتكف منكـ أمة، أؼ ىذه الدعوة التي ىي فرض كفاية، 
الشبيات، ىذه فرض كفاية إذا قاـ بيا البعض سقطت عف الكل، وأرجو هللا سبحانو وتعالى أف تنطمقوا مف ىذا 
الدرس إلى جمسة أسبوعية مع أوالدؾ مع جيرانؾ، مع مف تحب، مع مف يموذ بؾ، أو مع خاصة نفسؾ عميؾ 

بوعية محورىا آية قرآنية أو حديث شريف، أو قصة عف صحابي، أو موضوع فقيي، أو بخاصة نفسؾ، جمسة أس
تبلوة قرآف أو حفع قرآف، ىذه الجمسة المتكررة تجعمؾ تنطمق بالعمـ وتتعمـ وترسخ، وتبيف، وتوضح، أما إذا سئمت 

د حيف تجد أنؾ دعوت يشحف ذىنؾ، وتتفتق عبقريتؾ فإذا بعد حيف تجد أف أناسًا عديديف اىتدوا عمى يديؾ، بع
 إلى هللا بشكل أو بآخر، فبل تضف أييا األخ الكريـ عمى نفسؾ بخير عظيـ.

وكل إنساف إذا تولى إنساف، أنا لي مبلحظة قمتيا كثيرًا، ىذا المسجد أال يستطيع أحدكـ أف ُيآخي واحد فقط مف 
ف رواد ىذا المػسجد اتخذ أخ، مػػا معنى آخيتو ؟ أؼ تفقدت أحوالو، إف مر  ف أصابو خير ىنأتو، وا  ض عدتو وا 

ف سألؾ عف  ف طمب منؾ شيء أعطيتو، وا  ف استقرضؾ أقرضتو، وا  ف استعانؾ أعنتو، وا  أصابتو مصيبة عزيتو، وا 
ذا غاب عف الدرس تفقدتو يعني ال تقدر شعور األخ إذا غاب درس واتصموا بو نحف  شيء أجبتو، ىذا األخ، وا 
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أتألـ أشد األلـ مف إنساف غاب شير ما أحد تفقده، ال نعرؼ، وأشعر مف قمقوف عميؾ معنى ىذا أنو ميـ، أنا 
 خبلؿ عتابي ليـ بألـ أنو شيريف في الفراش ما أحد طرؽ بابي أيف مكانتي في الجامع ؟ ليس لي مكانة إطبلقًا.

ابحثيا، لو أنا ألح عميكـ بإلحاح كل أخ منكـ يآخي أخ، إذا غاب تتفقده يوجد مشكمة انقل لي إياىا، لو قضية 
سؤاؿ أجبو ما تمكنت كمف مف يجيبو، أصابو خير ىنأتو، جاءه مولود قدمت لو ىدية سافر ودعتو، قدـ مف سفر 
استقبمتو، واحد إذا كانت ىمتؾ أعمى اثنيف، ىمتؾ أعمى ثبلثة، أعمى أربعة، أعمى خمسة، عشرة ىذا العمـ 

ات متينة، أخوة صادقة، معاونة، مآثرة، تضحية، ىذا الصالح، الحقيقة ليس درس العمـ أنو سمعنا ومشينا، عبلق
مجمس العمـ فإف أردت أف يرضى هللا عنؾ فآخي أخًا في هللا، ىذا فعمو النبي في المدينة قاؿ ألصػػحابو تآخيا 
اثنيِف اثنيف، يكوف لؾ أخ في هللا تتفقده ويتفقدؾ، تعينو ويعينؾ، تقرضو ويقرضؾ، تسألو ويسألؾ، تأخذ بيده 

بيدؾ، تقيل عثرتو ويقيل عثرتؾ، تدخل عمى قمبو السرور ويدخل عمى قمبؾ السرور، وما أجمل الحياة مع  ويأخذ
 أخ في هللا ليس في الدنيا أثمف مف أخ في هللا.

 يا أييا األخوة الكراـ:

ال  أنت حينما تتصل بإخوانؾ وترعاىـ وتتفقد أحواليـ، وتمقي عميو بعض ما عممؾ هللا، دعوت إلى هللا وأنت
تدرؼ، وىذه دعوة ذكية، ال تحتاج إلى ضجيج وال إلى صخب، وال إلى مشكبلت دعوة لطيفة، ترػ المؤمف كل 
مف حولو يحبو، كل مف حولو يستمعوف إليو يقتفوف أثره، ينيموف مف عممو، يتأثروف بكبلمو، فكف عممًا، أولياء 

 أمتي إذا رؤوا ذكر هللا بيـ، وربنا عز وجل شكور.

نساف أب رحيـ لو ابف غاب عف البيت ولػػـ يعد، األب واألـ إذا غاب االبف عف البيت ولـ يعد شيء ال ما قولؾ بإ
يحتمل، يعني ألـ مستمر، قمب في حرقة، فاألب لو ابف يحبو حبًا جمًا وخرج ولـ يعد أسبوع أسبوعيف شير 

ف يناـ ؟ قمق ال يحتمل أحد شيريف، وال يعرؼ يا ترػ في السجف؟ متشرد في الطرقات ؟ يا ترػ مريض ؟ أي
أصدقاء ىذا األب رأػ ابنو في مكاف، فأخذه، وأطعمو، وألبسو وأصمح ذات بينو، وجاء بو إلى أبيو تائبًا راجعًا، 
قد يقوؿ ىذا األب عممت معي عمبًل ال أنساه حتى الموت، إذا كاف أب عادؼ لو ابف شارد أرجعتو لو، إذا كاف 

حرؼ أقنعتو، وىذبتو، وحممتو عمى االستقامة، وجعمتو يتوب إلى هللا ماذا فعمت عبد شارد، عبد ضاؿ، فاسق، من
أنت مع هللا ؟ ما معنى قولو عز وجل إنو شكور ؟ يعني يشكرؾ ألف الخمق كميـ عياؿ هللا وأحبيـ إلى هللا أنفعيـ 

مل عمى اإلطبلؽ، وكل لعيالو فمذلؾ اإلنساف لو تأمل عمل الدعوة إلى هللا لوجده صنعة األنبياء وىو أعظـ ع
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واحد منكـ بإمكانو أف يكوف داعية أقوؿ لكـ شيء أبمغ مف ذلؾ ىل يوجد بيت ال يوجد بو بنات ؟ مف جاءتو 
 بنتاف فأحسف تربيتيما فأنا كفيمو في الجنة، قالوا وواحدة، قاؿ وواحدة.

إذا رباىا، وىذبيا، وأكرميا إلى أف يعني كل واحد إذا عنده بنات ابنتو وحدىا يمكف أف تكوف طريقًا لو إلى الجنة 
 يزوجيا أو يموت عنيا فيو في الجنة.

أرجو هللا سبحانو وتعالى أف يأخذ ىذا الدرس منكـ مأخذًا عمميًا وأف ينقمب إلى جمسة مع مف يموذ بكـ، مع 
، فبلف، خاصة أنفسكـ، يعني أياـ يقوؿ لي فبلف، وفبلف، وفبلف هللا عز وجل أكرمني وجاءوا معي إلى الدرس

وفبلف، وفبلف صاروا مف إخواننا، ىذا عمل عظيـ، يعني كل إنساف غيور عمى مف حولو إذا ذاؽ طعمًا طيبًا 
 يشتيي مف يحب، فأنت إذا أردت أف يحبؾ هللا فأحب لمناس ما تحب لنفسؾ.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : النصف مف شعباف 027 - 068الدرس )

 15-12-1996لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -ف شرح الحديث الشري

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف ، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف ، الميـ ال عمـ لنا إال ما 
انفعنا بما عممتنا و زدنا عممًا ، و أرنا الحق حقًا و عممتنا ، إنؾ أنت العميـ الحكيـ ، الميـ عممنا ما ينفعنا و 

ارزقنا اتباعو ، و أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو ، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ، و أدخمنا 
 برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف.

 ارتباط العبادات الشعائرية بالعبادات التعاممية :

ثر في ىذه األياـ األسئمة حوؿ شعباف ، وحوؿ النصف مف شعباف ، وحوؿ صياـ النصف أييا األخوة الكراـ ؛ تك
مف شعباف ، وحوؿ رجب قبميا ، وحوؿ اإلسراء والمعراج ، جميل جدًا أف يسأؿ اإلنساف عف شؤوف دينو ، وعف 

د أف أضع بيف تفاصيل العبادات ، ولكف قبل أف أمضي بالحديث عف شعباف وىو محور الدرس إف شاء هللا ، أري
 أيديكـ ىذه الحقيقة .

البد لممسمـ الصادؽ والمخمص مف سمـ أولويات ، الشيء المبلحع أف العبادات نوعاف ، عبادات شعائرية 
كالصياـ ، والصبلة ، والحج ، وعبادات تعاممية كالصدؽ ، واألمانة ، وغض البصر ، والعفة ، والمروءة ، وعدـ 

نجاز الوعد، و وفاء العيد ، ىذه عبادات تعاممية ، وقد ذكرت لكـ مف البيتاف والكذب ، واإلنصاؼ ،  والعدؿ ، وا 
قبل كثيرًا أنو ال تصح العبادات الشعائرية ما لـ تكف العبادات التعاممية ، ألف ىذا الديف منيج ، وحقوؽ العباد 

وكنت سابقًا أضرب ىذا  كما تعمموف مبنية عمى المشاححة ، بينما حقوؽ هللا عز وجل مبنية عمى المسامحة ،
المثل ليتضح لكـ الفرؽ الكبير بيف أداء العبادات التعاممية وبيف أداء العبادات الشعائرية ، يمكف أف نمثل 
العبادات الشعائرية بالعاـ الدراسي ؛ فيو محاضرات ودروس ومخابر ووظائف يومية ومذاكرات شفيية وأعماؿ 

لكف في آخر العاـ الدراسي فحصًا عامًا لكل ىذه المواد ، ماذا في كتابية وأعماؿ عممية ودراسات وأعماؿ ، 
الفحص ؟ طاولة ، و ورقة بيضاء ، ومراقب ، فأداء االمتحاف يشبو العبادة الشعائرية ، مف يستفيد مف ىذه 
عة الساعات الثبلث ؟ الذؼ أمضى العاـ الدراسي في مواظبة عمى الدروس ، وفي حفع ليا ، ومذاكرة ليا ، ومتاب
ليا ، ومناقشة ، ىذا الطالب أسعد لحظات حياتو ساعات االمتحاف ، ألف كل عممِو سيصبو في ىذا االمتحاف ، 
وسينجح ، وسيتألق ، ويعمو في نظر الناس ، أما إذا كاف الطالب لـ يقرأ أية كممة أثناء العاـ الدراسي ، ولـ 
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، ولـ يبذؿ جيدًا في فيـ الحقائق ، فمو دخل إلى قا عة االمتحاف كما يدخل جميع الطبلب ، وجمس بأدب يداـو
جـ ، ومعو أقبلـ رائعة ، ومعو كل وسائل الراحة مف حبة أسبريف، إلى كل شيء ميسر ، لكنو لـ يقرأ شيئًا 
 إطبلقًا ال يستفيد إطبلقًا مف ىذا االمتحاف ، بل سيكوف ىذا االمتحاف مشيرًا إليو باإلخفاؽ . 

 شعائرية ال تصح إال إذا صحت العبادات التعاممية .أعود وأقوؿ : العبادات ال

 دليل أف العبادات الشعائرية َّل تصح إَّل إذا صحت العبادات التعاممية :

نحف اتفقنا سابقًا أف كل شيء ينبغي أف يكوف لو دليل ، والمؤمف الصادؽ الواعي ال يقبل شيئًا ببل دليل ، وال 
يف الدليل يا أستاذ أف العبادات الشعائرية ال تصح إال إذا صحت يرفض شيئًا ببل دليل ، لو سألني أحدكـ أ

 العبادات التعاممية ؟ أقوؿ : الزكاة ، قاؿ تعالى : 

ََْومًا َفاِسِقيَف﴾ ـْ  ـْ ُكْنُت ُك ـْ ِإنه  ﴿َُْل َأْنِفُقوا َطْوعًا َأْو َكْرىًا َلْف ُيَتَقبهَل ِمْنُك

 [53] سورة التوبة : 

 صحيح : الحج ، ورد في الحديث ال

 )) مف حج بماؿ حراـ فقاؿ : لبيؾ الميـ لبيؾ ، َاؿ هللا لو : َّل لبيؾ وَّل سعديؾ وحجؾ مردود عميؾ((

 ]األصبياني في الترغيب عف أسمـ مولى عمر بف الخطاب [

 الصياـ : عف أبي ىريرة رضي هللا عنو قاؿ : قاؿ رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

 وِر والعَمَل ِبِو، َفميَس ِ حاجة ِفي َأف َيَدَع َطَعاَمُو وَشَراَبُو(()) َمف لـ َيَدْع َوَؿ الزُّ 

 ]البخارؼ وأبو داود والترمذؼ عف أبي ىريرة [

 الزكاة والصياـ والحج ، الصبلة ، قاؿ تعالى : 

اَلَة َتْنَيى عَ  اَلَة ِإفه الصه ـِ الصه َِ ـُ ﴿ اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَؾ ِمَف اْلِكَتاِب َوَأ ُ َيْعَم ِف اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر َّللاهِ َأْكَبُر َوَّللاه
 َما َتْصَنُعوَف ﴾

 [45] سورة العنكبوت : 
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فالذؼ ال تنياه صبلتو عف الفحشاء والمنكر ما حقق مف الصبلة ىدفيا ، إذًا العبادات الشعائرية ال تصح وال تقبل 
أكبر دليل قوؿ سيدنا جعفر عندما سألو النجاشي عف اإلسبلـ فقاؿ لو : كنا إال إذا صحت العبادات التعاممية ، و 

" نعبد األصناـ ، ونؤتي  قومًا أىل جاىمية ، اآلف نصغي إلى تعريف اإلسبلـ مف صحابي جميل جميل :
ا إلى هللا ، ونقطع األرحاـ .... حتى بعث هللا فينا رجبًل نعرؼ أمانتو ، وصدقو ، وعفافو ، ونسبو ، فدعانالفواحش

، لحديث ، وصمة الرحـ، وحسف الجوارلنوحده، ونخمع ما كاف يعبد آباؤنا مف الحجارة ، واألوثاف ، وأمرنا بصدؽ ا
 والكف حف المحاـر والدماء ".

 التعريف كاف تعريف أخبلؽ ، ىذه العبادة التعاممية فإف صحْت صحت العبادة الشعائرية .

 ف :النوافل ليست مقياسًا لتقوى اإلنسا

يبدو أف العبادة التعاممية ال تكمف شيئًا ، بسيطة ، لذلؾ في شير شعباف و رجب و رمضاف يأتيؾ وابل مف 
األسئمة حوؿ مشروعية صياـ النصف مف شعباف ، أؼ إذا اإلنساف غير مطبق ألصوؿ الديف وألركاف اإلسبلـ 

سآتي بعد قميل إلى أحكاـ شعباف ، ولكف لماذا يتعمق ىذا التعمق الشديد بصياـ النصف مف شعباف وىو سنة ؟ و 
 أنا أريد التوازف ؛ يوجد سمـ أولويات .

مرة في بعض الدروس أخ كريـ ، لو قريب في بمد غربي بعيد ، أراد أف يرسل لو بعض الدروس المصورة في 
نظر فوجد الطاووسية ، فوضع آلة صغيرة في السدة ليصور الدرس مع الصوت ويرسمو إلى أمريكا ، يوجد إنساف 

ىذه اآللة فقاؿ : ىذا منكر ، وبالغ في المـو والتعنيف ، قاؿ لي بعض المصميف مرة ثانية ومرة ثالثة ، قمت لو : 
ما قولؾ بصور متحركة ؟ قاؿ : أشد حرمًة ، متحركة ممونة أشّد حرمًة ، متحركة ممونة وموضوع الصورة امرأة 

معظـ الناس في البيوت كل يـو ، فيذه تتوافق مع مزاجو ومع  شبو عارية ، قاؿ : أشد حرمًة ، ىذا ما يشاىده
 رغباتو يغفميا ، والذؼ ال يتوافق مع مزاجو ينكره ، أنا ال أريد أف أقوؿ اآلف حوؿ حرمة التصوير . 

ِتِو َتَماِِيَل  َفَقاَؿ : َسِمْعُت َعْبَد َّللاهِ )) عف مسمـ ، َاؿ : ُكنها َم ََ َمْسُروٍؽ ِفي َداِر َيَساِر ْبِف ُنَمْيٍر َفَرَأى ِفي ُصفه
روف ((  ََاَؿ : َسمَعت النبيه ملسو هيلع هللا ىلص : يقوؿ ِإفه أشد الناس عذابًا عند هللا يـو القيامة الُمَصوِّ

 ]مسند الحميدؼ عف عبد هللا بف مسعود [
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قت مف زوجيا عف طريق ىكذا قاؿ النبي ، وفي المغة المصوريف وليا بحث في المغة طويل ، كـ مف امرأة طم
صورة أجرؼ عمييا تعديل ؟ اآلف التصوير متقدـ جدًا ممكف أف نضع رأس ىذه المرأة عمى جسـ آخر شبو عاٍر 
وتقدـ لزوجيا ، وأنا أريد أف أقوؿ لكـ أسرة محافظة ِجدًا جدًا لكنيا غنية ِجدًا جدًا ، أرادت أف تقيـ عرسًا في فندؽ 

بد مف أال يكوف موجود رجااًل وكل الخدـ مف النساء ، حتى عمى األبواب ، وقد كبير ، وكانت التشديدات أنو ال
وضعت تأكيدات كبيرة جدًا أف رجبًل واحدًا لف يكوف في ىذه القاعة ، بل إف كل مف يدخل إلييا مف النساء ثـ 

يات وىف بأبيى زينة ، اكتشف أف القاعة مراقبة تمفزيونيًا وأف خمسة رجاؿ يشاىدوف ىؤالء النساء الكاسيات العار 
فطوبى لمف وسعتو السنة ولـ تستيوه البدعة ، ليس موضوع الدرس اآلف عف التصوير ىذا موضوع آخر ، لكف 
أقوؿ : ال يمكف أف نتساىل أف يشاىد اإلنساف المسمسبلت الساقطة ، والمحطات األجنبية عف طريق ىذه 

أو بعقد قراف ، أنا ال أعطي حكمًا اآلف ولكف مفارقة الصحوف ثـ ينكر صورة أخذت بشكل برؼء ، بمجمس عمـ ، 
حادة وتناقضًا مريعًا، فنحف ال نريد أف نجعل مف النوافل مقياسًا لتقوػ اإلنساف ، النبي عميو الصبلة والسبلـ وىو 

كانوا في سفر وفي شير رمضاف ، بعض أصحابو أفطر وأخذ بالرخصة ،  -ودققوا في ىذا  -مع أصحابو 
و صاـ وأخذ بالعزيمة ، فبل الذيف صاموا أنكروا عمى الذيف أفطروا ، وال الذيف أفطروا أنكروا عمى وبعض أصحاب

الذيف صاموا ، لكف تروؼ بعض الروايات أف اليـو كاف يومًا حارًا جدًا ، وقد بمغ الجيد مف أصحاب النبي مبمغًا 
خدموا أخوانيـ الصائميف ، فما كاف مف رسوؿ ال يطاؽ ، فقاـ المفطروف ، و أوقدوا النار ، وطبخوا الطعاـ ، و 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال أف قاؿ : 

ـَ َأْكَُِرَنا ِظاًل الهِذي ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ : ُكنها َم ََ النهِبيِّ َصمهى َّللاه ُ َعْنُو  َيْسَتِظلُّ ِبِكَساِئِو َوَأمها الهِذيَف  ))َعْف َأَنٍس َرِضي َّللاه
ـْ َيْعَمُموا َشْيًئا َوَأمها الهِذيَف َأْفَطُروا َفَبَعُِوا الرَِّكاَب َواْمَتَيُنوا َوَعاَلُجوا َفَقاَؿ النهِبيُّ َص َصاُموا  ـَ : َفَم ُ َعَمْيِو َوَسمه مهى َّللاه

 َذَىَب اْلُمْفِطُروَف اْلَيْوـَ ِباْلْجر ((

 ] البخارؼ عف أنس [

عمل طويل ، وعنده بعد العمل الطويل أعماؿ كثيرة جدًا ، ينجز في عمى موضوع صياـ النفل ؛ إنساف عنده 
اليـو عشريف عمبًل ، ىذا إذا أفطر يتقوػ عمى إنجاز ىذه األعماؿ كميا ، أما إذا صاـ يومًا واحدًا فسيضطر أف 

مرتاح ال  يقبع في البيت ، وال يستطيع أف يتابع ، فقضية صياـ النفل ال أحد يتدخل بيا إطبلقًا ، رجل متقاعد
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يوجد عنده شيء نقوؿ لو : يجب أف تصـو كل األياـ التي أفطرتيا ، ويوجد رجل عنده أعماؿ كثيرة جدًا ، لو أنو 
صاـ تعطمت كل أعمالو لو أف يفطر ، فبل الذؼ يصـو ينكر عمى الذؼ أفطر ، وال الذؼ يفطر ينكر عمى الذؼ 

تدخموا بيا ، ىذه بينؾ وبيف هللا ، ألـ تصـ يـو الخامس يصـو ، ىكذا كاف أصحاب النبي ، قضايا النوافل ال ت
 عشر مف شعباف ؟ يحرجؾ ، وهللا لـ أصـ ، فيقوؿ لو : أصمحؾ هللا . 

 سمـ اْلولويات :

أييا األخوة : رمضاف فرض ، أما النوافل فكل إنساف لو ظروفو الخاصة ، والنبي قاؿ :" ال تحمروا الوجوه "، ترػ 
وجد أمر إليي مطبق فيو ، وكميـ صائموف في الخامس عشر مف شعباف ، وهللا الصياـ جميل بيتًا متفمتًا ، ال ي
 لكف ىذا التفمت !! 

امرأة تمشي في الطريق كما خمقيا هللا ، تمبس الثياب الضيقة ، وتبرز كل خطوط جسميا وىي صائمة في 
ئع جدًا ولكف ال يتناسب صياـ الخامس عشر مف شعباف ، الصياـ مستحب ال نستطيع أال نصـو ، الصياـ را

 النفل مع ىذا الخروج .

صاحب معمل يريد أف يروج بضاعتو ، يعمل إعبلنًا بأجيزة التمفزيوف فتاة شبو عارية ، يعمف عف بضاعتو وىو 
براءة األطفاؿ في عينيو ، أما إذا يـو نفل فتراه صائمًا ، وهللا رجل التقيت بو ، قاؿ : أستاذ عندنا مطعـ خمس 

ـ يباع فيو الخمر ، ولكف شريكي يريد ىذا، إف شاء هللا في رقبتو ، أنا ليس لي عبلقة ، فقمت لو : أال تقبض نجو 
 األرباح كل سنة ؟ قاؿ : نعـ ولكف أنا ما طمبت منو . 

نحف ال نريد شخصية خرافية تتمسؾ بأشياء وتسيو عف أشياء ، قمت أوؿ الدرس: أريد سمـ أولويات ، طاعة هللا 
ل في البيع والشراء ، في الحديث يجب أف تكوف في الدرجة األولى ، واإلنساف كبلمو مف عممو ، كسب عز وج

مالو ، إنفاؽ مالو ، رجل لو مظير ديني ولو جامع ينتمي إليو ، عمل مشروعًا سكنيًا ، والمشروع مستحيل أف يتـ 
خذ النصف الثاني حسب العقد ، فأجابوه ألسباب قاىرة ، فأخذ نصف ثمف البيوت وقاؿ : اعمموا حفريات حتى نأ

: لكف ال يوجد أمل ، المحضر لف يعمر ، فقاؿ ليـ : اآلف ىاتوا الماؿ ، أخذ الماؿ وىرب بو ، واآلف كل الناس 
ليـ معو ىذا الماؿ ، ولو مظير ديني يحضر في المساجد ، مشكمة الناس عندما يكفروف بالديف مف ىؤالء 

درجة أما المعامبلت ففي أسفل درجة ، ترؾ دانق مف حراـ خير مف ثمانيف حجة  النماذج ، الشعائر في أعمى
 بعد حجة اإلسبلـ . 

امرأة تممؾ بيتًا في الشاـ ، مؤجر بسبعيف ليرة سورية ، ثمنو اثنا عشر مميونًا ، فعمت المستحيل كي تستعيد ثمف 
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يأخذه منيا بسبعمائة ألف ليرة فقط ، ربع ىذا البيت ، أقسـ لي شخص قريب أف ساكف ىذا البيت استطاع أف 
بأساليب مف الخداع ، والمراوغة ، والمماطمة، والتخويف وتمّمؾ البيت ، وىو مف رواد المساجد يصمي ، ىذا الذؼ 
نفاؽ الماؿ ال يتقي هللا عز وجل فيذه الشعائر ال تقدـ  يكفر الناس بالديف ، اإلنساف عندما يكوف بكسب الماؿ وا 

يانًا تجد أف صبلتو وحجو وصيامو عند هللا غير مقبولة ، ألنو يأكل الماؿ الحراـ ، ويحتاؿ عمى وال تؤخر ، وأح
الناس ، ويغشيـ في بيعيـ وشرائيـ ، فنحف ال نريد مسممًا فمكموريًا ، كبلبية بيضاء يـو الجمعة ، معطر ، لكف 

 مالو بالحراـ ، نحف نريد مسممًا طاىرًا .

يو فخامة تفوؽ كل فخامة ، قاؿ لي مرة : أنا عممي قذر ، سبحاف هللا ! بعد أياـ أعرؼ رجبًل ، مركز عممو ف
اضطررت أف أجرؼ إصبلحات في سيارتي ، رأيت رجبًل مؤمنًا ، يرتدؼ ثيابًا ليس ليا لوف مف شحـ إلى فحـ إلى 

لكبلـ : إف ىذا طيف ، وانبطح تحت المركبة ، وفؾ الجياز وأصمحو وأخذ أجرة معتدلة ، فكاف في نفسي ىذا ا
العمل نظيف ، قد يكوف عممؾ بالوحل ، والشحـ ، متعب تحت المطر ، وفي أياـ البرد القارس ، ومع ذلؾ عممؾ 
نظيف وشريف ، وىناؾ أعماؿ فخامة ما بعدىا فخامة ، دور الميو ، ودور القمار والمبلىي ، فخامة البناء تفوؽ 

مجتمع جنفيص وليس مخمميًا ، المجتمع المؤمف مخممي يوجد فيو  حّد الخياؿ ، وكمو مجتمع مخممي ، وأنا أسميو
 نعومة ، ورقة ، وأدب . فمذلؾ موضوع الدرس اليـو األولويات.

ات الحادة بيف أخالؽ المسمميف و أعماليـ :  المفاَر

 جميل جدًا أف تصـو في شعباف ورجب ، ولكف األجمل مف ىذا أف تكوف قائمًا عمى حدود هللا عز وجل ، أف
يجدؾ هللا حيث أمرؾ ، وأف يفتقدؾ حيث نياؾ ، ليس الولي الذؼ يطير في اليواء ، وال الذؼ يمشي عمى وجو 

 الماء ، ولكف الولي كل الولي الذؼ يتقي هللا ، قاؿ تعالى : 

ـْ َيْحَزُنوَف ﴾ ـْ َوََّل ُى  ﴿ َأََّل ِإفه َأْوِلَياَء َّللاهِ ََّل َخْوٌؼ َعَمْيِي

 [62] سورة يونس : 

حف نريد إسبلمًا يجذب الناس إليؾ ، نريد ورعًا ، سيدنا أبو حنيفة النعماف كاف يقف مع رجل في ظل بيت قاؿ ن
ني أكره أف  لو : تنحى عف ىذا الظل إلى الشمس ، قاؿ لو : لماذا ؟ قاؿ لو: ألف ىذا البيت مرىوف عندؼ وا 

مخمط ، لفت نظرؼ في ىذه األياـ المفارقات أنتفع بظمو ، ىذا الورع ، وركعتاف مف ورع خير مف ألف ركعة مف 
الحادة ، مولد أقيـ في مسبح مختمط ، والذيف ألقوا الكممات أثنوا عمى صاحب ىذا الحفل الكريـ مف أسرة عريقة 
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إلى أسرة عرفت بالتقوػ والصبلح . . . والمسبح مختمط ، ىذه ىي مفارقات المسمميف ، عرس أقيـ في فندؽ 
وكل المعاصي ارتكبت في ىذا العرس مف تكشف لمعورات ، ومف شرب لمخمور ، ومف جمبت لو الراقصات ، 

أعماؿ ال ترضي هللا عز وجل ، وكل ىذه األعماؿ نشرت بالصحف ، بصور جميمة وممونة ، أما عمى بطاقات 
 الدعوة فالطيبوف لمطيبات . 

شير شعباف ، ال نريد نحف إنسانًا متفمتًا ىذه المفارقات الحادة ، ال نريد نحف إنسانًا متفمتًا ويسأؿ عف صياـ 
 ويبحث عف عبادة شعائرية ليس في أدائيا صعوبة إطبلقًا ، قاؿ تعالى: 

ـِ اآْلَِخِر َوَجاَىدَ  ـِ َكَمْف َآَمَف ِباَّللهِ َواْلَيْو ـْ ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَرا ْسَتُووَف ِفي َسِبيِل َّللاهِ ََّل يَ  ﴿ َأَجَعْمُت
ُ ََّل َيْيِدي اْلَقْوـَ الظهاِلِميَف ﴾  ِعْنَد َّللاهِ َوَّللاه

 [19] سورة التوبة: 

ربما كانت معرفة هللا وطاعتو والوقوؼ عند حدوده أمرًا يحتاج إلى جياد ، وربما كاف أداء بعض العبادات 
 الشعائرية أمرًا ال يقتضي إال جيدًا بسيطًا وسمعًة كبيرة . 

سممة أف عائشة رضي هللا عنيا حدِتو َالت : لـ يكف النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يصـو شيرًا أكِر مف شعباف ، فإنو  ))عف أبي
كاف يصـو شعباف كمهو ، وكاف يقوؿ : ُخُذوا مف العمل ما تطيقوف ، فإف هللا َّل َيَملُّ حتى َتممُّوا ، وأحبُّ الصالة 

ف ََمهت ، وكاف ِإذا صمهى صالة داـو عمييا ((ِإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما دوو   ـَ عميو واِ 

 ] متفق عميو عف عائشة [

 مف لـ يكف لو ورع يصده عف معصية هللا إذا خال لـ يعبأ هللا بشيء مف عممو :

قمل أخواننا الكراـ أنا أريد أف أؤكد ، أنا ما قصدت أبدًا أف أقمل مف قيمة الصياـ في شعباف ، ما أردت ابدًا أف أ
 مف قيمة نوافل العبادات بالعكس . 
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ب إل ََاَؿ رسوَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إف هللا َاؿ : مف عادى لي َوِلّيا فقد آَذنُتو بحرب ، وما تقره يه )) عف أبي ىريرة َاؿ : 
حتى ُأِحبهُو ، فإذا أحببُتُو عبدي بشيء أحبه إليه ِمْف أداِء ما افترضُت عميو ، وَّل يزاؿ عبدي يتقرهب إليه بالنوافل 

ف  ُكنُت سمَعو الذي يسم َ بو، وبصَره الذي يبصر بو ، ويده التي يبطش بيا ، ورجمو التي يمشي بيا ، وا 
دُت عف شيء أنا فاعمو ، ترّددي عف نفس المؤمف ، يكره  ف اسَتَعاَذ بي أَعْذُتو ، وما ترده سأَلني أْعَطيُتو، وا 

 (( الموت وأنا أكره َمساَءَتو

 ]البخارؼ عف أبي ىريرة [

أنا ما أردت أف أقمل مف قيمة أداء النوافل في ىذه األشير الفضيمة ، لكف لفت نظرؼ أف إنسانًا متفمتًا غير 
منضبط ال بكسب مالو ، وال بإنفاؽ مالو ، وال بمظير زوجتو وأوالده، وال بنقاء بيتو مف كل جياز يفسد الحائط 

ا اإلنساف المتفمت مف كل قيد الذؼ ال يرعى قيدًا مف قيود الديف ، ال يشغمو شيء فضبًل عف اإلنساف ، مثل ىذ
إال أف يسأؿ عف صياـ النوافل ، ىناؾ أولويات ؛ مثبًل : ممكف تركب سيارة ويكوف محرؾ السيارة محروقًا 

ارة ، المحرؾ محروؽ، والسيارة واقفة وتقيـ النكير بسبب أف المرآة و البرغي ضائع ؟ ال تعرؼ األولويات في السي
ممكف أف يأتي إنساف إلى مستشفى يعاني مف أزمة قمبية خطيرة ، ربما مات بعد دقائق ، وترػ أظافره طويمة 
تنسى قمبو وتقص لو أظافره ممكف ؟ يكوف في العقل مشكمة ، ممكف أف تنسى دساـ قمبو المغمق وتنظر إلى 

رتكبوف األشياء التي ال ترضي هللا ، ويدققوف في الجزئيات أظافره أنيـ يحتاجوف إلى قص ؟ ىكذا بعض الناس ي
 ونوافل العبادات مف جية ترفعيـ في نظر الناس ، وربما ينتزع إعجاب الناس بيا .

يوجد أشخاص ال يوجد عنده مانع أف يشرب الخمر ، وأف يزني ، وكمما فتحت محفظتو يوجد مصحف ، رجل 
نو شيئًا ، ىذه الشخصيات يجب أف تكوف معراًة ، أؼ اإلسبلـ أعمق ورع ، المصحف ال يفارقو وىو ال يطبق م

مف ذلؾ ، قمت لكـ : ركعتاف مف ورع خير مف ألف ركعة مف مخمط ، مف لـ يكف لو ورع يصده عف معصية هللا 
 إذا خبل لـ يعبأ هللا بشيء مف عممو . 

ونوع درجة أولى الكيمو بخمس ليرات ، حدثني أخ : إنساف يبيع الخضار ، نوع درجة خامسة الكيمو بميرتيف ، 
ويوجد عميو ازدحاـ شديد ، جاء شخص يصمي مؤل أربعة أخماس الكيس مف النوع الجيد ووضع نصف كيمو مف 
النوع السيئ ، وأعطاه اثنتي عشرة ليرة ، كاف تعميقي أنو كاف عميو أف يضع عباداتو الجوفاء في الحاوية ، ممكف 

قير ؟ صار الغش ليس مف البائع بل مف المشترؼ ، وىذه حالة نادرة ، المشترؼ أف يسرؽ مف ىذا البائع الف
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 غشاش ، نحف نريد إسبلمًا متوازنًا ، إسبلمًا متماسكًا ، ال نريد تناقضًا نريد وضوحًا .

 الديف نقل و أخطر ما في النقل صحتو :

 ويقوؿ عميو الصبلة والسبلـ : 

 هللا َّل َيَملُّ حتى تممُّوا وأحبُّ الصالة ِإلى ))ُخُذوا مف العمل َما ُتِطيُقوَف فإفه 
ف ََمهت ، وكاف ِإذا صمهى صالة داـو عمييا ((  النبي ملسو هيلع هللا ىلص : ما ُدوِوـَ عميو ، واِ 

 ] متفق عميو عف عائشة [

، وأجرينا كنت أنا بمقاء مف أياـ ، رجل مندفع قاؿ لي : أبو حنيفة النعماف قرأ سبعيف ألف ختمة في حياتو 
، ال يشرب وال يناـ وال يعمل شيئاً إحصاء إذا اإلنساف قرأ ىذه الختمات يجب أف يعيش مئة وتسعيف سنة ال يأكل و 

يوجد مبالغات كبيرة جدًا ، يوجد قصة قرأتيا مرة وأحجمت عف روايتيا سنوات عدة غير معقولة ، الذؼ جاء مف 
طاب رضي هللا عنو ، وصل المدينة ليبًل ، قاؿ : كرىت أف أذربيجاف رسوؿ العامل في أذربيجاف لعمر بف الخ

أطرؽ باب أمير المؤمنيف ليبًل فدخمت إلى المسجد ، طبعًا ال يوجد ضوء ، سمعت رجبًل يبكي ويقوؿ : يا رب 
ىل قبمت توبتي فأىنئ نفسي أـ رددتيا فأعزييا ؟ قاؿ لو : مف أنت يرحمؾ هللا ؟ قاؿ : أنا عمر ، قاؿ : يا 

إني إف نمت  -وىكذا الرواية قرأتيا  -هللا أال تناـ الميل ؟ ىو كره أف يطرؽ بابو ليبًل لئبل يوقظو ، قاؿ لو سبحاف 
ف نمت نيارؼ أضعت رعيتي ، ىذه القصة وهللا أحجمت عف إلقائيا عمى الناس  ليمي أضعت نفسي أماـ ربي ، وا 

ف أعواـ عدة إلى أف عثرت عمى رواية كما يمي : قاؿ لو :" إني  إف نمت ليمي كمو أضعت نفسي أماـ ربي ، وا 
نمت نيارؼ أضعت رعيتي " ىذا معقوؿ ؛ إف نمت ليمي كمو ، ألف هللا عز وجل أمر النبي أف يقـو بعض الميل 
ما أمره أف يقـو الميل كمو ، يقوؿ لؾ : ىذا الفقيو مدة أربعيف سنة صمى الفجر بوضوء العشاء ، ليس معقواًل . 

ذا كنت واقعيًا ألف إنساف ال تد عيـ يناموا ليمتيف متتابعتيف يختل توازنيـ ، النـو رحمة ، دائمًا كف واقعيًا ، وا 
 كبلمؾ مسموع ، أساسًا تعريف العمـ الوصف المطابق لمواقع مع الدليل. 

 ))ُخُذوا مف العمل َما ُتِطيُقوَف فإفه هللا َّل َيَملُّ حتى تممُّوا وأحبُّ الصالة ِإلى
ف ََمهت ، وكاف ِإذا صمهى صالة داـو عمييا ((النبي ملسو هيلع هللا ىلص   : ما ُدوِوـَ عميو ، واِ 

 ] متفق عميو عف عائشة [
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ما دوـو عميو ، مبني لممجيوؿ ، ىذا حديث صحيح ، وكل ىذه األحاديث بالصحاح ، ألف الديف نقل وما داـ 
 الديف نقبًل إف أخطر ما في النقل صحة النقل . 

ـَ َلْيَمًة َفَخَرْجُت َفِإَذا ُىَو ِباْلَبِقي َِ ، فَ ))َعْف َعا ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَلْت : َفَقْدُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َقاَؿ : َأُكْنِت ِئَشَة 
ي َظَنْنُت َأنهَؾ َأَتيْ  ُ َعَمْيِؾ َوَرُسوُلُو ، َُْمُت : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنِّ َت َبْعَض ِنَساِئَؾ َفَقاَؿ ِإفه َّللاهَ َعزه َتَخاِفيَف َأْف َيِحيَف َّللاه

ـِ  ْنَيا َفَيْغِفُر ْلْكََِر ِمْف َعَدِد َشْعِر َغَن َماِء الدُّ ْصِف ِمْف َشْعَباَف ِإَلى السه َكْمٍب َوِفي اْلَباب َعْف َأِبي َوَجله َيْنِزُؿ َلْيَمَة النِّ
ََاَؿ َأُبو ِعيَسى َحِديُث َعائِ  يِق  دِّ اِج و َسِمْعت ُمَحمهًدا َبكٍر الصِّ َشَة َّل َنْعِرُفُو ِإَّل ِمْف َىَذا اْلَوْجِو ِمْف َحِديِث اْلَحجه

ـْ يَ  اُج ْبُف َأْرَطاَة َل ـْ َيْسَم َْ ِمْف ُعْرَوَة َواْلَحجه ََاَؿ َيْحَيى ْبُف َأِبي َكِِيٍر َل ُف َىَذا اْلَحِديَث و  ْسَم َْ ِمْف َيْحَيى ْبِف ُيَضعِّ
 (َأِبي َكِِيٍر(

 ] الترمذؼ عف عائشة [

المرأة ىي المرأة جعميا هللا غيورًة عمى زوجيا ليحبيا زوجيا ، ىذه لصالح الزوج ، أحيانًا الرجاؿ يتأففوف مف غيرة 
نسائيـ عمييـ ، لوال أنيا تغار عميؾ لما أحببتيا ، لكف يوجد حاالت خاصة ىناؾ غيرة مرضية ، وىناؾ غيرة 

أؼ إذا كاف الزوج مبلكًا ، مؤمنًا ، تقيًا ، نقيًا ، ورعًا ، مستقيمًا ، مف بيتو إلى  سوية تتصف بيا كل الزوجات ،
ىذه غيرة مرضية تحتاج إلى مسجده وتأخر ذات ليمة ، مع مف كنت ؟ ما ىذا الكبلـ ؟ ىذه ليست غيرة ، 

 سيدة عائشة قالت : ، تحتاج إلى طبيب ، وىناؾ بعض النساء كذلؾ ، أما كل امرأة فتحب زوجيا ، ىذه المعالجة

ـَ َلْيَمًة َفَخَرْجُت َفِإَذا ُىَو ِباْلَبِقي َِ ، َفَقاَؿ : َأُكنْ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ُ ))َفَقْدُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ِت َتَخاِفيَف َأْف َيِحيَف َّللاه
ي َظَنْنُت َأنهَؾ أَ   َتْيَت َبْعَض ِنَساِئَؾ ((َعَمْيِؾ َوَرُسوُلُو ، َُْمُت : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنِّ

 ] الترمذؼ عف عائشة [

 كانت غيورة رضي هللا عنيا . 

ْنَيا َفَيْغِفُر ْلْكَِ  َماِء الدُّ ْصِف ِمْف َشْعَباَف ِإَلى السه ـِ َكْمٍب َر مِ ))َفَقاَؿ ِإفه َّللاهَ َعزه َوَجله َيْنِزُؿ َلْيَمَة النِّ  ((ْف َعَدِد َشْعِر َغَن

 ئشة [] الترمذؼ عف عا

 أؼ يـو مغفرة ، يـو رحمة ىكذا قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ . 
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ُيوِر َما َتُصوـُ ِمْف  ـْ َأَرَؾ َتُصوـُ َشْيًرا ِمَف الشُّ ََاَؿ : َُْمُت : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َل ََاَؿ : ))عف ُأَساَمُة ْبُف َزْيٍد  َشْعَباَف ، 
َف َرَجٍب َوَرَمَضاَف َوُىَو َشْيٌر ُتْرَف َُ ِفيِو اْلْعَماُؿ ِإَلى َربِّ اْلَعاَلِميَف َفُأِحبُّ َأْف ُيْرَف ََ َذِلَؾ َشْيٌر َيْغُفُل النهاُس َعْنُو َبيْ 

ـٌ ((  َعَمِمي َوَأَنا َصاِئ

 ]النسائي عف ُأَساَمُة ْبُف َزْيٍد[

 خصائص شير شعباف :

فكاف يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ : " مف خصائص ىذا الشير الفضيل أف ترفع فيو األعماؿ إلى هللا عز وجل ، 
 أنا أحب أف يرفع عممي وأنا صائـ ". 

ـَ : ِإَذا َكاَنْت َلْيَمُة ا ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ :  ْصِف ِمْف َشْعَباَف )) َعْف َعِميِّ ْبِف َأِبي َطاِلٍب  لنِّ
ْنَيا َفَيُقوُؿ : َأَّل ِمْف ُمْسَتْغِفٍر ِلي َفُقوُموا َلْيَمَيا َوُصوُموا َنَياَرىَ  ْمِس ِإَلى َسَماِء الدُّ َ َيْنِزُؿ ِفيَيا ِلُغُروِب الشه ا ، َفِإفه َّللاه

 ُر ((َفَأْغِفَر َلُو ؟ َأَّل ُمْسَتْرِزٌؽ َفَأْرُزََُو ؟ َأَّل ُمْبَتًمى َفُأَعاِفَيُو؟ َأَّل َكَذا َأَّل َكَذا َحتهى َيْطُم ََ اْلَفجْ 

 بار مكة لمفاكيي َعْف َعِميِّ ْبِف َأِبي َطاِلٍب []أخ

 ىذا الحديث أيضًا في الصحاح . 

َ َلَيطهِم َُ ِفي ََاَؿ : ِإفه َّللاه ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ْصِف ِمْف  ))َعْف َأِبي ُموَسى اْلْشَعِريِّ َعْف َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َلْيَمِة النِّ
 ي َِ َخْمِقِو ِإَّل ِلُمْشِرٍؾ َأْو ُمَشاِحٍف ((َشْعَباَف َفَيْغِفُر ِلَجمِ 

 ]ابف ماجو َعْف أبي موسى األشعرؼ[

 قاؿ تعالى : 

ًِْما َعِظيًما ﴾﴿ ِإفه َّللاهَ ََّل َيْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَف َذِلَؾ ِلَمْف َيَشاُء َوَمْف ُيْشِرْؾ ِباَّللهِ َفَقِد ا  ْفَتَرى ِإ

 [ 84ساء: ] سورة الن

أنا قمت مرة : ىذه اآلية الكريمة مرت مرات في القرآف عديدة ، وقد تمتبس عمى بعض الناس ، أواًل أوليا 
المفسروف كما يمي : إف هللا ال يغفر أف يشرؾ بو ما لـ يتب ، فإذا تاب غفر لو كل شيء ، ىذه اآلية معناىا إذا 

ـ وحسف إسبلمو فإذا تاب يغفر هللا لو ذنب الشرؾ ، مع أف مات مشركًا ، أما إذا رجل كاف مشركًا وتاب وأسم
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 الشرؾ كما قاؿ هللا عز وجل : 

ـٌ َعِظيـٌ﴾ ْرَؾ َلُظْم ََاَؿ ُلْقَماُف َِّلْبِنِو َوُىَو َيِعُظُو َيا ُبَنيه ََّل ُتْشِرْؾ ِباَّللهِ ِإفه الشِّ ْذ   ﴿َواِ 

 [13]سورة لقماف : 

حمب مبمغ كبير جدًا ، وعد أف يقبضو الساعة الثانية عشرة يـو السبت ، مرة وضحت ىذه اآلية أف إنسانًا لو في 
ركب القطار الساعة السادسة والقطار بخمس ساعات يكوف في حمب ، يمكف أف يرتكب راكب ىذا القطار عددًا 
ر كبيرًا مف األغبلط ، يمكف أف يقطع درجة أولى وأف يركب درجة ثالثة بالخطأ ، يمكف أف يركب مع أناس غي
ميذبيف ، ينزعج أشّد االنزعاج ، يمكف أف يتموػ مف الجوع وقد غاب عنو أف في القطار قاطرة مطعـ ، ممكف أف 
يركب عكس اتجاه القطار فيصاب بالدوار ، مع كل ىذه األخطاء القطار في طريقو إلى حمب وسيصل إلى ىناؾ 

، ىذا ليس لو حّل ، ولو كانت المركبة فخمة وسيقبض ىذا المبمغ ، أما ىناؾ خطأ ال يغفر أف تركب قطار درعا 
جدًا ، والمقاعد وثيرة ، والقاطرة مدفأة ، والطعاـ نفيسًا ، ولكف يسير عكس االتجاه . فاإلنساف وىو مؤمف وىو 
موحد يغمط ، وهللا غفور رحيـ ، أما أف يتجو إلى غير هللا ، إذا اتجيت إلى هللا كل شيء يغفر ، أما إذا اتجيت 

ه فاألعماؿ الصالحة ال تقبل ألف فييا شركًا ، إذا كنت متجيًا إلى هللا األغبلط تغفر والذنوب تغفر ، أما إلى غير 
 إذا اتجيت إلى غير هللا بعمل عظيـ فبل يغفر ألف ىذا العمل البسو الشرؾ. 

ل عميو والعمل القمب المشترؾ ال أقب -في الحديث القدسي  -يقوؿ هللا تعالى : أنا أغنى األغنياء عف الشرؾ 
 المشترؾ ال أقبمو . 

َ َلَيطهِم َُ ِفي ََاَؿ : ِإفه َّللاه ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ْصِف ِمْف  ))َعْف َأِبي ُموَسى اْلْشَعِريِّ َعْف َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َلْيَمِة النِّ
 (َشْعَباَف َفَيْغِفُر ِلَجِمي َِ َخْمِقِو ِإَّل ِلُمْشِرٍؾ َأْو ُمَشاِحٍف (

 ]ابف ماجو َعْف أبي موسى األشعرؼ[
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 فضل صياـ اَّلِنيف والخميس و الصياـ في شعباف :

 و : 

ـَ َيْسُرُد َحتهى  ـَ َيُصوـُ اْليها ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ : َكاَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ُيَقاَؿ َّل ُيْفِطُر ، َوُيْفِطُر ))عف ُأَساَمُة ْبُف َزْيٍد 
ـَ  ـْ َيُكْف يَ اْليها َّل َصاَمُيَما َوَل ُصوـُ ِمْف َشْيٍر َحتهى َّل َيَكاَد َأْف َيُصوـَ ِإَّل َيْوَمْيِف ِمَف اْلُجُمَعِة ِإْف َكاَنا ِفي ِصَياِمِو ، َواِ 

ُيوِر َما َيُصوـُ ِمْف َشْعَباَف ، َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنهَؾ َتُصوـُ َّل َتَكاُد َأْف ُتْفطِ  َر َوُتْفِطَر َحتهى َّل َتَكاَد َأْف ِمَف الشُّ
ََاَؿ : َُْمُت : َيْوـُ اَّل  ََاَؿ : َأيُّ َيْوَمْيِف ،  َّل ُصْمَتُيَما ،  َنْيِف َوَيْوـُ َتُصوـَ ِإَّل َيْوَمْيِف ِإْف َدَخال ِفي ِصَياِمَؾ َواِ  ِْ

ََاَؿ : َذاِنَؾ َيْوَماِف ُتْعَرُض ِفيِيَما اْلْعَماُؿ َعَمى رَ  ـٌ ، اْلَخِميِس ،  بِّ اْلَعاَلِميَف َوُأِحبُّ َأْف ُيْعَرَض َعَمِمي َوَأَنا َصاِئ
ََاَؿ َذاَؾ َشْيٌر َيْغُفُل النه  ُيوِر َما َتُصوـُ ِمْف َشْعَباَف  ـْ َأَرَؾ َتُصوـُ ِمْف َشْيٍر ِمَف الشُّ اُس َعْنُو َبْيَف ََاَؿ: َُْمُت : َوَل

ـٌ ((َرَجٍب َوَرَمَضاَف َوُىَو َشْيٌر ُيْرَف َُ فِ   يِو اْلْعَماُؿ ِإَلى َربِّ اْلَعاَلِميَف َفُأِحبُّ َأْف ُيْرَف ََ َعَمِمي َوَأَنا َصاِئ

 ]النسائي عف ُأَساَمُة ْبُف َزْيٍد[

 -ألنو مشرع صمى هللا عميو و سمـ . األجساـ أنواع يوجد إنساف إذا صاـ يومًا مف دوف صياـ سابق والحق 
عميو بأياـ الصيف يـو واحد  كاف -يألفو الناس جميعًا ، نظاـ موحد سبحاف هللا الصياـ في رمضاف رحمة 

 . كشير

ْوَمْيِف ِإْف َدَخال ِفي ))...َفُقْمُت : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنهَؾ َتُصوـُ َّل َتَكاُد َأْف ُتْفِطَر َوُتْفِطَر َحتهى َّل َتَكاَد َأْف َتُصوـَ ِإَّل يَ 
َّل ُصْمَتُيَما ، ََاؿَ  ََاَؿ : َذاِنَؾ َيْوَماِف ُتْعَرُض  ِصَياِمَؾ َواِ  َنْيِف َوَيْوـُ اْلَخِميِس ،  ِْ ََاَؿ : َُْمُت : َيْوـُ اَّل : َأيُّ َيْوَمْيِف ، 

ـْ َأَرؾَ  ََاَؿ : َُْمُت : َوَل ـٌ ،  َشْيٍر  َتُصوـُ ِمْف ِفيِيَما اْلْعَماُؿ َعَمى َربِّ اْلَعاَلِميَف َوُأِحبُّ َأْف ُيْعَرَض َعَمِمي َوَأَنا َصاِئ
ََاَؿ : َذاَؾ َشْيٌر َيْغُفُل النهاُس َعْنُو َبْيَف َرَجٍب َوَرَمَضاَف َوُىَو شَ  ُيوِر َما َتُصوـُ ِمْف َشْعَباَف ،  ْيٌر ُيْرَف َُ ِفيِو ِمَف الشُّ

ـٌ ((  اْلْعَماُؿ ِإَلى َربِّ اْلَعاَلِميَف َفُأِحبُّ َأْف ُيْرَف ََ َعَمِمي َوَأَنا َصاِئ

 عف فضل صياـ االثنيف والخميس ، وعف فضل الصياـ في شعباف .  ىذا الحديث أيضاً 

ـِ َحتهى َيُكوَف َرَمَضاُف(( ْو ْصُف ِمْف َشْعَباَف َفَأْمِسُكوا َعِف الصه  )) ِإَذا َكاَف النِّ

 ]مستخرج أبي عوانة عف أبي ىريرة[
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ضوع ثاف ، أما إذا أراد أف يصوـ ليكوف لرمضاف بيجة ، أؼ إذا اإلنساف ألف أف يصـو صومًا متتابعًا فيذا مو 
بعد النصف مف شعباف أوؿ مرة فبل ، األولى أال يصـو ، إذا كاف ىناؾ تتابع تابع ، أما أف تبدأ الصياـ بعد 

 النصف مف شعباف النفل فيذا مما نيى عنو النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

 تطبيق منيج هللا بأكممو :

عف الحديث عف فضل شعباف ، والصياـ فيو ، وكيف أف األعماؿ ترفع  أعيد وأقوؿ : أريد مف ىذا الدرس فضبلً 
ال المشرؾ ، لكف أردت  إلى هللا ، وكيف أف هللا سبحانو وتعالى ينزؿ إلى السماء الدنيا فيغفر لخمقو إال المشاحف وا 

، األولى أف مف ىذا الدرس أف يكوف عند كل أخ مؤمف سمـ أولويات ، فبل يفعل شيئًا ويترؾ شيئًا أكبر منو 
 تطبق المنيج بأكممو ، فجميل جدًا أف تصـو النوافل واألجمل مف ىذا أف تكوف قائمًا بكل الفرائض ، لذلؾ : 

))وما تقرهب إليه عبدي بشيء أحبه إليه ِمْف أداِء ما افترضُت عميو ، وَّل يزاؿ عبدي يتقرهب إليه بالنوافل حتى 
مَعو الذي يسم َ بو ، وبصَره الذي يبصر بو ، ويده التي يبطش بيا ، ورجمو التي ُأِحبهُو ، فإذا أحببُتُو ُكنُت س

دُت عف شيء أنا فاعمو ، ترّددي عف نفس  ف اسَتَعاَذ بي أَعْذُتو ، وما ترده ف سأَلني أْعَطيُتو ، وا  يمشي بيا ، وا 
 المؤمف ، يكره الموت وأنا أكره َمساَءَتو ((

 ]البخارؼ عف أبي ىريرة [

ـَ : مف يأخذ مف ُأمهتي َخْمِس ِخصاٍؿ َفَيْعَملُ ))َعْف  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ :   ِبِيفه َأْو َأِبي ُىَرْيَرَة 
ُىفه  ََاَؿ : َفَأَخَذ ِبَيِدي َفَعده ََاَؿ َُْمُت : َأَنا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ،  ََاَؿ : اتهِق اْلَمَحاِرـَ َتُكْف  ُيَعمُِّمُيفه َمْف َيْعَمُل ِبِيفه  ـه  ِفيَيا ، ُِ

ُ َلَؾ َتُكْف َأْغَنى النهاِس َوَأْحِسْف ِإَلى َجاِرَؾ َتُكْف ُمْؤِمًنا َوَأِحبه  ـَ َّللاه  ِلمنهاِس َما ُتِحبُّ َأْعَبَد النهاِس َواْرَض ِبَما َََس
ِحَؾ فَ  ِحِؾ ُتِميُت اْلَقْمَب ((ِلَنْفِسَؾ َتُكْف ُمْسِمًما َوَّل ُتْكِِِر الضه َِْرَة الضه  ِإفه َك

 ]أحمد عف أبي ىريرة[

اتقاء المعاصي قبل كل شيء ، أداء الفرائض أيضًا قبل كل شيء ، بعد اتقاء المعاصي وأداء الفرائض لؾ أف 
ى الحجر تصـو ما تشاء ، ولؾ أف تفعل مف النوافل ما تشاء ، أما أف تفعل نافمًة ففي الحج مثبًل تراه ىجـ عم

األسود ، وقد ضرب ىذا بيده ، وىذا بصدره ، وىذا رفسو برجمو ، ويريد أف يقبل الحجر ، تصوروا أبًا جالسًا مع 
أوالده ، جاء ابف عاؽ دفع أوؿ أخ ، وضرب الثاني ، ورفس الثالث ، ويريد أف يقبل يد أبيو ، ىل يرضى عنو 

بأداء سنة ، لؾ أف تشير بيدؾ مف بعيد ، لذلؾ نحف  بيذا العمل ؟ يوجد جيل كبير ، يرتكب محرمات ليقـو
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بحاجة لمفقو ، اآلف برمضاف إكرامًا لشير رمضاف المبارؾ أكمموا أنتـ ، كل شيء ساقط في رمضاف إكرامًا ليذا 
 الشير ، ىذا واقع المسمميف . 

َِمهٍة ((  )) ولف ُيْغَمَب اِنا َعَشَر ألفا ِمْف 

  بف عباس[]أبو داود والترمذؼ عف عبد هللا

ىذا السبب مميار ومئتا مميوف ليست كممتيـ ىي العميا تكفي ىذه الكممة ، ألنو إذا عصاني مف يعرفني سمطت 
 عميو مف ال يعرفني . 

 النوافل سبب لمحبة هللا و اجتناب نواىيو :

، بل إف هللا عز  محور الدرس جميل جدًا ؛ أف تصـو في شعباف ، وأف تصـو كل النوافل ، وأف ترقى بيا إلى هللا
 وجل جعل مف ىذه النوافل سببًا لمحبتو . 

ُب إِ  َب ِإَليه َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبه ِإَليه ِممها اْفَتَرْضُت َعَمْيِو ، َوَما َيَزاُؿ َعْبِدي َيَتَقره َليه ِبالنهَواِفِل َحتهى ُأِحبهُو ، ))َوَما َتَقره
 (( َفِإَذا َأْحَبْبُتُو ُكْنُت َسْمَعوُ 

ىذا ال شؾ فيو ، أما اعتراضي فعمى إنساف تارؾ الفرائض ، وتارؾ األصوؿ، ومرتكب المعاصي واآلثاـ ، وال 
، ال يحتمل ، ىذه المفارقة الحادة يشغمو شيء في ىذه األياـ إال السؤاؿ عف أحقية الصياـ في شعباف ، ىذا شيء

زينة قد وقع مف السيارة ، ونتألـ أشّد األلـ ألف قمبو توقف ونقص أظافره !! المحرؾ محروؽ ونبحث عف قضيب 
ىذا القضيب وقع منيا ، البد مف سمـ أولويات تعرؼ ما ىو جوىر الديف ، مرة قمت : ىذا الراعي الذؼ سألو 

ىذه القصة معروفة -سيدنا عمر : بعني ىذه الشاة وخذ ثمنيا ؟ قاؿ : ليست لي ، فقاؿ لو : قل لصاحبيا ماتت 
ىذا الراعي وضع يده عمى جوىر الديف ولو فاتو عمـ غزير ، وضع يده عمى جوىر  -ات المرات وأنا قمتيا مئ

 الديف إذا قمت : إني أخاؼ هللا رب العالميف ال أفعل ىذا ، ىذا الذؼ يريده هللا منؾ .

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : اإلستعداد لشير رمضاف 027 - 069الدرس )

 22-12-1996لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -يث متفرقة أحاد -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف ، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف ، الميـ ال عمـ لنا إال ما 
ا عممتنا و زدنػا عممًا و أرنا الحق حقًا و ارزقنا عممتنا ، إنؾ أنت العميـ الحكيـ ، الميـ عممنا ما ينفعنا وانفعنا بم

إتباعو ، و أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو ، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ، و أدخمنا برحمتؾ 
 في عبادؾ الصالحيف . 

 تمييد .

موضوع الدرس عف شير الصياـ أييا األخوة الكراـ ؛ مع أنو بقي لشير الصـو أقل مف أسبوعيف أردت أف يكوف 
والسبب كما قمت في درس سابق في غير ىذا المسجد إف أردت أف تكوف في ىذه النقطة بسرعة مائة البد مف أف 
تنطمق قبل ىذه النقطة كي تتصاعد سرعتؾ في ىذا النقطة ، يعني إذا أردت أف يصح صيامؾ مف أوؿ يـو البد 

 ف ، األشياء العظيمة الجميمة يستعد ليا مف وقت طويل .مف أف تستعد ليذا الشير الكريـ منذ اآل

 أواًل : 
ىل تصدؽ أنؾ أماـ فرصة سنوية كي يغفر لؾ كل ذنب اقترفتو في الماضي ، عف أبو ىريرة رضي هللا عنو أف 

 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رقي المنبر فقاؿ : 

ىذا ؟ فقاؿ : إف جبريل ملسو هيلع هللا ىلص َاؿ : رغـ أنف مف دخل )) آميف آميف آميف ، فقيل : يا رسوؿ هللا ما كنت تصن َ 
 عميو رمضاف ِـ لـ يغفر لو ((

 ]أخرجو البزار في مسنده [

 إف لـ يغفر لو فمتى .

لو أف إنسانًا عميو مائة ألف ديف ألشخاص عديديف ، أتيح لو أف تسقط كل ىذه الديوف بمقاء واحد مع إنساف ، 
ىذه الديوف تسقط أال تحرص عمى ىذا المقاء ؟ إف كانت ديوف ألشخاص وكاف ىناؾ  إف التقيت مع فبلف كل
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 فرصة كي يزاح عنؾ كل ىذه الديوف أال تحرص عمى ىذا المقاء .

 نحف بعد أسبوع وأكثر أماـ فرصة كي يغفر لنا كل ذنب ، لقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ :

ـَ :  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوؿُ   َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ ِمْف َذْنِبِو (( ـَ َرَمَضاَف ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُو َما َتَقده  )) َمْف َصا

 ] أخرجو البخارؼ [

ُو َقاَؿ أال تحب أف الماضي كمو أف تسامح بو ، أف تغفر لؾ كل ذنوب الماضي ، عف أبي ُىَرْيَرَة َرِضي َّللاَُّ َعنْ 
ـَ َيُقوُؿ :   َسِمْعُت النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـِ َوَلَدْتُو ُأمُُّو (( ـْ َيْفُسْق َرَج ََ َكَيْو ـْ َيْرُفْث َوَل ِ َفَم  )) َمْف َحجه َّللِه

 ] أخرجو البخارؼ ومسمـ [

 صفحة جديدة في رمضاف ، أو الحج فرصة والصياـ فرصة ، ونحف مع ىذه الفرصة ، بإمكانؾ أف تفتح مع هللا
بإمكانؾ أف تفتح مع هللا صفحة جديدة في شواؿ ، إذا صمت رمضاف إيمانًا واحتسابًا غفر هللا لؾ ما تقدـ مف 
 ذنبؾ .

 ىذا أوؿ شيء يشجع .

 ثانيًا : 

 الشيء الثاني مف منا يحب المصيبة ؟ 

 مف منا يحب أف يعذب ؟ 

 مف منا يحب أف يفتقر ؟ 

 أف يمرض ؟ مف منا يحب 

 مف منا يحب أف يياف ؟ 
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عندما كاف سيدنا معاذ رديف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وىذا الحديث البارحة سألني أخ عمى الياتف قاؿ أريد حديثًا أضعو في 
إمساكية وسأخصص لو أكبر مساحة قمت لو أميمني ، راجعت األحاديث وجدت ىذا الحديث خير حديث يكتب 

 ف .عمى إمساكية رمضا

ـَ َعَمى ِحَماٍر ُيَقاُؿ لَ   ُو ُعَفْيٌر ، َفَقاَؿ : َعْف ُمَعاٍذ َرِضي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ : ُكْنُت ِرْدَؼ النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََاَؿ َفِإفه َحقه َّللاهِ  )) َيا ُمَعاُذ َىْل َتْدِري َحقه َّللاهِ َعَمى ِعَباِدِه َوَما َحقُّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاهِ ، َُْمتُ  ـُ ،  ُ َوَرُسوُلُو َأْعَم : َّللاه
َب َمْف َّل ُيشْ  ِرُؾ ِبِو َشْيًئا ، َفُقْمُت : َيا َعَمى اْلِعَباِد َأْف َيْعُبُدوُه َوَّل ُيْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا َوَحقه اْلِعَباِد َعَمى َّللاهِ َأْف َّل ُيَعذِّ

رُ  ـْ َفَيتهِكُموا (( َرُسوَؿ َّللاهِ َأَفال ُأَبشِّ ْرُى ََاَؿ : َّل ُتَبشِّ  ِبِو النهاَس ، 

 ] أخرجو البخارؼ ومسمـ والترمذؼ [

 ونحف عمى أبواب شير عبادة مف أفضل الشيور ، إذًا ىناؾ فرصتاف :

فرصة أف يغفر لؾ كل ذنب سابق ، أف تفتح مع هللا صفحة جديدة ، أف تسقط كل الديوف ، أف تسوػ كل 
 تغفر كل الذنوب . الحسابات ، أف

ومع فرصة أخرػ أنؾ إذا عبدت هللا وحده العبادة التي أرادىا هللا عز وجل فمف يعذبؾ هللا ، وىذه أكبر أمنية 
لئلنساف ، أف يعيش سميمًا معافى في بدنو ، آمنًا في سربو ، عنده قوت يومو ، أف يكوف لو مأوًػ يأوؼ إليو ، 

عينو ، فمذلؾ نحف أماـ فرصة ، فرصة أف تطوػ كل أعمالنا السابقة وأف وزوجة ترضيو ، وأوالد أبرار ىـ قرة 
تغفر، وأف نفتح مع هللا صفحة جديدة ، ومع فرصة أف يضمف هللا لنا أف ال يعذبنا ألننا نقبل عمى عبادتو في ىذا 

 الشير . 

 تقوية اإلرادة .

لمسمميف ىناؾ مشكمة وىي أف الحق ىذا شيء والشيء اآلخر الذؼ أريد أف يكوف واضحًا لديكـ ، في وسط ا
معروؼ والحق بيف ، والباطل بيف ، الحبلؿ بيف والحراـ بيف فما ليؤالء الناس يقعوف في الحراـ وتضعف نفوسيـ 
عف أف يأكموا الحبلؿ بعضيـ يعزوا ذلؾ إلى ضعف اإلرادة ، وهللا هلالج لج ىو المربي ، ىو الذؼ يربينا في رمضاف 

، هللا هلالج لج ينيانا في رمضاف عف الطعاـ والشراب ، والطعاـ والشراب مباح ، بربكـ في اإلفطار  تتقوػ إرادتنا السبب
لو أف إنسانًا شرب كأس مف الشاؼ مع قطعة مف الجبف ماذا فعل ؟ ىل فعل شيئًا ىل يشعر بوخز الضمير ، 
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جبف مع الخبز ؟ ال ، هللا هلالج لج  ىل يشعر بخجل إذا وقف بيف يدؼ هللا عز وجل ، ألنو شرب كأس ماء وأكل قطعة
يمنعنا في رمضاف عف أف نأكل الطعاـ الذؼ خمقو لنا ، يمنعنا عف أف نشرب ، يمنعنا عف أف نمتقي بمف أحميا 
لنا ، ال طعاـ وال شراب ، ما الذؼ يحصل أنت أييا المؤمف تدع الطعاـ والشراب ، فؤلف تدع الغيبة والنميمة ، 

تاف ، وألف تدع قوؿ الزور ، أكل أمواؿ الناس بالباطل أولى ، تتوازف أبدًا أف تدع الطعاـ وألف تدع الكذب والبي
 والشراب وتكذب ، أف تدع الطعاـ والشراب وتغتاب ، أف تدع الطعاـ والشراب وتأكل أمواؿ الناس بالباطل .

 فربنا سبحانو وتعالى نياؾ عف المباحات كي تقوػ إرادتؾ عمى فعل الطاعات . 

ب لكـ مثبًل بسيطًا ، حينما نمضي ثبلثيف يومًا في صبلة التراويح كل يـو عشريف ركعة في أوؿ أياـ العيد أضر 
حينما تصمي العشاء تراه خفيفًا جدًا أربع ركعات ، اثنيف سنة ، ثبلثة وتر ، انتيت الصبلة ، أما في رمضاف 

الصبلة سيمة جدًا بعد رمضاف ، ألف هللا ساعة الصبلة عشريف ركعة الصبلة و وتر وسنة وفرض ، فمذلؾ تجد 
ألزمؾ أف تصمي التراويح ، تجد مف السيل جدًا أف تستقيـ عمى أمر هللا ألف هللا منعؾ مف المباحات ، إذًا كأف 
رمضاف شير تقوػ فيو اإلرادة ، شير وهللا ىو المربي يربيؾ عمى ترؾ المباحات ، فؤلف تدع المباحات مف باب 

عمى هللا أكثر ، المسمميف يتورعوف في رمضاف عمى إطبلؽ البصر في رمضاف يقوؿ لؾ أنا  أولى ، وال أتألى
ال الصياـ ليس لو معنى ، ربنا عز وجل عودؾ بشير أف تغض بصرؾ وفي ىذا الشير أف تضبط  صائـ وا 
تيقظت لسانؾ وفي ىذا الشير أف تقرأ القرآف، وفي ىذا الشير أف تصمي الفجر في مسجد ألنو يوجد سحور اس

لتتناوؿ طعاـ السحور والفجر أذف والجامع قريب والميل في رمضاف كالنيار ، فتأتي إلى المسجد وتصمي في 
 جماعة ، عودؾ أف تصمي في جماعة لعمؾ تعتاد عمى الصبلة في جماعة طواؿ العاـ .

ما أرادنا أبدًا أف نصعد أمرؾ أف تدع المباحات لعمؾ تتعود عمى ترؾ المحرمات طواؿ أشير العاـ ، يعني ىو هللا 
 في رمضاف ثـ نعود إلى ما كنا عميو ىذا الشاعر الذؼ قاؿ :

 رمضاف ولى ىاتيا يا ساقي مشتاقًة تسعى إلى مشتاؽِ 

 ىذا الشاعر ما فيـ حكمة الصياـ ، ىذا كالناقة عقميا أىميا ثـ أطمقوىا فبل تدرؼ لما عقمت ولما أطمقت .

 رمضاف َفزة نوعية لممؤمف .

األخوة الكراـ ؛ أحيانًا يوجد رسـ بياني يوضح األمور ، رمضاف لممؤمف درج يقفز قفزة نوعية في رمضاف أييا 
ويستمر عمى ىذه القفزة وذاؾ المستوػ طواؿ العاـ إلى رمضاف الثاني يقفز ويستمر ، يقفز ويستمر ، فيو يتابع 

نًا ممكف إنساف يأخذ شيادة عميا بأربع الترقي ، كل عاـ يوجد شير يسمونيا بعض الناس دورة مكثفة ، أحيا
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سنوات ، أحيانًا تجرؼ بعض الجامعات دورة مكثفة يعني اثني عشر ساعة تدريس في اليـو وكل يـو ويـو الجمعة 
ومحاضرات ووسائل معينة وأطروحات في ستة أشير يمكف أف تأخذ مف العمـو ما تأخذه في سنتيف ،  تدريس ، 

 بدية مكثفة .رمضاف أييا األخوة دورة تع

الذؼ أرجوه والذؼ أتمناه عمى أخوتنا رواد ىذا المسجد وطبلب العمـ الشرعي فيو أف يجعموا مف ىذا الشير شير 
عبادة كما أراد هللا ، الناس فعموا العكس ، شير رمضاف شير والئـ ، شير سيرات حتى السحور ، شير إحياء 

شير استجماـ ، شير عبلقات كثيفة جدًا ، ىو شير عند هللا  الميالي في المسامرات واألحاديث وكأف ىذا الشير
ىو شير عبادة ، شير عزلة ، شير انكفاء عمى الذات ، شير تبلوة قرآف ، شير قياـ الميل ، شير مبلزمة 
المساجد، فاإلنساف في ىذا الشير ، كما قمت قبل قميل لماذا جعمت ىذا الدرس قبل عشرة أياـ مف بدء الصياـ ؟ 

أف نييء أنفسنا ، يعني القضايا الكبرػ ال تحل في رمضاف ، القضايا التي فييا مشاحنة وفييا أخذ ورد  مف أجل
حميا اآلف أو أجميا لما بعد رمضاف ، اجعل ىذه الشير شير عبادة خالصًا ، رتب برنامج ، أياـ اإلنساف قمت 

في المياجريف ، يركب سيارتو وينزؿ مف لكـ سابقًا يقوؿ لؾ يوجد بائع في الميداف يبيع فوؿ طيب وىو ساكف 
المياجريف إلى الميداف ليشترؼ كيمييف فوؿ ، يعني الفوؿ أغمى عميؾ مف دينؾ ، أياـ أقرب مسجد ، مدىامتاف هللا 
نساف  أكبر ، قاؿ رجل لئلماـ أطمت الصبلة ، قاؿ لو : كممة واحدة ، فقاؿ لو : مدىامتيف في ركعة واحدة ، وا 

مسجد يسمع جزء وكما قاؿ اإلماـ الغزالي أفضل قراءة لمقرآف أف تقرأه أو أف تستمع إليو وأنت  يصمي التراويح في
 في الصبلة وفي مسجد واقفًا ، يعني أكمل عبادة .

فإف أتيح لؾ أف تسمع القرآف كمو في رمضاف فما قولؾ ، أييا األخوة يجب أف نبرمج ىذا الشير بما يرضي هللا ، 
كف إذا كاف وليمة والطعاـ طيب مف أجمنا ىذه الكوساية ، ال يوجد استطاعة إلى التراويح ، أنا لست ضد الوالئـ ل

برؾ ، إف شاء هللا نصمييا قبل أف نناـ ، يوجد سمسمة ، أنت معاىد هللا أف تقـو رمضاف ، هللا هلالج لج فرض عمينا 
عف أداء الصبلة في رمضاف ، برمج شير الصياـ ، والنبي الكريـ سف لنا قياميا ، ينبغي أف ال يشغمؾ شيء 

عممؾ ولقاءاتؾ ، وبرمج عبلقاتؾ عمى أف تصمي التراويح في المسجد وأف تختار كما تختار بائع فوؿ مف 
الميداف مف أجل كيمييف فوؿ تدفع بنزيف أربع أمثاؿ ثمف الفوؿ ، ابحث عف مسجد ترتاح في الصبلة فيو ولػو كاف 

 الشير في أعمى درجة .  بعيدًا مف أجل أف تستفيد في ىذا

 فوائد التمر لمصائـ .

الشيء الذؼ أريد أف أقولو لكـ أنا في درس في العاـ الماضي كاف ىناؾ ندوة أجريتيا فتحدثت عف التمر ، 
واإلنساف يكوف تارؾ الطعاـ اثني عشر ساعة وىو جائع وسيأكل ، ولكف لو أنو أكل ثبلثة تمرات ، أنا وهللا في 

لذؼ قبمو والذؼ قبمو ، أوؿ شيء ثبلث تمرات ونصمي المغرب ونجمس لمطعاـ ، اإلنساف رمضاف الماضي وا
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وكأنو في اإلفطار ، ىذه التمرات الثبلثة ىذه تصل مف الفـ إلى الدـ في عشر دقائق ، وىذا مف أغرب خصائص 
د عشر دقائق التمر ، يعني سكر التمر سكر أحادؼ سيل اليضـ فتضع التمرة في فمؾ وانظر إلى الساعة بع

تشعر أنؾ قد شبعت ألف ىذا السكر يصل إلى الدـ ويصل إلى مركز تبميغ الشبع في اإلنساف فإذا أكل ثبلث 
تمرات يجمس إلى الطعاـ وكأنو في اإلفطار ال يوجد جوع كبير ، صار في إقباؿ عمى الطعاـ معتدؿ ، إف أكمت 

أجل أف تتمنى أف يقرأ اإلماـ ضعف ما يقرأ ، وهللا أخوة قميبًل مف أجل التراويح ، مف أجل أف تقف نشيطًا ، مف 
كراـ وكثيروف أكدوا لي أنيـ يتمنوف أف يضاعف اإلماـ قراءتو في رمضاف لشدة السرور ، وىذا السرور يحتاج 
إلى خفة ، إلى جسـ غير مثقل في الطعاـ ، فأكبر عدو لمصائميف وجبة اإلفطار ، ىذه تعيقو عف عبادتو ، ىذه 

، تاف ، ىذه تجعمو ينصرؼ عف المسجديبرؾ ، ىذه تجعمو يصمي التراويح في البيت ثماني ركعات ومدىامتجعمو 
فوجبة اإلفطار ميمة جدًا يجب أف تختار إفطارًا خفيفًا ، ويجب أف تأكل التمر والتمر متواجد والحمد  ، أف 

صبلة التراويح في المسجد ، وأف  تأكل التمر وتصمي المغرب وفق السنة النبوية الشريفة وأف تحرص عمى
 تحرص عمى سماع الدرس بعد الصبلة . 

 رمضاف شير العبادة والمغفرة .

ىذا شير عبادة ، شير قرب ، أياـ اإلنساف يكوف عنده امتحاف يمغي كل عبلقاتو ، يمغي كل السيرات ، كل 
ة إف صح صيامنا غفر هللا لنا ما المواعيد ، النزىات ، يقوؿ لؾ عندؼ امتحاف ، نحف أماـ فرصْة فرصة سنوي

 تقدـ مف ذنبنا ، يعني فرصة أف تفتح مع هللا صفحًة جديدة .

 أييا األخوة : 

ـَ ِمْف َذْنِبِو (( ـَ َرَمَضاَف ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُو َما َتَقده  )) َمْف َصا

 إذًا فرصة . 

بَ   (( )) َحقه اْلِعَباِد َعَمى َّللاهِ َأْف َّل ُيَعذِّ

يوجد معؾ ضمانتاف ، ضمانة مغفرة وضمانة عدـ تعذيب ، وهللا عز وجل ما أرادنا أف نصعد ثـ نيبط ، ىؤالء 
الذيف يفعموف ذلؾ كالتي نقضت غزليا مف بعد قوة أنكاثًا ، يعني ولى رمضاف ، عاد إلى ما كاف عميو مف تفمت 

وتعالى ما أرادنا أف نصـو عمى أف الصياـ عادة مف  أو تسيب ، أو تقصير ، أو إلى ما شابو ذلؾ ، وهللا سبحانو
عاداتنا ، سموؾ صار مألوؼ ال يعني شيئًا ، ألف الفرؽ بيف الطقوس والعبادات فرؽ كبير جدًا ، العبادات في 
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األدياف السماوية ، أما الطقوس في األدياف الوضعية حركات وتمتمات ال تعني شيئًا ، ذكرت البارحة كممة في 
 :  األحمدية

أنو لو أف مدير عاـ في مؤسسة ، أمر موظف أف يركب سيارة إلى حمب وقاؿ لو حينما تصل إلى حمب تركب 
 سيارة أخرػ وتعود بيا إلى دمشق .

 قاؿ لو : لماذا .

 قاؿ لو : ىكذا .

، وال ىذا األمر يتناسب مع مدير شركة ، ببل معنى ، ال تمتقي بأحد ، وال تتصل بأحد ، وال تعطي شيئًا ألحد 
تأخذ مف أحد شيئًا ، انتقل إلى حمب ثـ عد إلى دمشق ، ىذا األمر ال يميق بإنساف عاقل أقل العقل ، فكيف يميق 
ىذا بإلو عظيـ ؟ دع الطعاـ والشراب ، واسير إلى السحور ، وتابع مسمسبلت ، والحفمة إكرامًا لشير رمضاف 

، وىذه الوليمة المختمطة إكرامًا لشير رمضاف المبارؾ ،  المبارؾ ، وىذه المعصية إكرامًا لشير رمضاف المبارؾ
 ىذا الكبلـ ليس مقبوؿ إطبلقًا ، رمضاف ىذا الشير العظيـ صار في الوحل .

حدثني أخ كاف في بمد عربي قاؿ لي كل شيء جيد في اإلعبلف مييء في رمضاف ، الناس يعزفوف عف الصبلة 
ضاف موسـ سياحي ، موسـ معاصي ، موسـ اختبلط ، موسـ في المساجد ليتابعوا ىذه األشياء ، صار رم
 سيرات حتى الفجر ، ليس ىذا ىو الصياـ .

 أييا األخوة ؛ نرجو هللا سبحانو وتعالى أف نصـو كما أراد هللا عز وجل .

 قاؿ بعض العمماء : ىناؾ عالـ بالشريعة ، وىناؾ عالـ بالطريقة ، وىناؾ عالـ بالحقيقة .

لؾ الصياـ أف تمتنع عف الطعاـ والشراب وسائر المفطرات مف طموع الفجر الصادؽ إلى  عالـ الشريعة يقوؿ
 غروب الشمس مع نية ىذا تعريف عالـ الشريعة .

لكف تعريف الصياـ عند عالـ الطريقة يجب أف تضبط لسانؾ ويجب أف تضبط جوارحؾ ويجب أف تضبط بيتؾ ، 
ف أجل أف تقبل عمى هللا في رمضاف ، ىذا عالـ الطريقة ، ىذه ويجب أف تقرأ القرآف ، ويجب أف تصمي القياـ م

 الطريقة التي تحقق فييا الصياـ .
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إذا قاؿ لؾ عالـ الشريعة : الصبلة حركات وسكنات وقراءات تفتتح بالتكبيرة وتنتيي بالتسميـ ىذا تعريف عالـ 
 الشريعة .

 لى : أما عالـ الطريقة يقوؿ لؾ الصبلة ذكر  عز وجل ، قاؿ تعا

اَلَة َتْنَيى َعِف اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَ  اَلَة ِإفه الصه ـِ الصه َِ ـُ ﴿ اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَؾ ِمَف اْلِكَتاِب َوَأ ُ َيْعَم ِذْكُر َّللاهِ َأْكَبُر َوَّللاه
 َما َتْصَنُعوَف ﴾

 [ 45] سورة العنكبوت اآلية : 

 رب ، عالـ الطريقة يقوؿ لؾ الصبلة وعي وعقل ، ألف هللا هلالج لج يقوؿ : عالـ الطريقة يقوؿ لؾ : واسػجد واقت

ـْ ُسَكاَرى َحتهى َتْعَمُموا َما َتُقوُلوَف َوََّل ُجُنباً  اَلَة َوَأْنُت  ِإَّله َعاِبِري َسِبيٍل َحتهى ﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ََّل َتْقَرُبوا الصه
ْف ُكْنُتـْ  ـْ َتِجُدوا َماًء َفَتيَ  َتْغَتِسُموا َواِ  َساَء َفَم ـُ النِّ ـْ ِمَف اْلَغاِئِط َأْو ََّلَمْسُت مهُموا َمْرَضى َأْو َعَمى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُك

َ َكاَف َعُفّوًا َغُفورًا ﴾ ـْ ِإفه َّللاه ـْ َوَأْيِديُك بًا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُك  َصِعيدًا َطيِّ

 [ 43] سورة النساء اآلية : 

 فالذؼ ال يعمـ ما يقوؿ في الصبلة ىو في حكـ السكراف .

ـَ :   عف أبي ُىَرْيَرَة َرِضي َّللاَُّ َعْنُو َيُقوُؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َماِء َوُغمَِّقْت َأْبَواُب َجَينه  َياِطيُف (()) ِإَذا َدَخَل َشْيُر َرَمَضاَف ُفتَِّحْت َأْبَواُب السه  ـَ َوُسْمِسَمِت الشه

أال يسأؿ أحدكـ يا رب لما ال تسمسل ىؤالء الشياطيف طواؿ العاـ ، مرتاح ، وتدعيـ عمينا بعد رمضاف ؟ الجواب 
: إنؾ حينما تطيع هللا عز وجل تسمسميـ أنت ، ما قاؿ سمسميـ هللا ، وسمسمت الشياطيف ، مف سمسميا ؟ أنت 

 بطاعتؾ  سمسمتيا .

فرضًا حي راقي أخبلقيًا وراقي دينيًا جاء إنساف فتح محل فيو معاصي ، فيو خمر ، فيو شيء مف القمار  لو
واأللعاب ، ىذا المحل بيد مف إغبلقو ؟ بيد أىل الحي إذا امتنعوا عف دخولو يغمق ، أىل الحي ال يحتاجوف إلى 

المحل ، أنتـ بامتناعكـ عف دخولو يغمق ، ىذا  أف يتوسطوا إلى المسؤوليف األخبلؽ واآلداب العامة أف يغمق ىذا
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إغبلؽ حكمي ، حتى يكوف كبلـ النبي منطقي ومنسجـ مع العقل السميـ مف الذؼ يسمسل الشياطيف في رمضاف 
المؤمنوف حينما يتوبوف إلى هللا ويغضوف أبصارىـ ويضبطوف ألسنتيـ ، ويصبروف عمى بعض أذػ الناس ، 

ف ، وحينما يقرؤوف القرآف ىـ باستقامتيـ وأعماليـ الصالحة يبطموف عمل وحينما يحسنوف وحينما يطعمو 
 الشياطيف وكأف الشياطيف مسمسمة .

أياـ يقوؿ لؾ رجل بالمغة الدارجة شيء يربط اليديف ، أؼ أنو ال يستطيع أف يفعل شيئًا ، المؤمف عندما يتوب إلى 
 هللا عز وجل ىو الذؼ سمسل الشياطيف . 

َياِطيُف (( )) ِإَذا َدَخلَ  ـَ َوُسْمِسَمِت الشه َماِء َوُغمَِّقْت َأْبَواُب َجَينه  َشْيُر َرَمَضاَف ُفتَِّحْت َأْبَواُب السه

 اَّلصطفاء.

 الحقيقة يوجد فكرة دقيقة ، هللا اصطفى مكاف ، واصطفى زماف ، واصطفى إنساف .

، واإلقباؿ عمى هللا في ىذا البيت إقباؿ  اصطفى بيت هللا الحراـ ، الصبلة في ىذا البيت تعدؿ مائة ألف صبلة
شديد مكثف ، اصطفى ىذا المكاف لينسحب ىذا االصطفاء عمى كل مكاف ، أنت تأتي بيت هللا الحراـ في الحج 
أو العمرة تصمي صبلة مف نوع آخر ، صبلة فييا إقباؿ ، فييا سرور تشعر بالقرب مف هللا عز وجل ، أراد هللا 

 اف أف ينسحب عمى كل شيور العاـ .حينما اصطفى ىذا المك

واصطفى زمانًا ، اصطفى رمضاف ، واصطفى المكاف لينسحب عمى كل مكاف ، واصطفى ىذا الزماف وهللا أعمـ 
 ليكوف ىذا االصطفاء مسػتمرًا في كل شيور العاـ .

سعد أؼ سعادة أجمل شيء إنساف ألـز نفسو في رمضاف أف يصمي الفجر في جماعة ، وهللا أنا العبد الفقير أ
حينما أرػ أحد أخواف المسجد ألـز نفسو أف يصمي الفجر في جماعة ، يصمي الفجر في جماعة طواؿ العاـ أنت 

 في رمضاف تغض البصر ما أروعؾ لو تسحب ىذه الطاعة عمى كل شيور العاـ .

 لعاـ .أنت في ىذا الشير تضبط جوارحؾ ، هللا عز وجل اصطفى ىذا الشير لينسحب عمى كل شيور ا

 واصطفى النبي الكريـ ، اصطفاه عمى كل الخمق ، صفوتو مف خمقو ليكوف ىذا النموذج مطبق عند كل إنساف .

اصطفى بيت هللا الحراـ ليتسع ىذا االصطفاء إلى كل مكاف ، واصطفى شير رمضاف لينسحب ىذا االصطفاء 
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وف ىذا النموذج متكررًا عند كل إنساف ، ىذه عمى كل شيور العاـ ، واصطفى النبي دمحم عميو الصبلة والسبلـ ليك
 حكمة هللا . 

 أحب اْلعماؿ إلى هللا أدوميا.

أياـ اإلنساف يمـز نفسو ما ال يطيق ، يسمي الناس ىذا اإللزاـ لزـو ما ال يمـز ، أجمل ما مر معي في موضوع 
 الصياـ أف أعرابي :

ِ ُدلَِّني َعَمى َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة رضي هللا عنو َأفَّ أَْعَراِبيِّ  ـَ ، َفَقاَؿ : َيا َرُسوَؿ َّللاَّ ا َجاَء ِإَلى َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 َعَمٍل ِإَذا َعِمْمُتُو َدَخْمُت اْلَجنََّة َقاَؿ : 

ي  الَة اْلَمْكُتوَبَة َوُتَؤدِّ ـُ الصه ََاَؿ : َوالهِذي  -الزهَكاَة اْلَمْفُروَضَة َوَتُصوـُ َرَمَضاَف )) َتْعُبُد َّللاهَ َّل ُتْشِرُؾ ِبِو َشْيًئا َوُتِقي
ـَ : َمْف َسرهُه َأْف  -َنْفِسي ِبَيِدِه َّل َأِزيُد َعَمى َىَذا َشْيًئا َأَبًدا َوَّل َأْنُقُص ِمْنُو َفَممها َولهى  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ النهِبيُّ َصمهى َّللاه

 ْف َأْىِل اْلَجنهِة َفْمَيْنُظْر ِإَلى َىَذا ((َيْنُظَر ِإَلى َرُجٍل مِ 

لذلؾ أحب ما تقرب إليو العباد إلى هللا ما افترض عمييـ ، أحيانًا يخطر عمى باؿ بعض الناس أف يبالغوا في 
الصياـ ، جميل جدًا ، أما حينما يرتكب الموبقات مع ىذه النوافل ، إف هللا ال يقبل نافمة ما ال تؤدػ الفريضة ، 

 ا تقرب المتقربوف إلى هللا تعالى بأحب مما أدوا ما افترضو هللا عمييـ .م

 الشيء الثاني ، إف هللا ال يمل حتى تمموا ، افعموا ما تطيقوف : 

ـَ َيُصوـُ شَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ َيُكِف النهِبيُّ َصمهى َّللاه ََاَلْت َل َِْتُو  ُ َعْنَيا َحده ْيًرا َأْكََِر ِمْف َشْعَباَف )) عف َعاِئَشَة َرِضي َّللاه
الِة َفِإنهُو َكاَف َيُصوـُ َشْعَباَف ُكمهُو َوَكاَف َيُقوُؿ : ُخُذوا ِمَف اْلَعَمِل َما ُتِطيُقوَف َفِإفه َّللاهَ َّل َيَملُّ حَ  تهى َتَممُّوا َوَأَحبُّ الصه

ـَ َما ُدوِوـَ عَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه مهْت َوَكاَف ِإَذا َصمهى َصالًة َداَوـَ َعَمْيَيا ((ِإَلى النهِبيِّ َصمهى َّللاه ْف ََ  َمْيِو َواِ 

ىذا الحديث يعطيؾ الحد األدنى ، أؼ العبادات األساسية ، الصبلة والصـو والحج والزكاة وضبط الجوارح وضبط 
صى ، ىناؾ األعضاء وضبط البيت واإلنفاؽ ، ىذا إذا تـ فأنت مف أىل الجنة ، الحد األدنى ، ىناؾ حد أق

أصحاب اليميف وىناؾ السابقوف السابقوف ، ىناؾ المقتصدوف وىناؾ السابقوف ، ىناؾ المقصروف وىناؾ 
 المقتصدوف وىناؾ السابقوف .
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ـَ َقاَؿ :   َعْف َسْيٍل َرِضي َّللاَُّ َعْنُو َعِف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ُيَقاُؿ َأْيَف )) ِإفه ِفي اْلَجنهِة َباًبا ُيَقا اِئُموَف َيْوـَ اْلِقَياَمِة َّل َيْدُخُل ِمْنُو َأَحٌد َغْيُرُى يهاُف َيْدُخُل ِمْنُو الصه ُؿ َلُو الره
ـْ َيْدُخْل ِمْنُو َأَحٌد (( ـْ َفِإَذا َدَخُموا ُأْغِمَق َفَم اِئُموَف َفَيُقوُموَف َّل َيْدُخُل ِمْنُو َأَحٌد َغْيُرُى  الصه

أيضًا ورد في البخارؼ ، يعني الصائموف ليـ باب يدخموف منو إلى الجنة ىو باب الرياف ، يوجد ىذا الحديث 
، جميًا وحينما تتصل ثماره بمصمحتؾشيء في الموضوع دقيق ، ىو األمر اإلليي حينما اتضحت حكمتو وضوحًا 
، ، الصدؽ منجاة ، الصدؽ فيو عزًا يقل عنصر العبادة فيو ، يعني هللا أمرؾ أف تكوف أمينًا ، أو أف تكوف صادق

الصدؽ فيو شرؼ ، في مكانة عمية ، الصادؽ محتـر بيف الناس ، الصادؽ ال يحتاج أف يحمف األيماف ، الذؼ 
ألف الناس منو الصدؽ ال يستحمفونو ، وال يكذبونو ، الصدؽ واضح جدًا ، األميف األمانة غنًى ، األميف غني 

الناس بو ، يعطونو أمواليـ ليتجر ليـ بو ، األمانة لصالح اإلنساف ، فكمما بالمعنى المادؼ ألنو موثوؽ يثق 
اتضح األمر اإلليي اتضحت حكمتو بجبلء واتصمت منفعتو بؾ شخصيًا أقبمت عميو ببساطة ويسر ألنو في 
عشر  النياية أنت الرابح األوؿ ، أما حينما تكوف في شير تموز أو آب والحرارة تسعة وأربعيف والنيار سبعة

ساعة تدخل إلى البيت الساعة الثالثة ال تشتيي شيئًا إال كأس ماء ، تدخل إلى الحماـ يوجد صنبور ماء مف 
العداد الماء مثل البوظ ال تستطيع أف ترتشف قطرة واحدة ، أنا ماذا أفعل أشرب كأس ماء ، يقوؿ عميو الصبلة 

 والسبلـ في الحديث القدسي :

ـَ : عف أبي ُىَرْيَرَة َرِضي َّللاَُّ    َعْنُو َيُقوُؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ذَ  ـُ ُجنهٌة َواِ  َيا ـَ َفِإنهُو ِلي َوَأَنا َأْجِزي ِبِو َوالصِّ َيا ـَ َلُو ِإَّل الصِّ ُ ُكلُّ َعَمِل اْبِف آَد ـْ َفال )) ََاَؿ َّللاه ـِ َأَحِدُك ا َكاَف َيْوـُ َصْو
ٍد ِبَيِدِه َلُخمُ َيْرُفْث وَ  ـٌ َوالهِذي َنْفُس ُمَحمه ي اْمُرٌؤ َصاِئ ََاَتَمُو َفْمَيُقْل ِإنِّ ـِ َّل َيْصَخْب َفِإْف َسابهُو َأَحٌد َأْو  اِئ ـِ الصه وُؼ َف

ـِ َفْرَحَتاِف َيْفَرُحُيَما ِإَذا َأْفَطَر َفِرَح َوا ِ  اِئ  َذا َلِقَي َربهُو َفِرَح ِبَصْوِمِو ((َأْطَيُب ِعْنَد َّللاهِ ِمْف ِريِح اْلِمْسِؾ ِلمصه

قاؿ األب البنو إياؾ أف تكذب ، فقاؿ االبف : سمعًا وطاعًة يا أبي ، إياؾ أف تتكاسل ، قاؿ االبف : سمعًا 
وطاعًة ، إياؾ أف تيمل أسنانؾ ، قاؿ : سمعًا وطاعًة ، أما االبف جائع جدًا والطعاـ طيب جدًا ، قاؿ لو : ال 

مر غير معقوؿ ، فإذا ابف ذو ثقة كبيرة بوالده يقوؿ سمعًا وطاعًة يا أبي ، أعمى أمر تعبدؼ مف تأكل ، ىذا األ
 يذكره عمى اإلطبلؽ ؟ أف يذبح ابنو سيدنا إبراىيـ ، قاؿ تعالى : 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1190 

ي َأْذَبُحَؾ َفانْ  ـِ َأنِّ ي َأَرى ِفي اْلَمَنا ََاَؿ َيا ُبَنيه ِإنِّ ْعَي  ََاَؿ َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر ﴿ َفَممها َبَمَغ َمَعُو السه ُظْر َماَذا َتَرى 
اِبِريَف ﴾ ُ ِمَف الصه  َسَتِجُدِني ِإْف َشاَء َّللاه

 [102]سورة الصافات اآلية : 

وابنو ليس صغيرًا ، يساعده وىو نبي ، وبمغ معو السعي ، ىذا أعمى أمر تعبدؼ ألنو غير منطقي أب نبي كريـ 
 بي وىو يساعده في الدعوة إلى هللا ، اذبحو ، أعمى توكل توكل سيدنا إبراىيـ قاؿ تعالى : أبو األنبياء ولو ابف ن

ـِ َربهَنا ِلُيِقيُموا الصه  يهِتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَؾ اْلُمَحره ي َأْسَكْنُت ِمْف ُذرِّ اَلَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَف النهاِس ﴿ َربهَنا ِإنِّ
ـْ َيْشُكُروَف ﴾َتيْ  ـْ ِمَف الِهَمَراِت َلَعمهُي ُي ـْ َواْرُزَْ  ِوي ِإَلْيِي

 ]سورة إبراىيـ [

إنساف يسافر يييئ كل شيء كل مف حوؿ البيت يمبوف طمبات البيت ويوجد طعاـ وشراب وكيرباء ووقود ، 
الصحراء ويذىب ، ىذا  وبالياتف يأتي كل شيء إلى البيت ومع ذلؾ يقمق األب ، إنساف يضع زوجتو وابنو في

 أعمى توكل .

فكمما اتضحت حكمة األمر ، اتصمت منفعتو لصالحؾ ينخفض فيو مستوػ التعبد ، وكمما غابت عنؾ حكمتو 
وابتعدت عنؾ منفعتو وأمرت بو يرتفع مستوػ التعبد في األمر ، الصـو مف أرقى العبادات ألنؾ تدع الطعاـ 

ًا مف هللا عز وجل ، أنت رأيت الطعاـ والشراب والمباحات أقل عندؾ شأنًا والشراب وسائر المفطرات المباحة تقرب
مف طاعة هللا عز وجل ، كثير مف الرجاؿ مسمميف نشؤوا في بيئة إسبلمية ال يصوموف ىل مف المعقوؿ أف يحـر 

شيئًا  ، نفسو الطعاـ والشراب في رمضاف مف أجل دخينة ، ليس مستعد أف يغير مجرػ حياتو أبدًا ، أف يترؾ 
يوجد في أوساط المسمميف أناس ال يصوموف لكف ال يصـو سرًا ، أما جيرًا ينافق أحيانًا ، الذؼ ال يصـو جيرًا 

 ىذا فاجر الذؼ ال يصـو سرًا ىذا عاصي .

 : َقاَؿ َّللاَُّ :  عف أبي ُىَرْيَرَة َرِضي َّللاَُّ َعْنُو َيُقوُؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

َذا َكاَف َيْوـُ  ـُ ُجنهٌة َواِ  َيا ـَ َفِإنهُو ِلي َوَأَنا َأْجِزي ِبِو َوالصِّ َيا ـَ َلُو ِإَّل الصِّ ـْ َفال َيْرُفْث َوَّل  )) ُكلُّ َعَمِل اْبِف آَد ـِ َأَحِدُك َصْو
ي اْمُرٌؤ  ََاَتَمُو َفْمَيُقْل ِإنِّ ـِ َأْطَيُب ِعْنَد َّللاهِ َيْصَخْب َفِإْف َسابهُو َأَحٌد َأْو  اِئ ـِ الصه ٍد ِبَيِدِه َلُخُموُؼ َف ـٌ َوالهِذي َنْفُس ُمَحمه َصاِئ

َذا َلِقَي َربهُو َفِرَح ِبَصْوِمِو (( ـِ َفْرَحَتاِف َيْفَرُحُيَما ِإَذا َأْفَطَر َفِرَح َواِ  اِئ  ِمْف ِريِح اْلِمْسِؾ ِلمصه
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كثير ، وينفجر ألتفو سبب يقوؿ لؾ أنا صائـ ، يعمو صوتو ، يقسو الناس يفعموف العكس إذا صاـ يضيق خمقو 
 كبلمو ، قد يضرب ، ألنو صائـ مع أف النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ : 

ََاَتَمُو َفْمَيُقْل ِإنِّي ـْ َفال َيْرُفْث َوَّل َيْصَخْب َفِإْف َسابهُو َأَحٌد َأْو  ـِ َأَحِدُك َذا َكاَف َيْوـُ َصْو ـٌ َوالهِذي َنْفُس امْ  )) َواِ  ُرٌؤ َصاِئ
ـِ َفْرَحَتاِف َيْفَرُحُيمَ  اِئ ـِ َأْطَيُب ِعْنَد َّللاهِ ِمْف ِريِح اْلِمْسِؾ ِلمصه اِئ ـِ الصه َذا َلِقَي ُمَحمهٍد ِبَيِدِه َلُخُموُؼ َف ا ِإَذا َأْفَطَر َفِرَح َواِ 

 َربهُو َفِرَح ِبَصْوِمِو ((

العيد ، انقضت أياـ الصياـ وجاءت أياـ اإلفطار وصاـ إيمانًا واحتسابًا أنت انظر إلى شعور الصائميف يـو 
وارتقى عند هللا عز وجل وكتب هللا لو األجر وقبمو منو واآلف يأكل كما يأكل كل الناس وقد حاز صواب الصياـ 

طر يومًا مف ، وانظر إلى المفطر الذؼ أفطر في رمضاف ، اآلف يأكل الناس معو كما يأكل في اإلفطار لكنو أف
 رمضاف فمف يجزه صياـ الدىر كمو ولو صامو ، قاؿ تعالى : 

ـٍ ُأَخَر َوَعَمى الهِذيَف يُ  ٌة ِمْف َأيها ـْ َمِريضًا َأْو َعَمى َسَفٍر َفِعده ـُ ﴿ َأيهامًا َمْعُدوَداٍت َفَمْف َكاَف ِمْنُك ِطيُقوَنُو ِفْدَيٌة َطَعا
ـْ َتْعَمُموَف ﴾ِمْسِكيٍف َفَمْف َتَطوهَع َخْيرًا فَ  ـْ ِإْف ُكْنُت  ُيَو َخْيٌر َلُو َوَأْف َتُصوُموا َخْيٌر َلُك

 [ 184]سورة البقرة اآلية : 

حتى لو كاف يوجد عذر ، إذا اإلنساف معذور في سفر أو مرض بإمكانو أف يصـو ، األولى أف يصـو ، لكف 
ي غزوة في رمضاف طبعًا اإلفطار جائز ، ذكرت لكـ مف قبل أف النبي عميو الصبلة والسبلـ كاف مع أصحابو ف

اإلفطار رخصة ومف أخذ بالرخصة ال شيء عميو، والصياـ أيضًا جائز ، أنا سمعت عف أناس وىـ في مشقة 
 كبيرة يصوموف ، وهللا يعينيـ عمى الصـو ، ىذه عزيمة ، اإلفطار رخصة والصـو عزيمة .

ي الكريـ في غزوة فبعضيـ صاـ وبعضيـ أفطر ، أروع ما فأصحاب النبي رضي هللا عنيـ أجمعيف كانوا مع النب
في الموضوع أف الصائميف لـ يأخذوا عمى المفطريف ، وأف المفطريف لـ يأخذوا عمى الصائميف ، بل إف الذيف 

 أفطروا خدموا أخوانيـ الصائميف خدمًة عالية فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ : 

ُ َعْنُو ََ  ـَ َبْعٌض َوَأْفَطَر َبْعٌض )) َعْف َأَنٍس َرِضي َّللاه ـَ ِفي َسَفٍر َفَصا ُ َعَمْيِو َوَسمه اَؿ : َكاَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ََاَؿ َفَقاَؿ : ِفي َذِلَؾ َذَىَب اْلُمْفِطرُ  ـُ َعْف َبْعِض اْلَعَمِل  وها ـَ اْلُمْفِطُروَف َوَعِمُموا َوَضُعَف الصُّ  ((وَف اْلَيْوـَ ِباْلْجِر َفَتَحزه
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أنت في سفر أو في مرض ال سمح هللا ، السفر رخصة والمرض رخصة ، إف أمكنؾ أف تصـو مع السفر 
 والمرض فصـ لقوؿ هللا عز وجل : 

ـْ َتْعَمُموَف ﴾ ـْ ِإْف ُكْنُت  ﴿ َوَأْف َتُصوُموا َخْيٌر َلُك

 [ 184] سورة البقرة اآلية : 

 ديث الصحيح :وقد ورد عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في الح

ـَ َقاَؿ :   َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضي َّللاَُّ َعْنُو َعِف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ َرَمَضاَف ِإيمَ  ـَ ِمْف َذْنِبِو َوَمْف َصا ـَ َلْيَمَة اْلَقْدِر ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُو َما َتَقده ََا ا ُغِفَر َلُو َما اًنا َواْحِتَسابً )) َمْف 
ـَ ِمْف َذْنِبِو ((  َتَقده
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 خالصة القوؿ : 

، صة سنوية لمغفرة كل الذنوبيعني نحف كما قمنا في بداية الدرس مقبموف عمى شير عظيـ ، عمى شير عبادة فر 
، أؼ أنؾ إذا  وفرصة سنوية الكتساب رضواف هللا عز وجل ، وكما قاؿ اإلماـ الشافعي : إف هللا ال يعذب أحبابو

صمت رمضاف إيمانًا واحتسابًا أنشأ هللا لؾ حقًا عميو أف ال يعذبؾ ، وىناؾ لمصياـ معاني كثيرة جدًا ال مجاؿ 
لذكرىا في درس واحد ، الصياـ يعمـ النظاـ ، تصور اثني عشر مميوف إنساف يفطروف في دقيقة واحدة ويأكموف 

اجد في وقت واحد ، شيء جميل أف ترػ أمًة ليا نظاـ فا عز طعاـ السحور في وقت واحد ويتوجيوف إلى المس
وجل جعل مف ىذا الشير مظير تنظيمي رائع لؤلمة اإلسبلمية ، ترػ مف أقصاىا إلى أقصاىا ، مف المغرب إلى 
الصيف يتناوؿ طعاـ السحور ويدع الطعاـ والشراب ويفطر مع أذاف المغرب ويصمي التراويح ويقرأ القرآف نظاـ 

ع ، انظر إلى دمشق مع أذاف المغرب كأف التجوؿ ممنوع شيء جميل ، كل الناس في البيوت يأكموف ، ىذا رائ
مظير حضارؼ ، مظير نظاـ ىذه مف حكـ الصياـ الجانبية يعممؾ عمى النظاـ يعمل روح جماعية أياـ اإلنساف 

 كميـ صائموف . يصعب عميو أف يصـو يـو وحده ، أما في رمضاف الصـو سيل جدًا ألف الناس 

أرجو هللا سبحانو وتعالى أف ننتفع في ىذا الدرس وأف نطبق ما تكمـ فيو في رمضاف وأف يكوف ىذا الشير عتقًا 
 لنا مف النار .

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : رمضاف شير القرآف 027 - 070الدرس )

 29-12-1996اتب النابمسي بتاريخ: لفضيمة الدكتور دمحم ر -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
حقًا و ارزقنا اتباعو، إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا و انفعنا بما عممتنا و زدنا عممًا، و أرنا الحق 

و أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، و أدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

 ترتيبات في رمضاف :

أييا األخوة الكراـ، مف المناسب جدًا أف يكوف الحديث في ىذا األسبوع عف رمضاف، ألنكـ تعمموف مف العاـ 
سابق أننا في رمضاف نستنفر، فيناؾ ترتيبات في رمضاف أساسيا تبلوة القرآف في الفجر والتراويح بكاممو، نقرأ ال

كل يـو إف شاء هللا تعالى أربع صفحات في صبلة الفجر، وست عشرة صفحة في صبلة التراويح، وبعد صبلة 
ية كما تعمموف ىناؾ درس يومي بعد الفجر ىناؾ درس، وبعد صبلة التراويح ىناؾ درس، وفي جامع الطاووس

صبلة الظير، وفي جامع األحمدية في الحميدية درس يـو األحد والثبلثاء والخميس بعد العصر، ودرس الجمعة 
بعد العصر في رمضاف، أما درس السبت ودرس األحد ودرس االثنيف فيذه تتوقف في رمضاف كما فعمنا في 

 العاـ الماضي.

أصل إلى حقيقة وىي، اإلنساف أحيانًا في عامو الدراسي يستنفر، أو يدخل دورة مكثفة أردت مف ىذا الكبلـ أف 
في موضوع ما، ذكرت ىذا في الدرس الماضي وألح عميو، أنت أماـ فرصٍة لتفتح مع هللا صفحة جديدة، وذكرت 

انًا، يقوؿ لؾ: في الميداف أيضًا أف اإلنساف أحيانًا ينتقل مف بيتو إلى مكاف بعيد ليشترؼ طعامًا نفيسًا، فوؿ أحي
بائع درجة أولى، ينتقل مف بيتو في المياجريف إلى الميداف ليشترؼ كمية فوؿ يظنيا أنيا جيدة جدًا، فمماذا ال 
 يختار لدينو الجامع الذؼ يرتاح لو، والصبلة التي يطمئف ليا، واإلخبلص الذؼ يظنو أو يحكـ عميو؟

 دًا، لما قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: أييا األخوة: قضية رمضاف قضية كبيرة ج
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 ))رغـ أنف عبد أدرؾ رمضاف فمـ يغفر لو، إف لـ يغفر لو فمتى؟((

 ] الترمذؼ عف أبي ىريرة[

 يمكف أف نجرؼ بعض التوجييات المتعمقة بيذا الشير مع أنني بدأتيا في درس سابق. 

 اإلكِار مف تالوة القرآف الكريـ في شير رمضاف :

خوة الكراـ: القرآف الكريـ ىو ما كاف يعنى بو أييا األ
عميو الصبلة والسبلـ، كاف يكثر مف تبلوة القرآف، 
وكمكـ يعمـ أف تبلوة القرآف يمكف أف تكوف تبلوة 
تعبد، ويمكف أف تكوف تبلوة تدبر، تبلوة التعبد يمكف 
أف تقرأ كل يـو جزءًا أو جزأيف بحسب الفراغ، أما 

ة جدًا، ىذه يمكف أف ترفعؾ قراءة التدبر فيذه ميم
 عند هللا، ألف هللا سبحانو وتعالى قاؿ: 

﴿ ِإنها َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَمِة اْلَقْدِر * َوَما َأْدَراَؾ َما َلْيَمُة 
 اْلَقْدِر*َلْيَمُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْف َأْلِف َشْيٍر ﴾

 [ 3-1] سورة القدر: 

ه اآلية أنؾ إذا قدرت هللا حق قدره خير مف أف تعبده ثمانيف عامًا، القرآف حماؿ أوجو لكف مف أوجو معاني ىذ
 ليمة القدر خير مف ألف شير لذلؾ قاؿ تعالى: 

َُْل َمْف َأْنَزَؿ اْلِكتَ  ُ َعَمى َبَشٍر ِمْف َشْيٍء  ََاُلوا َما َأْنَزَؿ َّللاه ََْدرِِه ِإْذ  َََدُروا َّللاهَ َحقه  وَسى اَب الهِذي َجاَء ِبِو مُ ﴿ َوَما 
ـْ َتْعَمُموا َأْنُتـْ  ـْ َما َل َََراِطيَس ُتْبُدوَنَيا َوُتْخُفوَف َكِِيًرا َوُعمِّْمُت ـْ ُنوًرا َوُىًدى ِلمنهاِس َتْجَعُموَنُو  ـه َذْرُى ُِ ُ َُِل َّللاه ـْ   َوََّل َآَباُؤُك

ـْ َيْمَعُبوَف ﴾  ِفي َخْوِضِي

 [ 91] سورة األنعاـ: 

يعرؼ هللا، أما إذا عرفو فبل يعصيو، إذا أردت سببًا وجييًا لطاعة هللا ىو أف  اإلنساف متى يعصي هللا إف لـ
 تعرفو. 
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ت التي تمضيو في معرفة هللا : ت ىو الَو  أِمف َو

لذلؾ الوقت التي تمضيو في معرفة هللا ىو أثمف وقت، وىو استثمار لموقت، وىو الذؼ يعود عميؾ بعد انقضاء 
أييا األخوة في تعاممو مع هللا ال ينبغي أف يكوف شكميًا، أؼ اإللو يستمع إليؾ، أال الوقت بالخير العميـ، واإلنساف 

 تقوؿ في الصبلة: سمع هللا لمف حمده، اإللو يراقبؾ لينظر كيف تعمموف وىو: 

ُ ِبَما َتْعَمُموَف َبِصيٌر ﴾ ـْ َوَّللاه ـْ َأْيَف َما ُكْنُت  ﴿ َوُىَو َمَعُك

 [ 4] سورة الحديد: 

ل صالحًا مع هللا في رمضاف فا عز وجل يعرؼ، أحيانًا أنت مصطمح عمى خطوط عريضة، ما فحينما تعم
قولؾ أف تصطمح مع هللا عمى خطوط دقيقة؟ ما قولؾ أف تسجل ما ينبغي أف تفعمو في رمضاف؟ أنا ألح عمى 

ذه النقطة كي نصميا ىذه الفكرة أننا إذا أردنا أف ننطمق مف ىذه الفكرة سرعة مئة البد مف أف نتحرؾ قبل ى
لى  بسرعة مئة، فالذؼ ىـ عميو الناس يبدأ رمضاف، إلى أف يتعرفوا إلى حقيقة الصياـ، و واجبات الصياـ، وا 
لى ما ينبغي أف يفعمو في رمضاف يكوف قد مضى نصف رمضاف، ىذه الثبلثوف يومًا كيف  مندوبات الصياـ، وا 

اىا بعشر، ىذه الثبلثوف التي ىي فرصة سنوية كي تفتح مع هللا أف هللا عز و جل واعد موسى ثبلثيف يومًا وأتممن
 صفحة جديدة. 

 اَّلستقامة أساس في رمضاف :

اآلف إذا طرحنا موضوعات الصبلة، رمضاف القرآف، ورمضاف 
الصبلة، ورمضاف اإلنفاؽ، القرآف والصبلة واإلنفاؽ، قبل ىذه 

س ىناؾ الثبلثة رمضاف االستقامة ليس ىناؾ معنى إطبلقًا ولي
التزاـ بيف إنساف يدع المباحات، يدع الطعاـ والشراب، ويرتكب 
الموبقات، شيء مضحؾ، تناقض مريع، تناقض حاد بيف مف 
يرتكب الموبقات وبيف مف يدع الطعاـ والشراب، ما أمرنا هللا 
عز وجل أف ندع المباحات إال تمييدًا لترؾ المخالفات، 

إذا أردت أف تكوف مف ىؤالء العواـ الذيف يعني عندىـ الصياـ ترؾ الطعاـ  فرمضاف ال يحتمل مخالفة إطبلقًا إال
والشراب، اإلماـ الغزالي سمى ىذا الصياـ صياـ البيائـ، وأما صياـ المؤمنيف فيو ترؾ المعاصي واآلثاـ، وأما 

واآلثاـ صياـ صياـ األتقياء فيو ترؾ ما سوػ هللا، ترؾ الطعاـ والشراب صياـ عواـ العواـ، وترؾ المعاصي 
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 ػ هللا صياـ األتقياء والكبراء. المؤمنيف، وترؾ ما سو 

 أخطر شيء في العبادة أف تغدو عادة :

قمت: رمضاف االستقامة، ورمضاف القرآف، ورمضاف اإلنفاؽ، ورمضاف الصبلة، أربعة مراكز ثقل في رمضاف، 
ذا الزوجة، ىكذا البنات، ىكذا األوالد، ىكذا إف قمنا: االستقامة ىذه الحركة العفوية في الحياة، ىكذا نعيش، ىك

البيع والشراء، ىناؾ مبالغة، تدليس، كذب، تساىل، ىذا الوضع غير المستقر، ىذا الوضع ال يؤىمؾ أف تكوف 
صائمًا صيامًا مقبواًل، حينما تحاسب نفسؾ عمى الكممة، وعمى النظرة، وعمى الميرة الواحدة كيف أخذتيا، وكيف 

آلف تؤىل نفسؾ لمصياـ، أما حينما تتساىل، التساىل معو حجاب، أخطر شيء أييا األخوة في أنفقتيا، أنت ا
العبادة أف تغدو عادة، وأخطر شيء في العبادة أف تفرغ مف مضمونيا، وأخطر شيء في العبادة أف تغدو سموكًا 

، لذلؾ نحف مف أجل التألق، مف أجل أف ترتفع حرارة اإليماف، يجب أف نق طف ثمار الصياـ، مف أجل غير مفيـو
 أف نصل إلى الواحد الدياف البد مف االستقامة. 

 اَّلستقامة تقتضي الصمت و ضبط المساف و العيف و اْلذف :

ضبط المساف، قمت لكـ سابقًا التكميف ذو كمفة، واإلنساف أحيانًا يرتاح إذا سمع حديثًا عف الناس، عف أخطائيـ، 
قاتيـ، يستمع، يبالغ، ويشارؾ، أما االستقامة فتقتضي الصمت، تقتضي عف فضائحيـ، عف مشكبلتيـ، عف حما

 ضبط المساف . 

 ُ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ:  ))َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ 
ْمُبُو  ـَ ََ ـُ ِإيَماُف َعْبٍد َحتهى َيْسَتِقي : َّل َيْسَتِقي ـَ َعَمْيِو َوَسمه

ْمُبُو حَ  ـُ ََ ـَ ِلَساُنُو َوَّل َيْدُخُل َرُجٌل َوَّل َيْسَتِقي تهى َيْسَتِقي
 اْلَجنهَة َّل َيْأَمُف َجاُرُه َبَواِئَقُو ((

 ]أحمد َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ[

ضبط المساف، أنت حينما تدرب نفسؾ ثبلثيف يومًا أف 
تضبط المساف تضبط نفسؾ، عمماء كثيروف إذا 
ت تكممت كممة أماميـ عمى إنساف يقولوف لؾ: اسك
ىذه غيبة، فاإلنساف حينما يدع الغيبة يشعر أنو ضبط نفسو، ضبط المساف وضبط العيف، وأنا أرجو هللا سبحانو 
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وتعالى أف يبالغوا في غض أبصارىـ، ألف إطبلؽ البصر، أو التساىل في غض البصر، أو استمراء التراخي في 
راح، الصياـ صياـ، أنا ال أريد منكـ أف تفيموا أف النظر، ىذا ينشئ حجابًا بينؾ وبيف هللا، أنا أضع يدؼ عمى الج

الصياـ ترؾ الطعاـ والشراب، لو أف ىذه العبادة ىكذا فا غني عنيا، وال يعقل أف يكوف أمر خالق الكوف أف دع 
الطعاـ والشراب طواؿ اليـو وفي الميل ُكْل ما شئت، أغمب الناس يقمبوف الميل نيارًا والنيار ليبًل في رمضاف، 
يأكل ثبلث وجبات، أوؿ وجبة دسمة جدًا مع اإلفطار، وجبة الساعة الثانية عشرة قبل أف يناـ، و وجبة عمى 

 السحور، عكس الثبلثة كانوا في النيار فأصبحوا في الميل.

القصة أف رمضاف يحتاج إلى ضبط المساف، ال كممة، وال تدليس، وال غيبة، وال نميمة، وال مبالغة، وال نظرة ال 
ق، ىذا في الكبلـ، وفي النظر، وفي السماع، سماع األغنيات ورد أحاديث كثيرة تنيى عف سماع األغاني، تمي

وىناؾ درس أنا ذكرتو مف قبل واضح جدًا فيو األدلة الكافية القرآنية والنبوية، فضبط األذف وضبط العيف وضبط 
 المساف، طبعًا ىذا مف أدعية النبي عميو الصبلة والسبلـ. 

 يجعل اإلنساف أَرب إلى هللا عز وجل : الضبط

الضبط يجعمؾ أقرب مف هللا، ىذا القرب متى يجب أف يستغل؟ في التراويح، أؼ في المقاء مع هللا، كيف عندما 
اإلنساف يمتقي مع شخص عظيـ يييئ نفسو، يرتاح، يمبس، يتجمل، يتعطر، يأتي إليو مقببًل باشًا، أنت أيضًا في 

 عز وجل، ذكرت ىذا مف قبل أنو مف أحيا رمضاف إيمانًا واحتسابًا غفر هللا لو ما كاف رمضاف عمى موعد مع هللا
 مف ذنبو. 

ـَ  ـَ َرَمَضاَف ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُو َما َتَقده ))َمْف َصا
 ِمْف َذْنِبِو((

 ] متفق عميو َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[

ـَ َرَمَضاَف ِإيَماًنا َواحْ  ََا ـَ ))َمْف  ِتَساًبا ُغِفَر َلُو َما َتَقده
 ِمْف َذْنِبِو ((

 ] متفق عميو عف أبي ىريرة [
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كبلىما جزاؤه المغفرة مف هللا ورسولو، يوجد نقطة دقيقة تطرح دائمًا، لماذا المشكبلت في الحياة؟ لماذا الفقر؟ 
دائمًا حتى يصل ذلؾ إلى مرحمة  لماذا الشقاؽ الزوجي؟ ىنا سألني رجل سؤااًل، لماذا تأتينا الزوجات تعذبننا

اليأس؟ أنت منطقي، هللا عز وجل غني عف تعذيبنا، لماذا الفقر؟ لماذا الشقاء الزوجي؟ لماذا شقاء األوالد؟ لماذا 
 مشكبلت المجتمع متفاقمة؟ يجب أف تعمـ عمـ اليقيف أف هللا سبحانو وتعالى حينما يقوؿ: 

ـْ َوَيْعُفو َعف َكِِيٍر ﴾﴿ َوَما َأَصاَبُكـ مِّف مُِّصيَبٍة َفبِ   َما َكَسَبْت َأْيِديُك

 [ 30] سورة الشورػ: 

أنت اآلف أماـ مرحمة ضبط، الذؼ تقدر عميو اضبطو فورًا، والذؼ ال تقدر عميو يجب أف ترسـ خطة لضبطو، 
ا ترسـ ليـ أنت ال تستطيع في ليمة واحدة أف تقنع زوجتؾ أف تكوف عمى شاكمتؾ، وال أف تقنع أوالدؾ، ولكف حينم

خطًة كي ينضبطوا، بالحسنى، بالتوجيو، أف تصحبيـ معؾ إلى المسجد، أف تكرميـ، أف تقنعيـ، أف تجمس 
 معيـ، ىذه الخطة تغفر لؾ ما كاف مف تقصير بالماضي. 

 مف مراحل صياـ المؤمنيف ضبط العيف والمساف :

، وال كممة ، وال سماع، ضبط أذف أوؿ نقطة االستقامة، أنت صائـ وال نظرة، غض بصر حاـز ، ضبط لساف حاـز
، إذا ضبطت عينؾ عف أف ترػ ما حـر هللا، وضبطت أذنؾ عف أف تسمع ما حـر هللا، وضبطت لسانؾ  حاـز
عف كل ما حـر هللا، والمعاصي المتعمقة بالمساف مف الغيبة، والنميمة، والبيتاف، واإلفؾ، والسخرية، والكذب، 

يف والمساف وضبط ما سوػ ذلؾ مما نيى هللا عنو، ىذه مرحمة مف مراحل صياـ المحاكاة وما إلى ذلؾ، ضبط الع
المؤمنيف، قمت لكـ قبل قميل: صياـ العواـ شيء وصياـ المؤمنيف شيء آخر، وصياـ الخواص شيء ثالث، نحف 
، نطمع أف نكوف مع صياـ المؤمنيف في ترؾ كل ما نيى هللا عنو، واإلنساف حينما يشد إلى مسجد وحينما  يمـز

ف قل.   أؼ أحب األعماؿ إلى هللا أدوميا وا 
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 تعدد المناىج يفضي إلى اَّلضطراب والحيرة :

أنا لي مبلحظة: اإلنساف المفروض أف يوحد وجيتو، التبعثر 
يضعف التقدـ، أحيانًا اإلنساف لـز مسجدًا ىذا المسجد فيو 
ى منيج، ىذا المنيج نقمو نقمة نوعية جدًا، أحيانًا ينتقل إل

مسجد آخر الذيف ىـ فيو عمى العيف والرأس إال أف اختبلؼ 
المنيج يعمل اضطرابًا، ىنا شيء فيو تشدد، وىنا يوجد 
تساىل، أييما عمى حق؟ ىنا يوجد تشدد وىنا يوجد تساىل، 
فاإلنساف عندما ينتقل في البدايات مف منيج إلى آخر يضيع 

أف يمـز  بيف المناىج، فأنا مف باب النصيحة أنصح اإلنساف
منيجًا واحدًا، ومنيبًل واحدًا حتى يقوػ عوده، فإذا قوؼ عوده نقوؿ لو: انتقل إلى أؼ مكاف شئت، واجمس مع أؼ 
إنساف شئت، ولكف في البدايات ىناؾ خطر مف تعدد المناىج، ألف تعدد المناىج يفضي إلى االضطراب والحيرة، 

موازنة، وأييما عمى حق، ومف معو األدلة، وما وجية نظر تكوف في حاؿ متابعة الترقي تنتقل إلى حاؿ آخر ال
 شيء، وبعد ذلؾ نبحث عف كل شيء.  فبلف وفبلف، فاألولى أف نتابع منيجًا واحدًا كي نصل إلى

 الطريق إلى هللا سالؾ عندما تستقيـ و تضبط جوارحؾ :

ىذه النقطة األولى االستقامة، والثانية الصبلة، أيضًا 
و هلالج لج أعظـ وأكـر وأجل مف أف يكوف كما قمت لكـ اإلل

أمره ترؾ الطعاـ والشراب، ىذا شير عبادة، دورة 
 مكثفة، قفزة نوعية، وصوؿ إلى هللا عز وجل.

الشيء الثاني أنت حينما تستقيـ، وتضبط لسانؾ، 
نفاقؾ، وأىمؾ، وىواؾ، صار  وعينؾ، وأذنؾ، ودخمؾ، وا 

أحد الوسائل  الطريق إلى هللا سالكًا، كيف تصمي؟ أواًل:
أف تكوف مع هللا في الصبلة، أف تعمل فكرؾ فيما تقرأ، 

 ألف النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 
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 )) ليس لممرء مف صالتو إَّل ما عقل منيا((

 ]أمنصور الديممي في مسند الفردوس مف حديث أبّي بف كعب[

بحاف ربي العظيـ في الركوع، ومع سبحاف فحينما تكوف مع اإلماـ في قراءتو، ومع الفاتحة في معانييا، ومع س
ربي األعمى في السجود، ومع الصموات اإلبراىيمية في القعود، مبدئيًا إذا كنت مع المعاني التي تقرأىا في الركوع 
والسجود، والقياـ والقعود، ىذا نوع مف الخشوع في الصبلة، أما أيضًا مرة ثانية: هللا هلالج لج غني ألف مرة عف أف تقف 

 يف يديو وأنت ساٍه عما تقرأ، قاؿ تعالى: ب

ـْ ُيَحاِفُظوَف ﴾ ـْ َعَمى َصاَلِتِي  ﴿ َوالهِذيَف ُى

 [ 34] سورة المعارج: 

 المؤمف الصادؽ حينما يقف ليصمي كأنو يستم َ إلى كالـ هللا مف هللا :

 أما قولو تعالى: 

ـْ َساُىوَف ﴾ ـْ َعْف َصاَلِتِي  ﴿ الهِذيَف ُى

 [ 5] سورة الماعوف: 

فأيضًا صبلة الفجر في المسجد، وصبلة العشاء في المسجد، والتراويح في المسجد، والتأمل في اآليات التي تقرأ، 
 المؤمف الصادؽ حينما يقف ليصمي وكأنو يستمع إلى كبلـ هللا مف هللا، قاؿ تعالى: 

ـْ ََّل َتْقَنطُ  َُْل َيا ِعَباِدَي الهِذيَف َأْسَرُفوا َعَمى َأْنُفِسِي َ َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا ِإنهُو ُىَو اْلَغُفوُر ﴿  وا ِمْف َرْحَمِة َّللاهِ ِإفه َّللاه
ـُ ﴾ ِحي  الره

 [ 53] سورة الزمر: 

ْحَمَة أَ  ـْ َعَمى َنْفِسِو الره ـْ َكَتَب َربُُّك ـٌ َعَمْيُك َذا َجاَءَؾ الهِذيَف ُيْؤِمُنوَف ِبَآَياِتَنا َفُقْل َساَل ـْ ُسوًءا نهُو ﴿ َواِ  َمْف َعِمَل ِمْنُك
ـه َتاَب ِمْف َبْعِدِه َوَأْصَمَح َفَأنهُو َغُفوٌر َرِحيـٌ ﴾  ِبَجَياَلٍة ُِ

 [ 54] سورة األنعاـ: 
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 أنت حينما تستمع إلى اإلماـ يقرأ اآليات ينبغي أف تكوف معو، وأف تتمقى ىذا القرآف عف هللا هلالج لج. 

تيا مف عمل الش  يطاف :تأخير الصالة عف َو

لذلؾ مرة ثانية: رمضاف االستقامة وىذا تعبير حديث، 
رمضاف الصبلة، الصبلة تؤدػ في أوقاتيا، ومف 
أّخر الصبلة عف وقتيا أذىب هللا البركة مف عمره، 
أؼ في رمضاف جرب ىذه الطريقة؛ حينما يؤذف 
المؤمف دع كل شيٍء وقـ إلى الصبلة، مف فضل هللا 

حينما يؤذف المؤذف دع  كل واحد طبق ىذه الطريقة،
كل شيء وقـ إلى الصبلة، ألف المنادؼ يناديؾ حي 
عمى الصبلة، حي عمى الفبلح، أنت في رمضاف ألف 
تأخير الصبلة عف وقتيا مف عمل الشيطاف، 
واألعماؿ أحيانًا تكوف متتابعة وجذابة، فمذلؾ ىناؾ بعض البرامج في الكومبيوتر تذكرؾ بالصبلة، ألف اإلنساف 

والوقت ال يشعر بو يخرج عمى الشاشة انتبو دخل وقت العصر، ىل صميت العصر؟ وىكذا، فالمؤمف يجمس 
عنده مذكر مف نفسو بأداء الصموات في أوقاتيا وتأمل فيما يقرأ، لكف فوؽ ىذا إف  في أياـ دىركـ نفحات 

ي الوقت المناسب، وفي المكاف فتعرضوا ليا، ىذه النفحات ليست في يدؾ، لكف بيد هللا عز وجل، يمنحؾ إياىا ف
المناسب، أنت كف مؤىبًل إلى تمقييا، عرض نفسؾ لو، وهللا سبحانو وتعالى ال يضف عميؾ بيا، أحيانًا اإلنساف 
بالتراويح يبكي بكاًء شديدًا ويشعر بقرب مف هللا ال يوصف، ممكف يـو بالجمعة، أو يوماف، أو ثبلثة، ىذه بحسب 

مى هللا عمى قمبؾ فتشعر بقرب ال يوصف مف هللا عز وجل، فإذا اإلنساف صمى التراويح ىمتو ونشاطو، أحيانًا يتج
 واقترب مف هللا عز وجل يوجد آيات في سورة النجـ تفيد بعض المعاني المطيفة، قاؿ تعالى: 

ََْوَسْيِف َأْو َأْدَنى ﴾ ََاَب  ـه َدَنا َفَتَدلهى * َفَكاَف  ُِ ﴿ 

 [ 9-8] سورة النجـ: 
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 ف شير اَّلستقامة و الصالة و القرآف :رمضا

أنا قمت لكـ: إذا أحدنا في بعض ساعات صفائو مع هللا صمى صبلة متقنة، وغشيتو السكينة، وتجمى هللا عمى 
قمبو، وغشيتو السكينة قل لنفسؾ: يا فبلف ىذه ىي الصبلة التي أمر هللا بيا، ىذه ىي الصبلة التي قاؿ عنيا 

ؿ"، ىذه الصبلة التي ترقى بؾ إلى هللا، ىذه ىي الصبلة التي تستمد بيا مف هللا الكماؿ، النبي: "أرحنا بيا يا ببل
ىذه ىي الصبلة التي تمقي في قمبؾ طمأنينة ورضًى، وتفجر ينابيع الحب، ىذه ىي الصبلة، فنحف رمضاف 

اساتو، طريقة بيعو االستقامة، لكف الناس جعموا رمضاف شير اجتماعيات، شير لقاءات، ىَو ىو، سيراتو، انغم
وشرائو، طريقة كسبو لمماؿ، إنفاقو، والئمو، لقاءاتو مع أصدقائو، ولكف في رمضاف تتضاعف، ىذا النمط 
مرفوض عند خواص المؤمنيف، ىذا رمضاف  عز وجل، فرمضاف االستقامة أواًل، رمضاف الصبلة، أؼ اإلنساف 

ف صبلة الجماعة تعدؿ سبعًا وعشريف ضعفًا مف في رمضاف يحرص عمى الصموات في وقتيا وفي المسجد، أل
صبلة الفرد، إذا رجل أراد أف يقرأ في غرفة النـو سريعًا ما يناـ، فراش مريح والكتاب ممل، ترػ وقع الكتاب مف 
يده و ناـ، أما حينما يجمس في مكتبة، ولو زمبلء إلى جانبو، وكميـ يعكف عمى الكتاب، والكتاب أمامو مفتوح، 

جيدة، ومعو قمـ ويجمس عمى كرسي، فيذا الجو جو دراسة، ففي األعـ األغمب يدرس كثيرًا بيذه  واإلضاءة
الطريقة، أما لو قرأ في الفراش يناـ، أحيانًا الصبلة في البيت تختصر كثيرًا ألف الفراش جاىز، عينؾ عمى الفراش 

مسجد، وتقف مع الجماعة، وتستمع إلى وتصمي وتقرأ: قل ىو هللا أحد، والفراش جاىز، أما حينما تأتي إلى ال
اإلماـ يتمو صفحًة أو أكثر في الركعة، تتأمل آياتو، ىذه الصبلة التي أرادىا هللا سبحانو وتعالى، أنت افيـ 
الصبلة عماد الديف مف أقاميا فقد أقاـ الديف ومف ىدميا فقد ىدـ الديف، فمذلؾ رمضاف االستقامة، رمضاف 

 الصبلة.
آف، أنا أتمنى عمى كل منكـ أف يبدأ بختمة بالقرآف الكريـ، ختمة تدبر، ىذه الختمة توازؼ ختمة اآلف رمضاف القر 

التعبد، اقرأ كل يـو جزءًا تعبدًا، واقرأ ختمة تفكر، ال يوجد مانع، مصحف مف مصاحف البيت أمسؾ قممًا، وضع 
مف مدارسة القرآف، البد مف دراستو، خطوطًا، وضع إشارات، أسيـ، تعميقات، أو اختر بعض اآليات اكتبيا البد 

البد مف الوقوؼ عند أمره ونييو، عند حبللو وحرامو، وآياتو الكونية، وآياتو التاريخية، وآياتو القصصية، وآياتو 
المتعمقة بسنف هللا في خمقو، البد مف وقفة متأنية مع كتاب هللا، كتاب هللا أييا األخوة كالبحر الزاخر كمما غصت 

الآللئ والجواىر، أحيانًا تطرب لمعنى حرؼ، لمعنى كممة، باستنباط حكـ شرعي، قد تفيـ آية تمؤل فيو وجدت 
 قمبؾ طمأنينًة وثقة با عز وجل. 
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 الجيد في سماع القرآف يرسخ معانيو :

 شيء آخر: لو أف طالبًا أراد أف يحضر محاضرة في الجامعة يذىب ليحضر ىذه المحاضرة، يستمع إلييا قد يفيـ
وقد ال يفيـ، عمماء التربية ينصحوف لو أف ىذه المحاضرة جزء مف كتاب مقرر، أنت إذا قرأت الكتاب المقرر 
قبل أف تحضر المحاضرة وتوقعت ما الذؼ سيطرح في ىذه المحاضرة، ما النقاط األساسية، ىذه النقطة كيف 

ما المانع أف تقرأ ىذا الجزء في اليـو تفسر؟ أنت عندؾ ثاني يـو مف رمضاف أغمب الظف سنقرأ الجزء الثاني، 
األوؿ لتجد كيف ستطرح الموضوعات في ىذا الدرس؟ أو ما النقاط األساسية في ىذا الجزء؟ أنت حينما تقف 
وراء اإلماـ كي تستمع إلى القراءة أنت بذىنؾ الجزء كمو، ولؾ وقفات عند بعض اآليات، ولقد تأثرت أشد التأثر 

ست تستمع إلى الدرس أنت تريد أف تفيـ ماذا سيقوؿ المتكمـ، وأؼ آية سيطرحيا، كيف مف بعض اآليات، فإذا جم
 سيطرحيا، مف أؼ زاوية، ما المدلوؿ، ما العمق، ىذا الجيد في سماع القرآف ىو الذؼ يرسخ معانيو.

مستمقيًا  الموضوع سأوضحو لكـ بطريقة أخرػ، لو أمكف أف نعطي وحدة جيد في الدراسة، رجل مسؾ كتابًا وقرأه
ببل تعب، ببل تدبر، ببل دقة، ببل تمحيص، ببل تأف، قرأه قراءة تصفح حتى أتى عميو، نقوؿ نحف: أعطى عشرة 
مف مئة مف الجيد، ماذا بقي عميو؟ تسعوف بالمئة، لو أعطى في القراءة األولى تسعوف بالمئة مف الجيد ماذا بقي 

مسبقًا، وتضع إشارات، ىذه آية أحكاـ، وىذه آية كونية، وىذه عميو؟ عشرة، أنت حينما تقرأ اآليات التي ستقرأ 
فييا أمر ونيي، وىذه فييا سنة كونية ثابتة، وىذه مف كممات هللا، أنت حينما تفعل ىذا وتقف لتصمي وراء اإلماـ 

 تتفاعل مع قراءتو أشد التفاعل ألنؾ مييأ، ألـ يقل هللا عز وجل: 

ـْ ِبَواحِ  َُْل ِإنهَما َأِعُظُك ـْ ِمْف ِجنهٍة ﴾﴿  ُروا َما ِبَصاِحِبُك ـه َتَتَفكه َِْنى َوُفَراَدى ُِ ِ َم  َدٍة َأْف َتُقوُموا َّللِه

 [ 46] سورة سبأ: 

وأف تقف عند مدلوالتو، وعند أبعاده، وعند  -كبلـ هللا عز وجل -معنى ذلؾ أنت مكمف أف تتفحص ىذا الكبلـ
، وا عجازه العممي، والتشريعي، و التربوؼ، والمغوؼ، والبياني، وما أمره ونييو، وحبللو وحرامو، وقصصو، وأخباره

 شاكل ذلؾ.

إذًا رمضاف االستقامة، ثانيًا: رمضاف الصبلة، ثالثًا: رمضاف القرآف، ىذا القرآف يجب أف تقرأه وأف تستوعبو وأف 
يستمر معؾ إلى ما بعد تصغي إلى تفسيره، وأف تعمل بآياتو، وأف يكوف ىذا القرآف ربيع قمبؾ في رمضاف، كي 

 رمضاف.
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 رمضاف اإلنفاؽ :

الشيء الرابع: رمضاف اإلنفاؽ، كاف عميو الصبلة 
 والسبلـ: 

))َأْجَوَد النهاِس ِباْلَخْيِر َوَكاَف َأْجَوُد َما َيُكوُف ِفي 
الـ  َرَمَضاَف ِحيَف َيْمَقاُه ِجْبِريُل َوَكاَف ِجْبِريُل َعَمْيِو السه

َمٍة ِفي َرَمَضاَف َحتهى َيْنَسِمَخ َيْعِرُض َعَمْيِو َيْمَقاُه ُكله َليْ 
ـَ اْلُقْرآَف َفِإَذا َلِقَيُو ِجْبِريُل  ُ َعَمْيِو َوَسمه النهِبيُّ َصمهى َّللاه
يِح اْلُمْرَسَمِة(( الـ َكاَف َأْجَوَد ِباْلَخْيِر ِمَف الرِّ  َعَمْيِو السه

 ْنُيَما[]البخارؼ عف اْبَف َعبَّاٍس َرِضي َّللاَُّ عَ 

مثبًل صمة الرحـ ىذه عبادة قد تغيب عف معظـ الناس، يجب أف تتفقد أخوتؾ وأخواتؾ، وأصيارؾ، وأوالد عمؾ، 
وكل مف يموذ بؾ في رمضاف زيارة، زيارة تفقد، زيارة مساعدة، زيارة دعوة إلى هللا، خصص جزءًا مف رمضاف 

غرب بعد العصر، ىذا الوقت الناس يدعوف أعماليـ لمعبلقات االجتماعية، وقد يكوف الوقت المناسب قبل الم
 لتأثرىـ بالصياـ، يجب اإلنساف أف يعمل قائمة.

اآلف رمضاف اإلنفاؽ، مف اإلنفاؽ أف تجمس مع مف يموذ بؾ متفحصًا، مستكشفًا، وقد تجد مف المناسب أف تعيف 
هللا عز وجل، ىذا أيضًا مف لواـز شير ىؤالء الذيف يموذوف بؾ، إعانة مادية، إعانة توجيو، وقد تأخذ بيدىـ إلى 

رمضاف، فنحف كمؤمنيف مف طبلب العمـ الشرعي الشريف إذا فيمنا الصياـ عمى أنو دورة مكثفة ننتقل نقمة نوعية 
مف مستوػ إلى مستوػ، ومف مرحمة إلى مرحمة، ومف مكاف إلى مكاف، ومف حاؿ إلى حاؿ، ومف مقاـ إلى مقاـ، 

 ياـ يجعمنا نفيـ الصياـ ونحف في أسعد حالة.ىذا الفيـ العميق مف الص

 الحكمة مف كوف العيديف عقب عبادة :

دققوا عند المسمميف أعياد كثيرة مف أبرزىا عيد الفطر السعيد وعيد األضحى المبارؾ، ما حكمة أف يكوف العيداف 
رحًا شديدًا، يعبر عف فرحو عقب عبادتيف؟ الحكمة مف ذلؾ أف اإلنساف إذا أدػ ىذه العبادة أداًء كامبًل يفرح ف

بالعيد، أؼ أمكنو هللا أف يصـو الصياـ الذؼ أراده هللا عز وجل، فكل ىذه الدروس المسبقة عف رمضاف ىدفيا أف 
 نستعد ليذا الشير. 
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 اْلشياء المستحبة و غير المستحبة في رمضاف :

اف غير مستحب، تطميق امرأة ذكرت مف قبل أف العبلقات الحادة في رمضاف غير مستحبة، فؾ شركة في رمض
في رمضاف غير مستحب، إجراء عنيف في رمضاف غير مقبوؿ، ىذا رمضاف العبادة، رمضاف التفرغ  عز 
وجل، فاألولى أف تبتعد عف كل عبلقة حادة، عف كل عبلقة فييا شدة، فييا عنف، ىذا يبعدؾ عف صفاء النفس 

 وعف تفرغيا  عز وجل.

خ مثبًل يمـز الدروس في ىذا المسجد، يحضر صبلة التراويح وما بعد التراويح والفجر، الشيء الثاني: يكوف األ
يكوف عنده مركبة أحيانًا، ىذه المركبة يجب أف تمؤلىا مف األخوة القريبيف مف بيتؾ، ىذا مف األعماؿ الطيبة، إذا 

معيـ عمى أف يمتزموا أف يصموا  إنساف ساكف بجية مف الجيات وحولو أربعة أخواف مف رواد ىذا المسجد لو اتفق
الفجر والعشاء جميعًا في المسجد، فأنت ضمنت الثبات واالستمرار، وثانيًا أمنت ليـ طريقًا سيمة لموصوؿ إلى 

 المسجد، ىذا مما يرفع مف قيمة عممؾ الصالح، ألف النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 

ََا ـَ َعَمى َضالَلٍة َوَيُد َّللاهِ َم ََ اْلَجَماَعِة َوَمْف شػَذه )) ِإفه َّللاهَ َّل َيْجَم َُ ُأمهِتي َأْو  ُ َعَمْيِو َوَسمه َؿ ُأمهَة ُمَحمهٍد َصمهى َّللاه
 َشذه ِإَلى النهاِر ((

 ] الترمذؼ عف ابف عمر [

بمبمغ  مف الجميل جدًا أف يتعاوف األخوة، قاؿ لي بعض األخواف في منيف والتل: يستأجروف سيارة عامة كبيرة
يسير جدًا أقل مف أجرة الراكب مف دمشق إلى منيف، ىذا الباص الكبير أو المتوسط يتسع لعشريف راكبًا مف 

 البيت إلى المسػجد إلى البيت، اتفقوا معو، قاؿ تعالى: 

ـَ َوََّل  ْيَر اْلَحَرا ـَ َيْبَتُغوَف ﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ََّل ُتِحمُّوا َشَعاِئَر َّللاهِ َوََّل الشه يَف اْلَبْيَت اْلَحَرا اْلَيْدَي َوََّل اْلَقاَلِئَد َوََّل َآمِّ
ـْ َعفِ  وُك ـٍ َأْف َصدُّ ََْو ـْ َشَنَآُف  ُك ـْ َفاْصَطاُدوا َوََّل َيْجِرَمنه َذا َحَمْمُت ـْ َوِرْضَواًنا َواِ  ِي ـِ َأْف َتْعَتُدوا َفْضاًل ِمْف َربِّ  اْلَمْسِجِد اْلَحَرا

ـِ َواْلُعْدَواِف َواتهُقوا َّللاهَ ِإفه َّللاهَ َشِديُد اْلِعقَ  َوَتَعاَوُنوا ِْ  اِب ﴾َعَمى اْلِبرِّ َوالتهْقَوى َوََّل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ

 [ 46] سورة المائدة: 

 المساعدة واإلكراـ والبشاشة تحبب الناس برمضاف :

تشدىـ الصبلة، تشدىـ بعض الدروس، فأنت إذا وال تنسوا أييا األخوة كل رمضاف ينضـ إلى المسجد أناس جدد 
ًً يجب أف تكوف في غاية الكماؿ، االىتماـ، والمساعدة، واإلكراـ، البشاشة، والمصافحة، والمودة،  رأيت أخًا جديدًا
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أنا أعرؼ أناسًا كثيريف بدؤوا عبلقتيـ مع هللا في رمضاف، وفي مسجد معيف، فرجل قد يأتي إلى ىذا المسجد 
ا بو يصبح مف األخوة الكراـ الثابتيف، بسبب أف الصبلة والدروس شدتيـ إلى المسجد، فأنت أيضًا ساىـ عابرًا، فإذ

في شيء ثاف، ىناؾ مف يدعو إلى ىذا المسجد بعض أصدقائو و أخوانو وأقربائو أيضًا ساىـ، في رمضاف جو 
ا الشير خالصًا  عز خاص، تجل خاص، في رمضاف تأثر خاص، ىذا كمو مف لواـز رمضاف، فاجعل مف ىذ

وجل، في ىذا الشير جمد مشكمتؾ مع هللا، يوجد إنساف حامل مشكمتو ويسير، كمما جمس يشتكي، ال يوجد إنساف 
عمى اإلطبلؽ خاؿ مف المشكبلت، ىذه المشكبلت مف لواـز الحياة الدنيا، والدليل حينما قاؿ النبي عميو الصبلة 

 والسبلـ: 

ـَ َيُقوـُ ِمْف َمْجِمٍس َحته  )َعْف َخاِلِد ْبِف َأِبي ُ َعَمْيِو َوَسمه مهَما َكاَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ ََ ى ِعْمَراَف َأفه اْبَف ُعَمَر 
ـْ َلَنا ِمْف َخْشَيِتَؾ َما َيُحوُؿ َبْيَنَنا َوَبْيَف َمَعاِص  ِس َْ ـه ا َعَواِت ْلْصَحاِبِو: المهُي َؾ َوِمْف َطاَعِتَؾ َما يَيْدُعَو ِبَيُؤَّلِء الده
ْنَيا َوَمتِّْعَنا ِبَأْسَماِعَنا  ُف ِبِو َعَمْيَنا ُمِصيَباِت الدُّ َتَؾ َوِمَف اْلَيِقيِف َما ُتَيوِّ ِتَنا َما َأْحَيْيَتَنا ُتَبمُِّغَنا ِبِو َجنه َوَأْبَصاِرَنا َوَُوه

َظَمَمَنا َواْنُصْرَنا َعَمى َمْف َعاَداَنا َوَّل َتْجَعْل ُمِصيَبَتَنا ِفي ِديِنَنا َوَّل َتْجَعِل َواْجَعْمُو اْلَواِرَث ِمنها َواْجَعْل َِْأَرَنا َعَمى َمْف 
َنا َوَّل َمْبَمَغ ِعْمِمَنا َوَّل ُتَسمِّْط َعَمْيَنا َمْف َّل َيْرَحُمَنا (( ْنَيا َأْكَبَر َىمِّ  الدُّ

 ]الترمذؼ َعْف َخاِلِد ْبِف َأِبي ِعْمَراَف[

ف برحمة هللا يجعل هللا َو َ المشكالت عميو خفيفًا : المؤمف المتيف  المَو

ذا عبدت  ذا تحركت، وا  ذا أقبمت، وا  المصائب ال تمغى ولكف تخفف، يخف وقعيا عمى المؤمف، فأنت إذا أيقنت، وا 
هللا عز وجل وقع بعض المشكبلت يضعف كثيرًا، المشكمة ىَي ىي ولكف قد تخفف، يوجد أدوية مرة، أدوية 

فييا طعـ حمو طيب، فأحيانًا تأتي المصيبة لممؤمف كأدوية األطفاؿ، يوجد دواء ومادة فعالة ولكف فيو األطفاؿ 
مادة سكرية، ومذاؽ ىذا الدواء مستطاب عند األطفاؿ، فالمؤمف المتيف الموقف برحمة هللا وبعطاءاتو، هللا هلالج لج 

نساف آخر ال يحتمل.  يجعل وقع بعض المشكبلت عميو خفيفًا، وا 

أرجو هللا سبحانو وتعالى أف يترجـ ىذا الدرس إلى تطبيق، وأف نكوف جميعًا في رمضاف مف الذيف رضي هللا 
عنيـ ورضوا عنو، وممف صاموا صيامًا مقبواًل، رمضاف شير الطاعة، شير القرب، شير الحب، شير اإلنفاؽ، 

 حديث قالو النبي في ىذا الموضوع:  شير التقوػ، شير الصبلة، شير القرآف، ىذه كميا معاني رمضاف، وأبمغ
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 ))رغـ أنف عبد أدرؾ رمضاف فمـ يغفر لو، إف لـ يغفر لو فمتى؟((

 ] الترمذؼ عف أبي ىريرة[

ـَ ِمْف َذْنِبِو(( ـَ َرَمَضاَف ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُو َما َتَقده  ))َمْف َصا

 ] متفق عميو َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[

ـَ  ََا ـَ ِمْف َذْنِبِو (())َمْف   َرَمَضاَف ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُو َما َتَقده

 ] متفق عميو عف أبي ىريرة [

 الموت يمغي كل شيء و َّل تبقى إَّل اْلعماؿ الصالحة :

رمضاف كما قمت أييا األخوة: الشير الذؼ ننتظره بفارغ الصبر، واألياـ تمضي ونحف اآلف نتحدث عف رمضاف، 
مى األبواب، ولكف وهللا قد ال تصدقوف ما بيف غمضة عيف وانتباىتيا انتيى رمضاف، وجاء العيد، ننتظر وىو ع

عيد األضحى المبارؾ، ما بيف غمضة عيف وانتباىتيا يأتي عيد األضحى ثـ يأتي الصيف، ثـ يأتي الشتاء ثـ 
ضى يـو انقضى بضع منو، وما مف يـو يأتي رمضاف، إلى أف نمقى الواحد الدياف، واإلنساف بضعة أياـ كمما انق

ينشق فجره إال ينادؼ: أنا خمق جديد وعمى عممؾ شييد، فتزود مني فإني ال أعود إلى يـو القيامة، وكل شيء ما 
سوػ طاعة هللا ومعرفتو والعمل الصالح ال قيمة لو، الموت ينيي كل شيء، الموت ينيي فقر الفقير، ووسامة 

حة الصحيح، ومرض المريض، وقوة القوؼ، وضعف الضعيف، يمغي كل شيء، ال الوسيـ، ودمامة الذميـ، وص
تبقى إال األعماؿ الصالحة، اإلنساف عندما يصـو رمضاف صيامًا صحيحًا، ويشعر أف هللا قبل منو ىذا الصياـ، 

 وأعتقو مف النار، فقد فاز فوزًا عظيمًا.

عظيمًا، أرجو هللا سبحانو وتعالى أف يجعل ىذا الشير  نحف عمى أبواب شير لو صمناه كما أراد هللا لفزنا فوزاً 
 الكريـ عتقًا لنا مف النار

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : الصالة 027 - 070الدرس )

 02-03-1997لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا،  الحمد  رب
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا و انفعنا بما عممتنا و زدنا عممًا و أرنا الحق حقًا و ارزقنا إتباعو، و 

مف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، و أدخمنا برحمتؾ في عبادؾ أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو واجعمنا م
 الصالحيف.

 أييا األخوة الكراـ:

في صحيح مسمـ حديث في باب الصبلة ذكره لي أحد األخوة الكراـ فرأيت مف المناسب أف يكوف محور ىذا 
 الدرس: 

َمِميُّ  ََاَؿ َعْمُرو ْبُف َعَبَسَة السُّ ََاَؿ:   : ُكْنُت َوَأَنا ِفي اْلَجاِىِميهِة َأُظفُّ َأفه النهاَس َعَمى َضالَلٍة (()) َعْف َأِبي ُأَماَمَة 

 أييا األخوة: 

ىل تذكروف أف هللا سبحانو وتعالى حينما وصف الجاىمية وصفيا بأنيا جاىمية أولى، وما معنى أف يقوؿ هللا عز 
 وجل:

ْجَف َتَبرَُّج اْلَجاِىِميهِة اْْلُوَلى﴾  ﴿َوََّل َتَبره

 ] سورة األحزاب [

أنت حينما تفتح دفتر حسابات تجد كممة دفعة أولى، معنى ذلؾ أف ىناؾ دفعة ثانية، ما وصفت ىذه الدفعة بأنيا 
أولى إال ألف ىناؾ دفعة ثانية، والجاىمية الثانية أشد خطرًا مف الجاىمية األولى، كاف الرجل في الجاىمية يئد ابنتو 

 كالوردة تحفر ليا حفرة وتوضع فييا، ىذه الجاىمية األولى، قاؿ تعالى: وىي طيبة، وىي حية، بنت وديعة



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1210 

َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَمْت ) َُِتَمْت )8﴿َواِ   (﴾9( ِبَأيِّ َذْنٍب 

 ] سورة التكوير [

في الجاىمية الثانية تطمق الفتاة عمى حريتيا فتفسد وتفسد وتنحرؼ وتحمل الناس عمى االنحراؼ، تتأذػ وتؤذؼ، 
كل مفاتنيا في الطريق وال أب يردعيا، وال أخ يردعيا، وال زوج يردعيا، أليست ىي جاىمية ثانية ! ىذا تعرض 

 الذؼ قاؿ ىذا البيت دخل السجف أدخمو عمبلؽ اإلسبلـ عمر، قاؿ ىذا الشاعر:

مف الناس، ال ىذا الذؼ يعد أىجا بيت قالتو العرب، في الجاىمية الثانية شعار كل إنساف، ماداـ الدخل وافر دعؾ 
 تيتـ بيـ ال ينبغي أف تنصرؼ منيـ، مف بعدؼ الطوفاف كما قاؿ نيروف.

: ُكْنُت َوَأَنا ِفي اْلَجاِىِميهِة َأُظفُّ َأفه النه  َمِميُّ ََاَؿ َعْمُرو ْبُف َعَبَسَة السُّ ََاَؿ:  ـْ )) َعْف َأِبي ُأَماَمَة  اَس َعَمى َضالَلٍة َوَأنهُي
 ((َلْيُسوا َعَمى َشْيءٍ 

أحيانًا عبارة نبوية، فبلف ليس عمى شيء، ليس عمى عمـ، ليس عمى عمـ، ليس عمى منطق، ليس عمى قيـ، ليس 
 عمى ىدؼ نبيل ليس عمى مبادغ، ال شيء يضبطو، متفمت.

ـْ َيْعُبُدوَف اَْلْوَِاَف ((  )) َوُى

عض التراب ما يشبو التمثاؿ فتعبده، كمكـ يعمـ أف العرب كانت تعبد البلة، والعزة، تأخذ حجرًا فتعبده تجعل مف ب
 تصنع مف التمر صنمًا فتعبده، يقوؿ ىذا الصحابي الحقًا:

َة ُيْخِبُر َأْخَباًرا َفَقَعْدُت َعَمى َراِحَمِتي َفَقِدْمُت َعَمْيِو ((  )) َفَسِمْعُت ِبَرُجٍل ِبَمكه

يقة إلى أف ينتقل مف بمد إلى بمد، مف أنا أريد أف أقف عند فقرات ىذا الحديث، يعني إنساف تحممو معرفة الحق
مدينة إلى مدينة مف حي إلى حي، ذكرت مرًة أف بعض الناس يركب مركبتو وينتقل مف حي في المدينة إلى 
طرفيا اآلخر ليشترؼ كيمو فوؿ ويقوؿ لؾ ػ ظراؼ ػ تنتقل مف طرؼ المدينة إلى طرفيا اآلخر مف أجل وجبة 

طرؼ إلى طرؼ مف أجل درس عمـ، مف أجل أف تعرؼ هللا، مف أجل أف  طعاـ واحدة تروؽ لؾ أفبل ينبغي مف
 تعرؼ كبلـ هللا، مف أجل أف تعرؼ الحقيقة، مف أجل أف تسير عمى منيج واضح، ىذا الصحابي الجميل قاؿ:
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َة ُيْخِبُر َأْخَباًرا َفَقَعْدُت َعَمى َراِحَمِتي َفَقِدْمُت َعَمْيِو (  ()) َفَسِمْعُت ِبَرُجٍل ِبَمكه

اإلنساف أييا األخوة يعرض عف طمب العمـ كبرًا، يقوؿ مف فبلف المؤمف ال يستنكف عف أف يطمب العمـ مف أؼ 
 إنساف، خذ الحكمة وال ييمؾ مف أؼ مكاف خرجت، الحكمة ضالة المؤمف حيث ما وجدىا التقطيا.

َة ُيْخِبُر َأْخَباًرا َفَقَعْدُت َعَمى رَ  ـَ )) َفَسِمْعُت ِبَرُجٍل ِبَمكه اِحَمِتي َفَقِدْمُت َعَمْيِو، َفِإَذا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
 ُمْسَتْخِفًيا ((

نحف اآلف والحمد  نصمي في المسجد، األذاف يصدح في المآذف الصبلة تقاـ جماعًة، يـو الجمعة المساجد 
حابة الكراـ الذيف بذلوا الغالي والرخيص والنفس مؤلة بالمصميف، نؤدؼ شعائر هللا ونحف مطمئنوف، ىؤالء الص

والنفيس مف أجل أف ينشروا ىذا الديف نحف ينبغي أف نتابع عمميـ ال أف نقطف ثمار جيدىـ، ينبغي أف نتابع 
 مسيرتيـ، ىـ أوصموه لنا وعمينا أف نوصمو إلى غيرنا. 

 أخوانا الكراـ:

 موت عمى ثممة مف النفاؽ، ألـ يقل هللا عز وجل:الذؼ ال يشعر في نفسو بحاجة إلى نشر ىذا الديف ي

ـْ ِبِو ِجَيادًا َكِبيرًا﴾  ﴿َوَجاِىْدُى

 ] سورة الفرقاف [

قراءتو، أف تتمقاه وأف تمقيو عمى  ربنا عز وجل سمى معرفة كتاب هللا وتعريف الناس، تعممو وتعميمو، ِقَراءَتو، واِ 
يادًا كبيرًا، ومف مات ولـ يحدث نفسو بالجياد مات عمى ثممة الناس، أف تفيمو وأف تنقل فيمو لمناس، سماه هللا ج

 مف النفاؽ، وىذا الذؼ ال يشعر بحاجة إلى نقل الحق إلى الناس ىذا يخالف نص ىذه اآلية: 

َُْل َىِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى َّللاهِ َعَمى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِف اتهَبَعِني َوُسْبَحاَف َّللاهِ َوَما َأنَ   (﴾008ا ِمَف اْلُمْشِرِكيَف )﴿ 

 ] سورة يوسف [
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 فالذؼ ال يتبع النبي ال يدعو إلى هللا، أما إذا كنت متبعًا لمنبي فبلبد مف أف تدعو إلى هللا.

ـَ ُمْسَتْخِفًيا((  ))َفِإَذا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

ائو العظاـ أف يكونوا ضعفاء، ىو يستخفي، النبي يخاؼ، لما كاف ألـ يخطر في بالكـ لماذا أراد هللا عز وجل ألنبي
 كفار قريش يعذبوف آؿ ياسر ىل استطاع النبي أف يخمصيـ؟ ال يستطيع قاؿ صبرًا آؿ ياسر فإف موعدكـ الجنة.

ما الحكمة مف أف النبي شاء لو هللا أف يكوف ضعيفًا ؟ تستطيع أف تقوؿ عمى النبي أنو ساحر وتناـ في بيتؾ 
مرتاحًا، لؾ أف تقوؿ أنو كاىف وتناـ في بيتؾ مرتاحًا وال شيء عميؾ، ولؾ أف تقوؿ عميو أنو مجنوف وتناـ في 
بيتؾ مرتاحًا وال شيء عميؾ، شاء هللا أف يكوف النبي في بادغ الدعوة ضعيفًا مف أجل ماذا ؟ لو أنو قوؼ، لو 

بة، وال عف عبادة، ولكف عف خوؼ، لذلؾ قالوا األنبياء جعمو ممكًا آلمف الناس جميعًا بو ال عف قناعة، وال عف رغ
يممكوف القموب، لكف األقوياء يممكوف الرقاب، القوؼ يممؾ رقبة اإلنساف لكف ال يممؾ قمبو ال يممؾ ىذا القمب إلى 
 النبي ومف كاف عمى شاكمة النبي، ومف اتبع النبي بإحساف، العبرة أف تممؾ القموب ال أف تممؾ الرقاب، لذلؾ
شاءت حكمة هللا هلالج لج أف يكوف األنبياء ضعفاء حتى يكوف اإليماف بيـ ثمينًا، الذيف آمنوا برسوؿ هللا لـ يؤمنوا 

 خوفًا، ألنؾ تستطيع أف تذـ النبي وال شيء عميؾ، ولـ يؤمنوا بو طمعًا ألنو فقير ال يممؾ شروػ نقير.

ّـِ اْلُمْؤِمِنيَف َرِضي المهي ـٍ: َيا )) َعْف َعاِئَشَة ُأ ـَ َذاَت َيْو ََاَؿ ِلي َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَلْت:  ـ َعْنَيا 
ـٌ (( ََاَؿ: َفِإنِّي َصاِئ ََاَلْت َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َما ِعْنَدَنا َشْيٌء،  ـْ َشْيٌء   َعاِئَشُة َىْل ِعْنَدُك

 ) مسمـ ػ النسائي ػ أبي داود ػ أحمد(

كـ أنتـ جميعًا ىل في بيت مف بيوتكـ ال يوجد وجبة طعاـ واحدة ؟ ال يوجد قطعة خبز مع كأس شاؼ، مع برب
 قطعة جبنة ؟ لـ يجد شيئًا في البيت، فقاؿ ىذا الصحابي:

ََْوُمُو (( ـَ ُمْسَتْخِفًيا ُجَرَءاُء َعَمْيِو   )) َفِإَذا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
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 ترئوف عميو، ينالوف منو، يؤذونو.يج

َة ((  )) َفَتَمطهْفُت َحتهى َدَخْمُت َعَمْيِو ِبَمكه

َفَتَمطَّْفُت، سبحاف هللا المؤمف يوجد عنده أدب، أنا يمفت نظرؼ ىذا الصحابي الجميل زيد الخيل الذؼ سماه النبي 
ليتكئ عمييا قاؿ: وهللا ال أتكئ في  زيد الخير في أوؿ لقاء بينو وبيف إسبلمو ساعة، أعطاه النبي وسادة

 حضرتؾ. فاإلنساف كمما امتؤل إيمانًا ازداد أدبًا مع هللا ومع رسولو ومع المؤمنيف.

 رجل سأؿ سيدنا حمزة فقاؿ لو: أيكـ أكبر أنت أـ رسوؿ هللا ؟ قاؿ: ىو أكبر مني وأنا ولدت قبمو.

سيفو المسموؿ فكاف يغمدني إذا شاء، وتوفي عني سيدنا عمر يقوؿ عف سيدنا الصديق، كنت خادمو، وجمواذه و 
 وىو عني راض وأنا بيذا سعيد.

َُْمُت َلُو: َما َأْنَت (( َة َ،  )) َفَتَمطهْفُت َحتهى َدَخْمُت َعَمْيِو ِبَمكه

 لـ يقل مف أنت، قاؿ ما أنت، مف، أقرب.

ََاَؿ َأَنا َنِبيٌّ ((  (( 

 تواضع إلى أقصى درجة.

ـِ َوَكْسرِ )) َفُقْمُت: َوَما  ََاَؿ: َأْرَسَمِني ِبِصَمِة اَْلْرَحا ُ، َفُقْمُت: َوِبَأيِّ َشْيٍء َأْرَسَمَؾ ؟  ََاَؿ: َأْرَسَمِني َّللاه  اَْلْوَِاِف َنِبيٌّ ؟ 
ُ َّل ُيْشَرُؾ ِبِو َشْيٌء (( َد َّللاه  َوَأْف ُيَوحه

في رمضاف وفي العيد، يعني  معنى ذلؾ أنو مف أجل أوامر هللا عز وجل أف تصل رحمؾ ذكرت ىذا كثيراً 
القضية أف ىؤالء الذيف حولؾ ىـ أولى الناس بدعوتؾ إلييـ، ىـ أولى الناس بإكرامؾ ليـ، ىو أولى الناس 
بإرشادؾ ليـ، ىـ أولى الناس بإحسانؾ، إذا تكفل كل إنساف بمف حولو انتيى المجتمع نيض كمو، نظاـ رائع، أنا 

نساف تفقد أىمو، زارىـ، تفقد أحواليـ، عاونيـ، دعاىـ إلى هللا، كل إنساف حولو أسميو التكافل االجتماعي، إذا كل إ
أناس إذًا جميع الناس ييتدوف إلى هللا، يعني إنساف هللا عز وجل ساقو إلى المسجد وأنعـ عميو بنعمة اليدػ 

لطيبة، باإلقناع، بالعمل واصطمح مع هللا أنا أرػ أنو البد أف يفكر في أف يجمب إنساف إلى ىذا المسجد بالكممة ا
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 الطيب، بالعمل الصالح، بالوجو الباش، بالكممة الرائعة، باليدية اجمبو إليؾ.

ُ َّل ُيْشَرُؾ ِبِو َشْيٌء(( َد َّللاه ـِ َوَكْسِر اَْلْوَِاِف َوَأْف ُيَوحه ََاَؿ: َأْرَسَمِني ِبِصَمِة اَْلْرَحا  (( 

حل البد مف أف تيدمو وأف تبني بناًء صحيحًا، الترقيع أف بصراحة بناء بني بشكل غير صحيح مائل، ال يوجد 
ترقع مشكمة تعالج بمشكمة، قضية تعالج بقضية، يعني إذا ما أتيت بيذه الممييات أوالدؼ ينصرفوف إلى بيت 
آخر، أنا أضرب مثل مضحؾ: ىل يمكف طبيب تجميل إذا في ندبة عمى خدؾ األيمف أردت أف تجرؼ ليا عممية 

وؿ لؾ سأنزع لؾ قطعًة مف خدؾ األيسر أضعيا عمى خدؾ األيمف، ما فعل شيئًا، احفظوا ىذه جراحية أف يق
القاعدة، ال تعالج مشكمة بمشكمة، أنا أستمع كثيرًا إلى بعض األخوة يعالج مشكمة بمشكمة، المشكبلت ال تعالج إال 

 بمنيج هللا عز وجل، إال بطاعة هللا. 

ََاَؿ: َأْرَسَمِني ِبِصَمِة ا ُ َّل ُيْشَرُؾ ِبِو َشْيٌء، َُْمُت َلُو: فَ ))  َد َّللاه ـِ َوَكْسِر اَْلْوَِاِف َوَأْف ُيَوحه  ((َمْف َمَعَؾ َعَمى َىَذا ؟َْلْرَحا

 نبي عظيـ سيد األنبياء والرسل.

ََاَؿ َوَمَعُو َيْوَمِئٍذ َأُبو َبْكٍر َوِبالٌؿ ِممهْف آَمَف ِبِو (( ََاَؿ: ُحرٌّ َوَعْبٌد   (( 

ء ىذا األعرابي لـ يكف مع رسوؿ هللا إال رجبلف حر وعبد يعني كاف معو أبو بكر و ببلؿ فقط، العبرة أف يـو جا
تكوف عمى حق ىؤالء نواة المجتمع اإلسبلمي أنت ال تيأس ابدأ مف الصفر أقنع واحدًا أف يكوف عمى الحق، ىذا 

ربيًة صالحة، صارت ىذه األسرة في الواحد سوؼ يتزوج، وسيبحث عف فتاة مؤمنة سينجب، سيربي أوالده ت
صحيفتؾ، سيصاىر أسرة أخرػ عمى شاكمتو، صار في أسرتيف لؾ صديق، قريب، جار، أخ، ابف عـ، صير، 

 ابحث عف نشرالحق.

ي ُمتهِبُعَؾ ((  )) َفُقْمُت: ِإنِّ

 ينبغي أف يفرح النبي.

ََاَؿ: ِإنهَؾ َّل َتْسَتِطي َُ َذِلَؾ َيْوَمَؾ َىَذا ((  (( 
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شدة بالغة، كاف النبي رؤوفًا بو رحيمًا، أنا أرػ أف القيادة أنت عندؾ أخواف ينبغي أف ال تمقي بيـ إلى  يوجد
التيمكة، ينبغي أف ترحميـ، ينبغي أف تحرص عمى مصالحيـ، ال ينبغي أف تغرر بيـ وتنجو أنت بنفسؾ، ال، 

أف تبحث عف سبلمتيـ وسبلمة أىميـ، ىـ ينبغي أف تكوف أبًا ليـ، ينبغي أف ال تدفعيـ إلى المخاطر، ينبغي 
 اثنيف حر وعبد وصاروا ثبلثة.

ََاَؿ: ِإنهَؾ َّل َتْسَتِطي َُ َذِلَؾ َيْوَمَؾ َىَذا َأَّل َتَرى َحاِلي َوَحاَؿ النهاِس ((  (( 

 شدة ما بعدىا شدة، ضغط ما بعده ضغط، تنكيل ما بعده تنكيل.

ََاَؿ: ِإنهَؾ َّل َتْسَتِطي َُ َذِلَؾ َيوْ  ََْد ))  َمَؾ َىَذا َأَّل َتَرى َحاِلي َوَحاَؿ النهاِس، َوَلِكِف اْرِج َْ ِإَلى َأْىِمَؾ َفِإَذا َسِمْعَت ِبي 
 َظَيْرُت َفْأِتِني ((

النقطة الدقيقة ىنا أف النبي عميو الصبلة والسبلـ واثق ثقة ال حدود ليا بأف هللا سينصره، حينما كاف بالطائف 
و أىل الطائف، وأغروا صبيانيـ أف يضربوه حينما قفل عائدًا إلى مكة قاؿ لو سيدنا وسخر منو أىل الطائف وكذب

زيد: يا رسوؿ هللا أتعود إلى مكة وقد أخرجتؾ ؟ أخرجتؾ وىدرت دمؾ كيف تعود إلييا ؟ فقاؿ عميو الصبلة 
 والسبلـ: إف هللا ناصر نبيو.

با بكر ألـ تقرأ قولو تعالى وتراىـ ينظروف إليؾ وىـ ال في غار ثور، ألـ يقل لو سيدنا الصديق لقد رأونا، قاؿ يا أ
 يبصروف.

 في أثناء اليجرة تبعيـ سراقة قاؿ لو ملسو هيلع هللا ىلص: كيف بؾ يا سراقة إذا لبست سوارؼ كسرػ.

 معنى ذلؾ أف ثقة النبي بنصر هللا ال حدود ليا، أال نحتاج نحف اليـو إلى ىذه الثقة ؟ يجب أف تؤمف أف ىذا ديف
هللا، وهللا الذؼ ال إلو إال ىو لو لـ يكف ىذا الديف ديف هللا لتبلشى مف ألف سنة، لشدة ما حولو مف ماكريف ولكنو 
ديف هللا كمما اشتد أعداؤه عميو كمما ازداد قوًة، يعني بعض الدوؿ في شماؿ إفريقيا أنشأت أربعة آالؼ كنيسة كميا 

 اآلف مساجد والحمد .
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ـَ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى ))َوَلِكِف اْرجِ  ََْد َظَيْرُت َفْأِتِني َاَؿ َفَذَىْبُت ِإَلى َأْىِمي َوََِد المهيـ َعَمْيِو  َْ ِإَلى َأْىِمَؾ َفِإَذا َسِمْعَت ِبي 
ـَ الْ  ََِد ـَ اْلَمِديَنَة َوُكْنُت ِفي َأْىِمي َفَجَعْمُت َأَتَخبهُر اَْلْخَباَر َوَأْسَأُؿ النهاَس ِحيَف   َمِديَنَة ((َوَسمه

 ماذا نفيـ مف ىذا ؟ يبحث عف الحقيقة، أخوانا الكراـ قاؿ تعالى:

َ َلَم ََ اْلُمْحِسِنيَف ) فه َّللاه ـْ ُسُبَمَنا َواِ   (﴾69﴿َوالهِذيَف َجاَىُدوا ِفيَنا َلَنْيِدَينهُي

 ] سورة العنكبوت [

عف الحقيقة وال تجدىا، البد مف أف تجدىا ابحث وهللا الذؼ ال إلو إال ىو زواؿ الكوف أىوف عند هللا مف أف تبحث 
 عنيا بصدؽ.

ـَ اْلَمِديَنَة َوُكْنُت ِفي َأْىِمي َفجَ  ـَ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه َعْمُت َأَتَخبهُر اَْلْخَباَر )) َفَذَىْبُت ِإَلى َأْىِمي َوََِد
ـَ اْلَمِديَنةَ  ََِد ُجُل  َوَأْسَأُؿ النهاَس ِحيَف  ِِْرَب ِمْف َأْىِل اْلَمِديَنَة َفُقْمُت: َما َفَعَل َىَذا الره ـَ َعَميه َنَفٌر ِمْف َأْىِل َي ََِد َحتهى 

ـَ اْلَمِديَنَة ؟ َفَقاُلوا: النهاُس ِإَلْيِو ِسَراٌع (( ََِد  الهِذي 

وجل، أقبل عمى أىل الحق، عاونيـ، أقبموا عميو، التفوا حولو، وآمنوا بو، ونصروه، وىذا وهللا مما يرضي هللا عز 
 ىيئ ليـ السبل لنشر الدعوة، أعنيـ بكل ما تستطيع إنؾ شريؾ ليـ في األجر.

 أخوانا الكراـ:

اآلف اإلسبلـ يحتاج إلى تعاوف ال ينيض باإلسبلـ فرد واحد ينيض بيـ فريق، فريق عمل، كل إنساف يسد ثغرة 
، واألوالد في مدارسيـ، كل فرد في األسرة لو جية يؤدييا، مثل األسرة األب في معممو، واألـ في مطبخيا

 والمسمموف اليـو يجب أف يتعاونوا.

ََْتَمُو (( ََْوُمُو   )) َفَقاُلوا: النهاُس ِإَلْيِو ِسَراٌع َوََْد َأَراَد 
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 ىل يستطيعوف قتمو ؟ ال يستطيعوف والدليل، قاؿ تعالى:

ُ َيْعِصُمَؾ ِمَف النهاِس﴾  ﴿َوَّللاه

 ورة المائدة [] س

لما نزلت ىذه اآلية صرؼ النبي حراسو، يوجد امرأة عالمة في أوربا سبب إسبلميا ىذه اآلية، لو كاف الوحي مف 
عند الرسوؿ ال يصدقو ىو اخترعو، لما قاؿ هللا لو وهللا يعصمؾ مف الناس صرؼ حراسو، انتيى اإللو قاؿ لو، 

 قتمؾ مستحيل.يعني هللا يعصمؾ مف أف تقتل فتنتيي الدعوة ب

قاؿ أحد األشخاص أراد أف يقتل النبي فساقوه إلى النبي ليعاقبو فكاف ىموعًا، قاؿ: ىوف عميؾ لف تراع لف تراع، 
 لف نخيفؾ ولو أردت ذلؾ لما سمطت عمي، ىكذا قاؿ لو النبي عميو الصبلة والسبلـ.

نجا، فالنبي عميو الصبلة والسبلـ البد مف في بعض المعارؾ رجل أراد أف يقتل النبي، قاؿ: أيف دمحم ال نجوت إف 
يمقاه بنفسو مع أف الصحابة الكراـ تمنوا أف ال يمقاه ىو، أمسؾ برمحو ووكزه في كتفو فولى ىاربًا، يقوؿ: وهللا لو 

 بسق عمي لقتمني.

ُ َيْعِصُمَؾ ِمَف النهاِس﴾  ﴿َوَّللاه

ـَ اْلَمِدينَ  ََِد ُجُل الهِذي  ـْ َيْسَتِطيُعوا َذِلَؾ َفَقِدْمُت )) َما َفَعَل َىَذا الره ََْتَمُو َفَم ََْوُمُو  َة ؟ َفَقاُلوا: النهاُس ِإَلْيِو ِسَراٌع َوََْد َأَراَد 
 اْلَمِديَنَة َفَدَخْمُت َعَمْيِو َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َأَتْعِرُفِني ؟ ((

ف في أوؿ الدعوة اآلف بعد اليجرة، يعني ىذا أعتقد أنو عشر سنوات أو أكثر اثني عشر سنة، عندما كاف معو اثني
 غاب ثبلثة عشر عامًا وىو يبحث عف الحقيقة إلى أف وصل إلى النبي.

ََاَؿ َفُقْمُت: َبَمى، فَ  َة،  ـْ َأْنَت الهِذي َلِقيَتِني ِبَمكه ََاَؿ: َنَع َأْخِبْرِني  ُقْمُت: َيا َنِبيه َّللاهِ )) َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َأَتْعِرُفِني ؟ 
ُ َوَأْجَيُمُو ((  َعمها َعمهَمَؾ َّللاه
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 أخوانا الكراـ:

يوجد أشخاص إذا ما جمس مع مثيل لو ال يتكمـ، ىو مثقف ثقافة عالية، إذا ما شخص أمامو يحمل شيادة عالية 
رحيـ ىذا يبقى ساكت يترفع عف أف يكممو كبر، إذا ما كاف مع أنداده، مع نظرائو، مع أشباىو يسكت أما ال

شخص في السمـ االجتماعي في الدرجة السفمى إنساف أعرابي ليس لو شأف وال مكانة وال ماؿ، ولكنو يبحث عف 
الحقيقة، وصدقوني في ىذه المناسبة لف يرضى هللا عنؾ إال إذا جعمت اىتمامؾ لكل الناس، كل الناس لعل ىذا 

 الذؼ تزدريو ىو عند هللا كبير: 

َُوُؿ ِلمه  ُ َخْيرًا﴾﴿َوََّل َأ ـُ َّللاه ـْ َلْف ُيْؤِتَيُي  ِذيَف َتْزَدِري َأْعُيُنُك

 ] سورة ىود [

ىذا الذؼ تراه أنت في الدرجة الدنيا قد يكوف عند هللا في الدرجة العميا، ىذا الذؼ تظنو فقيرًا ىو عند هللا غني، 
ف شدة رحمتو بأمتو، لشدة أدبو مع ىذا الذؼ تظنو بعيدًا ىو عند هللا قريب، فذلؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ م

 ربو، لشدة حرصو، أعرابي جاىل يقوؿ لو:

ْمُس َحتهى تَ  الِة َحتهى َتْطُم ََ الشه َِْصْر َعِف الصه ـه َأ ْبِح ُِ ََاَؿ: َصلِّ َصالَة الصُّ الِة،  ْرَتِف ََ َفِإنهَيا )) َأْخِبْرِني َعِف الصه
ََْرَنْي شَ  اُر((َتْطُم َُ ِحيَف َتْطُم َُ َبْيَف   ْيَطاٍف َوِحيَنِئٍذ َيْسُجُد َلَيا اْلُكفه

لذلؾ عند األحناؼ ال يجوز أف تصمي بعد الفرض أية صبلة إلى أف تشرؽ الشمس وترتفع مقدار رمح وقد عدىا 
الفقياء عشريف دقيقة ال ينبغي أف تصمي بعد أداء صبلة الصبح إال بعد أف تطمع الشمس بعشريف دقيقة أخذًا مف 

 ث الذؼ رواه اإلماـ مسمـ.ىذا الحدي

ْمِح(( لُّ ِبالرُّ الَة َمْشُيوَدٌة َمْحُضوَرٌة َحتهى َيْسَتِقله الظِّ ـه َصلِّ َفِإفه الصه ُِ (( 

حينما تكوف الشمس في كبد السماء تمامًا يختفي الظل، يصير الظل فوؽ الرمح تمامًا، ثـ اختفى لما اختفى 
امودية عمى ىذا العمود إذًا يختفي الظل فإذا مالت أو زالت، يقاؿ وقت الشمس في كبد السماء تمامًا أشعتيا ع

 الزواؿ، يعني الوقت الذؼ تنحرؼ بو الشمس عف قبة السماء.



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1219 

 

َبَل اْلَفْيُء َفَصلِّ َفِإفه الصالَة َمشْ  َْ ـُ َفِإَذا َأ الِة َفِإفه ِحيَنِئٍذ ُتْسَجُر َجَينه َِْصْر َعِف الصه ـه َأ ْحُضوَرٌة َحتهى ُيوَدٌة مَ )) ُِ
ََْرَنْي َشْيَطاٍف َوحِ  ْمُس َفِإنهَيا َتْغُرُب َبْيَف  الِة َحتهى َتْغُرَب الشه َِْصْر َعِف الصه ـه َأ ِئٍذ َيْسُجُد َلَيا ينَ ُتَصمَِّي اْلَعْصَر ُِ

ارُ   ((اْلُكفه

ثبلثة أوقات الصبلة فييا  الذيف يعبدوف الشمس يعبدونيا حيف الشروؽ وحيف السجود عندنا في ىذا الديف القويـ
مكروىة، حيف شروؽ الشمس حتى ترتفع في األفق، وعند انتصافيا في كبد السماء حتى تزوؿ وعند اصفرارىا 

 حتى تغيب، ىذا مأخوذ مف ىذا الحديث الشريف.

ـْ َرجُ  ََاَؿ: َما ِمْنُك ِِْني َعْنُو،  ََاَؿ َفُقْمُت: َيا َنِبيه َّللاهِ َفاْلُوُضوَء َحدِّ ٌل ُيَقرُِّب َوُضوَءُه َفَيَتَمْضَمُض َوَيْسَتْنِشُق َفَيْنَتُِِر )) 
ْت َخَطاَيا َوْجِيِو َوِفيِو َوَخَياِشيِمِو ((  ِإَّل َخره

الصموات كفارة لما بينيا إذا اإلنساف مستقيـ لكف غفل قميبًل تكمـ كممة ليتو لـ يتكمميا، قاـ توضأ وصمى ىذا 
 طايا.الوضوء وىذه الصبلة تحط عنو الخ

ْت َخَطاَيا َوْجِيِو ِمْف َأْطَراِؼ ِلْحَيِتِو َم ََ اْلَماِء  ُ ِإَّل َخره ـه ِإَذا َغَسَل َوْجَيُو َكَما َأَمَرُه َّللاه ـه َيْغِسُل َيَدْيِو ِإَلى )) ُِ ُِ
ـه َيْمَسُح رَ  ْت َخَطاَيا َيَدْيِو ِمْف َأَناِمِمِو َم ََ اْلَماِء ُِ ْت َخَطاَيا َرْأِسِو ِمْف َأْطَراِؼ َشْعرِِه َم ََ اْلِمْرَفَقْيِف ِإَّل َخره ْأَسُو ِإَّل َخره

ْت َخَطاَيا ِرْجَمْيِو ِمْف َأَناِمِمِو َم ََ اْلَماِء َفِإفْ  َََدَمْيِو ِإَلى اْلَكْعَبْيِف ِإَّل َخره ـه َيْغِسُل  ـَ َفَصمهى َفَحِمَد َّللاهَ (( اْلَماِء ُِ ََا  ُىَو 

ما التفت، دقق أف تقوؿ الحمد  كل شيء ساقو هللا لؾ يحمد عميو، ىذا كبلـ ربنا،  لو يعمـ المصمي مف يناجي
 الحمد  رب العالميف الرحمف الرحيـ ػ اسـ هللا األعظـ ػ كل شيء أساسو الرحمة: بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ـِ ) ِحي ْحَمِف الره ـِ َّللاهِ الره ِ َربِّ اْلَعاَلمِ 0﴿ِبْس ـِ )2يَف )( اْلَحْمُد َّللِه ِحي ْحَمِف الره يِف )3( الره ـِ الدِّ ( ِإيهاَؾ َنْعُبُد 4( َماِلِؾ َيْو
يهاَؾ َنْسَتِعيُف ) ـَ )5َواِ  َراَط اْلُمْسَتِقي الِّيَف 6( اْىِدَنا الصِّ ـْ َوََّل الضه ـْ َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَمْيِي ( ِصَراَط الهِذيَف َأْنَعْمَت َعَمْيِي

(7﴾) 

 [ ] سورة الفاتحة
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ْمَبُو َّللِهِ  َدُه ِبالهِذي ُىَو َلُو َأْىٌل َوَفرهَغ ََ َِْنى َعَمْيِو َوَمجه َ َوَأ ـَ َفَصمهى َفَحِمَد َّللاه ََا  ِإَّل اْنَصَرَؼ ِمْف َخِطيَئِتِو )) َفِإْف ُىَو 
 َكَيْيَئِتِو َيْوـَ َوَلَدْتُو ُأمُُّو((

عميو الصبلة والسبلـ: صاحب ىذا القبر إلى ركعتيف مما  يروػ أف النبي عميو الصبلة والسبلـ مر بقبر، فقاؿ
 تحقروف مف نوافمكـ ػ يعني ركعتيف سريعتيف ػ خير لو مف دنياكـ كميا.

يوجد في الدنيا قصور، ومعامل، وشركات ضخمة، وطائرات ضخمة، وفنادؽ، إنساف اشترػ فندؽ في فرنسا 
دخمو؟ صاحب ىذا القبر إلى ركعتيف مما تحقروف مف  يعني ممتمئ طواؿ العاـ، ثمانيف طابق خمس نجـو كـ ىو

 نوافمكـ خير لو مف دنياكـ كميا.

ْمَبُو َّللِهِ  َدُه ِبالهِذي ُىَو َلُو َأْىٌل َوَفرهَغ ََ َِْنى َعَمْيِو َوَمجه َ َوَأ ـَ َفَصمهى َفَحِمَد َّللاه ََا  ِإَّل اْنَصَرَؼ ِمْف َخِطيَئِتِو )) َفِإْف ُىَو 
 ْوـَ َوَلَدْتُو ُأمُُّو((َكَيْيَئِتِو يَ 

فإذا اإلنساف قاـ إلى الصبلة بوضوء كيذا الوضوء وصبلة كيذه الصبلة كفر هللا عنو كل خطاياه، فالصبلة إلى 
 الصبلة كفارة لما بينيما.

َث َعْمُرو ْبُف َعَبَسَة ِبَيَذا اْلَحِديِث َأَبا ُأَماَمَة َصاِحَب َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى المه  ـَ َفَقاَؿ َلُو َأُبو )) َفَحده يـ َعَمْيِو َوَسمه
ُجُل، َفَقاَؿ: َعْمٌرو َيا أَ  ـٍ َواِحٍد ُيْعَطى َىَذا الره َبا ُأَماَمَة َلَقْد َكِبَرْت ُأَماَمَة: َيا َعْمَرو ْبَف َعَبَسَة اْنُظْر َما َتُقوُؿ ِفي َمَقا

َتَرَب َأَجِمي َوَما ِبي َحاجَ  َْ ي َوَرؽه َعْظِمي َوا ـْ َأْسَمْعُو ِمْف َرُسوِؿ ِسنِّ ٌة َأْف َأْكِذَب َعَمى َّللاهِ َوَّل َعَمى َرُسوِؿ َّللاهِ َلْو َل
 ِْ َتْيِف َأْو َِالًِا َحتهى َعده َسْب ََ َمرهاٍت َما َحده ـَ ِإَّل َمرهًة َأْو َمره ي َسِمْعُتُو أَ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ْكََِر ُت ِبِو َأَبًدا َوَلِكنِّ

 ِمْف َذِلَؾ((

 )] مسمـ ػ النسائي ػ ابف ماجة ػ أحمد(

يعني ىناؾ أشياء كثيرة جدًا نستنبطيا مف ىذا الحديث كيف كاف اإلسبلـ رجميف، وكيف كاف النبي يحرص عمى 
أصحابو، ويحرص عمى سبلمتيـ، ويطمب ليـ الرخاء، واليدػ، والنقاء، وكيف أف ىذا األعرابي الذؼ قدـ عمى 

هللا صبر عميو النبي وتمطف بو وألقى عميو ما ىو مطموب منو، وكيف ىو تذكره، ىذه الذاكرة القوية دليل  رسوؿ
 اىتماـ.
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أرجو هللا سبحانو وتعالى أف ننتفع بيذا الحديث وأف نقـو إلى الصبلة كما وصف النبي ىذه الصبلة وأف نستنبط 
و الكراـ كما حمموا ىذه الرسالة وضحوا مف أجميا وبذلوا مف ىذا الحديث أف النبي عميو الصبلة والسبلـ وأصحاب

 الغالي والرخيص والنفس والنفيس أف نسعى نحف إلى نقل ىذه الحقائق إلى اآلخريف، قاؿ تعالى:

ـْ َواْشُكُروا ِلي َوََّل َتْكُفُروِف )  (﴾052﴿َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُك

 ] سورة البقرة [

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : الترغيب في الرفق والحمـ 027 - 072الدرس )

 23-03-1997لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ال ما عممتنا الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إ
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، و 
أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 الصالحيف. 

ـ: تعمموف أف مف أجل كتب الحديث الشريف كتاب الترغيب والترىيب، فقد صنفو المؤلف رحمو أييا األخوة الكرا
هللا تعالى عمى الترىيب في فصوؿ كثيرة مف أشياء تيمؾ اإلنساف، وعمى الترغيب في أعماؿ كثيرة تقرب اإلنساف 

 مف هللا.

وما مف شيء يبعدؾ عنو إال نياؾ عنو، النبي عميو الصبلة والسبلـ ما مف شيء يقربؾ إال هللا إال أمرؾ بو، 
السعادة وكل السعادة أف تصل إلى هللا، الطمأنينة والتوفيق والنجاح والفبلح لذلؾ أؼ شيء يقربؾ أمرؾ بو، وأؼ 

 شيء يبعدؾ نياؾ عنو.

أف فالعبرة أف تصل إلى هللا، وأف تسعد بو، نقوؿ نحف التفكر، ويكوف التفكر في خمق السماوات واألرض مف أجل 
نصل إلى هللا، التفكر وسيمة، نقوؿ العمل الصالح، اإلنساف يعمل صالحًا مف أجل أف يصل إلى هللا، نقوؿ بر 
الوالديف مف أجل أف تصل إلى هللا، كل العبادات والمعامبلت واآلداب مف أجل أف تصل إلى هللا، وكل 

 تبعدنا عف هللا عز وجل.المكروىات التنزييية والتحريمية، وكل المحرمات حرمت وكرىت ألنيا 

ليس مف عادتي أف أفتح الكتاب ال عمى التعييف، ولكف سبحاف هللا فتحتو ىكذا فإذا موضوع التغريب في الرفق 
 واألناة والحمـ، ورد أف الحميـ كاد أف يكوف نبيًا، والحمـ سيد األخبلؽ. 
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ََاَلِت: اْسَتْأَذَف رَ  ـُ ))َعْف َعاِئَشَة َرِضي المهيـ َعْنَيا  ا ـَ َفَقاُلوا: السه ْىٌط ِمَف اْلَيُيوِد َعَمى النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ـُ َوالمهْعَنُة، َفَقاَؿ: َيا َعاِئَشُة ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق ِفي  ا ـُ السه ـْ َتسْ َعَمْيَؾ َفُقْمُت َبْل َعَمْيُك َم َْ اَْلْمِر ُكمِِّو، َُْمُت: َأَوَل

ـْ (( ََاَؿ: َُْمُت َوَعَمْيُك ََاُلوا ؟   َما 

 )صحيح البخارؼ(

 ))ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق ِفي اَْلْمِر ُكمِِّو((

الدليل انظر إلى ىذا الطفل الصغير كيف ينزع سنو تمقائيًا مف دوف ألـ ! أؼ طبيب ميما كاف حاذقًا ال بد مف أف 
ر مف ألـ، أما ىذا السف حينما ينزع دوف أف يشعر، هللا عز وجل رفيق، أحيانًا اإلنساف يخدره، وال بد مف التخدي

يؤمف وفيو مميوف عمة، ممكف أف يقبمو هللا ويتجمى عميو ! وكل فترة يطيره مف عمة، فإذا اصطمح اإلنساف مع هللا 
عز وجل أظيره لو، وانزعج مف وتاب لو، أليس معنى ىذا أف نفسو طيرت كميًا ؟ كل فترة يظير منو عيب، هللا 
 ىذا العيب، وعالجو لو بمشكمة، ثـ تاب عميو، ثـ ارتقى بو لمشكمة ثانية.

هللا عز وجل حميـ ورفيق، ينقمنا شيئًا فشيئًا مف حاؿ إلى حاؿ، وكل منا لو مع هللا تجربة، كيف هللا عز وجل حمـ 
و، ثـ اصطمح مع هللا، ىناؾ عيوب يطيره منيا وصبر عميو، وىو يرتكب المعاصي واآلثاـ ويمده ويعطيو ويقوي

 َعيبًا عيبًا !

 ))ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق ِفي اَْلْمِر ُكمِِّو (( 

إخواننا الكراـ: أثمف شيء عمى اإلطبلؽ أف يحبؾ هللا ! يروػ كما سمعت أنو في أحد السنوات العجاؼ شّحت 
وف، فالعمماء دعوا هللا في خطبيـ، وصموا صبلة االستسقاء، والسماء ال السماء إلى درجة أف الناس كادوا ييمك

تزاؿ شحيحة، قاؿ رجل صالح دعا هللا وقاؿ: يا رب بحق حبؾ لي أف تنزؿ الماء عمينا مف السماء ! ما أتـ ىذه 
فت أف الكممات حتى فتحت أبواب السماء كأفواه القرب ! رجل سأؿ ىذا الرجل الذؼ دعا ىذا الدعاء: كيف عر 

 هللا يحبؾ ؟ قاؿ: إقرأ قولو تعالى:

ـْ َوُيِحبُّوَنُو﴾  ﴿ُيِحبُُّي

 )سورة المائدة(
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 اعتمد عمى أصل اآلية: 

ـْ َوُيِحبُّوَنُو﴾  ﴿ُيِحبُُّي

 أنت موجود في الدنيا ألف هللا يحبؾ، المحبوبية أساس الوجود والخمق، خمق هللا اإلنساف. 

ـْ َوُيِحبُّوَنُو﴾  ﴿ُيِحبُُّي

و يحبيـ وثنى بأنيـ يحبونو، لذلؾ إف هللا رفيق يحب الرفق في األمر كمو، قصة تروػ لمموعظة: سيدنا بدا بأن
إبراىيـ جاءه ضيفًا فقاؿ: أنتما موحداف ؟ قاال: ال، فطردىما ! فعاتبو هللا عز وجل، قاؿ: يا إبراىيـ أنا أطعميما 

 وا موحديف ؟ الحديث القدسيمف خمسيف عامًا، أنت لـ تتحمميـ وال مرة واحدة إف لـ يكون

ؾ، وعزتي وجاللي إف لـ  )) لي عميؾ فريضة، ولؾ عمي رزؽ، فإذا خالفتني في فريضتي، لـ أخالفؾ في رَز
ترضى بما َسمتو لؾ فِلسمطف عميؾ الدنيا، تركض فييا ركض الوحوش في البرية ِـ َّلينالؾ منيا إَّل ما 

ف لـ َسمتو لؾ وَّل أبالي، وكنت عندي مذمومًا، أنت ت ريد وأنا أريد فإذا سممت لي فيما أريد كفيتؾ ما تريد، وا 
 تسمـ لي فيما أريد أتعبتؾ فيما تريد، ِـ َّل يكوف إَّل ما أريد((

إف هللا رفيق يحب الرفق في األمر كمو، إذا قمدت هللا عز وجل في رفقو ترقى عنده، الذؼ ذكرتو قبل قميل أف 
تحيل، أما ربنا عز وجل جعل لؾ طرائق كي تصل إلى حبو، ىناؾ أشخاص ال تستطيع أف تصل إلييـ مس

والشيء بسيط جدًا، إقرأ القرآف الكريـ: إف هللا يحب الصادقيف، إف هللا يحب المحسنيف، إف هللا يحب الصابريف، 
، اثنا إف هللا يحب التوابيف، إف هللا يحب المحسنيف، إف هللا يحب المتوكميف، اثنا عشرة آية مع حذؼ التكرار طبعاً 

 عشر طريق سالؾ إلى هللا إلى محبتو، فأحد الطرؽ المؤدية إلى محبة هللا عز وجل أف تكوف رفيقًا. 
 النبي عميو الصبلة والسبلـ ضرب في الطائف، جػاءه جبريل قػاؿ:

َد ))فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة َد ظممتني، فنظرت فإذا فييا جبريل عميو السالـ، فناداني، فقاؿ: إف َّللّا 
د بعث إليؾ ممؾ الجباؿ لتأمره بما شئت فييـ، َاؿ: فناداني ممؾ الجباؿ  سم َ َوؿ َومؾ لؾ وما ردوا عميؾ، َو
ػد بعِني ربؾ إليؾ لتأمرني بأمرؾ فيما شئت، إف  ، ِـ َاؿ: يا دمحم إف َّللّا َد سم َ َوؿ َومؾ لؾ، َو وسمـ عميه

 شئت أطبقت عمييـ اْلخشبيف ((

 (  )مختصر تفسير ابف كثير
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ـَ َيْحِكي َنِبيًّا ِمَف اَْلْنِبيَ  ي َأْنُظُر ِإَلى النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َعْبُد َّللاهِ: َكَأنِّ ََْوُمُو َفَأْدَمْوُه، َوُىَو )) اِء، َضَرَبُو 
ـه اْغِفْر ِلَقْوِمي َفِإنهُيـْ  ـَ َعْف َوْجِيِو، َوَيُقوُؿ: المهُي  َّل َيْعَمُموَف(( َيْمَسُح الده

 )صحيح البخارؼ ( 

ىذه الرحمة، فإف هللا رفيق يحب الرفق في األمر كمو، ضمف البيت وخارجو وفي عممؾ وسفرؾ وفي إقامتؾ 
وحربؾ وسممؾ، حتى إذا قتمت حيوانًا، إف هللا كتب اإلحساف عمى كل شيء فإذا قتمتـ فأحسنوا القتل، ال تعذب 

 حيوانًا.

 في رواية لمسمـ:  ىذه رواية البخارؼ،

ـَ  ، َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـَ ََاَؿ: َيا َعاِئَشُة ِإفه َّللاهَ  ))َعْف َعاِئَشَة َزْوِج النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
 ُعْنِف، َوَما َّل ُيْعِطي َعَمى َما ِسَواُه((َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق، َوُيْعِطي َعَمى الرِّْفِق َما َّل ُيْعِطي َعَمى الْ 

 )صحيح مسمـ(

بعض عمماء ىذا الحديث فسر الحديث تفسير رائع، النتائج التي تحصميا بالرفق ال تستطيع أبدًا أف تحصميا 
 بالعنف، ألنو:

 يا(())يا داود ذكر عبادي بإحساني إلييـ فإف النفوس جبمت عمى حب مف أحسف إلييا، وبغض مف أساء إلي

، يعطي مف الخير والعطاء والتوفيق ومف تأليف قموب الناس، يعطي مف المحبة  ًَ األسموب اإليجابي فعاؿ جدًا
 طريق الرفق ماال يعطيو طريق العنف.

 لذلؾ ورد أيضًا: 

 ))عمموا، وَّل تعنفوا، فإف المعمـ خير مف المعنف((

 )اإلصدار لجبلؿ الديف السيوطي( 
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ي َعَمى َما َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق، َوُيْعِطي َعَمى الرِّْفِق َما َّل ُيْعِطي َعَمى اْلُعْنِف، َوَما َّل ُيْعطِ )) َيا َعاِئَشُة ِإفه 
 ((ِسَواهُ 

 ما سوػ العنف ؟ موقف ليس فيو عنف، لكف ال يوجد فيو رفق، الشيء الدقيق أف هللا عز وجل قاؿ: 

َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ وَ  ْحَساِف﴾﴿ِإفه َّللاه  اإلِْ

 )سورة النحل(

 كما أنت مأمور بالعدؿ مأمور باإلحساف. 

ْحَساِف﴾ َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإلِْ  ﴿ِإفه َّللاه

 فالقضية التي ال تجرؼ معؾ عمى العدؿ تجرؼ معؾ عمى اإلحساف.

، ومرتبة اإلحساف، األولى إخواننا الكراـ: ليس في الديف إال ىذه المراتب الثبلث: مرتبة اإلسبلـ، ومرتبة اإليماف
 والثانية تؤكدىا آية كريمة، قاؿ تعالى: 

َُوُلوا َأْسَمْمَنا﴾ ـْ ُتْؤِمُنوا َوَلِكْف  َُْل َل  ﴿ََاَلِت اْْلَْعَراُب َآَمنها 

 )سورة الحجرات(

أنت لف تكوف مسممًا إال إذا خضعت ألمر هللا بقبضو وقضيتو، بكل تفاصيمو، مشكمة المسمميف أف األوامر 
، يحج ويزكي، ويشيد أنو ال إلو إال هللا، وانتيى كل شيء ! ىو  اختزلت ونسخت إلى خمس أوامر: يصمي ويصـو
في األصل لـ ينتو شيء، كل أمر في القرآف الكريـ يقتضي الوجوب، كل أمر لمنبي عميو الصبلة والسبلـ يقتضي 

 أماـ مجموعة مواقف.الوجوب، أنت أماـ مجموعة أوامر كثيرة جدًا، وأضيف إلى ىذا أنؾ 

لي صديق توفيت ابنتو في سف صغير، في الثالثة عشرة مف عمرىا وىي ابنتو الوحيدة، وىو متعمق بيا أشد 
التعمق، في التعزية ماذا أقوؿ لو ؟ قمت لو: إف النبي عميو الصبلة والسبلـ جعمو أسوة لنا، ليكوف أسوة لنا أذاقو 

 إلى بيتو قاؿ: الفقر، فيكوف بذلؾ أسوة لمفقراء، دخل 
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ـٌ ؟  ـْ َطَعا ْرَداِء َيُقوُؿ: ِعْنَدُك ْرَداِء: َكاَف َأُبو الده ـه الده ََاَؿ: َفِإنِّي ))َباب ِإَذا َنَوى ِبالنهَياِر َصْوًما َوََاَلْت ُأ َفِإْف َُْمَنا َّل، 
ـٌ َيْوِمي َىَذا ((  َصاِئ

 )صحيح البخارؼ(

ي بيتو شيء يؤكل، ىل أحمس بيذا اليميف ؟ ال يوجد أحد مف الحاضريف وأنا أقسـ با أنو ما منكـ واحد إال وف
 إال وفي بيتو شيء يؤكل، أما أف يدخل النبي إلى بيتو فبل يجد شيئًا يأكمو، قاؿ: فإني صائـ !

 أذاقو الغنى، لمف ىذا الوادؼ ؟ قاؿ: ىو لؾ ! قاؿ: أتيزأ بي ؟ قاؿ: ال وهللا، قاؿ: اشيد أنؾ رسوؿ هللا، فأذاقو
 النصر. 

ال يوجد قائد ينتصر في المعركة إال ويأخذه العجب ويتيو عمى الناس، تأخذه الغطرسة ويأخذه الكبر، دخل مكة 
التي أخرجتو، وذكرت بأصحابو، وائتمرت عمى قتمو، وناصبتو العداء عشريف عامًا، دخل مكة مطأطئ الرأس 

 تواضعًا  عز وجل، أذاقو القير في الطائف. 

مة حيمتي وىواني عمى الناس، يا أرحـ الراحميف، أنت رب ))الميـ إ ني أشكو إليؾ ضعف َوتي َو
المستضعفيف، وأنت ربي، لمف تكمني إلى عبد يتجيمني، أو إلى عدو ممكتو أمري إف لـ يكف بؾ غضب عمي 
ؾ فال أبالي، ولكف عافيتؾ ىي أوس َ لي، أعوذ بنور وجيؾ مف أف ينزؿ بي غضبؾ، أو يحل عمي سخطؾ، ل

 العتبى حتى ترضى، وَّل حوؿ وَّل َوة إَّل بؾ((

 )اإلصدار لئلماـ القرطبي(

 وأذاقو موت الولد، الولد غالي جدًا، قاؿ: 

أف رسوؿ َّللّا صمى َّللّا عميو وسمـ دخل عمى ابنو  ))وروينا في صحيح البخاري، عف أنس رضي َّللّا عنو؛
سوؿ َّللّا صمى َّللّا عميو وسمـ تذرفاف، فقاؿ لو عبد إبراىيـ رضي َّللّا عنو وىو يجود بنفسو، فجعمْت عينا ر 

الرحمف بف عوؼ: وأنت يا رسوَؿ َّللّا؟! فقاؿ: "يا ْبَف َعْوٍؼ! ِإَنيا َرْحَمٌة" ِـ أتبعيا بأخرى فقاؿ: "إفه الَعْيَف 
ََِؾ  نها ِبِفَرا ـُ َلَمْحُزوُنوَف((َتْدَم َُ، َوالَقْمَب َيْحَزُف، َوََّل َنُقوُؿ ِإَّله ما ُيْرِضي َربهنا، َوا   يا ِإْبَراِىي

 )اإلصدار لئلماـ النووؼ(
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أذاقو هللا أف يقوؿ الناس عف زوجتو أنيا زانية ! ىل يحتمميا أحد منكـ ؟ حديث اإلفؾ، أذاقو تطميق بناتو، طمقت 
 ابنتو، هللا عز وجل جعمو أسوة، فمذلؾ النبي كاف رفيق. 

 ، َوُيْعِطي َعَمى الرِّْفِق (())ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفقَ 

مف عطاء ومف خير وتأليف قموب ومف اجتماع الناس حوؿ إنساف ما ال يعطي عمى العنف وما ال يعطي عمى 
 سواه. 

اإلنساف بنياف إذا جرحتو وىدمتو هللا ال يرضى عنؾ، أنت ممكف أف تفعل شيء صنعة، أحيانًا البنات يعممف في 
كنزة مف الصوؼ خبلؿ شير، وتأتي أنت بخمس دقائق وتنزعيا ليا ؟ معقولة ؟ الصوؼ، ممكف أف تعمل البنت 

 اإلنساف بنياف هللا، ممعوف مف ىدـ بنياف هللا.

 ا ِسَواُه(())ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق، َوُيْعِطي َعَمى الرِّْفِق َما َّل ُيْعِطي َعَمى اْلُعْنِف، َوَما َّل ُيْعِطي َعَمى مَ 

 اف ىناؾ موقف ال فيو رفق وال عنف ىذا أيضًا غير مطموب، المطموب أف تكوف مرفق. إذا ك

ََاؿَ  ـَ  ، َعِف النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـَ : ِإفه الرِّْفَق َّل َيُكوُف ِفي ))َعْف َعاِئَشَة َزْوِج النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
 َّل ُيْنَزُع ِمْف َشْيٍء ِإَّل َشاَنُو ((َشْيٍء ِإَّل َزاَنُو وَ 

 )صحيح مسمـ(

ىذه كميا أحاديث وردت في البخارؼ ومسمـ، أنا سمعت عف ممؾ رحمو هللا جمع رؤساء القبائل لوليمة، أحد 
رؤساء القبائل لـ ينتبو، يوجد وعاء ماء لغسل الفاكية، شرب منو ! طبعًا المدعويف ابتسموا ابتسامة سخرية، ما 

 ىذا الممؾ إال أف أمسؾ بإناء آخر مشابو وشرب منو، سترًا لحاؿ ىذا الذؼ سخر الحاضروف مف عممو !  كاف مف

ىذا العمل فيو ذكاء بالغ وخمق عالي، النبي الكريـ قاؿ: ال تحمر الوجوه، ال تخجل إنساف وال تضيق عميو 
 وتحرجو، ال تحمر وجو إنساف إف أردت أف يحبؾ هللا. 

 لذلؾ

 ْفَق َّل َيُكوُف ِفي َشْيٍء ِإَّل َزاَنُو َوَّل ُيْنَزُع ِمْف َشْيٍء ِإَّل َشاَنُو(())ِإفه الرِّ 
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سمعت أف أحد األشخاص كاف يتوضأ أماـ الحسف والحسيف رضي هللا عنيما،وارتكب أخطاء فادحة في الوضوء، 
  أنا المخطئفبأسموب لطيف جدًا سأاله أف يكوف حكمًا بينيما في الوضوء، وتوضأ كل منيما، قاؿ: وهللا

هللا عز وجل أليـ اإلنساف أساليب كثيرة جدًا لتنبيو الناس ألخطائيـ، لكف أسموب ال يجرح، النبي عميو الصبلة 
والسبلـ كاف ال يواجو أحد بما ال يكره مف رحمتو ورقتو وحرصو لمحبة الناس لو، ال يواجو أحد بما يكره، ماذا 

 يصعد المنبر ويقوؿ: يفعل ؟ ىو مكمف بأف يربي أصحابو، كاف 

ََاَلْت: َأَتْتَيا َبِريَرُة َتْسَأُلَيا ِفي ِكَتاَبِتَيا َفَقاَلْت: ِإْف ِشْئِت َأْعطَ  ْيُت َأْىَمِؾ َوَيُكوُف ))َعْف َعاِئَشَة َرِضي المهيـ َعْنَيا 
رْ  ـَ َذكه : اْبَتاِعيَيا اْلَوَّلُء ِلي، َفَممها َجاَء َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـَ ََاَؿ النهِبيُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ُتُو َذِلَؾ، 

ـَ َعَمى اْلمِ  ـَ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََا ـه  ـٍ َفَأْعِتِقيَيا َفِإنهَما اْلَوَّلُء ِلَمْف َأْعَتَق، ُِ َوا َْ ْنَبِر َفَقاَؿ: َما َباُؿ َأ
ِف اْشَتَرَط ِمائَ َيْشَتِرُطوَف شُ  َة ُروًطا َلْيَسْت ِفي ِكَتاِب َّللاهِ ؟ َمِف اْشَتَرَط َشْرًطا َلْيَس ِفي ِكَتاِب َّللاهِ، َفَمْيَس َلُو َواِ 

 َشْرٍط((

 )صحيح البخارؼ(

العبد الفقير أحيانًا أجد فيو خطأ في المسجد غير معقوؿ وغير محتمل، ال أعالجو في نفس اليـو حتى ال يشار 
صاحبو، أقوؿ في درس آخر في بعد المساجد ال يوجد تربية عالية، أحدىـ يجمس ىكذا، أنا أقصد إنساف في  إلى

جامعي يجمس ىكذا، عندما غيرنا الجامع يعني ىذا أنو لـ يعد ىناؾ حرج لممخطئ، فممكف أف توجو توجيو 
 وب.صحيح وأف تمفت النظر إلى أخطاء كثيرة جدًا دوف أف تجرح الناس، وىذا أسم

 ))ِإفه الرِّْفَق َّل َيُكوُف ِفي َشْيٍء ِإَّل َزاَنُو َوَّل ُيْنَزُع ِمْف َشْيٍء ِإَّل َشاَنُو عابو((

ذا أحب هللا عبدا أعطاه الرفق وما مف أىل بيت  ))إف هللا ليعطي عمى الرفق ما َّل يعطي عمى الخرؽ وا 
 يحرموف الرفق إَّل حرموا محبة هللا تعالى((

 راقي()اإلصدار لمحافع الع
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 الخرؽ أؼ الحمق، يقابل الرفق الحمق.

ذا  ))وعف جرير بف عبد هللا أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص َاؿ: إف هللا عز وجل ليعطي عمى الرفق ما َّل يعطي عمى الخرؽ، وا 
 أحب هللا عبدا أعطاه الرفق، ما مف أىل بيت يحرموف الرفق إَّل حرمو((

 )اإلصدار لمحافع الييثمي( 

 ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو َاؿ: إف هللا عز وجل ليعطي عمى الرفق ما َّل يعطي عمى الخرؽ(())عف رسو

مر معنا في األحاديث السابقة أف الرفق يقابل العنف، في ىذا الحديث الرفق يقابل الخرؽ، والخرؽ يعني الحمق، 
ذا أحب هللا العبد أعطاه الرفق وما مف أىل بيت يحرموف الرفق إال ح  رموا الخير.وا 

المبلحع أف الناس في ىذا العصر مف بعدىـ عف هللا عز وجل سمكوا طريق العنف، بالمناسبة كاف ىناؾ كتاب 
مقرر لمشيادة الثانوية، الكتاب قصة شعوب مضطيدة في أفريقيا ناضمت مف أجل الخبلص مف االستعمار، لكف 

يمد إال العنف أبدًا، سمسمة ال تنتيي، تقف موقف  ىذا الكتاب مبيف عمى محور واحد، ىذا المحور أف العنف ال
 عنيف تجد موقف عنيف مقابمو، العنف ال يمد إال العنف، أما الرفق والود..

مثبًل إنساف أخطأ، لو قاؿ أخطأت انتيى كل شيء، أخ كريـ شكى لي عف أخ آخر، أردت أف أعاتب اآلخر، قاؿ 
 ة ! انتيى األمر، أخطأت وسأعتذر منو.لي: أنا أخطأت، لـ أتمكف مف أف أقوؿ كممة واحد

فإذا كاف اإلنساف واقعي ومنصف، ووقف موقف لطيف أو موضوعي، إخواننا الكراـ: الموضوعية جزء مف الديف، 
 وىي أف تقوؿ ما حدث فعبًل 

مرة كنت عند طبيب، أكبرت ىذا الطبيب، أصبح ىناؾ خطأ بالمعالجة، فقاؿ: أنا أخطأت، وأنا ال أستطيع أف 
شف خطأه أبدًا ! معموماتي ال تسمح لي أف أكشف خطأه، وبإمكانو أف يعزو الخطأ بشيء آخر بكل بساطة، أك

وأنا لف أعرؼ ذلؾ، لكف أنا أكبرت في صدقو، قاؿ لي: أنا أخطأت، حصل خطأ مني، تعمقت بو أكثر ألنو 
 موضوعي.

موضوعي وصف ما حدث، أصبح عالـ، أما إذا  إخواننا الكراـ: الحياة أساسيا القيـ األخبلقية، فإذا اإلنساف كاف
 وصف الواقع بغير ما ىو لـ يعد عالـ. 
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 ))إف هللا عز وجل ليعطي عمى الرفق ما َّل يعطي عمى الخرؽ((

ذا أحب هللا العبد أعطاه الرفق وما مف أىل بيت يحرموف الرفق إَّل حرموا الخير((  ))وا 

عتذار وتطيب قمب وجبر خاطر، ىذه أجواء مسعدة، اإلنساف يوجد أجواء لطيفة مودة ومحبة ومسامحة وأجواء ا 
قد يأكل أخشف الطعاـ، وقد يرتدؼ أخشف الثياب، وقد يسكف بأصغر بيت، لكف مع الجو المطيف شيء مريح، 

 وقد تطعمو أطيب الطعاـ مع العنف ال يحتمل. 

ة، قاؿ ىذا: سنعيش مع بعضنا ثبلثيف طرفة سمعتيا: زوج ابنتو قاؿ لمعريس: أريد النقد منؾ تقسيطًا، كل يـو دفع
أو أربعيف سنة كيف سأدفع لؾ كل يـو دفعة ؟ قاؿ ال: أريد النقد مقسط عمى أياـ العمر، الكممة الطيبة المفتة 

 المطيفة، الكممة المواسية، االعتذار احيانًا، تطيب القمب، ىذا المير 

ْرَداِء، َعِف النهِبيِّ َصمهى المه  ََاَؿ: َمْف ُأْعِطَي َحظهُو ِمَف الرِّْفِق َفَقْد ُأْعِطَي َحظهُو ِمَف ))َعْف َأِبي الده ـَ  يـ َعَمْيِو َوَسمه
 اْلَخْيِر، َوَمْف ُحِرـَ َحظهُو ِمَف الرِّْفِق َفَقْد ُحِرـَ َحظهُو ِمَف اْلَخْيِر((

 )سنف الترمذؼ(

 الكتب، وطريق تأليف القموب.أنا كنت أقوؿ أف ىناؾ في الدعوة إلى هللا طريقاف طريق تأليف 

إخواننا الكراـ: عشرات وال أبالغ، بل مئات المواقف السابقة الخيرة الحكيمة الذكية تشد اإلنساف إليؾ، موقف واحد 
 عنيف ينفر الناس منؾ، فمذلؾ كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

ْرَداِء، َعِف النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيوِ  ََاَؿ: َمْف ُأْعِطَي َحظهُو ِمَف الرِّْفِق َفَقْد ُأْعِطَي َحظهُو ِمَف  ))َعْف َأِبي الده ـَ  َوَسمه
 اْلَخْيِر، َوَمْف ُحِرـَ َحظهُو ِمَف الرِّْفِق َفَقْد ُحِرـَ َحظهُو ِمَف اْلَخْير((

الخير، ومف حـر الرفق اآلف الرفق قابمو النبي بالعنف، والرفق قابمو النبي بالحمق، واآلف الرفق ساواه النبي مع 
 حـر الخير كمو، رواه الترمذؼ، وقاؿ ىذا حديث حسف صحيح. 

َ َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق َوَيْرَضى ِبِو َوُيِعيفُ   َعَمْيِو َما َّل ُيِعيُف َعَمى ))َعْف َخاِلِد ْبِف َمْعَداَف َيْرَفُعُو ِإفه َّللاه
 اْلُعْنِف((

 )موطأ مالؾ( 
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 معونة هللا عز وجل تتأتى مف الرفق، فإذا سمكت طريق العنف تأتيؾ معونة هللا عز وجل.

يمانًا، إذا أنت عفوت عف إنساف أصبح موالي لؾ تناـ  مر معنا في الحديث أف مف كظـ غيظو مؤل هللا قمبو أمنًا وا 
مـ عنؾ كبلـ غير صحيح، أنت ال مرتاح، ميما بدا لؾ اإلنساف ضعيفًا أمامؾ لو قسوت عميو يقمقؾ، أحيانًا يتك

تستطيع أف تكذب، الخبر السيئ يسرؼ، أحيانًا اإلنساف ينتقل بكبلـ غير صحيح، فمذلؾ تأليف القموب شيء 
 يحتاج إلى حكمة بالغة جدًا. 

: ِإَذا َأَرادَ  ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَلْت:  ُ َعزه َوَجله ِبَأْىِل َبْيٍت َخْيًرا َأْدَخَل  ))َعْف َعاِئَشَة َأنهَيا  َّللاه
ـُ الرِّْفَق ((  َعَمْيِي

 )مسند اإلماـ أحمد(

فالرفق أحد أساب الخير الذؼ تنالو، أسمع قصص بيف األزواج غير معقولة إطبلقًا عنف ما بعده عنف، أخت 
ر أىميا، إال إذا جاء أبوىا، أبوىا ال كريمة اتصمت بي قبل يوميف أف زوجيا حمف عمييا يميف طبلؽ أال تزو 

يأتي، قمت ليا: إذا جاء في غياب زوجؾ دقائق معدودة، قالت: ال يأتي أبدًا ! سنتاف تخاؼ أف تزور أبوىا 
فتطمق مف زوجيا، واألب ال يزور صيره وال زيارة شكمية، الصير أخذ موقف، واألب أخذ موقف والضحية الفتاة، 

 ىذا عنف.

لمرأة ألسباب تافية لعنف وقد يخسر اإلنساف امرأتو ألسباب تافية، فالعنف كما قاؿ عميو الصبلة أحيانًا تطمق ا
 والسبلـ: ال يأتي بالخير. 

ُ َعزه َوَجله  : ِإَذا َأَراَد َّللاه ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَلْت:  ٍت َخْيًرا َأْدَخَل  ِبَأْىِل َبيْ ))َعْف َعاِئَشَة َأنهَيا 
ـُ الرِّْفَق((  َعَمْيِي

يوجد بيوت جوىا مريح وعفوؼ، ال يوجد تكمف أو تدقيق، أنا عندؼ قاعدة إذا وقعت المحبة رفعت الكمفة، الحياة 
 مع التكمف ال تطاؽ، حياة مع القنص وأساسيا النقض ال تطاؽ، الحياة فييا مودة وتسامح، النبي الكريـ قاؿ

 ذرًا ولو سبعيف مر(())لتمس ْلخيؾ ع
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 نحف وال مرة، قاؿ: ولو سبعيف مرة.

ذا أراد هللا بأىل بيت خيرا أدخل عمييـ باب  ، وا  ))عف عائشة َالت: "َاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: الرفق يمف، والخرؽ شـؤ
 الرفق((

 )اإلصدار لجبلؿ الديف السيوطي(

بالرفق، والشر معقود بالعنف، الرفق يمف، والخرؽ شـؤ أؼ الشـؤ يسبب الشر، واليمف يسبب الخير، الخير معقود 
 الحمق.

أحيانًا تنيار إنجازات كبيرة مف عدـ الرفق، سمعت عف مشروع تقريبًا مف أندر مشروعات الشرؽ األوسط، مشروع 
ر دوائي، وقع خبلؼ بيف الشركاء عمى أسباب تافية جدًا، كاف مف الممكف أف يعود ىذا المشروع بالخير الكبي
الكبيِر الكبير عمى المنطقة كميا، وعمى الشركاء وكل العامميف في أمور الطب ألسباب نفسية مبعثيا العنف بيف 

 الشركاء، صفي المشروع واآلف يوجد خسارات كبيرة جدًا. 

 العنف ييدـ شركات ومنجزات أحيانًا. 

 ))ما أعطي أىل بيت الرفق إَّل نفعيـ((

 )اإلصدار لجبلؿ الديف السيوطي(

أخ سألني: وجدت رسالة مف ابني إلى فتاة، ىل أطرده مف البيت ؟ أضربو ؟ أقنعو ال تكف قنعيًا، كف مقنعًا، 
 باإلقناع، بيف لو منيج هللا، ومحاذير ىذا.

أنا ذكرت لكـ أني كنت في العمرة في الفندؽ الذؼ أنا فيو أماـ المصعد يوجد كتب كثيرة جدًا موضوعة بشكل 
ذ الكتاب اقرأه ,أعده إلى مكانو، وجدت كتاب مكتوب عميو شريط بالفيديو، لفت نظرؼ لطيف مكتوب فوؽ: خ

فأخذتو وقرأتو في الغرفة، القصة مؤثرة جدًا، القصة تعد نموذجيو لمخالفة حديث رسوؿ هللا: فتاة جامعية ىكذا 
سالة عمى شكل كتيب تقوؿ: ىي أساس القصة رسالة جاءت مف السجف إلى دار النشر، ىذه الدار طبعت ىذه الر 

مف أربعيف صفحة، وعنواف الكتاب شريط الفيديو، ممخص ىذه الرسالة أف فتاة جامعية أرسمت قصتيا إلى ىذه 
الدار تقوؿ: أنا فتاة جامعية خرجت مف بيتي مرة تبعني شاب، أسمعني كممات إطراؽ وما شاكل ذلؾ، فانزعجت 

ابع الكبلـ مرتيف أو ثبلثة، عدت إلى البيت إذا ىو يتصل بي أشد االنزعاج وارتجفت، ثـ عنفتو وتابعت سيرؼ، ت
ويعتذر منيا لعمو أزعجيا، إال انو قاؿ: إنني أريد الزواج منؾ، وأنا راقبتؾ أسابيع كثيرة، وجدت األدب  ىاتفيًا 
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 والكماؿ والعفة والحرص وما إلى ذلؾ.

وأنا أتمنى أف أراه في الطريق، اختمف الوضع، تقوؿ ىذه الفتاة: ىذه الكممات أسعدتني كنت إذا خرجت مف البيت 
وكنت إذا عدت إلى البيت أنتظر أف يتصل بي، نشأت عبلقة بيف ىذا الشاب وىذه الفتاة إلى درجة أنو استطاع 

 !  أف يستدرجيا إلى بيت 

ـَ ِفيَنا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى ))َعِف اْبِف ُعَمَر َأفه ُعَمَر ْبَف اْلَخطهاِب َرِضي المهيـ َعْنيـ َخَطَب النهاَس ِبالْ  ََا َجاِبَيِة َفَقاَؿ: 
ـه  ـْ ُِ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ـْ َفَقاَؿ: اْسَتْوُصوا ِبَأْصَحاِبي َخْيًرا ُِ َِْل َمَقاِمي ِفيُك ـَ ِم ـه َيْفُشو المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ُِ ، ـْ  الهِذيَف َيُموَنُي

ُجَل َليَ  ـْ َبْحَبَحَة اْلَجنهِة َفْمَيْمَزـِ اْلَجَماَعَة، َفإِ اْلَكِذُب َحتهى ِإفه الره ََْبَل َأْف ُيْسَأَلَيا، َفَمْف َأَراَد ِمْنُك َياَدِة  فه ْبَتِدُئ ِبالشه
ْيَطاَف َِا ـْ ِباْمَرَأٍة َفِإفه الشه َنْيِف َأْبَعُد، َّل َيْخُمَوفه َأَحُدُك ِْ ْيَطاَف َم ََ اْلَواِحِد َوُىَو ِمَف اَّل ْتُو َحَسَنُتُو الشه ُُِيَما، َوَمْف َسره ِل

َئُتُو َفُيَو ُمْؤِمٌف ((  َوَساَءْتُو َسيِّ

 )مسند اإلماـ أحمد(

ولكف في ىذا البيت لعمو سقاىا قيوة أو شاؼ وفييما مادة مخدرة، والذؼ أراده منيا حصل، فمما صحت ورأت أنيا 
سأتزوجؾ، ىذه الكممة سكنت مف روعيا، وتابعت انقمبت مف فتاة إلى امرأة صرخت مذعورة، قاؿ: إطمأني أنا 

العبلقة بو إال انو في أحد األياـ تجيـ في وجييا، قاؿ ليا: أنا معي شريط، قالت: ما الشريط ؟ قاؿ: اذىبي 
ألريؾ مضموف الشريط، ذىبت معو، فإذا الذؼ تـ بينو وبينيا عمى شريط الفيديو، قاؿ: ىذا الشريط بإمكاني أف 

ونؾ، فإف لـ تنصاعي إلى أمرؼ أطمعت أىمؾ عميو، صار يجمعيا مع الرجاؿ، كل يـو مع أجعل أىمؾ يذبح
رجل، ويتقاضى مف ىؤالء مبالغ طائمة، وال يعطييا شيئًا أبدًا، كل يـو تأتي جعميا عاىرة، ىي خائفة مف الشريط، 

لى أف وصل إلى ابف ترضخ ألوامره مف الشريط، ثـ فجأة خطر لو أف يؤجر الشريط، صار الناس يداولونو إ
عميا، أعمـ أىميا فيربت مف البيت، األىل باعوا البيت وانتقموا إلى بمدة أخرػ خوفًا مف العار، وحدث بيف األىل 
ما ال تحمد عقباه، وتابع ىو استغبلليا إال اف أرادت أف تقتمو وقتمتو، طعنتو بالسكيف، حكموا عمييا ثبلثيف عامًا، 

 جف، أنا قمت حينما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:أرسمت ىذه الرسالة إلى الس

ُُِيَما(( ْيَطاَف َِاِل ـْ ِباْمَرَأٍة َفِإفه الشه  )) َّل َيْخُمَوفه َأَحُدُك
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يج رسوؿ هللا، لماذا الديف ىذا كبلـ النبي، لو عممنا الفتيات ال يمكف أف تدخل فتاة بيت ال تعرفو فيذا من
 ؟ ضرورؼ 

 ف تحرس الماؿ.قاؿ: يا بني العمـ يحرسؾ وا

مرة سائق تكسي ركبت معو امرأة قاؿ ليا: إلى أيف يا أختي ؟ قالت: إلى حيث تريد، فيـ مرادىا وعد ىذا غنيمة 
كبيرة وانتيى بو األمر إلى رسالة أعطتو إياىا، قالت لو في ىذه الرسالة: مرحبًا بؾ في نادؼ اإليدز، نقمت لو ىذا 

دخل مف أجميا السجف، لماذا يجب أف نحضر مجالس العمـ ؟ كي  المرض، أعطتو خمس آالؼ دوالر مزورة،
 نعرؼ أمر هللا،

خواننا الكراـ: هللا ضماف لسبلمتنا، وليس حدًا لحريتنا، أنا اضرب مثل دائمًا: إذا كنت في حقل، وقد رأيت لوحة 
ىذه الموحة تقميدًا  انتبو حقل ألغاـ، ىل تتابع السير ؟ ىل تحقد عمى مف وضع الموحة؟ ال بل تشكره، ىل تعد

 لحريتؾ ؟ ال إنيا ضماف لسبلمتؾ.

 لذلؾ إذا فيمت أمر هللا ونييو أنو ضماف لسبلمتؾ فأنت فقيو في الديف، ىذا ىو فقو الديف.

تصور ىذه األسرة التي دمرت والتي فضحت، وىذه الفتاة كاف مف الممكف أف تكوف زوجة إنساف المع جدًا، كاف 
شريفة فاضمة ألنيا ما عرفت منيج هللا، وغرىا الشيطاف، وانساقت وراء كمماتو  مف الممكف أف تكوف امرأة

 المعسولة، فأصبحت مومس، أصبحت فتاة عاىرة، والمجتمع يمفظيا.

ُ َعَمْيوِ  : َِالٌث َمْف ُكفه ِفيِو َسَتَر َّللاه ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:   َكَنَفُو، َوَأْدَخَمُو َجنهَتُو، ))َعْف َجاِبٍر 
ْحَساٌف ِإَلى اْلَمْمُموِؾ(( ِعيِف، َوَشَفَقٌة َعَمى اْلَواِلَدْيِف، َواِ   ِرْفٌق ِبالضه

 )سنف الترمذؼ(

 اآلف نريد مف رسوؿ هللا موقف عممي، ىذه كميا أحاديث نظرية، العممي قاؿ: 

ـَ َأْعَراِبيٌّ  ََا ََاَؿ:  : ))َعف َأَبي ُىَرْيَرَة  ـَ ـُ النهِبيُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه َفَباَؿ ِفي اْلَمْسِجِد َفَتَناَوَلُو النهاُس َفَقاَؿ َلُي
ـْ تُ  ِريَف، َوَل ـْ ُمَيسِّ ُت ِْ ِريَف((َدُعوُه َوَىِريُقوا َعَمى َبْوِلِو َسْجال ِمْف َماٍء، َأْو َذُنوًبا ِمْف َماٍء، َفِإنهَما ُبِع  ْبَعُِوا ُمَعسِّ

 )صحيح البخارؼ(



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1236 

 

ممكف إنساف أف يسبب أذػ لمسجد ؟ باؿ في المسجد، واألصحاب الكراـ لغيرتيـ عمى ىذا المكاف الطاىر أرادوا 
 أف يقعوا فيو. 

وذات مرة أحد عمماء الشاـ المشاىير كاف مع إخوانو في بستاف، وكاف البستاف قد سقي مف الماء، فأصبح 
ب دابة وال ييتـ بأمر الناس، والطيف يتطاير مف أقداميا، فصاحوا بو كثيرًا ولـ الطريق فيو وحبًل، جاء إنساف يرك

خوانو، فيمكف أف أحد األخواف لـ يستطع التحمل فقاـ ووقع فيو، فقاؿ ىذا  يرتدع حتى أصاب الطيف الشيخ وا 
 و الصبلة والسبلـ:الشيخ الجميل: ما أفمح قـو ال سفيو ليـ. فقاـ ىؤالء الصحابة الكراـ يقعوا فيو، فقاؿ عمي

ـْ  ِريَف، َوَل ـْ ُمَيسِّ ُت ِْ ِريَف(())َدُعوُه َوَىِريُقوا َعَمى َبْوِلِو َسْجال ِمْف َماٍء، َأْو َذُنوًبا ِمْف َماٍء، َفِإنهَما ُبِع  ُتْبَعُِوا ُمَعسِّ

 تطبيق عممي: 

ُروا َوَّل ُتَنفُِّروا(())َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ، َعِف النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه  ُروا، َوَبشِّ ُروا َوَّل ُتَعسِّ ََاَؿ: َيسِّ  ـَ 

 )صحيح البخارؼ(

ـَ َبْيَف  َر َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَلْت: ما ُخيِّ َأْمَرْيِف ِإَّل َأَخَذ ))َعْف َعاِئَشَة َرِضي المهيـ َعْنَيا َأنهَيا 
ـْ  ـَ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيوِ  َأْيَسَرُىَما، َما َل ًِْما، َكاَف َأْبَعَد النهاِس ِمْنُو، َوَما اْنَتَق ًِْما، َفِإْف َكاَف ِإ ـَ  َيُكْف ِإ َوَسمه

ِ ِبَيا(( ـَ َّللِه  ِلَنْفِسِو ِإَّل َأْف ُتْنَتَيَؾ ُحْرَمُة َّللاهِ، َفَيْنَتِق

 )صحيح البخارؼ(

 وال اختار إال األسيل إال أف يكوف إثمًا، ىذا مف رفق رسوؿ هللا، ىذه السنة العممية.ما انتقـ لنفسو إطبلقًا ! 

ـْ ِبَمفْ  : َأَّل ُأْخِبُرُك ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  َيْحُرـُ َعَمى النهاِر ؟ َأْو  ))َعْف َعْبِد َّللاهِ ْبِف َمْسُعوٍد 
ٍف َسْيٍل((ِبَمْف َتْحُرـُ عَ  ََِريٍب َىيِّ  َمْيِو النهاُر ؟ َعَمى ُكلِّ 

 )سنف الترمذؼ( 
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 المؤمف يألف ويؤلف، فبل خير في مف ال يألف وال يؤلف.

ُ اْلِحمْ  : َيا َأَشجُّ ِإفه ِفيَؾ َلَخْصَمَتْيِف ُيِحبُُّيَما َّللاه ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ: َيا َرُسوَؿ ـَ َوالتُّ )) َؤَدَة، 
: َبْل َشيْ  ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـْ َشْيٌء َحَدَث ِلي ؟   ٌء ُجِبْمَت َعَمْيِو((َّللاهِ َأَشْيٌء ُجِبْمُت َعَمْيِو َأ

 )سنف ابف ماجة(

تتخذ قرارًا وأنت غضباف، أرجئ القرار لبعد ىناؾ قاعدة: أحيانًا يغضب اإلنساف، أنا أنصح األخوة جميعًا أف ال 
أسبوع دائمًا، عندما تجد أف األمور قد ىدأت، وارتاحت أعصابؾ، وأصبح تفكيرؾ صحيح، الميزاف اصبح دقيق، 

 المتراجحات أصبحت واضحة، إياؾ أف تتخذ قرارًا وأنت غاضب.

 فذلؾ 

ََِريٍب َىيٍِّف َسْيل ((   ))َتْحُرـُ النهاُر َعَمى ُكلِّ 

 التأني مف هللا، والعجمة مف الشيطاف، الشعور بالندـ ال يطاؽ وال يحتمل

))عف عمي بف الحسيف رضي هللا عنيـ َاؿ: إذا كاف يـو القيامة نادى مناد أيكـ أىل الفضل ؟ فيقـو ناس مف 
لوا َبل الحساب ؟ الناس؛ فيقاؿ: انطمقوا إلى الجنة فتتمقاىـ المالئكة؛ فيقولوف إلى أيف ؟ فيقولف إلى الجنة؛ َا

ذا  ذا ظممنا صبرنا وا  َالوا مف أنتـ ؟ َالوا أىل الفضل؛ َالوا وما كاف فضمكـ ؟ َالوا كنا إذا جيل عمينا حممنا وا 
 سيء إلينا عفونا؛َالوا ادخموا الجنة فنعـ أجر العاممي((

 )اإلصدار لئلماـ القرطبي( 

نو ليكتب جبارا عنيدا وَّل يممؾ إَّل أىل  ))حديث عمي "إف الرجل المسمـ ليدرؾ بالحمـ درجة الصائـ القائـ، وا 
 بيتو((

 )اإلصدار لمحافع العراقي( 

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1238 

 

ـَ َوَعمَ  ََاَؿ: ُكْنُت َأْمِشي َم ََ النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ْيِو ُبْرٌد َنْجَراِنيٌّ ))َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َرِضي المهيـ َعْنيـ 
ـَ ، َفَأْدَرَكُو َأْعَراِبيٌّ َفَجَذَبُو َجْذَبًة َشِديَدًة، َحتهى َنَظْرُت ِإَلى َصْفَحِة َعاِتِق النهِبيِّ َصمهى المهيـ عَ َغِميُظ اْلَحاِشَيةِ  َمْيِو َوَسمه

ََاَؿ: ُمْر ِلي ِمْف َماِؿ َّللاهِ الهذِ  ـه  ِة َجْذَبِتِو، ُِ ِهَرْت ِبِو َحاِشَيُة الرَِّداِء ِمْف ِشده ـه ََْد َأ ي ِعْنَدَؾ، َفاْلَتَفَت ِإَلْيِو َفَضِحَؾ، ُِ
 َأَمَر َلُو ِبَعَطاٍء((

 )صحيح البخارؼ( 

 لو كاف مع غيره لكاف قد ذىب، أمر لو بالعطاء.

 ))عف عائشة "سمعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: وجبت محبة هللا عمى مف أغضب فحمـ((

 )لئلماـ جبلؿ الديف السيوطي(

 ذؼ قبل االخير:الحديث ال

 ))ابتغوا الرفعة عند هللا، تحمـ عمف جيل عميؾ، وتعطي مف حرمؾ((

 اإلصدار لممتقي اليندؼ(

 في الجاىمية كاف في شيء آخر وىو: أال ال يجيمف أحد عمينا، فنجيل فوؽ جيل الجاىميف، ىذا سموؾ جاىمي. 

 الحديث األخير: 

َرَعِة، ِإنهَما ))َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضي المهيـ َعْنيـ ِديُد ِبالصُّ ََاَؿ: َلْيَس الشه ـَ  ، َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ِديُد الهِذي َيْمِمُؾ َنْفَسُو ِعْنَد اْلَغَضِب((  الشه

 )صحيح البخارؼ (

 والحمد  رب العالميف 
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 آخر الزماف -( : الفتف  027 - 073الدرس )

 15-06-1997لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -لشريف شرح الحديث ا

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
انفعنا بما عممتنا و زدنا عممًا و أرنا الحق حقًا و ارزقنا إتباعو، و إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا و 

أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، و أدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف

 أييا األخوة الكراـ:

لى الطعاـ وأنت تشتييو ودعو وأنت تشتييو، قفزت إلى ذىني حكمة متعمقة بتناوؿ الطعاـ، ىذه الحكمة اجمس إ
ىذه حكمٌة بالغة في تناوؿ الطعاـ، اجمس إليو وأنت جائع وقـ عنو قبل أف تشبع، أحيانًا يطرح موضوع في درس 
األحد أوؿ درس ثاني درس ثالث درس أشعر أف األخوة الكراـ تأثروا تأثرًا شديدًا، أصل إلى الدرس الرابع أو 

وصموا إلى حد ما قبل اإلشباع فأدع ىذا الموضوع إلى وقت آخر وندخل في موضوع جديد،  الخامس أشعر أنيـ
الحكمة مف ذلؾ أف نكوف دائمًا في تجدد، وأف نأخذ مف موضوعات الفقو ومف أحاديث النبي عميو الصبلة 

 والسبلـ ما نحف في أمس الحاجة إليو.

القرآف الكريـ باب الفتف، وفي ىذا الباب أحاديث  الحقيقة في كتاب صحيح البخارؼ وىو مف أصح الكتب بعد
صحيحة عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص فييا ما يدىش، إنساف قد يستوعب عصره، قد يستوعب ثقافة عصره، وقد يتتبع أخبار 

 األمـ السابقة أما أف يكشف لؾ المستقبل إلى نياية الدوراف طبعًا ىذا ليس مف عند النبي، قاؿ تعالى:

 ( ِإَّله َمِف اْرَتَضى ِمْف َرُسوٍؿ﴾26ـُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِيُر َعَمى َغْيِبِو َأَحدًا )﴿ َعالِ 

 ] سورة الجف [
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فالذؼ أخبرنا عنو النبي عميو الصبلة والسبلـ عف أحواؿ آخر الزماف ليس مف عنده ألنو ال يعمـ الغيب إال هللا، 
ـ ىو مف عند هللا، ألف كل ما تكمـ بو النبي ال ينطق بو عف ولكف الذؼ أخبرنا عنو النبي عميو الصبلة والسبل

 اليوػ إف ىو إال وحي يوحى.

مف أجمع األحاديث المتعمقة بآخر الزماف والذؼ ينضوؼ تحت كتاب الفتف في صحيح البخارؼ أف أبا إدريس 
 الخوالني يقوؿ:

َف اْلَيَماِف َيُقوُؿ: َكاَف النهاُس َيْسَأُلوَف َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو ))عَف َأَبا ِإْدِريَس اْلَخْوَّلِنيه َأنهُو َسِم ََ ُحَذْيَفَة بْ 
رِّ َمَخاَفَة َأْف ُيْدِرَكِني(( ـَ َعِف اْلَخْيِر َوُكْنُت َأْسَأُلُو َعِف الشه  َوَسمه

 ] البخارؼ ػ أبي داود ػ ابف ماجة ػ أحمد [

؟ أيف مكامف الشر ؟ أيف المنزلقات ؟ قد تسأؿ عف الخير وىذا شيء  ىذا منيج أيضًا أيف ىناؾ ؟ أيف األخطار
طبيعي وطيب لكف ينبغي أف تبحث عف الخطر أيف يكمف الخطر ؟ أيف يكمف المنزلق ؟ متى تزؿ قدمي ؟ ما 

 الذؼ يجذبني إلى المعصية ؟

رِّ َمَخاَفَة َأْف ُيْدِرَكِني(())َكاَف النهاُس َيْسَأُلوَف َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه   ـَ َعِف اْلَخْيِر َوُكْنُت َأْسَأُلُو َعِف الشه

 ألف الخير ال يسبقو لكف الشر يدركو، الخير مع اإلنساف، الخير ال يسبق أما الشر يدرؾ.

 ))َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنها ُكنها ِفي َجاِىِميهٍة َوَشّر((

با، ظمـ اجتماعي، كبر، عتو عنجيية، اقتتاؿ ألسباب تافية، عصبية عمياء، يعني يمد في جاىمية زنا، خمر، ر 
أحدىـ رجمو يقوؿ مف كاف أشرؼ مني فميضربيا، يقـو إنساف فيضربيا فتنشب حرب تدـو عشر سنوات، أسباب 

اف أحدىـ تافية جدًا حروب طاحنة غزو، ونيب، وسمب، وخمر، وزنا، كانت المرأة تتقمب بيف عشرة رجاؿ، وك
بكل بساطة يقوؿ المرأتو اذىبي إلى فبلف فاستبضعي منو شيء ال يصدؽ، فوضى بالجنس ال توصف، فوضى 

 باألخبلؽ، الخمر شيء في دميـ تمشي، الربا الفاحش، القير.
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ُ ِبَيَذا الْ   َخْيِر(())َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنها ُكنها ِفي َجاِىِميهٍة َوَشرٍّ َفَجاَءَنا َّللاه

جئتنا أنت نعرؼ أمانتؾ، وعفافؾ، وصدقؾ، نعرؼ نسبؾ دعوتنا إلى هللا لنعبده ونوحده، ونخمع ما كاف يعبد 
آباؤنا مف الحجارة واألوثاف، أمرتنا بصدؽ الحديث، أداء األمانة، صمة الرحـ، حسف الجوار، الكف عف المحاـر 

ناه أقبمنا عميو، شرفت قموبنا بذكره، سعدنا، اطمأننا اغتنينا، والدماء، جاءنا خير دلمتنا عمى هللا عبدنا هللا أطع
 تصادقنا، تحاببنا.

ُ ِبَيَذا اْلَخْيِر َفَيْل َبْعَد َىذَ   ا اْلَخْيِر ِمْف َشرٍّ ؟(())َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنها ُكنها ِفي َجاِىِميهٍة َوَشرٍّ َفَجاَءَنا َّللاه

قرآف وبيف النبي معاني ىذا الكتاب والتف العرب حولو وفتحت مكة، ودخل الناس في بعد أف جاء الوحي وأنزؿ ال
 ديف هللا أفواجًا َفَيْل َبْعَد َىَذا اْلَخْيِر ِمْف َشرٍّ ؟ 

رِّ ِمْف َخْيٍر ؟(( ، َُْمُت: َوَىْل َبْعَد َذِلَؾ الشه ـْ ََاَؿ: َنَع (( 

 ىل بعد ىذا الخير مف شر نعـ.نحف كنا في جاىمية وشر جاءنا هللا بؾ أصبحنا بخير، 

ـْ َوِفيِو َدَخٌف ((  ََاَؿ: َنَع (( 

الدخف يعني دخاف، جو غير صافي، الموف غير صافي لوف قريب مف السواد، سواد فاقع أو لوف رمادؼ داكف، 
الدخف الحقد، القموب غير صافية، العبلقات غير نظيفة، في صبلة وفي صـو وفي حج وفي مساجد وفي قرآف 

 شيء ولكف ال يوجد صفاء، ال يوجد حب، ال يوجد عبلقات نقية جدًا، ال يوجد اندفاع شديد إلى هللا  وفي كل

ََْوـٌ َيْيُدوَف ِبَغْيِر َىْدِيي ((  ََاَؿ:  ـْ َوِفيِو َدَخٌف، َُْمُت: َوَما َدَخُنُو ؟  ََاَؿ: َنَع (( 

ىـ، اعتززنا بيـ، لو دخموا جحر ضب لدخمناه، تركت السنة، ترؾ اليدػ الذؼ جاء بو النبي، قمدنا الغربييف تتبعنا
ال نعتز إال إذا كاف الشيء عف الغرب، تقاليدنا، عاداتنا، احتفاالتنا، أفراحنا أتراحنا، لباسنا، ثيابنا، كل مظاىر 

 حياتنا مقتبس مف الثقافة الغرب 
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ـْ َوُتْنِكُر( ََْوـٌ َيْيُدوَف ِبَغْيِر َىْدِيي، َتْعِرُؼ ِمْنُي ََاَؿ:  (() 

يصموف أما لقاءاتيـ مختمطة، يصوموا، أما دخميـ حراـ، يحجوا أما عقيدتيـ زائغة، يدخموف إلى بيت هللا جميعًا 
 أما في بغضاء، في تحاسد، في طعف، وفي نفوس مريضة.

ـْ َوُتْنِكر(( ََْوـٌ َيْيُدوَف ِبَغْيِر َىْدِيي، َتْعِرُؼ ِمْنُي ََاَؿ:  (( 

بًل صالحًا وآخر سيئًا ىؤالء أمرىـ إلى هللا، ركعتاف مف ورع خير مف ألف في شيء جيد وشيء سيئ، خمطوا عم
 ركعة مف مخمط مف ىو المخمط ؟ ىو الذؼ خمط عمبًل صالحًا وآخر سيئًا، حديث رائع جدًا.

ـَ َعِف اْلَخْيِر َوُكْنُت َأسْ  رِّ َمَخاَفَة َأْف ُيْدِرَكِني ))َكاَف النهاُس َيْسَأُلوَف َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه َأُلُو َعِف الشه
ُ ِبَيَذا اْلَخْيِر َفَيْل َبْعَد َىَذا ،  َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنها ُكنها ِفي َجاِىِميهٍة َوَشرٍّ َفَجاَءَنا َّللاه ـْ ََاَؿ: َنَع اْلَخْيِر ِمْف َشرٍّ ؟ 

رِّ ِمْف  ََْوـٌ َيْسَتنُّوَف ِبَغْيِر ُسنهِتي َُْمُت: َوَىْل َبْعَد َذِلَؾ الشه ََاَؿ  ـْ َوِفيِو َدَخٌف َُْمُت: َوَما َدَخُنُو ؟  ََاَؿ: َنَع َخْيٍر ؟ 
ـْ َوُتْنِكُر((  َوَيْيُدوَف ِبَغْيِر َىْدِيي َتْعِرُؼ ِمْنُي

ف وشيء شيء تعرفو مف الشرع وشيء ليس مف الشرع، شيء فعمو النبي وشيء ما فعمو النبي، شيء جاء بو القرآ
 لـ يأِت بو القرآف.

)) ـْ ََاَؿ: َنَع ـْ َوُتْنِكُر، َفُقْمُت: َىْل َبْعَد َذِلَؾ اْلَخْيِر ِمْف َشرٍّ ؟   ))َتْعِرُؼ ِمْنُي

 ولكف يبدو الشر متعاظـ.

ـَ ((  ))ُدَعاٌة َعَمى َأْبَواِب َجَينه

 لى القير والظمـ.دعوة إلى المعصية، دعوة إلى اإلباحية، دعوة إلى اغتصاب األمواؿ، دعوة إ

َََذُفوُه ِفيَيا(( ـْ ِإَلْيَيا  ، َمْف َأَجاَبُي ـَ  ))ُدَعاٌة َعَمى َأْبَواِب َجَينه

ما أكثر الدعاة إلى النار، ما أكثر الدعاة إلى المعاصي واآلثاـ ما أكثر الدعاة إلى الفحش والتفحش، ذكرت لكـ 
ليمي ما في ىذه النوادؼ ؟ يقوموف الميل، يصموف،  في درس سابق أف حوؿ الشاـ ما يزيد عف ثبلثة وستيف نادؼ

يقرءوف القرآف أـ يرتكبوا المعاصي واآلثاـ؟ ذكرت لكـ أيضًا أف في ىذه البمدة كما سمعت مف أحد األخوة الكراـ 
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 الدعاة واستفيمت منو بالياتف يعني عدد كبير جدًا مف بيوت الدعارة نعـ 

، ـَ َََذُفوُه ِفيَيا(( )) ُدَعاٌة َعَمى َأْبَواِب َجَينه ـْ ِإَلْيَيا   َمْف َأَجاَبُي

ىذه الصحوف في بناء واحد كما سمعت أكثر مف ستة عشر صحنًا في بناء واحد، ما في ىذه الصحوف ؟ فقط 
مف أجل أف يروا الصبلة في الكعبة ىكذا يقولوف يعني في قمبيـ حرقًة ال حدود ليا مف أجل أف يرػ الصبلة في 

 فع ىذا الثمف الباىع ليذا اليدؼ فقط، وهللا يعمـ السرائر.الكعبة، اشتراه ود

َََذُفوُه ِفيَيا(( ـْ ِإَلْيَيا  ، َمْف َأَجاَبُي ـَ  )) ُدَعاٌة َعَمى َأْبَواِب َجَينه

 أييا األخوة الكراـ:

ني أحترمو كثيرًا وقاؿ لو: حدثت معي ىذه القصة أ رجوؾ أنا أعني ما أقوؿ، جاء رجل إلى أحد خطباء المساجد وا 
أف تذكرىا عمى المنبر، وذكرىا عمى المنبر: أب وزوجتو وأوالده يتناولوف طعاـ العشاء ويتابعوف المحطات التي 
تأتي عبر ىذه الصحوف والتي كمما اتسعت ضاقت صحوف المائدة، يبدو أف محطة ساقطًة فييا فيمـ إباحي ما إف 

د أبنائو عرؼ رمزىا وتجاىل وبدا أماـ أبيو يعني ظير عمى الشاشة حتى حوؿ األب المحطة إلى غيرىا لكف أح
شاب برؼء جدًا براءة األطفاؿ في عينيو، وبعد أف آوػ األب واألـ إلى فراشييما قاما إلى ىذا الجياز وقمبا 
محطاتو حتى عثرا عمى ىذه المحطة وىاج بيما اليياج إلى أف سمع األب أنينًا في الغرفة المقابمة استيقع ليجد 

يحتمل، ليصعق، ليجد ابنو فوؽ ابنتو وذكر ىذا لخطيب مشيور ورواىا عمى المنبر، وأعتقد أف ىذا يقع الذؼ ال 
 كثيرًا.

ـْ َلنَ  َََذُفوُه ِفيَيا َفُقْمُت َيا َرُسوَؿ َّللاهِ: ِصْفُي ـْ ِإَلْيَيا  ، َمْف َأَجاَبُي ـَ ََْوـٌ ِمْف )) ُدَعاٌة َعَمى َأْبَواِب َجَينه ـْ  ََاَؿ: َنَع ا، 
 ْمَدِتَنا َوَيَتَكمهُموَف ِبَأْلِسَنت((جِ 

 يعني يتكمموف العربية، جمدىـ مف جمدنا، مف قومنا.
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 ُقْمُت َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ: 

َماَمُيـ ((  ََاَؿ: َتْمَزـُ َجَماَعَة اْلُمْسِمِميَف َواِ   ))َفَما َتَرى ِإْف َأْدَرَكِني َذِلَؾ 

عني التفسير القريب يعني كف مع المؤمنيف، آوؼ إلى مسجد، آوؼ إلى طبعًا ىذا الحديث لو تفاسير كثيرة جدًا، ي
جماعٍة طاىرة جماعٍة تقية، جماعٍة مخمصة، انضـ إلييـ الجماعة رحمة والفرقة عذاب، استأنس بيـ، تقوػ عمى 

 دينؾ بصحبتيـ، قاؿ تعالى:

َِيَف )﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َوُكوُنوا َم ََ الصه   (﴾009اِد

 ] سورة التوبة [

ـْ ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَف َوْجَيُو َوََّل َتْعُد َعْيَناَؾ  ـْ ُتِريُد ِزيَنَة اْلَحَياِة ﴿ َواْصِبْر َنْفَسَؾ َم ََ الهِذيَف َيْدُعوَف َربهُي َعْنُي
ْمَبُو َعْف ِذْكِرنَ  ْنَيا َوََّل ُتِط َْ َمْف َأْغَفْمَنا ََ  (﴾28ا َواتهَب ََ َىَواُه َوَكاَف َأْمُرُه ُفُرطًا )الدُّ

 ] سورة الكيف [

)) ـْ َماَمُي ََاَؿ: َتْمَزـُ َجَماَعَة اْلُمْسِمِميَف َواِ   )ُ)ْلُت َيا َرُسوَؿ َّللاهِ: َفَما َتَرى ِإْف َأْدَرَكِني َذِلَؾ 

دنيا، بعيدة عف المصالح، بعيدة البد لؾ مف جماعة صادقة مؤمنة، عفيفة، طاىرة، مخمصة بعيدة عف أمور ال
 عف الرغائب تبتغي وجو هللا، ىؤالء كف منيـ، كف معيـ، ىـ القـو ال يشقى بيـ جميسيـ.

ََاَؿ:.. َيُد َّللاهِ َم ََ اْلَجَماَعِة َوَمْف شَ  ـَ   اِر((ذه َشذه ِإَلى النه ))َعِف اْبِف ُعَمَر َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

 ] الترمذؼ [

، َفقُ  ـْ َماَمُي ََاَؿ: َتْمَزـُ َجَماَعَة اْلُمْسِمِميَف َواِ  ـْ ))َُْمُت َيا َرُسوَؿ َّللاهِ: َفَما َتَرى ِإْف َأْدَرَكِني َذِلَؾ  ـْ َتُكْف َلُي ْمُت: َفِإْف َل
 َجَماَعٌة َوَّل ِإَماـ((
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 فييا دروس.يعني في بمدة ال يوجد فييا دروس، في ببلد كثيرة ال يوجد 

ََاَؿ: َفاْعَتِزْؿ ِتْمَؾ اْلِفَرَؽ ُكمهَيا ((  (( 

ىذه الفرؽ الضالة المضمة، والمنحرفة الشاردة، التائية، التي تفترؼ عمى هللا الكذب، التي تأتي بشيء ليس مف 
ية وىي الديف، التي تمغي بعض الديف، ىؤالء الذيف يحاربوف اإلسبلـ بتفجيره مف داخمو باصطناع نماذج إسبلم

 ليست كذلؾ.

ََاَؿ: َفاْعَتِزْؿ ِتْمَؾ اْلِفَرَؽ ُكمهَيا(( (( 

يعني معقوؿ أناس يياجموف قريًة يذبحوف تسعيف رجبًل وامرأة ويبقروف بطوف الحوامل، ويقاؿ عنيـ في األخبار 
إنيـ األصوليوف المسمموف ىذا عمل إسبلمي ؟ ىذا عمل إجرامي مف يرضى بو ىذا لو عرضتو عمى أىل 

ألرض قاطبًة عمى مميار ومئتيف مسمـ ىل يقبمو ىذا ىو الديف، الديف قتل، الديف جريمة، الديف بقر امرأة حامل ا
 الديف قتل طفل صغير.

ََاَؿ: َفاْعَتِزْؿ ِتْمَؾ اْلِفَرَؽ ُكمهَو(( (( 

منحرفًا، ىي التي ىذه الفرؽ التي تشوه الديف، تمسخ الديف، تزور الديف، تضيف عميو ما ليس منو، تؤوؿ تأويبًل 
 تجيل ىؤالء.

ََاَؿ: َفاْعَتِزْؿ ِتْمَؾ اْلِفَرَؽ ُكمهَيا، َوَلْو َأْف َتَعضه َعَمى َأْصِل َشَجَرٍة َحتهى ُيْدِرَكَؾ اْلَمْوُت َوَأْنتَ    َعَمى َذِلؾ(())

 مركز، إياؾ طبعًا اإلنساف أحيانًا يكسب مكاسب كبيرة إذا كاف مع أناس منحرفيف، يضمنوا لو بيت، مركبة، 

 ))اْعَتِزْؿ ِتْمَؾ اْلِفَرَؽ ُكمهَيا((

نسمع مف حيف إلى آخر أنو يوجد عبدة شيطاف وىذه انتشرت في معظـ الببلد اإلسبلمية، يعني شيء ال يقبمو 
 منطق، ال يقبل منطقًا وال خمقًا، وال دينًا وال ذوقًا إطبلقًا.
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 ْف َتَعضه َعَمى َأْصِل َشَجَرٍة َحتهى ُيْدِرَكَؾ اْلَمْوُت َوَأْنَت َعَمى َذِلؾ(())ْعَتِزْؿ ِتْمَؾ اْلِفَرَؽ ُكمهَيا، َوَلْو أَ 

يعني إذا كاف موقفؾ الشريف، النبيل منعؾ مف المكاسب المادية اقبل خشونة الحياة وال تكف عونًا ليؤالء عمى 
 الفساد واإلفساد.

فتو أنو يجرؼ تعديبلت عمى األفبلـ اإلباحية، إنساف مرة قاؿ لي أخ ولو أخ مقيـ في بمد غربي ما وظيفتو ؟ وظي
أحيانًا يكوف عممو كمو معصية، مبني عممو عمى معصية، عمى إفساد عمى إيذاء عمى إيقاع الشر، عمى ابتزاز 

 األمواؿ، عممؾ شيء خطير جدًا، ابحث عف حرفة شريفة.

ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ  ََاَؿ:  َ َوَأْجِمُموا ِفي الطهَمِب َفِإفه ))َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد َّللاهِ  ـَ َأيَُّيا النهاُس اتهُقوا َّللاه  َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
َ َوَأْجِمُموا ِفي الطهَمِب ُخذُ  ْف َأْبَطَأ َعْنَيا َفاتهُقوا َّللاه ((وا َما َحله َوَدُعوا مَ َنْفًسا َلْف َتُموَت َحتهى َتْسَتْوِفَي ِرْزَََيا َواِ   ا َحُرـَ

 ] ابف ماجة [

يا، فاتقوا هللا عباد هللا وأجمموا في  )) إف روح القدس نفث في روعي أف نفسًا لف تموت حتى تستوفي رَز
 الطمب واستجمموا مينكـ((

 ))َحتهى ُيْدِرَكَؾ اْلَمْوُت َوَأْنَت َعَمى َذِلَؾ((

اًل حرامًا يجب أف توطف نفسؾ عمى أف يعني يجب أف توطف نفسؾ عمى أف تعيش حياًة خشنة مف أف تكسب ما
تعيش حياًة خشنة مف أف تكوف أداًة بيد األشرار، يجب أف توطف نفسؾ عمى أف تعيش حياًة خشنة مف أف تكوف 

 عونًا عمى إفشاء الضبلؿ والمعصية، ىذا الحديث أييا األخوة مف أخطر األحاديث.

ُحَذْيَفَة ْبَف اْلَيَماِف َيُقوَّل َكاَف النهاُس َيْسَأُلوَف َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو  ))َأَبا ِإْدِريَس اْلَخْوََّلِنيه َيُقوُؿ: َسِمْعتُ 
رِّ َمَخاَفَة َأْف ُيْدِرَكِني َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنها كُ  ـَ َعِف اْلَخْيِر َوُكْنُت َأْسَأُلُو َعِف الشه َفَجاَءَنا  نها ِفي َجاِىِميهٍة َوَشرٍّ َوَسمه
رِّ ِمْف َخيْ  ، َفُقْمُت: َىْل َبْعَد َذِلَؾ الشه ـْ ََاَؿ َنَع ُ ِبَيَذا اْلَخْيِر َفَيْل َبْعَد َىَذا اْلَخْيِر َشرٌّ ؟  ـْ َوِفيِو َدَخٌف، َّللاه ََاَؿ: َنَع ٍر ؟ 
ََْوـٌ َيْسَتنُّوَف ِبَغْيِر ُسنهِتي َوَيْيُدوَف  ََاَؿ:   ِبَغْيِر َىْدِيي((َُْمُت: َوَما َدَخُنُو ؟ 
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 قاؿ تعالى:

ـْ َيْسَتْغِفُروَف ) ـْ َوُى َبُي ُ ُمَعذِّ ـْ َوَما َكاَف َّللاه ـْ َوَأْنَت ِفيِي َبُي ُ ِلُيَعذِّ  (﴾33﴿ َوَما َكاَف َّللاه

 ] سورة األنفاؿ [

ربيـ ولزموا  يعني إذا كانت سنتؾ في حياتيـ مطبقًة ما كاف هللا ليعذبيـ، لو أنيـ لـ يطبقوا سنتؾ واستغفروا
 ورجعوا أيضًا ىـ في بحبوحة ثانية بحبوحة المغفرة.

ـْ َوُتْنِكُر، َفُقْمُت: َىْل َبعْ  ََْوـٌ َيْسَتنُّوَف ِبَغْيِر ُسنهِتي َوَيْيُدوَف ِبَغْيِر َىْدِيي، َتْعِرُؼ ِمْنُي ََاَؿ:  َد َذِلَؾ اْلَخْيِر ِمْف َشرٍّ ؟ ))
ـْ ُدَعاٌة َعَمى َأْبَواِب  ـْ َلَنا(( ََاَؿ: َنَع َََذُفوُه ِفيَيا، َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِصْفُي ـْ ِإَلْيَيا  ـَ َمْف َأَجاَبُي  َجَينه

قرأت في الجريدة أنو السمطات في تركيا منحت امرأة أعمى وساـ تركي مف الدرجة الممتازة ألف ىذه المرأة حققت 
تدير أكبر شركة دعارة في العالـ استحقت وساـ مف الدرجة أكبر ضريبة نالتيا الخزينة، ماذا تعمل ىذه المرأة ؟ 

 األولى، كيف بكـ إذا أصبح المنكر معروفًا والمعروؼ منكرًا، األصل الشر، األصل ىي المعصية.

ـَ َمْف َأَجاَبيُ  ـْ ُدَعاٌة َعَمى َأْبَواِب َجَينه ََاَؿ: َنَع َََذُفوُه ِفيَيا، َفُقْمُت: َيا ))َفُقْمُت: َىْل َبْعَد َذِلَؾ اْلَخْيِر ِمْف َشرٍّ ؟  ـْ ِإَلْيَيا 
ََْوـٌ ِمْف ِجْمَدِتَنا َوَيَتَكمهُموَف ِبَأْلِسَنِتَنا، َُْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ  ـْ  ََاَؿ: َنَع ـْ َلَنا،   َفَما َتَرى ِإْف َأْدَرَكِني َذِلَؾ، َرُسوَؿ َّللاهِ ِصْفُي

ََاَؿ َفاْعَتِزْؿ ِتْمَؾ اْلِفَرَؽ ُكمهَيا َوَلْو ََاَؿ: َتْمَزـُ َجَماَعَة اْلُمْسِمِميَف وَ  ـٌ  ـْ َجَماَعٌة َوَّل ِإَما ـْ َتُكْف َلُي ، َفُقْمُت: َفِإْف َل ـْ َماَمُي اِ 
 َأْف َتَعضه َعَمى َأْصِل َشَجَرٍة َحتهى ُيْدِرَكَؾ اْلَمْوُت َوَأْنَت َعَمى َذِلَؾ((

 ] البخارؼ ػ أبي داود ػ ابف ماجة ػ أحمد [

حديث شريف صحيح ورد في البخارؼ عف أحواؿ آخر الزماف لذلؾ النبي قاؿ: اشتقت ألحبابي، قالوا: ألسنا ىذا 
أحبابؾ قاؿ: ال أنتـ أصحابي، أحبابي أناس يأتوف في آخر الزماف القابض منيـ عمى دينو كالقابض عمى 

 عمى الخير معوانًا وال يجدوف "الجمر، أجرىـ كأجر سبعيف قالوا: منا أـ منيـ؟ قاؿ بل منكـ، ألنكـ تجدوف 

ـَ َيْأِتي َعَمى النهاِس َزَماٌف الصه  ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ  ـْ َعَمى ِديِنِو ))َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ  اِبُر ِفيِي
 َكاْلَقاِبِض َعَمى اْلَجْمِر((

 ] الترمذؼ [
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يهٍة َيدْ ))َعْف ُجْنَدِب ْبِف َعْبِد َّللاهِ  َُِتَل َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ : َمْف  ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ُعو  اْلَبَجِميِّ 
 َعَصِبيهًة َأْو َيْنُصُر َعَصِبيهًة َفِقْتَمٌة َجاِىِميهٌة((

 ] النسائي [

 العصبية انحياز أعمى، قاؿ الشاعر:

ف ترشد غزية أرشدوما أنا إال مف غزي  ة إف غوت غويت وا 

، ولو كانوا منحرفيف، ولو كانوا ضاليف مضميف أنا معيـ عمى الحق أو عمى  االنحياز األعمى إلى أمة أو إلى قـو
 الباطل

يهٍة(( َُِتَل َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ  ))َمْف 

 والسبلـ:غير واضحة اإلسبلـ واضح، اإلسبلـ يعمل تحت أشعة الشمس كما قاؿ عميو الصبلة 

ـَ َمْوِعَظًة َذَرَفْت ِمنْ  َيا اْلُعُيوُف َوَوِجَمْت ))عف اْلِعْرَباَض ْبَف َساِرَيَة َيُقوُؿ َوَعَظَنا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ٍع َفَماَذا تَ  ـْ َعَمى اْلَبْيَضاِء َلْيُمَيا ِمْنَيا اْلُقُموُب َفُقْمَنا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإفه َىِذِه َلَمْوِعَظُة ُمَودِّ ََْد َتَرْكُتُك ََاَؿ  ْعَيُد ِإَلْيَنا 

 َكَنَياِرَىا َّل َيِزيُغ َعْنَيا َبْعِدي ِإَّل((

 ] الترمذؼ ػ أبي داود ػ أحمد ػ الدارمي[

 ذكرت لكـ كثيرًا أننا لو اخترنا أكبر جامع في الشاـ األموؼ وقد يتسع إلى مئة ألف مصمي واخترنا أعظـ خطيب
في الشاـ وألقى عمى ىؤالء خطبًة مف أروع الخطب لكف األبواب مغمقة فالصبلة باطمة لماذا ؟ ألف ديف هللا لكل 
الخمق، ديف مغمق ال يوجد، شيء ال يقاؿ لمعامة ال يوجد، ديف هللا، الحق ال يخشى البحث، وال يستحيا بو وال 

ج إلى تضخيـ، وال إلى تقميل مف شأف خصومو، الحق يحتاج إلى أف تكذب لو، وال إلى أف تكذب عميو، وال يحتا
حق ىو أعظـ مف ذلؾ وأجل مف ذلؾ، لذلؾ اإلسبلـ أممي، اإلسبلـ يمقى عمى رؤوس األشياد ألنو ديف هللا عز 

 وجل.

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1249 

يهٍة(( َُِتَل َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ  ))َمْف 

ما أنزؿ بو قرآف، يعني دعوة  يعني تحت راية، مبدأ غير معروؼ، قتل في سبيل مبدأ وضعي مف صنع البشر
ضبابية، دعوة غير واضحة، دعوة غير متماسكة، دعوة غير قوية، دعوية ينقصيا دليل، ىؤالء الذيف يعبدوف 

 الجرذاف، الذيف يعبدوف البقر، يعبدوف النار، ومعظـ الناس الذؼ يعبد شيوتو، قاؿ تعالى:

 (﴾43ْنَت َتُكوُف َعَمْيِو َوِكياًل )﴿ َأَرَأْيَت َمِف اتهَخَذ ِإَلَيُو َىَواُه َأَفأَ 

 ] سورة الفرقاف [

يهة((  َُِتَل َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ  ))َمْف 

 مف عبلمات آخر الزماف:

ـَ َوالهِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َّل َتْذَىبُ  ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ْنَيا حَ  ))َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة  تهى َيْأِتَي َعَمى الدُّ
ََاَؿ اْلَيرْ  َُِتَل َفِقيَل َكْيَف َيُكوُف َذِلَؾ  ـَ  َََتَل َوَّل اْلَمْقُتوُؿ ِفي ـَ  ُج اْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُؿ ِفي النهاِس َيْوـٌ َّل َيْدِري اْلَقاِتُل ِفي

 النهار((

 ] مسمـ [

مئة ألف بأياـ ذبحوا، نصف مميوف مياه النيل  يقوؿ لؾ مائة ألف جرحوا في ليمة واحدة، في جنوب إفريقيا خمسة
 تبدلت 

َُِتَل(( ـَ  َََتَل َوَّل اْلَمْقُتوُؿ ِفي ـَ   ))َيْوـٌ َّل َيْدِري اْلَقاِتُل ِفي

 يـو يذوب قمب المؤمف في جوفو مما يرػ وال يستطيع أف يغير.

يهٍة َيْدُعو َعَصِبيهًة َأْو َيْنُصرُ  َُِتَل َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ  َعَصِبيهًة َفِقْتَمٌة َجاِىِميهٌة(( ))َمْف 
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 قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

: اْنُصْر َأَخاَؾ َظاِلًما أَ  ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ََاُلوا ))َعْف َأَنٍس َرِضي المهيـ َعْنيـ  ْو َمْظُموًما، 
ََاَؿ َتْأُخُذ َفْوؽ((َيا َرُسوَؿ َّللاهِ: َىَذا َنْنُصُرُه َمظْ   ُموًما َفَكْيَف َنْنُصُرُه َظاِلًما 

 ] الترمذؼ ػ أحمد [

 يعني المؤمف ودودًا مع كل الناس لكف حبو ووالئو  عز وجل ىناؾ رواية أخرػ ليذا الحديث:

ََاَؿ ُحَذْيَفُة ْبُف اْلَيَماِف َُْمُت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنه  ََاَؿ:  ـٍ  ُ ِبَخْيٍر َفَنْحُف ِفيِو َفَيْل ِمْف ))َعْف َأِبي َسال ا ُكنها ِبَشرٍّ َفَجاَء َّللاه
، َُْمُت: َفَيْل َورَ  ـْ ََاَؿ: َنَع رِّ َخْيٌر ؟  ، َُْمُت َىْل َوَراَء َذِلَؾ الشه ـْ ََاَؿ: َنَع اَء َذِلَؾ اْلَخْيِر َشرٌّ ؟ َوَراِء َىَذا اْلَخْيِر َشرٌّ ؟ 

، َُْمُت: َكْيَف  ـْ ـْ ِرَجاٌؿ َُُموُبيُ ََاَؿ: َنَع ََاَؿ: َيُكوُف َبْعِدي َأِئمهٌة َّل َيْيَتُدوَف ِبُيَداَي َوَّل َيْسَتنُّوَف ِبُسنهِتي َوَسَيُقوـُ ِفيِي ـْ ؟ 
َياِطيِف ِفي ُجَِْماِف ِإْنٍس ((   َُُموُب الشه

صورة إنساف، يعني القمب شيطاف، المظير إنساف، أو ذئب في صورة إنساف ضبع في صورة إنساف، ثعمب في 
 يعني وحش في صورة إنساف.

ْف ُضرِ  ََاَؿ: َتْسَم َُ َوُتِطي َُ ِلمَِلِميِر َواِ  ََاَؿ: َُْمُت َكْيَف َأْصَن َُ َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإْف َأْدَرْكُت َذِلَؾ ؟  َب َظْيُرَؾ َوُأِخَذ َماُلَؾ ))
 َفاْسَم َْ َوَأِط َْ((

 ] البخارؼ ػ أبي داود ػ ابف ماجة ػ أحمد [

كـ الشرعي ال تنيى عف منكر إذا نتج عف ذلؾ فتنًة ىي أشد مف المنكر نفسو، وىذا ما يقع، اإلنساف يجب الح
أف يختار أىوف الشريف لو أنكرت منكرًا ونتج عف ىذا المنكر فتنٌة أشد ألف مرة مف المنكر الذؼ تنكره، يرووف 

فقمق مف أجمو فأمسؾ صخرًة وضرب سيده بيا قصة مشيورة كثيرًا أف سيدًا عنده عبد رأػ عمى رأس سيده ذبابة 
مف أجل أف يقتل الذبابة فسحق رأسو ممكف، ىل يمكف مف أجل أف تقتل ذبابة عمى رأس إنساف أف تسحق رأسو، 
ىذا ما يفعمو بعض الناس حروب أىمية تدـو عشرات السنيف، المنكر ال ينكر إال إذا كانت النتيجة إلى خير، أما 

 نكر إلى فتنة أشد مف المنكر الذؼ تنكره عندئٍذ وقعت في فتنة كبيرة.إذا أدػ اإلنساف الم
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ََاَؿ: َمْف َخَرَج ِمَف الطهاَعِة َوَفاَرؽَ  ـَ َأنهُو   اْلَجَماَعَة َفَماَت َماَت ))َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعِف النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ََاَتَل  يهٍة َيْغَضُب ِلَعَصَبٍة َأْو َيْدُعو ِإَلى َعَصَبٍة َأْو َيْنُصُر َعَصَبًة َفُقِتَل َفِقْتَمٌة ِميَتًة َجاِىِميهًة َوَمْف  َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ

ي ْيٍد َعْيَدُه َجاِىِميهٌة َوَمْف َخَرَج َعَمى ُأمهِتي َيْضِرُب َبرهَىا َوَفاِجَرَىا َوَّل َيَتَحاَشى ِمْف ُمْؤِمِنَيا َوَّل َيِفي ِلِذي عَ  َفَمْيَس ِمنِّ
 َوَلْسُت ِمْنُو((

 ] النسائي ػ ابف ماجة ػ أحمد [

يعني الشيء المعروؼ لما اإلنساف عندما ينفصل عف جماعة المؤمنيف ويفؾ يده مف طاعة مف عاىده عمى 
 الطاعة، ويفارؽ الجماعة يموت ميتة الجاىمية.

يهٍة َيْغَضُب ِلَعَص  ََاَتَل َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ َبٍة َأْو َيْدُعو ِإَلى َعَصَبٍة َأْو َيْنُصُر َعَصَبًة َفُقِتَل َفِقْتَمٌة َجاِىِميهٌة َوَمْف )) َوَمْف 
ي َوَلْسُت ِمف((َخَرَج َعَمى ُأمهِتي َيْضِرُب َبرهَىا َوَفاِجَرَىا َوَّل َيَتَحاَشى ِمْف ُمْؤِمِنَيا َوَّل َيِفي ِلِذي َعْيٍد َعْيَدُه َفَميْ   َس ِمنِّ

 وة الكراـ:أييا األخ

 أحاديث كثيرة وردت في صحيح البخارؼ عف فتف آخر الزماف ومف ىذه األحاديث أيضًا:

ُه َفَمْيَس ِمنِّي ))َوَمْف َخَرَج َعَمى ُأمهِتي َيْضِرُب َبرهَىا َوَفاِجَرَىا َوَّل َيَتَحاَشى ِمْف ُمْؤِمِنَيا َوَّل َيِفي ِلِذي َعْيٍد َعْيدَ 
 َوَلْسُت ِمْنُو((

 اف سمؾ طريقًا ممتويًا طريق الجريمة واالنحراؼ والعنف ببل مبرر ينطبق عميو ىذا الحديث: فكل إنس

ُه َفَمْيَس ِمنِّي ))َوَمْف َخَرَج َعَمى ُأمهِتي َيْضِرُب َبرهَىا َوَفاِجَرَىا َوَّل َيَتَحاَشى ِمْف ُمْؤِمِنَيا َوَّل َيِفي ِلِذي َعْيٍد َعْيدَ 
 َوَلْسُت ِمْنُو((

 

 

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1252 

ََِنا َعاِصـٌ َوُىَو اْبُف ُمَحمهِد ْبِف َزْيٍد َعفْ ))َحده  ََِنا َأِبي َحده  َزْيِد ْبِف ُمَحمهٍد َعْف َناِف ٍَ ََِنا ُعَبْيُد َّللاهِ ْبُف ُمَعاٍذ اْلَعْنَبِريُّ َحده
ْمِر اْلَحرهِة َما َكاَف َزَمَف َيِزيَد ْبِف ُمَعاِوَيَة َفَقاَؿ: ََاَؿ َجاَء َعْبُد َّللاهِ ْبُف ُعَمَر ِإَلى َعْبِد َّللاهِ ْبِف ُمِطي ٍَ ِحيَف َكاَف ِمْف أَ 

ََِؾ َحِديًِا َسِمْعُت  ـْ آِتَؾ َْلْجِمَس َأَتْيُتَؾ ُْلَحدِّ ي َل ْحَمِف ِوَساَدًة، َفَقاَؿ: ِإنِّ َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ اْطَرُحوا ْلِبي َعْبِد الره
ـَ َيُقوُلُو َسمِ  َ َيْوـَ اْلِقَيامَ َعَمْيِو َوَسمه ـَ َيُقوُؿ َمْف َخَم ََ َيًدا ِمْف َطاَعٍة َلِقَي َّللاه ِة َّل ْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

َة َلُو َوَمْف َماَت َوَلْيَس ِفي ُعُنِقِو َبْيَعٌة َماَت ِميَتًة َجاِىِمي((  ُحجه

 ] أحمد [

 ىذه الفتف تنتيي بقتل األبرياء وسفؾ الدماء ىؤالء يموتوف ميتًة جاىمية.يعني مثيروا الفتف، واالضطرابات، و 

 أييا األخوة:

 في بعض األحاديث أيضًا وشرحيا قيل:

 ))في آخر الزماف يكوف بعد أئمة ييتدوف بيدي وَّل يستنوف بسنتي((
ََْوـٌ َيْسَتنُّوَف ِبَغْيِر ُسنهِتي َوَيْيُدوَف ِبَغْيِر َىْدِيي(( ََاَؿ:  (( 

ناؾ مف يدعو اآلف إلى كتاب هللا وحده مف دوف السنة ويصف السنة بأنيا فيـ مرحمي مف رسوؿ هللا عميو ى
الصبلة والسبلـ ال يعتدوف بيا، ىناؾ دعوة إلى إلغاء السنة، ىناؾ دعوة إلى االكتفاء بالقرآف الكريـ، ومف يدعو 

 يقوؿ: بيذه الدعوة يخالف نص القرآف الكريـ ألف هللا سبحانو وتعالى

ـْ َعْنُو َفاْنَتُيوا َواتهُقوا َّللاهَ﴾ ُسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك ـُ الره  ﴿ َوَما َآَتاُك

 ] سورة الحشر [

 أحكاـ كثيرة جدًا ال نعرفيا إال مف رسوؿ هللا، أنصبة الزكاة مف أيف أتينا بيا ؟ قاؿ تعالى:

اَلَة َوَآُتوا الزهَكاَة﴾ َِيُموا الصه  ﴿ َفَأ

 المجادلة [ ] سورة
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ـْ َوَّللاهُ  ـْ ِإفه َصاَلَتَؾ َسَكٌف َلُي ـْ ِبَيا َوَصلِّ َعَمْيِي ـْ َوُتَزكِّيِي ُرُى ًََة ُتَطيِّ ـْ َصَد  (﴾003 َسِمي ٌَ َعِميـٌ )﴿ ُخْذ ِمْف َأْمَواِلِي

 ] سورة التوبة [

؟ إال النبي عميو الصبلة أما تفاصيل الزكاة، مصارؼ الزكاة، أنصبة الزكاة، مبلبسات الزكاة ىذه مف بينيا 
 والسبلـ، فيذه الدعوة إلى إلغاء السنة دعوٌة خطيرة جدًا، وأما قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

 ))تعرؼ منيـ وتنكر((

معنى ىذا أنو في شيء مقبوؿ وشيء غير مقبوؿ، مع أف منيج هللا عز وجل ال يمكف أف نقطف ثماره إال إذا 
 نبو، وفي شرح بعض ىذه األحاديث: أنو مف أنكر المنكر برأ ومف كره سمـ.طبقناه بكاممو مف جميع جوا

يعني المنكر يجب أف تنكره فإذا شيدت معصيًة وأنكرتيا كمف غاب عنيا، ومف غاب عف معصية فأقرىا كاف 
 كمف شيدىا، إذًا أنت البد لؾ مف البراء والوالء، البراء والوالء.

لجماعة فإف هللا لـ يكف ليجمع أمة دمحم عمى ضبللة، وقد قاؿ عميو قاؿ ابف مسعود وصى مف سألو عميؾ با
 الصبلة والسبلـ:

ـَ َيُقوُؿ: ِإفه ُأمهِتي َّل َتْجتَ  ِم َُ َعَمى َضالَلٍة َفِإَذا ))عف َأَنَس ْبَف َماِلٍؾ َيُقوُؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ـُ اْخِتالًفا َفعَ  ـِ (( َرَأْيُت َواِد اَْلْعَظ ـْ ِبالسه  َمْيُك

 ] ابف ماجة [

النبي عميو الصبلة والسبلـ معصـو بمفرده، بينما أمتو معصومة بمجموعيا، ولما قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ 
 عميكـ بالجماعة قاؿ قـو المراد بيـ أىل العمـ ألف هللا جعميـ حجٌة عمى الخمق والناس تبع ليـ في أمر الديف،
يعني عميكـ بالجماعة مف الجماعة ؟ دىماء الناس ال، سوقتيـ، ال، رواد المبلىي، ال، إذا قاؿ النبي الكريـ عميكـ 
 بالجماعة فسره الصحابة الكراـ المراد أىل العمـ ألف هللا جعميـ حجة عمى الخمق والناس تبع ليـ في أمر الديف.

جذؿ خير لؾ مف أف تتبع أحدًا منيـ، يعني إذا فرقة وفي شرح آخر لمحديث األوؿ، إف مت وأنت عاض عمى 
ضالة، منحرفة ماجنة، لو حقق مف خبلليا مكاسب كثيرة إف مت فقيرًا عاضًا عمى أصل شجرة خير لؾ مف أف 
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 تتبع أحدًا مف ىؤالء.

ة يعني وفي أيضًا في شرح لمحديث األوؿ، أنيـ رجاؿ قموبيـ قموب الشياطيف في أجساـ إنسية، يعني الجسـ إنسي
 الجسـ إنسي أما القمب شيطاني.

 أييا األخوة الكراـ:

سقت لكـ ىذه األحاديث ألبيف لكـ أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أطمعو هللا عمى بعض الغيب الذؼ يكوف في آخر الزماف، وىذا 
ا أف نبقى، وأف نمـز االطبلع فائدتو الكبيرة أنو يقي، وفي تحذير، فنحف كما فيمنا مف ىذه األحاديث الشريفة عمين
 طاعة هللا وطاعة رسولو، وأف نكوف مع أخوتنا المؤمنيف الذيف أمرنا أف نكوف معيـ قاؿ تعالى:

ـْ ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَف َوْجَيُو َوََّل َتْعُد َعْيَناَؾ  ـْ ُتِريُد ِزيَنةَ ﴿ َواْصِبْر َنْفَسَؾ َم ََ الهِذيَف َيْدُعوَف َربهُي اْلَحَياِة  َعْنُي
ْمَبُو َعْف ِذْكِرَنا َواتهَب ََ َىَواُه َوَكاَف َأْمُرُه ُفُرطًا ) ْنَيا َوََّل ُتِط َْ َمْف َأْغَفْمَنا ََ  (﴾28الدُّ

 ] سورة الكيف [

َِيَف ) اِد  (﴾009﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َوُكوُنوا َم ََ الصه

 ] سورة التوبة [

 رب العالميف والحمد  
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 مزايا الصحابة الكراـ -( : آخر الزماف  027 - 074الدرس )

 29-06-1997لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ألميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد ا
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا و انفعنا بما عممتنا و زدنا عممًا و أرنا الحق حقًا و ارزقنا إتباعو، و 
أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، و أدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 لصالحيف.ا

 أييا األخوة الكراـ:

 ورد في صحيح مسمـ: 

: َتِجُدوَف النهاَس َكِإِبٍل ِماَئٍة َّل يَ  ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ُجُل ِفيَيا ))عف اْبِف ُعَمَر  ِجُد الره
 (( َراِحَمةً 

فقد تجد فييا واحدة، ما معنى ىذا الكبلـ ؟ معنى ىذا ما الراحمة ؟ قطيع مف اإلبل يعد مائة تبحث عف راحمة 
الكبلـ أو قبل أف نشير إلى معنى ىذا الكبلـ الراحمة النجيبة المختارة مف اإلبل كاممة األوصاؼ فإذا كانت ىذه 
يل الراحمة في إبل عرفت، أؼ التسوؽ قميل، الصدؽ قميل، الزىد في الدنيا و طمب اآلخرة قميل، االلتزاـ الكامل قم
أف يتقي اإلنساف ربو حق تقاتو قميل، أف يكوف صادقًا مائة في المائة قميل، فإذا كنت بطبًل فكف مف ىذا القميل، 

 قاؿ تعالى:

ْف ُتِط َْ َأْكََِر َمْف ِفي اْْلَْرِض ُيِضمُّوَؾ َعْف َسِبيِل َّللاهِ﴾  ﴿َواِ 

 )سورة األنعاـ (

ـْ ِإَّله َظّنًا  ﴾﴿ َوَما َيتهِب َُ َأْكَُِرُى  ِإفه الظهفه ََّل ُيْغِني ِمَف اْلَحقِّ َشْيئًا ِإفه

 )سورة يونس ( 
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فسر نجاحؾ و سر تفوقؾ و سر فبلحؾ و سر فوزؾ ال أف تكوف مع األكثرية المقصرة، مع األكثرية الشاردة، مع 
ة، كف مع ىؤالء األكثرية المحجوبة عف ربيا، ال أف تكوف مع األكثرية التي انغمست في حب الدنيا، كف مع األقمي

 القميل، قاؿ تعالى:

ِميٌل )  (﴾40﴿َوَما َآَمَف َمَعُو ِإَّله ََ

 )سورة ىود ( 

مِ  اِلَحاِت َوََ ـْ َعَمى َبْعٍض ِإَّله الهِذيَف آَمُنوا َوَعِمُموا الصه ْف اْلُخَمَطاء َلَيْبِغي َبْعُضُي فه َكِِيًرا مِّ ﴾﴿َواِ  ـْ  يٌل مها ُى

 )سورة ص )

يتبع الكثرة، يتبع الخط العريض في المجتمع، يتبع التيار العاـ، ليس ىذا بطولة، ىذا الذؼ يقوؿ  فاإلنساف أحياناً 
أنا مع الناس إف أحسف الناس أحسنت و إف أساءوا أسأت ليست ىذه البطولة، البطولة أف تكوف مف القمة التي 

التي حرصت عمى التقرب منو،  عرفت سر وجودىا و غاية وجودىا، التي عرفت ربيا، التي اتبعت منيج ربيا،
 التي جعمت الماؿ وسيمة و لـ تجعمو غاية، التي جعمت المرأة وسيمة إلى رضواف هللا و لـ تجعميا غاية:

ُجُل ِفيَيا ((   ))َتِجُدوَف النهاَس َكِإِبٍل ِماَئٍة َّل َيِجُد الره

التي إذا وجدت في إبل عرفت، لذلؾ يشير الراحمة كما قمت قبل قميل النجيبة المختارة مف اإلبل كاممة األوصاؼ 
بعض شراح الحديث إلى أف المعنى: الناس متساووف ليس ألحد منيـ فضل في النسب بل ىـ أشباه اإلبل المائة 
لكف المؤمف وحده ىو المتفوؽ، لكف الممتـز وحده ىو المتفوؽ، لكف المؤمف ُيعرؼ مف بيف اآلالؼ المؤلفة 

المئات باستقامتو، ُيعرؼ مف بيف الكثرة الكثيرة بإخبلصو، بمنيجيتو، بتطبيقو بصدقو، المؤمف يعرؼ مف بيف 
لمنيج هللا عز وجل، و قالوا ىذه الراحمة تمثل الزاىد في الدنيا الكامل في الزىد فييا و الراغب في اآلخرة ىؤالء 

ىذه الراحمة كاممة األوصاؼ،  أيضًا قمة قميمة، و قاؿ بعض شراح الحديث ىذا الراحمة التي شبو بيا النبي المؤمف
حسنة المنظر، قوية عمى األحماؿ و األسفار، يجعل عمييا الرحل فيي فعالة نافعة، لينة، خاضعة، ىذا معنى 
الحديث الشريف أؼ الممخص ال تكف مع الكثرة، الكثرة تتبع صرعات األزياء، ييودؼ في فرنسا يرسـ ما ينبغي 

ذؼ ينبغي أف نمبسو ىكذا يقوؿ بعض المسمميف المتفمتيف، فينبغي ال أف أف ترتدؼ نساء المسمميف فيذا ىو ال
تكوف مع الكثرة، ال أف تكوف مع الخط العريض، ال أف تكوف مع الناس، إف أحسف الناس أحسنت و إف أساءوا 
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أسأت، ينبغي أف تكوف مع الحق، ينبغي أف تكوف مع منيج هللا عز وجل، إذًا ىذا الذؼ يستأنس بأنو مع 
مجموع ىذا عنده ضعف في اليقيف، لو تتبعت أحواؿ الناس، لو أف شيئًا شاع بيف الناس، أؼ آالؼ مؤلفة، ال

مبلييف مممينة تتبعو أما القمة القميمة مف المؤمنيف تجتنبو فالعبرة ال أف تكوف مع الكثرة بل أف تكوف مع القمة، مرة 
أييا الممؾ إف األكثريف يروف  وقع في موقف حرج قاؿ:  اختمف ممؾ مع عالـ فحّكـ الوزير بينيما الممؾ فالوزير

 رأيؾ و يقصد أف األكثريف تطبيقًا لقولو تعالى:

ـْ ِإَّله َظنًّا ِإفه الظهفه ََّل ُيْغِني ِمْف اْلَحقِّ َشْيًئا )  (﴾36﴿َوَما َيتهِب َُ َأْكَُِرُى

 (سورة يونس)

متعمق بأصل عقيدتنا و ىو أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما ورد في ىذا ينقمنا إلى موضوع أحرص عميو حرصًا بالغًا ألنو 
 صحيح مسمـ يقوؿ:

: َخْيُر ُأمهِتي اْلَقْرُف الهِذيَف َيمُ  ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ـه ))َعْف َعْبِد َّللاهِ  ـْ ُِ ـه الهِذيَف َيُموَنُي وِني ُِ
ـْ َيِميَنُو َوَيِميُنُو َشَياَدَتُو. ((الهِذيَف يَ  ََْوـٌ َتْسِبُق َشَياَدُة َأَحِدِى ـه َيِجيُء  ُِ ، ـْ  ُموَنُي

 ىذا الحديث ورد بروايات كثيرة سأضع بيف أيديكـ ىذه الروايات و بعدىا نشرع في شرح الحديث.

 الرواية الثانية:

ـه الهِذيَف  ))َعْف َعِبيَدَة، َعْف َعْبِد َّللاهِ، َعِف النهِبيِّ  ـْ ُِ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ََْرِني ُِ ََاَؿ: َخْيُر النهاِس  ـَ  َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ـْ َخْمٌف َتْسِبُق َشيَ  ـه َيَتَخمهُف ِمْف َبْعِدِى ََاَؿ: ُِ َِِة َأْو ِفي الرهاِبَعِة  ـْ َفال َأْدِري ِفي الِهاِل ـْ َيمِ َيُموَنُي يَنُو َوَيِميُنُو اَدُة َأَحِدِى

 َشَياَدَتُو (( 

 في رواية ثالثة:

: َخْيُر ُأمهِتي اْلَقْرُف الهِذيَف بُ  ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ـه الهِذيَف ))َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة  ـْ ُِ ُِْت ِفيِي ِع
ـُ َأَذَكَر الِهالِ  ُ َأْعَم ـْ َوَّللاه ََْبَل َأْف ُيْسَتْشَيُدوا((َيُموَنُي َماَنَة َيْشَيُدوَف  ََْوـٌ ُيِحبُّوَف السه ـه َيْخُمُف  ََاَؿ: ُِ ـْ َّل   َث َأ
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 و في رواية رابعة:

ـْ  ََاَؿ: ِإفه َخْيَرُك ـَ  ُث: َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـْ ََْرنِ  ))َسِمْعُت ِعْمَراَف ْبَف ُحَصْيٍف ُيَحدِّ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ي ُِ
ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ ََاَؿ ِعْمَراُف: َفال َأْدِري َأ  ، ـْ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ـْ ُِ ـه الهِذيَف َيُموَنُي َتْيِف  ُِ ََْرِنِو َمره ـَ َبْعَد  َعَمْيِو َوَسمه

ََْوـٌ َيْشيَ  ـْ  ـه َيُكوُف َبْعَدُى ُدوَف َوَّل ُيْسَتْشَيُدوَف، َوَيُخوُنوَف َوَّل ُيْؤَتَمُنوَف، َوَيْنِذُروَف َوَّل ُيوُفوَف، َوَيْظَيُر َأْو َِالًَِة، ُِ
َمُف(( ـُ السِّ  ِفيِي

 و الرواية األخيرة:

ََاَؿ: َيْأِتي َعَمى النهاِس زَ  ـَ  ،َعِف النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـٌ ِمَف النهاِس ))َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َماٌف َيْغُزو ِفَئا
ـْ َفُيْفَتُح َليُ  ـَ ؟ َفَيُقوُلوَف: َنَع ـْ َمْف َرَأى َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه : ِفيُك ـْ ـٌ ِمَف َفُيَقاُؿ َلُي ـه َيْغُزو ِفَئا ُِ ، ـْ

ـْ َمْف َرَأى َمْف َصِحَب َرُسوؿَ  : ِفيُك ـْ ـه  النهاِس َفُيَقاُؿ َلُي ُِ ، ـْ ـْ َفُيْفَتُح َلُي ـَ ؟ َفَيُقوُلوَف: َنَع َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ـْ َمْف َرَأى َمْف َصِحَب َمْف َصِحَب َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهي : َىْل ِفيُك ـْ ـٌ ِمَف النهاِس َفُيَقاُؿ َلُي ـَ ؟ َيْغُزو ِفَئا ـ َعَمْيِو َوَسمه

((َفَيُقوُلوَف: نَ  ـْ ـْ َفُيْفَتُح َلُي  َع

 ىذه كل الروايات التي وردت في صحيح مسمـ.

ماذا نستفيد و لماذا ذكر النبي ىذه الحقائق أف خير القروف قرنو ثـ الذيف يمونيـ ثـ الذيف يمونيـ ؟ و خير كما 
 تعمموف اسـ تفضيل.

فأحد أكبر كرامات النبي عمى هللا أنو أواًل: لكرامة النبي عند هللا عز وجل اصطفاه و اختار لو أصحابو الكراـ 
 جمعو بأصحاب كراـ يعرفوف قيمة دعوتو و ينصرونو و يفدونو بأمواليـ و أنفسيـ.

الشيء الثاني: أف ىذا النبي العظيـ الذؼ ىو سيد الخمق أجمعيف آتاه هللا الوحي المبيف فجعل أصحابو ممف يفيـ 
 لدعوتو العظيمة.ىذا الوحي العظيـ و يطبقوه ليكونوا استمرارًا 

 الشيء الثالث: ىو أف الذيف عاصروا أصحاب رسوؿ هللا ىـ أيضًا مف خيرة البشر.

الشيء الرابع: ىو أف الذيف عاصروا مف عاصر أصحاب رسوؿ هللا ىـ أيضًا مف خيرة البشر فالنبي عميو 
 الصبلة و السبلـ:
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 (﴾4ُيوَحى )( ِإْف ُىَو ِإَّله َوْحٌي 3﴿َوَما َيْنِطُق َعِف اْلَيَوى )

 )سورة النجـ ( 

يؤكد أف خير القروف عمى اإلطبلؽ قرنو و أف بعد ىذه الخيرية مف جاء بعد أصحابو أؼ التابعيف و أف خير 
ىؤالء أيضًا بعد ىذيف الفريقيف مف جاء بعد التابعيف، فصحابة النبي و التابعيف وتابعوا التابعيف، تسمعوف مني 

و يسمع مف يسمع منكـ، عندنا أصحاب رسوؿ هللا و عندنا التابعيف و عندنا في بعض األحاديث و ُيسمع منكـ 
تابعوا التابعيف، اآلف قبل أف نشرح ىذه األحاديث التي وردت بصيغ مختمفة البد مف أف نقف وقفة متأنية عند 

 دالالت ىذه األحاديث.

سوؿ هللا ىذا الفيـ ينبغي أف يرد ىذا الفيـ أواًل: لو أف إنسانًا طمع عمينا اآلف بفيـ لكتاب هللا ما فيمو أصحاب ر 
ألف خير مف فيـ كبلـ هللا ىـ أصحاب رسوؿ هللا، و ألف خير مف طبق كبلـ هللا ىـ أصحاب رسوؿ هللا، لذلؾ 
أحد مقاييس فيـ القرآف الكريـ أف نفيمو فيمًا وفق ما فيـ أصحاب رسوؿ هللا و التابعيف و تابعوا التابعيف و بعد 

ف ُيؤخذ منو و يرد عميو، كمما أعمل أحد فكره و أراد أف يحدث في الديف شيئًا جديدًا البد مف أف ذلؾ كل إنسا
نسألو مف أيف جئت بيذا ؟ نحف عندنا قاعدة دقيقة جدًا في منيج البحث ىذه القاعدة: إف كنت ناقبًل فالصحة، 

 تقولو لوال الدليل لقاؿ مف شاء ما شاء: مدعيًا فالدليل، أما أف تدع الدليل إف تركت الدليل ال قيمة ألؼ كبلـ

)) ـْ ـَ ِديٌف َفاْنُظُروا َعمهْف َتْأُخُذوَف ِديَنُك ََاَؿ: ِإفه َىَذا اْلِعْم  ))َعْف ُمَحمهِد ْبِف ِسيِريَف 

 ابف عمر قاؿ: دينؾ دينؾ إنو لحمؾ و دمؾ خذ عف الذيف استقاموا و ال تأخذ عف الذيف مالوا.

 أييا األخوة الكراـ:

ؼ الفرؽ الضالة، آالؼ الفرؽ المنحرفة، آالؼ الفرؽ التي زاغت عقيدتيا و انحرؼ سموكيا و ىي ترفع أعبلـ آال
اإلسبلـ، وىي تدعي أنيا تنتمي ليذا الديف، فنحف في آخر الزماف أماـ ركاـ مف المقوالت التي تقاؿ تحت اسـ 

فراء البلمعة و ىذه القطع الصفراء البلمعة منيا الديف و الديف منيا براء، أؼ أنت لو أنؾ أماـ مئات القطع الص
ما ىو ذىب بأعمى نسبة أربعة و عشروف، و منيا ما ىو ذىب بمعيار واحد و عشروف، و منيا ما ىو ذىب 
بمعيار ثمانية عشر، منيا ما ىو ذىب بمعيار ستة عشر، منيا ما ىو ذىب بمعيار أحد عشر، منيا ما ىو 

و نحاس مممع، منيا ما ىو معدف أصفر خسيس، و قمنا لؾ اختر مف ىذه نحاس مغطى بالذىب، منيا ما ى
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القطع ما يحمو لؾ ؟ بربؾ متى تكوف فائزًا و ذكيًا و فالحًا و متفوقًا ؟ إف استطعت أف تختار مف ىذا الركاـ، مف 
إلى جياز يكشف القطع الصفراء البلمعة أف تختار ما كاف منيا ذىبًا خالصًا إذًا أنت إلى ماذا تحتاج ؟ تحتاج 

لؾ نسبة الذىب في ىذه القطعة، ىذا المقياس يجب أف نبحث عنو، أوسع ىذا المثل، نحف أماـ ركاـ ال يحصى 
مف المقوالت الدينية أكثرىا مغموط، أكثرىا تزوير أكثرىا افتراء عمى الديف، أكثرىا انحراؼ، أكثرىا جر النصوص 

المصالح، كيف أبحث عف أصل  بما يتناسب مع الرغبات و إلى المنافع و األىواء، أكثرىا تأويل النصوص
؟ و كيف أصل إلى أصل الحقيقة؟ و كيف أصل إلى ما كاف عميو النبي و أصحابو ؟ و كيف أكوف مف الديف

 الفرقة الناجية ؟ ىنا المشكمة، أف تصل إلى المنيج القويـ الذؼ سار عميو سيد المرسميف، قاؿ تعالى:

ـْ َكَما أُ   ِمْرَت َوَمْف َتاَب َمَعَؾ﴾﴿َفاْسَتِق

 )سورة ىود (

لذلؾ أييا األخوة عممية البحث عف الحقيقة أعظـ عمل تقـو بو أنت عممية أف تضع يدؾ عمى سنة رسوؿ هللا 
 الصحيحة التي قاليا و فعميا و اتصف بيا و أقرىا، لذلؾ الحديث األوؿ:

ـٌ ِمفَ  ـَ ؟  )) َيْأِتي َعَمى النهاِس َزَماٌف َيْغُزو ِفَئا ـْ َمْف َرَأى َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه : ِفيُك ـْ النهاِس َفُيَقاُؿ َلُي
ـْ َمْف َرَأى َمْف َصِحَب  : ِفيُك ـْ ـٌ ِمَف النهاِس َفُيَقاُؿ َلُي ـه َيْغُزو ِفَئا ُِ ، ـْ ـْ َفُيْفَتُح َلُي َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َفَيُقوُلوَف: َنَع

: َىْل ِفيُكـْ عَ  ـْ ـٌ ِمَف النهاِس َفُيَقاُؿ َلُي ـه َيْغُزو ِفَئا ُِ ، ـْ ـْ َفُيْفَتُح َلُي ـَ ؟ َفَيُقوُلوَف: َنَع َمْف َرَأى َمْف َصِحَب َمْف  َمْيِو َوَسمه
ـْ ((  ـْ َفُيْفَتُح َلُي ـَ ؟ َفَيُقوُلوَف: َنَع  َصِحَب َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

الفئاـ مف الناس الجماعة مف الناس، لو أف أحدكـ سألني ما ىذا الفكر الذؼ يطرح و ىو فكر منحرؼ بعيد عف 
صحة العقيدة و عف سبلمة النيج ؟ أقوؿ لؾ: ىناؾ مف يريد إلغاء السنة النبوية بدعوػ أنيا فيـ مرحمي مف قبل 

عمينا أف نفيـ القرآف فيمًا جديدًا ما فيمو  النبي عميو الصبلة و السبلـ، أؼ انقضى أمده و انتيت عمتو و
أصحاب رسوؿ هللا، و ما أكثر الكتب التي تطرح في األسواؽ و التي تحاوؿ أف تفجر الديف مف داخمو، ال تحاوؿ 
أف تياجمو بل تحاوؿ أف تفجره مف داخمو، ىذا الحديث الشريف الصحيح ىو الذؼ يرد عمى ىؤالء جميعًا يعني 

 ، مثبًل قولو تعالى:أؼ فيـ لكبلـ هللا
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اَلَة﴾ ََاُموا الصه ـْ ِفي اْْلَْرِض َأ نهاُى  ﴿الهِذيَف ِإْف َمكه

 ) سورة الحج ( 

 ىـ ال يصموا إذًا لماذا ؟ ألف هللا لـ يمكنيـ بعد، ىذا فيـ منحرؼ، و قولو:

َبا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة﴾  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ََّل َتْأُكُموا الرِّ

 ) سورة آؿ عمراف ( 

يقوؿ لؾ: ىناؾ فتوػ بقطر عربي إسبلمي كبير أف كل األمواؿ إذا أودعت في البنوؾ و ُأخذت عنيا الفوائد 
ليست مف الربا، إذًا ما الذؼ حرمو هللا عز وجل ؟ إذا كاف ىذا ليس ربًا ما الذؼ حرمو هللا عز وجل؟ لئبل يظير 

 أو يحرموف ما أحل هللا، لئبل يظير أناس يقولوف:  أناس في آخر الزماف يحموف ما حـر هللا،

ْنَيا﴾  ﴿اْلَماُؿ َواْلَبُنوَف ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

 )سورة الكيف ( 

البنوف البناء، لئبل يظير أناس يقولوف: ال عمى المرأة أف تبدو أماـ أبييا كما خمقيا هللا، لئبل يظير أناس يجروف 
لئبل يظير أناس يفرغوف الديف مف مضمونو، أكبر رد عمى ىؤالء إف خير نصوص الديف إلى السموؾ اإلباحي، 

القروف ىو قرف رسوؿ هللا ثـ الذؼ بعده ثـ الذؼ بعده و أصحاب رسوؿ هللا ما فيموا ىذا الفيـ أبدًا بل إف الذؼ 
ت إلييا، أحيانًا يمفت النظر و يثمج الصدر أف القضايا التي ما التفت إليو أصحاب رسوؿ هللا ينبغي نحف أال نمتف

ترػ كتاب في العقيدة ىو في الحقيقة كتاب مأخوذ عف منطق ألمة قديمة جدًا، منطق معقد جدًا تجد أف فيـ ىذا 
الكتاب يكاد يكوف مستحيبًل، إذًا ىل يعقل ألف تكوف عقيدة الديف عقيدة المسمـ بيذا التعقيد ؟ لما ال نأخذىا مف 

رسوؿ هللا ؟ الحقيقة يجب أف نجدد بمعنى يجب أف نزيح ما عمق بالديف مما كتاب هللا ؟ لما ال نأخذىا مف سنة 
ليس منو، أنا مرة بناء في دمشق قديـ جدًا و بناء أثرؼ و لو قيمة كبيرة لكف لشدة مرور األياـ و الميالي ترسب 

يثة جدًا، بطريقة عمى حجره لوف أسود شوه معالمو، قبل سنوات ىذا البناء جدد كيف ؟ ُأزيل عف حجره بطريقة حد
 الرمل المضغوط ما عمق بو مف شوائب فعاد إلى رونقو السابق.
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 أييا األخوة:

أنا أقوؿ لكـ كبلمًا دقيقًا جدًا التجديد في الديف ال يعني أف تضيف عميو شيئًا جديدًا، ىذا فيـ خطير، التجديد في 
نزع عنو ما ليس فيو، عممية نزع ال عممية الديف ال يعني أف تضيف عميو ما ليس منو، التجديد في الديف أف ت

إضافة ىذا ىو التجديد، أرجعتو جديدًا، مثبًل ثوب قذر غسمتو عاد جديدًا أؼ عاد إلى أصمو، عاد إلى بيائو، عاد 
إلى رونقو، فنحف أكبر رد عمى مف يدعي التجديد في الديف ىذا الحراـ حبلاًل و ىذا الحبلؿ حرامًا، نضيف و 

نجر أعناؽ النصوص و نموييا ىذا كمو مما يشوه الديف لذلؾ خير القروف قرف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، و نحذؼ و نؤوؿ و 
اإلماـ أحمد بف حنبل حينما دخل في محنتو الشديدة، حينما أنكر خمق القرآف الكريـ و دخل السجف و ُعذب ثـ 

جممة و تفصيبًل ىل عني بو أصحاب رسوؿ هللا ؟  ناظره أحد الخمفاء ماذا كانت حجتو ؟ أف ىذا الموضوع بأكممو
نعـ، ىل ذكر فيو النبي شيئًا  قاؿ: ال، لو أف ىذا الموضوع خطير أال ينبغي لمنبي أف يذكر فيو رأيًا ؟ قاؿ:

قاؿ: ال، ىل بحثو أصحاب النبي ؟ قاؿ: ال، قاؿ إذًا ىذا الموضوع جممة و تفصيبًل ال يعنينا، ىذا منيج  ؟ ما
نا أقوؿ لكـ ىذا الكبلـ الدقيق أييا األخوة، أؼ أنت عندؾ امتحاف خطير، امتحاف مصيرؼ، امتحاف قويـ، أؼ أ

يبنى عميو مستقبمؾ، و ىذا االمتحاف في كتاب مقرر و أنت في بيتؾ مكتبة عامرة بالكتب فيل مف العقل أف تدع 
لجيل و الغباء، العمر قصير ال يتسع الكتاب المقرر و أف تقرأ كتابًا ال عبلقة لو باالمتحاف ؟ ىذا نوع مف ا

لمناقشات و حوارات و خصومات و أخذ و رد، ما الذؼ يمزؽ المسمميف اليـو ؟ تشرذميـ و تفرقيـ و اختبلفيـ و 
 تمزقيـ، قاؿ تعالى: 

ـْ﴾ ـْ َوَكاُنوا ِشَيعًا َلْسَت ِمْنُي َُوا ِديَنُي  ﴿ِإفه الهِذيَف َفره

 ) سورة األنعاـ (

القرآف الكريـ كما فيمو النبي عميو الصبلة و السبلـ و أصحابو الكراـ و كما فيمو التابعوف و كما إذًا نحف نفيـ 
فيمو تابعوا التابعيف، نطبق القرآف الكريـ كما طبقو رسوؿ هللا و كما طبقو أصحابو الكراـ و كما طبقو التابعوف و 

لى كل مف يدعي التجديد فيضيف عمى الديف ما كما طبقو تابعوا التابعيف فقط، أما أف نمتفت إلى كل ناعق، إ
 ليس منو أو يحذؼ منو ما ىو مف صمبو فيذا ابتداع و قد قاؿ عميو الصبلة و السبلـ:
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 )) ُكلُّ ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة، َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة، َوُكلُّ َضالَلٍة ِفي النهار((

 أييا األخوة الكراـ:

ديف ليس لو حرج إطبلقًا، الحياة تتجدد البيوت تطورت، المركبات تطورت، وسائل المشكمة أف االبتداع في غير ال
المعيشة تطورت، كل شيء في تطور مستمر، ىذا شأف الدنيا ال يعنينا إطبلقًا يعنينا أف الديف عقيدة و سموؾ و 

و المنيج ينبغي أف منيج، فالعقيدة ال يجوز أف يزاد عمييا و ال أف يحذؼ منيا و ال أف تشوه و ال أف تزور، 
 نحافع عميو، و أذكركـ بالقاعدة األصولية.......

أريد أف أقوؿ لكـ أييا األخوة إف الموضوعات التي لـ تشغل أصحاب رسوؿ هللا ينبغي أال تشغمنا، إف القضايا 
و، قمت التي اىتـ بيا أصحاب النبي ينبغي أف نيتـ بيا، إف السموؾ الذؼ سمكو أصحاب رسوؿ هللا يجب أف نسمك

لكـ مرة نصيحة تكتب عمى ظفر: اتبع ال تبتدع، إتضع ال ترتفع، الورع ال ينكسر، اتبع، قمت لكـ مرة ىناؾ بدعة 
في المغة مقبولة، بدعة المغة أؼ كل شيء جديد ىذا الشيء الجديد ُيعرض عمى الشرع الحنيف فإف وافق الحبلؿ 

د االستعماؿ كاف موقوفًا عمى نوع استعمالو، أؼ مسجمة فيو حبلؿ و إف وافق الحراـ فيو حراـ و إف كاف متعد
يمكف أف تستمع منيا إلى القرآف الكريـ و إلى دروس العمـ فيي حبلؿ مائة في الػمائة، و يمكف أف تستمع مف 
خبلليا إلى األغاني الساقطة فيي حراـ، موقوفة عمى نوع استعماليا، ىذه بدعة لـ تكف عمى عيد رسوؿ هللا، 

غة: كل شيء لـ يكف مف قبل يوزف بميزاف الشرع إف وافق الحبلؿ فيو حبلؿ أؼ إذا كاف بالمسجد كانت بدعة الم
إنارتو جيدة النبي عميو الصبلة و السبلـ دخل مرة إلى مسجده فرأػ فيو فوانيس متألقة قاؿ: مف فعل ىذا ؟ أحد 

ضبط مع حباليا و عمقيا في المسجد النبوؼ أصحابو تميـ الدارؼ كاف بالشاـ فاشترػ ىذه المصابيح، القناديل بال
و أسرجيا بعد المغرب فدخل النبي فسر بيا سرورًا كبيرًا قاؿ: مف فعل ىذا ؟ قالوا: تميـ الدارؼ، قاؿ: أيف ىو ؟ 
لما التقى بو قاؿ: نور هللا قمبؾ لقد نورت ىذا المسجد، و لو أف لي بنتًا لزوجتكيا، فيناؾ صحابي استغل 

أنا عندؼ بنت فزوجيا، إذًا إذا اعتنينا بإضاءة المسجد، بتمطيف جوه، بتنظيف مرافقو، بوضع المناسبة قاؿ: 
 الفرش فيو ىذا مف السنة، ىذا معنى قوؿ النبي:
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: َمْف َسفه ُسنه  ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ًة َحَسَنًة َفُعِمَل ِبَيا ))َعِف اْلُمْنِذِر ْبِف َجِريٍر، َعْف َأِبيِو 
ـْ َشْيًئا(( ُِْل َأْجِر َمْف َعِمَل ِبَيا َّلَيْنُقُص ِمْف ُأُجوِرِى  َكاَف َلُو َأْجُرَىا َوِم

أما حينما تضيف صبلة لـ تكف، حينما تضيف فكرة لـ تكف، حينما تحذؼ مف الديف أحد أركانو، حينما تفرغ 
ما أرادىا هللا عز وجل و ال فيميا أصحاب رسوؿ هللا إطبلقًا، الديف مف مضمونو، حينما توجو النصوص وجية 

 أنت مبتدع:

 )) ُكلُّ ُمْحَدٍَِة ِبْدَعٌة، َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة، َوُكلُّ َضالَلٍة ِفي النهار((

فق اآلف نقف قميبًل مع شرح األحاديث التي وردت بروايات متعددة، يقوؿ عميو الصبلة و السبلـ: خيركـ قرني، ات
العمماء عمى أف خير القروف قرنو ملسو هيلع هللا ىلص، ما معنى قرنو ؟ قالوا أصحابو معنى قرنو أؼ أصحابو، مف ىـ أصحابو ؟ 
قاؿ العمماء: بل ما ىو عميو الجميور أف كل مسمـ رأػ النبي ملسو هيلع هللا ىلص و لو ساعة فيو مف أصحابو، لكف حينما قاؿ 

ر القروف قرني أؼ أصحابي، ىل يفيـ مف ىذا أف أصحابو ىـ أفضل مف األنبياء عميو الصبلة و السبلـ: خي
السابقيف ؟ الجواب ال، ىناؾ مراتب، سيد المرسميف عميو أتـ الصبلة و التسميـ، المرسموف، أولي العـز مف الرسل، 

القروف قرني ليس معنى المرسموف، األنبياء الصديقوف، أصحاب رسوؿ هللا، فإذا قاؿ عميو الصبلة و السبلـ: خير 
ىذا أف أصحابو أفضل مف األنبياء السابقيف النبوة مقاـ كبير جدًا، النبوة مقاـ يعني أف النبي ال ينقطع عف هللا و 
ال لحظة، مالؾ يا حنظمة تبكي سيدنا الصديق ؟ قاؿ: نافق حنظمة، و لما يا أخي ؟ قاؿ: نكوف مع رسوؿ هللا و 

سنا األىل ننسى، لشدة كماؿ الصديق و تواضعو قاؿ: أنا كذلؾ يا أخي انطمق بنا نحف و الجنة كياتيف فإذا عاف
إلى رسوؿ هللا، لقيا النبي الكريـ فحدثاه بما جرػ فقاؿ: أما نحف معاشر األنبياء فتناـ أعيينا و ال تناـ قموبنا، أما 

كـ المبلئكة و لزارتكـ في بيوتكـ، أنتـ يا أخي فساعة و ساعة لو بقيتـ عمى الحاؿ التي أنتـ عمييا عندؼ لصافحت
إذًا ال يجوز أف نفضل صحابيًا عمى نبي سابق كما أنو ال يجوز أف نفضل صحابية عمى السيدة مريـ و عمى 
السيدة امرأة فرعوف و غيرىا ممف شيد ليـ النبي بالصديقية، شيء آخر: قرنو أصحابو إذًا مف ىـ الذيف يمونيـ ؟ 

ى ذلؾ ؟ أف أصحابو الكراـ ربوا أبناءىـ تربية عالية و ىذا شأف المؤمف المؤمف ال قاؿ: أبناء أصحابو، ما معن
يقر لو قرار إال إذا كاف ابنو عمى شاكمتو أو أفضل منو فاإلنساف يسعد بفوز أبنائو و يشقى بشقائيـ، مف ىـ 

ناء أبنائيـ أصحابو و التابعوف و الذيف يمونيـ بعد الذيف يمونيـ ؟ قالوا: أبناء أبنائو، إذًا أصحابو و أبناؤىـ و أب
تابعوا التابعيف، و قاؿ بعضيـ القرف: األناس الذيف اقترنوا في عصر واحد، أؼ الذيف عاشوا مع النبي طالت مدة 
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صحبتيـ أـ قصرت، و قاؿ بعضيـ القرف: األمة بعد أف تيمؾ عف آخرىا يقاؿ ليا قرف إف لـ يبَق منيا أحد يقاؿ 
القرف عشر سنيف، و قاؿ بعضيـ: سبعوف، و قاؿ بعضيـ: أربعوف و قاؿ بعضيـ: مئة  ليا قرف، و قاؿ بعضيـ:

 و عشروف، ألف مف أصحاب رسوؿ هللا مف عاش مئة و عشريف عامًا:

ََاَؿ: َمْف َطاَؿ عُ  ََاَؿ: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َمْف َخْيُر النهاِس؟   ُمُرُه َوَحُسَف َعَمُمُو(( ))َعْف َعْبِد َّللاهِ ْبِف ُبْسٍر: َأفه َأْعَراِبيًّا 

 و قاؿ بعضيـ: مائة، و األوجو القرف األوؿ أصحابو و الثاني التابعيف و الثالث تابعوا التابعيف، قاؿ: 

ـْ َيِميَنُو َوَيِميُنُو َشَياَدَتُو (( ََْوـٌ َتْسِبُق َشَياَدُة َأَحِدِى ـه َيِجيُء  ُِ(( 

نما يشيد دقق كـ ىي األخبلؽ منيارة، شاىد تستشيده يشيد و قاؿ ىذا ذـ، حينما يشيد يحمف مع شيادتو، حي
يحمف كأف ىذا الشاىد يتوىـ أف الذيف يستشيدونو يكذبونو فيشيد و يحمف، أؼ ضعفت الثقة بالكممة السادة 
المالكية استنبطوا مف ىذا الحكـ أو مف ىذا الحديث أف الشيادة ترد لمف حمف منيا، لكف جميور العمماء عمى 

 ترد، و معنى قوؿ النبي أف اإلنساف يجمع بيف الشيادة و بيف اليميف فتارة تسبق شيادتو يمينو و تارة أنيا ال
 يسبق يمينو شيادتو، أؼ المراد أنو خمف بعد ىؤالء األصحاب الكراـ:

َيَواِت﴾ اَلَة َواتهَبُعوا الشه ـْ َخْمٌف َأَضاُعوا الصه  ﴿َفَخَمَف ِمْف َبْعِدِى

 )سورة مريـ ( 

الخمف: خمف مف بعدىـ خمف، ىل ىناؾ فرؽ بيف خْمف و خَمف ؟ العمماء قالوا: فرؽ كبير، إذا كاف الذيف و 
 جاؤوا بعدىـ صالحيف فيـ خَمف، و إف كاف الذيف جاؤوا بعدىـ طالحيف فيـ خْمف:

َيَواِت ) اَلَة َواتهَبُعوا الشه ـْ َخْمٌف َأَضاُعوا الصه  (﴾59﴿َفَخَمَف ِمْف َبْعِدِى

 ورة مريـ() س
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 خير خمف لخير سمف، الخَمف بفتح البلـ التابعوف الصالحوف، و الخْمف التابعوف السيؤوف، قاؿ تعالى:

َيَواِت َفَسْوَؼ َيْمَقْوَف َغيًّا) اَلَة َواتهَبُعوا الشه ـْ َخْمٌف َأَضاُعوا الصه  (﴾59﴿َفَخَمَف ِمْف َبْعِدِى

 ) سورة مريـ ( 

ؼ أحيانًا اإلنساف يتفاصح و يقوؿ: تجاُرب و التجاُرب ىي العدوػ بالجرب صوابيا طبعًا المغة دقيقة جدًا أ
تجاِرب، و قد يتفاصح و يقوؿ: ىذا الطبيب أخصائي في كذا ػ و األخصائي ىو الذؼ يخصي ػ و صوابيا 

و ىناؾ مف  اختصاصي، و بعضيـ يقوؿ فبلف مَوَلع بكذا و المَولع ىو الثور األحمر ينبغي أف يقوؿ مْوَلع بكذا،
يقوؿ فبلف محتـر و المحتـر مف الحرماف ينبغي أف يقوؿ مبجل، و ىناؾ أخطاء شائعة كثيرة جدًا تجرؼ عمى 

 ألسنة الناس و المغة منيا براء.

النبي عميو الصبلة و السبلـ أثنى عمى ىؤالء الذيف يشيدوف دوف أف يطمب منيـ الشيادة و ىنا يذميـ فكيف 
حيانًا صاحب القضية يعرؼ كل جوانب الحقيقة و عنده شيود كثيروف و لـ يطمب منؾ أف نوفق بيف المعنييف ؟ أ

تشيد، أما ىناؾ قضية ضاعت و خفيت عمى القاضي و ىناؾ شاىد ال يعمـ صاحب القضية أنو شيد الحقيقة 
 مبادرة ليشيد أماـ القاضي لينقذ الحق، أكثر الناس يتوانوف، قاؿ تعالى:

َياَدَة َوَمْف َيْكُتْمَيا﴾﴿َوََّل َتْكُتُموا ال  شه

 ) سورة البقرة ( 

َيَداُء ِإَذا َما ُدُعوا﴾  ﴿َوََّل َيْأَب الشُّ

 ) سورة البقرة ( 

 ﴿َوََّل ُيَضاره َكاِتٌب َوََّل َشِييٌد﴾

 )سورة البقرة )

 عف طريق الشيادة تستنقذ الحقوؽ، أؼ أنت إذا شيدت حادث مرورؼ و تعمـ عمـ اليقيف أف السائق برؼء و
خصمو تمبسو و قذؼ االتياـ عميو و كتب ىذا في الضبط و ذىبت أنت إلى القضاء لتشيد الحقيقة ال تنسى أف 
عدؿ ساعة يعدؿ أف تعبد هللا ثمانيف عامًا، أداء الشيادة جزء مف الديف، أف تنطق بالحق و أال يأخذؾ با لومة 
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وقع في حد مف حدود هللا أنت كمسمـ لست مكمفًا مف  الئـ، ىذا ىو الديف إال أف ىناؾ تفاصيل دقيقة جدًا أؼ مف
قبل ولي أمر المسمميف بالبحث عف ىذه المخالفات ليس لؾ أف تذىب و تخبر عنو فا ستره و أنت ال ينبغي لؾ 
أف تفضح ستر هللا عز وجل، ىذا الذؼ يشيد و ال يستشيد، أما حينما تقع ظبلمة و تدعى إلى الشيادة ينبغي أف 

 لؾ في موضوع الحدود لو أف حدًا انتيؾ و بمغ اإلماـ ذلؾ فقد قاؿ عميو الصبلة و السبلـ:تشيد، لذ

 ))َّل عفا هللا عنو إف عفا((

بعض شراح الحديث فيموا ىذا الحديث عمى أنو شيادة الزور، النبي عميو الصبلة و السبلـ نيى أشد النيي عف 
بائر ألنو مف خبلؿ ىذه الشيادة تضيع الحقوؽ، هللا عز شيادة الزور و عدىا مف الكبائر، بل ىي مف أكبر الك

 وجل ىو الحق، و حينما تضيع الحقوؽ ييتز عرش الرحمف لذلؾ:

ََاَؿ: َدَخْمُت َعَمى َعاِئَشَة َفَذاَكْرُتَيا َحتهى َذَكْرَنا اْلَقاِضَي َفَقاَلْت َعاِئَشُة:  َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ ))عف ِعْمَراُف ْبُف ِحطهاَف 
ـَ َيُقوُؿ: َلَيْأِتَيفه َعَمى اْلَقاِضي اْلَعْدِؿ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َساَعٌة َيَتَمنهى َأنه  َنْيِف ِفي َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ِْ ـْ َيْقِض َبْيَف ا ُو َل

 َتْمَرٍة ََطُّ ((

ذا الرجل إنساف فقيو قاؿ: مرة تاجر يطوؼ حوؿ الكعبة يقوؿ: ربي اغفر لي ذنبي و ال أظنؾ تفعل، يمشي وراء ى
يا ىذا ما أشد يأسؾ مف رحمة هللا ؟ قاؿ: ذنبي عظيـ، قاؿ: ما ذنبؾ ؟ قاؿ: كنت مع حممة لقمع فتنة فمما قمعت 
ىذه الفتنة و احتمت المدينة أبيحت لنا ىذه المدينة فدخمت أحد البيوت فرأيت في ىذا البيت رجبًل و امرأة و طفميف 

أتو: أعطني كل ما عندؾ مف نقود، أعطتني أحد عشر دينارًا ذىبيًا، قتمت ولدىا األوؿ فقتمت الرجل و قمت المر 
فمما رأتني جادًا في قتل الثاني أعطتني درعًا مذىبة، أعجبتني ثمينة جدًا تأممتيا فإذا عمييا بيتاف مف الشعر 

 قرأتيما فوقعت مغشيًا عمي، ما ىذاف البيتاف ؟ كتب عمى ىذه الدرع:

 و َاضي اْلرض أسرؼ في القضاء           اْلمير و حاجبػػاهإذا جػػار 
  لقاضي اْلرض مف َاضي السماء           فويػػل ِـ ويػػل ِـ ويػػل

و كل واحد منا أييا األخوة إذا كاف في موقع قوؼ، في موقع بإمكانو أف يوقع األذػ في الناس، ليفكر ألف مرة 
 ورد عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ:  أف هللا أقدر عميو منو عمى ىؤالء لذلؾ
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ََاِضَيا ََاَؿ: اْلُقَضاُة َِالٌَِة،  ـَ  ِف ِفي النهاِر َوََاٍض ِفي ))َعِف اْبِف ُبَرْيَدَة َعْف َأِبيِو، َأفه النهِبيه َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ـَ َذا ـُ َفَأْىَمَؾ ُحُقوَؽ النهاِس َفُيَو ِفي النهاِر، اْلَجنهِة، َرُجٌل َََضى ِبَغْيِر اْلَحقِّ َفَعِم َؾ َفَذاَؾ ِفي النهاِر، َوََاٍض َّل َيْعَم

 َوََاٍض َََضى ِباْلَحقِّ َفَذِلَؾ ِفي اْلَجنهِة((

مف ىو القاضي الذؼ يستحق النار ؟ ىو الذؼ حكـ بغير عمـ، و الثاني ىو الذؼ عرؼ الحقيقة فحكـ خبلفيا ػ 
بًا ػ بعض الخبثاء قاؿ: قاضياف إلى النار و قاض إلى جينـ في آخر الزماف، أؼ الثبلثة طبعًا، الثاني أشد عذا

القضاء أييا األخوة شيء مخيف، حقوؽ الناس بيف يديؾ و هللا سبحانو و تعالى مع الحق و لكف و هللا أييا 
بالدنيا بأكمميا ىؤالء لكنيـ قمة  األخوة ال يخمو أؼ بمد مف قضاة نزيييف، قضاة صادقيف، قضاة ال يبيعوف دينيـ

كما قمنا في مطمع الدرس، أما ال تخمو و الذؼ يعمـ جاىل و التعميـ مف العمى، في أؼ شيء احذر التعميـ، 
 احذر أف تقوؿ كل ىؤالء سيؤوف ىذا كبلـ خطير، يجب أف تقوؿ في الناس مف ىو صالح و فييـ مف ىو طالح.

 أييا األخوة:

 رس أف النبي صمى هللا عميو و سمـ فيما رواه أبو ىريرة في صحيح مسمـ أيضًا أنو قاؿ: و مف متممات ىذا الد

: َّل َتُسبُّوا َأْصَحاِبي، َّل َتُسبُّو  ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ا َأْصَحاِبي، َفَوالهِذي )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 
ـْ َوَّل َنِصيَفُو((َنْفِسي ِبَيِدِه َلْو أَ  َِْل ُأُحٍد َذَىًبا َما َأْدَرَؾ ُمده َأَحِدِى ـْ َأْنَفَق ِم  فه َأَحَدُك

 رواية ثانية:

ْحَمِف ْبِف َعْوٍؼ َشْيٌء َفَسبهُو خَ  ََاَؿ: َكاَف َبْيَف َخاِلِد ْبِف اْلَوِليِد َوَبْيَف َعْبِد الره  اِلٌد، َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ )) َعْف َأِبي َسِعيٍد 
َِْل ُأُحٍد َذَىبً  ـْ َلْو َأْنَفَق ِم : َّل َتُسبُّوا َأَحًدا ِمْف َأْصَحاِبي َفِإفه َأَحَدُك ـَ ـْ َوَّل َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ا َما َأْدَرَؾ ُمده َأَحِدِى

 َنِصيَفُو((

 أييا األخوة:

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1269 

 ألـ يقل هللا عز وجل:

﴾ ﴿ِإفه الهِذيَف ُيَباِيُعوَنَؾ ِإنهَما ـْ َ َيُد َّللاهِ َفْوَؽ َأْيِديِي  ُيَباِيُعوَف َّللاه

 ( سورة الفتح )

 ألـ يقل هللا عز وجل: 

َجَرِة ﴾ ُ َعْف اْلُمْؤِمِنيَف ِإْذ ُيَباِيُعوَنَؾ َتْحَت الشه  ﴿لَقْد َرِضَي َّللاه

 ) سورة الفتح ( 

 لقد حرؼ تحقيق:

ُ َعْف اْلُمْؤِمِنيَف ِإْذ يُ  َجَرِة )﴿َلَقْد َرِضَي َّللاه  (﴾08َباِيُعوَنَؾ َتْحَت الشه

 ) سورة الفتح ( 

و إذا رضي هللا عف إنساف فمف أنت حتى ال ترضى عنو ؟ و ما قيمة عدـ رضائؾ عنو ؟ إذا كاف رب السماوات 
و األرض، إذا كاف هللا في عميائو قد رضي عف أصحاب رسوؿ هللا فمف أنت حتى ال ترضى عف بعضيـ ؟ لذلؾ 

يد أف كبار الصحابة و أوائل الصحابة كانوا في عداد الذيف بايعوا النبي عميو الصبلة و السبلـ و قد و التاريخ يش
 قاؿ هللا في حقيـ:

َجَرِة ) ُ َعْف اْلُمْؤِمِنيَف ِإْذ ُيَباِيُعوَنَؾ َتْحَت الشه  (﴾08﴿َلَقْد َرِضَي َّللاه

 ) سورة الفتح )

حرمات، و مف البس الفتف منيـ و غيره ألنيـ مجتيدوف، و لذلؾ سب أصحاب رسوؿ هللا حراـ مف فواحش الم
المجتيد إف أصاب لو أجراف و إف لـ يصب فمو أجر فيو بيف األجر و األجريف، و سب أحد أصحاب رسوؿ هللا 

 مف المعاصي الكبيرة و ىذا مذىب جميور العمماء و قوؿ النبي عميو الصبلة و السبلـ: 
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ـْ َوَّل َنِصيَفُو())َّل َتُسبُّوا َأْصَحاِبي، فَ  َِْل ُأُحٍد َذَىًبا َما َأْدَرَؾ ُمده َأَحِدِى ـْ َأْنَفَق ِم  ( َوالهِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلْو َأفه َأَحَدُك

قاؿ أىل المغة: النصيف ىو النصف، معنى ذلؾ لو أنفق أحدكـ مثل أحد ذىبًا ما بمغ في ثوابو ثواب نفقة 
ق أصحاب رسوؿ هللا، و جميور العمماء عمى تفضيل الصحابة كميـ عمى أصحاب رسوؿ هللا و ال مدًا مما أنف

جميع مف بعدىـ و سبب تفضيميـ أنيـ أنفقوا وقت الضرورة و ضيق الحاؿ بخبلؼ غيرىـ، و ألف إنفاقيـ كاف 
لف يتح لؾ أف في نصرة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، و ىو الذؼ ال ينطق عف اليوػ و حمايتو و ذلؾ معدـو بعده، أؼ أنت 

تنصر رسوؿ هللا، قد تنصر بعض المؤمنيف، قد تنصر بعض الدعاة، و لكف لف يتح لؾ أف تصدؽ رسوؿ هللا و 
 الناس يكذبونو و أف تنصره و الناس يخذلونو و أف تدافع عنو و الناس يستيدفونو، و قد قاؿ هللا عز وجل:

ََْبِل الْ  ـْ َمْف َأْنَفَق ِمْف  ـُ َدَرَجًة﴾﴿ََّل َيْسَتِوي ِمْنُك  َفْتِح َوََاَتَل ُأوَلِئَؾ َأْعَظ

 ) سورة الحدؼ(

إذًا جميور العمماء عمى أف أصحاب رسوؿ هللا أفضل ممف بعدىـ جميعًا ألف سبب ىذا التفضيل أنو كاف في 
 أنفسيـ مف الشفقة و التودد و الخشوع و التواضع و اإليثار و الجياد ما لـ يكف عند غيرىـ.

 أييا األخوة:

ف أريد أف أضع بيف أيديكـ ىذه الحقيقة: طبعًا الصحابة درجات ىناؾ مف طالت صحبتو و قاتل مع رسوؿ هللا لك
و أنفق مالو و ىاجر و نصر و ىناؾ مف رآه ساعة كوفود العرب، ىناؾ مف صحبو قبل الفتح فتحمل ما تحمل، 

مف باىظًا و مف صحبو بعد الفتح و ىناؾ مف صحبو بعد الفتح، فميسوا سواء، مف صحبو قبل الفتح و دفع الث
كاف األمر يسيرًا، و ليسوا سواء مف لقيو ساعة نسميو صحابي مع مف عاش معو سنوات عديدة و قاتل معو و 
أنفق مالو و أيده و نصره و قدـ لو كل معونة. نحف ال ندخل بيف أصحاب رسوؿ هللا كميـ عمى العيف و الرأس و 

 قد قاؿ عميو الصبلة و السبلـ:

 ))إذا ذكر أصحابي فأمسكوا((
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أؼ أربع خمس أطباء كبار معيـ أعمى الشيادات و _أجرػ كل واحد مائة ألف عممية ال يحق لحاجب أف يوازف 
بينيـ، ال يحق لممرض أف يوازف بينيـ،فإذا ذكر أصحابي فأمسكوا و ىذا مف الديف، ىذا الذؼ يأمرنا بو النبي 

ىذا الدرس أف أبيف لكـ في مطمعو أنو ال ينبغي أف تكوف مع األكثرية  عميو الصبلة و السبلـ، أؼ أردت مف
 ألنؾ:

ْف ُتِط َْ َأْكََِر َمْف ِفي اْْلَْرِض ُيِضمُّوَؾ َعْف َسِبيِل َّللاهِ)  (﴾006﴿َواِ 

 ) سورة األنعاـ ( 

ابو و التابعيف و ثـ بينت لكـ أف خير القروف ىو قرف رسوؿ هللا أؼ أصحابو و أبناؤىـ و أبناء أبنائيـ، أؼ أصح
 تابعي التابعيف، ثـ بينت لكـ الموقف الكامل الذؼ ينبغي أف تقفو مف أصحاب رسوؿ هللا جميعًا مف دوف استثناء.

 والحمد  رب العالميف 
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 06-07-1997لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا  

الحمد  رب العالميف ، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف ، الميـ ال عمـ لنا إال ما 
عممتنا ، إنؾ أنت العميـ الحكيـ ، الميـ عممنا ما ينفعنا و انفعنا بما عممتنا و زدنا عممًا و أرنا الحق حقًا و ارزقنا 

بًل و ارزقنا اجػتنابو ، واجعمنا مػمف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ، و أدخمنا برحمتؾ إتباعو ، و أرنا الباطل بػاط
 في عبادؾ الصالحيف .

 أييا األخوة الكراـ :

إنني أحرص دائمًا عمى أف تكوف موضوعات درس األحد مف الموضوعات التي تشتد الحاجة إلييا ، فمو طرحت 
المسمميف ؟ قد يخطر في بالكـ أعداء المسمميف ، قد يخطر في بالكـ  عميكـ ىذا السؤاؿ : ما ىو أكبر خطر ييدد

الجيل ، قد يخطر في بالكـ الدنيا الخضرة النضرة ىذه تصرفيـ عف دينيـ ، لكف ىل يخطر في بالكـ أف أكبر 
ليكـ الدليل مف السنة النبوية المطيرة :  خطر ييدد المسمميف ىي الخصومات فيما بينيـ وا 

 عف أبي ىريرة:

ـْ وُسوَء َذاِت الَبْيف ، َفِإنهَيا الَحاِلَقِة ' . َاؿ الترمذي : َ ولو : ' سوَء ذاِت الَبْيف ' ))َأفه رسوَؿ َّللاهِ ملسو هيلع هللا ىلص َاؿ : ' ِإيهاُك
يف(( ولو : ' الحالقة '. يقوؿ : ِإنيا َتْحِمق الدِّ  ، يعني : العداوَة والبغضاَء ، َو

و الصبلة والسبلـ يحذرنا أشد التحذير مف سوء ذات البيف ، سوء العبلقة بيف المؤمنيف ، إياكـ أؼ أف النبي عمي
لو استعرضت أحاديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال سيما الجانب االجتماعي منيا لوجدت العجب العجاب ، أؼ شيء 

ؤمنيف أمر النبي بو ، مما يمتف يضعف العبلقة بيف المؤمنيف نيى النبي عنو وأؼ شيء يمتف العبلقة بيف الم
العبلقة إفشاء السبلـ ، مما يمتف العبلقة عيادة المريض ، ما يمتف العبلقة إجابة الدعوة ، دعاؾ يجب أف تمبيو ، 
مما يمتف العبلقة أف تساعده وأف تقرضو وأف تنصره ، وأف توقره ، فكل حديث شريف متعمق بالناحية االجتماعية 

عجاب ، مما يضعف ىذه العبلقة الغيبة ىناؾ تحريـ مف الكبائر ، النميمة ، المحاكاة ، أف قد تجد فيو العجب ال
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تقمب أخاؾ ، أف ال تنصره ، أف تسممو ، أف تحتقره ، أف تغتابو ، أف تنقل إليو ما قالو زيد فيو ، فكل شيء يمتف 
و ، أما في ىذا الحديث وصل النبي ىذه العبلقة أمرنا النبي بو ، وكل شيء يضعف ىذه العبلقة نيانا النبي عن

 عميو الصبلة والسبلـ إلى لب المشكمة قاؿ :

يف (( ـْ وُسوَء َذاِت الَبْيف ، َفِإنهَيا الَحاِلَقِة ، ِإنيا َتْحِمق الدِّ  ))ِإيهاُك

يعني الديف ينتيي يصبح طقوسًا ال معنى لو شكميات ، ىذا الحب ال معنى لو ، األخ المؤمف غيبتو مقدسة ، 
أصحاب النبي عمييـ رضواف هللا كانوا مع النبي في غزوة تفقد النبي أحدىـ قاؿ : ما فعل فبلف ، أحدىـ قاؿ : 
أعجبو بستانو عف أف يجاىد معؾ ، فقاؿ أحد أصحاب رسوؿ هللا قاؿ : وهللا ما نحف بأشد حبًا لؾ مف ىذا الذؼ 

 و الصبلة والسبلـ وسر مف ىذه اإلجابة .تخمف عنؾ ولو عمـ أنؾ تمقى عدوًا ما تخمف عنؾ ، فتبسـ عمي

أنا الذؼ أريد أف نعيش اإلسبلـ ، اإلسبلـ في الكتب ال قيمة لو ، كتب أحاديث ، كتب فقو ، نحف نريد أف نعيش 
اإلسبلـ ، حينما كنا في الجامعة في اختصاص األدب عممونا أنو ىناؾ أدب كتب وىناؾ أدب حياة ، أدب 

في الكتب لكف أدب الحياة يؤخذ مف الحياة ويؤثر في الحياة ، الذؼ نسعى إليو إف  الكتب يؤخذ مف الكتب ويصب
شاء هللا أف نعيش اإلسبلـ ، ىذا أخوؾ مقدس ، مف أكـر أخاه فكأنما أكـر ربو ، أخوؾ يجب أف تكف المساف 

ـ فمـ يكذبيـ عف الحديث عنو في غيبتو ألـ يقل عميو الصبلة والسبلـ : مف عامل الناس فمـ يظمميـ وحدثي
 ووعدىـ فمـ يخمفيـ فيو ممف كممت مروءتو وظيرت عدالتو ووجبت أخوتو وحرمت غيبتو .

يعني ليس مف السيل أف يطرح اسـ أخ في غيابو أف ننيش في عرضو نتيمو في اتيامات ال دليل ليا كمما 
ىكذا كاف أصحاب رسوؿ هللا احتطنا وطبقنا سنة النبي تمتنت العبلقة بيف المؤمنيف وىذا الذؼ يرضي هللا ، و 

 لذلؾ يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ :

ـْ وُسوَء َذاِت الَبْيف ((   ))ِإيهاُك

 ، طريقة العبلجية لو أف ىناؾ مشكمةالنبي يحذرنا أف تنشأ عبلقة سيئة بينؾ وبيف إخوانؾ ، ىذا تحذير وقائي ، ال
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 قاؿ تعالى :

ـْ ُتْرَحُموَف﴾﴿ِإنهَما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة َفَأْصمِ  َ َلَعمهُك ـْ َواتهُقوا َّللاه  ُحوا َبْيَف َأَخَوْيُك

 )سورة الحجرات( 

 المؤمف الطيب ، الطاىر ، الذكي ، ال يعدـ الكممة الطيبة ، االعتذار ، اليدية كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ :

 َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 

ْدِر ، وَّل َتْحِقَرّف جارة لجارتيا ولو ِشقه ِفْرِسف شاة (())النبيه ملسو هيلع هللا ىلص َاؿ : ' َتَيادُ   وا ، فإف اليدية ُتْذِىُب َوَحَر الصه

اغتبتو في غيبتو ، الحل ؟ بيف أخويف يوجد مشكمة وصل كبلـ غير صحيح ، إنساف نـ بينيما ، بمغو أنؾ 
وهللا الذؼ ال إلو إال ىو لو أف كل  ، قدـ لو ىدية رمزية واعتذر لو أنت أصمحت الذؼ بينؾ وبيف أخيو،اليدية

واحد منا سعى جيده إلصبلح كل عبلقة بينو وبيف أخوتو المؤمنيف لكنا في حاؿ غير ىذا الحاؿ ، وهللا الذؼ ال 
راـ خصومات ، حسد ، غيرة إلو إال ىو مرة ثانية ال شيء يؤلمني أشد األلـ كأف أكتشف أنو بيف األخوة الك

عند هللا مقاـ ، ىذا الذؼ ترؾ الدنيا مف أجل ، ىذا الذؼ التـز جانب الحق ، ىذا لو ، طعف، كل أخ لو أحياناً 
مكانتو ، وتحـر غيبتو ، ودائمًا وأبدًا التمس ألخيؾ عذرًا ولو سبعيف مرة ، أنا الذؼ أراه أنو عمى أوؿ خطأ األخ 

 لو العذر . يعادػ ، أيف قوؿ النبي التمس ألخيؾ عذرًا ولو سبعيف مرة ، ينبغي أف تمتمس

: ، والصبلِة ، والصدقِة ؟ قالوا )) عف أبي الدرداء قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ' َأال ُأخِبُرُكـ بأفضَل مف درجِة الصياـِ 
ًَ ، ولك ْعِر ف َتْحِمُق بمى ، قاؿ : َصبلُح ذاِت الَبْيِف ، َفِإف فساَد َذاِت الَبْيِف ىي الَحاِلَقُة ' ال أقوؿ ىي تحِمُق الشَّ

يف((  الدِّ

وال تنسوا أف النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما سئل عف امرأة تذكر أنيا تكثر مف صبلتيا وصدقتيا وصياميا 
 غير أنيا تؤذؼ جيرانيا بمسانيا ، قاؿ : ىي في النار .

يستطيع أواًل أف يحسف ىذا التاريخ ، تاريخ الصحابة المشرؽ أال ينبغي أف نجعمو قدوًة لنا ، وهللا كل واحد منا 
الظف بأخيو ، ثانيًا أف يمتمس لو العذر ، ثالثًا أف يكف عف غيبتو ، رابعًا أف يساعده ، أف يعاونو والقاعدة الثابتو 
أييا األخوة : بمغت عف أخوؾ شيء إف كنت ذا إيماف كبير قد تعتقد أف ىذا الشيء ال أصل لو فبل تبالي بو أما 
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شرًة وقل لو بمغني عنؾ كذا وكذا ما قولؾ ، يوجد احتماليف إما أف يكوف ىذا الذؼ إذا شوشؾ فاذىب إليو مبا
بمغؾ عنو ليس لو أصل إطبلقًا ، أو لو أصل وىناؾ وجية نظر أنت لـ تطمع عمييا ، أو لو أصل وقد تاب عف 

تذىب إليو فورًا ،  ىذا الشيء ، ال تترؾ شيئًا في قمبؾ اتجاه أخوؾ ، أما إذا ىذا الشيء شوشؾ ما عميؾ إال أف
 قاؿ تعالى :

ََْومًا ِبَجَياَلٍة َفُتْصِبُحو  ـْ َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيهُنوا َأْف ُتِصيُبوا  ـْ َناِدِميَف ﴾﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ِإْف َجاَءُك  ا َعَمى َما َفَعْمُت

 )سورة الحجرات ( 

ْرَداِء َاؿ :َاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ـِ ، والصالِة ، والصدَِة ؟ )) َعْف َأِبي الده  : ' َأَّل ُأخِبُرُكـ بأفضَل مف درجِة الصيا
ًَ ، ولكف َتْحِمقُ  ْعِر  َالوا : بمى ، َاؿ : َصالُح ذاِت الَبْيِف ، َفِإف فساَد َذاِت الَبْيِف ىي الَحاِلَقُة َّل أَوؿ تحِمُق الشه

يف ((  الدِّ

ممزؽ ، مشتت ، مبعثر ، مشرذـ ، ىؤالء ضد ىؤالء ، عمى مستوػ البمد ، ما قيمة العالـ اإلسبلمي إذا كاف 
عمى مستوػ المدينة ، عمى مستوػ األحياء ، عمى مستوػ األسر ، ترػ في كل أسرة شرخ ىؤالء يعادوف ىؤالء ، 

 فيذه الخصومات تفتت وحدة المسمميف وتضعف قوتو .

اؿ أحمد بُف ))عف حميد بف عبد الرحمف عف أمو ، أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص  َاؿ : لـ يكذّب َمّف َنَمى بيف اِنيف ليصمح َو
ٌد ليس بالكاذاب مف أصمح بيف الناس ، فقاؿ خيرًا ، أو نمى خيرًا ((  ُمحمهٍد ُمَسده

يعني النبي سمح أف تقوؿ ألخيؾ فبلف يقدرؾ ، فبلف يعرؼ قيمتؾ ، فبلف يثني عميؾ ولو لـ يكف ىذا صحيحًا ، 
 ة كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ : النماـ ال يدخل الجنة .النميم

ََاَؿ: كنا م َ ُحذْيَفَة فقيل لو ِإف رجاًل يرَف َُ الحديث إلى ُعِْماَف فقاؿ لو حذيفُة: سمعُت  ـَ عف ىماـ  ))َعْف ِإْبَراِىي
 النبيه ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ : َّل يدخل الجنَة ََتهات ((

تكمـ عنؾ كذا وكذا ، أنا أشعر أف ىوًة سحيقًة نشأت بيف األخويف بفعل النماـ ، أما أف  عندما تقوؿ ألخ أف فبلف
انة ، كاف يتمنى أف يفعل كذا تنـ بالخير أؼ أف تنقل إليو كبلمًا طيبًا ، وهللا أثنى عميؾ ، يعرؼ أنؾ ذو مك

إف صح التعبير ألتكمـ حتى ، يعني كنت البارحة في عقد قراف دعيت إللقاء كممة ما أف اعتميت المنبر معؾ
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دخمت الضيافة صدقًا تألمت ، ساعة ونصف ما وجدتـ وقتًا لمضيافة إال بعد أف بدأت بالكبلـ وقف بعدؼ خطيب 
وقاؿ لمحاضريف خرج إلى خارج الحفل فاعتذر الذؼ يقدـ الضيافة أشد االعتذار ألنو قدميا في وقت غير مناسب 

ت ىذه الحموػ أف تسيح بالحر فقدميا ، يعني ىذا االعتذار لـ يبِق في القمب وىو يعمـ أنو ىذا ال ينبغي ولكف كاد
شيئًا ، اعتذار طيب جدًا في البيت غمطت مع زوجتؾ يوجد أزواج يركبوف رأسيـ ، لو أنؾ قمت وهللا الحق معؾ 

 يعني لـ أنتبو وتكممت ىكذا ، انتيى كل شيء .

ف الشيطاف ينفخ بابف عظميا إلى الطبلؽ يحل بكممة اعتذار ولكأنا أقسـ لكـ با أف ألف مشكمة وقد ينتيي م
، يعني يقسـ عمييا يمينًا ال ترػ إال أف تكسر يمينو ، بدأت المشاكل أما لو في اعتذار ، كممة اعتذار ، كممة آدـ

 طيبة ، كممة حارة كما يقولوف تنتيي المشكمة لذلؾ الكممة الطيبة صدقة .

ََاَؿ ))عف أبي ىريرة ، َعِف الن بي ملسو هيلع هللا ىلص َاؿ: الكممة الطيبة صدَة ، وكل خطوة تمشييا إلى الصالة صدَة ' َأْو 
ٍََة(( ًِ َصَد  ِإَلى اْلَمْسِجِد
َّل ُيْمِقي ليا باَّل ، يرفعو هللا  -ِمْف رضواف هللا  -))عف أبي ىريرة عف النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َاؿ: ِإفه العبد ليتكّمـ بالكممة 

 ا في َدَرَجاٍت إف العبد ليتكمـ بالكممة مف سخط هللا َّل ُيْمِقي ليا باَّل ييوي بيا في جينـ((بي

 لذلؾ : 

ًٌ ليس بالكاذب مف َاؿ خيرًا أو نمى خيرًا(( ٌد اؿ أحمد بف دمحم َوُمَسده  ))لـ يكذّب َمّف َنَمى بيف اِنيف ليصمح َو

طبعًا ىذه رخصة مف النبي مف أجل تمتيف العبلقة  يعني مسموح لؾ أف تصمح بيف الناس ولو بطريق الكذب ،
 بيف المؤمنيف ، والحقيقة تماسؾ المؤمنيف أحد أسباب قوتيـ ، وتمزقيـ أحد أسباب ضعفيـ ، قاؿ تعالى :

ـْ َواْصِبُروا ِإفه َّللاهَ َم ََ  اِبِريَف﴾ ﴿َوَأِطيُعوا َّللاهَ َوَرُسوَلُو َوََّل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُموا َوَتْذَىَب ِريُحُك  الصه

 ) سورة األنفاؿ(

أنا ال أريد أف يكوف ىذا الدرس درسًا لئلعبلـ أنو يوجد أحاديث صحيحة رواىا األستاذ أنا أريد أف يطبق ىذا 
الدرس فيما بينكـ ، يعني إذا في عبلقة غير طيبة ، في شيء في القمب ، يوجد مأخذ ، عبلقة مشوشة بينؾ 

كذا ، اذىب إليو وافتح معو صفحة جديدة واعتذر إليو أو يعتذر منؾ ومتف  وبيف أخيؾ ، بمغؾ أنو قاؿ عنؾ
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العبلقة بينؾ وبينو ألف فساد ذات البيف ىي الحالقة ال أقوؿ حالقة الشعر بل حالقة الديف ، أنا بدأت الدرس بيذه 
عات ودعوات ، المقدمة ، قد ال تصدقوف أف أكبر خطر ييدد المسمميف ىذه الخصومات التي بينيـ ، ترػ جما

وفئات ، وكتل ، وتجمعات ، كل يتيـ اآلخر واآلخر يتيـ األوؿ ، وكل يظف أنو ىو عمى حق ىذا الذؼ مزؽ 
 المسمميف .

)) عف عمي بف أبي طالب رضي هللا عنو َاؿ : َاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إنو سيكوف بعدي اختالؼ وأمر فإف 
 استطعت أف تكوف السمـ فافعل ((

أف يغتاب عنده أحدًا ، اسكت اؿ أحد الشيوخ الكبار : عاش تسعيف أو أكثر وما استطاع أحد في كل حياتو ق
، ىذه غيبة ، الشيخ بدر الديف عاش عمرًا وىو سيد عمماء الشاـ وما استطاع أحد في حياتو كميا أف يغتاب يابا

ذا ، قاؿ : ىل يعقل ىذا ، بقي مف ىؤالء مف عنده أحدًا ، قاؿ : مرة قيل لو أف ىؤالء الجماعة يقولوف كذا وك
يقوؿ ىذا وىذا ، ىذا ىو جوابو ، يعني ال قبمو وال رفضو ، ممكف أف تكوف أنت في حرز حريز حينما تسعى إلى 
لـ الشمل وردء الصدع ، يعني إف استطعت أف تكوف السمـ فافعل ، يعني كوف مصدر سبلـ ال مصدر خبلؼ ، 

عبلقة ، سبب عداوة ، سبب خصومة ، كف سبب وئاـ ، سبب محبة ، في بعض سبب قطيعة ، سبب انييار 
أخوانا الكراـ هللا يجزييـ الخير كل ما التقى معي يقوؿ لي : كنا البارحة عند األستاذ الفبلني وىو ييديؾ السبلـ 

كريف لؾ ، ىذا أقوؿ لو : عميؾ وعميو السبلـ ، أنا أزور بعض األخوة العمماء يقوؿ أرسمت لنا سبلـ ونحف شا
األخ عممو أف يبمغيـ سبلمي ويبمغني سبلميـ ، شيء جميل ىذا يعمل مودة بالغة ، شيء جميل أف تكوف أنت 

 أداة إصبلح ، أداة وئاـ ، أداة تقريب ، أداة إخبلص " ...

 )) فإف استطعت أف تكوف السمـ فافعل((

خمر ، قتل ، ىذه كبائر رواد المساجد بعيدوف  أخوانا الكراـ : أكثر الناس يظنوف أف المعاصي سرقة ، زنا ،
عنيا بعد األرض عف السماء ، أما المعاصي التي يمكف أف يرتكبيا رواد المساجد الغيبة ، النميمة ، الحسد ، 

 الضغينة ، فإف استطعت أف تكوف أداة جمع ال تفريق ، ال إبعاد جذب ال تنفير فافعل .
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 ـ طمعت فيو الشمس ، فمف ذلؾ أف تعدؿ بيف اإلِنيف صدَة(())َوكل نفس كتب عمييا الصدَة كل يو 

 يعني إذا حكموؾ بيف االثنيف وقفت موقف صريح وواضح ومع الحق فيذه صدقة ، كممة الحق صدقة .

))وأف تعيف الرجل عمى دابتو وتحممو عمييا صدَة وترف َ متاعو عمييا صدَة ، والكممة الطيبة صدَة ، وكل 
 صالة صدَة((خطوة تمشي بيا إلى ال

يجب أف تفعل الصدقات كل يـو حفاظًا عمى صحتؾ ، في أحاديث صحيحة كل سبلمية عمييا صدقة يعني كل 
عظـ صغير ، السبلميات معروفة اإلنساف فيو مائتاف واثنيف عظمة ، فيذه العظاـ عمييا صدقة ، فكممة العدؿ 

قة ، أف ترفع متاعو عمييا صدقة ، أف تميط صدقة ، إصبلح ذات البيف صدقة ، أف تعيف الرجل عمى دابتو صد
 األذػ صدقة طبعًا يعنينا مف ىذا الحديث إصبلح ذات البيف ، و مما يقرب العبلقة بيف المؤمنيف التعاوف .

 : إخوانكـ عف أبي بشر َعْف َسبلـِ بف عمرو اليشكرؼ عف َرجٍل مف أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ : قاؿ رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ـْ "  فأصمحوا إلييـ واستعينوىـ عمى ما غمبوا وأعينوىـ عمى ما غمبكـ وأعينوىـ عمى ما َغَمِبِي

ىذه قاعدة أييا األخوة وهللا الذؼ ال إلو إال ىو لو طبقناىا ليانت عمينا كل متاعب الحياة ، القاعدة المجموع 
مكانات أخوانؾ مجتمعيف لؾ ، ىذا التعاوف أياـ لواحد والواحد لممجموع ، يعني كل إمكاناتؾ لكل أخ وانؾ وا 

 اإلنساف يحتاج إلى أخوانو .

ـْ ((  ))إخوانكـ فأصمحوا إلييـ واستعينوىـ عمى ما غمبوا وأعينوىـ عمى ما َغَمِبِي

يعني يوجد إنساف يريد أف يشترؼ غرفة نـو ال يعرؼ ىناؾ أنواع سيئة ولو أخ نجار قاؿ لو : أرجوؾ أف تذىب 
ي إلى السوؽ طبعًا الوقت ثميف جدًا وال سيما في ىذه األياـ ضحى بساعتيف مف وقتو وذىب معو ونصحو مع

بنوع والسعر وقاؿ لو : اشترؼ ىذه ، ىذا استعنت بو عمى ما غمبؾ ، أنت تجيل طريقة الشراء ، ىو يستعيف بؾ 
، إذا كل أخ أعاف إخوانو عمى ما عمى ما غمبو ابنو ضعيف في الرياضيات وأنت عندؾ اختصاص قويت لو ابنو 

غمبيـ واستعاف بيـ عمى ما غمبو صار في تعاوف ، والحقيقة الحياة ىي قرض يعني أنت حينما تقرض هللا قرضًا 
حسنًا وأفضل قرض أف يكوف القرض  عز وجل ، سبحاف هللا يوجد كممة مؤثرة يعني هللا عز وجل جعل كل 

 كانت لمبيائـ جعميا قرضًا لو يوجب السداد ، قاؿ تعالى :األعماؿ الصالحة عمى اإلطبلؽ ولو 
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ُ َيْقِبُض َوَيْبُسُط َوا ِ   َلْيِو ُتْرَجُعوَف﴾﴿َمْف َذا الهِذي ُيْقِرُض َّللاهَ ََْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُو َلُو َأْضَعافًا َكِِيَرًة َوَّللاه

 )سورة البقرة(

ف سنة حاممة حاجة كبيرة وتصعد الجبل ، واألخ معو سيارة أخ قاؿ لي : امرأة متقدمة في السف عمرىا تسعي
فدعاىا فركبت معو وحمل ليا متاعيا وأوصميا إلى الجادة العاشرة، قاؿ لي : بقيت جمعة سعيد ، أخ ثاني قاؿ 
 لي : جاء إلى البيت الساعة الثانية عشرة مساًء بدمر رأػ شاب وامرأة إلى جانبو تحمل طفبًل صغيرًا والفزع ظاىر
عمييما توقف طفل حرارتو واحد وأربعيف وىؤالء غرباء عف دمشق فأخذىـ بسيارتو إلى المستشفى وبقي معيـ 
 حتى الفجر وأعادىـ ، أقسـ لي با أنو خبلؿ أسبوعيف عاش حالة قرب مف هللا ال توصف .

سنًا بخدمتو ، وأبواب الخير كل الخمق عياؿ هللا ال تقوؿ لو مف أيف أنت ، ىذا عبد  ، أنت تقرض هللا قرضًا ح
 أييا األخوة ال تعد وال تحصى.

 )) عف أسماء بنت يزيد َالت: َاؿ ليا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : َّل يحلُّ الكذب إَّل في ِالث ُيْحِدُث الرجل امرأتو لُيرِضَييا
 َو الكذب في الحرب َو الكذب لُيْصمح بيف النهاِس((

ا مف ىذا الحديث أف الكذب جائز عمى الزوجات فتوسعوا ، تجمس أنت في مجتمع يعني أخوانا األزواج فيمو 
النساء اشترػ لي ىذا الشيء بخمسة آالؼ ، فتقوؿ لؾ ىذا ثمنو ألفيف، ىذا الحديث ليس ىذا معناه إطبلقًا لما 

أراده النبي يعني الزوج يغير أسعار الحاجيات ويرفع ثمنيا وىو يظف أف ىذا الكذب مباح ، ليس ىذا الكذب الذؼ 
لو أنيا قالت لو : أتحبني ، وقاؿ ليا: وهللا أحبؾ وكاف حبو ليا أقل مف تصريحو لذلؾ ال يوجد مانع ، ىو أراد 

 أف يمكف مركزىا ، أف يجعميا تركف إليو .

 ))َّل يحلُّ الكذب إَّل في ِالث ُيْحِدُث الرجلُ  امرأتو لُيرِضَييا((

يا رسوؿ هللا كيف حبؾ لي ؟ قمقة ، بالمناسبة المرأة إذا نجحت في زواجيا السيدة عائشة فعمت ىذا ، قالت : 
نجحت في حياتيا ، حياتيا كميا زواجيا فإذا خطبت وتزوجت وأحبيا زوجيا وصمت إلى كل أىدافيا ، أما الرجل 

 زواجو أحد فصوؿ حياتو ، دائمًا وأبدًا األزواج .

ذه أـ أوالده ، ىذه التي قسميا هللا لو ، يعني أحيانًا الحكمة ال أف ىذه زوجتو الذؼ يستعيف بيا عمى أمر دينو ، ى
تموف عندؾ امرأة غاية فيما تريد ىذه تقعدؾ عف طمب الحق ، قد يكوف الخير في الوسط ، لو أف زوجة سألت 
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، يعني زوجيا أتحبني قالت السيدة عائشة : كيف حبؾ لي ، قاؿ ليا النبي عميو الصبلة والسبلـ : كعقدة الحبل 
 عقدة متينة جدًا ، تقوؿ لو مف حيف آلخر ، يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ : عمى حاليا .

دائمًا الزوجة تحب أف تعرؼ مكانتيا عند زوجيا ىل ىو يحبيا ، ىل يحرص عمييا ، ىل باقية عنده إلى ما شاء 
اؿ  وحده فيو قاؿ كبلمًا أعمى هللا ، أـ أنو يفكر في تطميقيا فمو أف زوجة سألت زوجيا أتحبني ، يعني الكم

 مما ىو فيو ، ىو كذب بالحقيقة وىذا ليس بالكذب، فقاؿ :

 ))َّل يحلُّ الكذب إَّل في ِالث ُيْحِدُث الرجلُ  امرأتو لُيرِضَييا والَكِذُب ِفي اْلَحْرِب((

يـ إلى هللا عز نأسرىـ لنيدي ألف الحرب خدعة لماذا نكذب بالحرب مف أجل أف ال نقتل األعداء مف أجل أف
، يعني باإلسبلـ ال يوجد حرب تدمير في حرب ىداية ، مشروعية الحرب في اإلسبلـ نشر الحق فالمحارب وجل

 المؤمف يحرص عمى أف يأسر الطرؼ اآلخر ليدلو عمى هللا.

 ))َواْلَكِذُب ِلُيْصِمَح َبْيَف النهاِس ((

ُِوـٍ ِبْنَت ُعْقَبَة ْبِف َأِبي ُمَعْيٍط وكانت مف ))عف ابف شياب أخبرني حميد بف عبد الرحمف بف عوؼ أف  ـه ُكْم ُأمهو ُأ
ِتي َباَيْعَف النهبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أخبرتو : أنيا سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص وىو يقوؿ : َليْ  َس اْلَكذهاُب الهِذي ُيْصِمُح المياجرات اُْلَوؿ الاله

ُص ِفي َشْيٍء ِممها َيُقوُؿ النهاُس َكِذٌب ِإَّل ِفي َبْيَف النهاِس َوَيُقوُؿ َخيْ  ـْ َأْسَم َْ ُيَرخه ََاَؿ اْبُف ِشَياٍب َوَل ًرا َوَيْنِمي َخْيًرا ، 
ُجِل اْمَرَأَتُو َوَحِديُث اْلَمْرَأِة َزْوَجَيا((  َِالٍث اْلَحْرُب َواإلْصاَلُح َبْيَف النهاِس َوَحِديُث الره

ف شكمو ليس كما ينبغي ، فمو أف زوجتو قالت وهللا إني أقدرؾ وأنت كل حياتي ولـ يعني يكوف الزوج مؤمف لك
يكف ىو في نفسيا كما تقوؿ أيضًا ىذا مسموح بو ، يعني مسموح لمزوجة أف تعبر عف محبتيا لزوجيا أكثر مف 

كب وأف نصل إلى الواقع ، ومسموح لمزوج أف يعبر عف محبتو لزوجتو أكثر مف الواقع مف أجل أف يسير ىذا المر 
دار األماف بسبلـ ، ال يوجد شيء دائـ وال يوجد شيء أبدؼ ، وذكرت ىذه الرواية ليذه الزيادة ، يعني أيضًا ىي 

، د مانع ألنيا ىي تطمئنو ويطمئنيالو أنيا عبرت عف محبتيا العالية لزوجيا وىي في الحقيقة أقل مف ذلؾ اليوج
 تزداد ثقتو بيا ويزداد ثقتيا بو .
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عف ابف عباس أفه َزْوَج َبِريَرَة َكاَف َعْبدًا يقاؿ لو : ُمغيث ، كأني أنظر إليو يطوؼ خمَفيا وُدُموُعو َتِسيُل عمى ))
 لحيتو((

 يعني امرأة طمبت فراؽ زوجيا وزوجيا يحبيا كثيرًا 

ٍث َبِريَرَة َوِمْف ُبْغِض َبِريَرَة ُمِغيًِا ، فقاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )) فقاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ِلعباس : َيا َعبهاُس َأَّل َتْعَجُب ِمْف ُحبِّ ُمِغي
ََاَلْت : َّل َحاَجَة ِلي ِفيوِ  ََاَؿ : ِإنهَما َأَنا َأْشَف َُ ،  ََاَلْت : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َتْأُمُرِني ،   (( َلْو َراَجْعِتِو 

الدينية في أمر شخصي ، القضايا الشخصية دعيا يعني الذؼ أريد أف أقولو ال ينبغي أف تضع مكانتؾ 
ألصحابيا ىناؾ مف يتدخل في أخص خصوصيات اإلنساف ، أحيانًا أب يضغط عمى ابنتو ليزوجيا مف ابف 
 عميا وىي ال تحبيا ، ال ينبغي أف يفعل ىذا إطبلقًا ، ألف عقد الزواج ال يصح إال بموافقة ولييا وموافقتيا ىي .

ي َأْنُظُر ِإَلْيِو َيُطوُؼ َخْمَفَيا َيْبِكي َوُدُموُعوُ ))َعِف اْبِف َعبه   َتِسيُل اٍس َأفه َزْوَج َبِريَرَة َكاَف َعْبًدا ُيَقاُؿ َلُو ُمِغيٌث َكَأنِّ
ا ، فقاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص : َلْو َراَجْعِتِو َعَمى ِلْحَيِتِو فقاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: َأَّل َتْعَجُب ِمْف ُحبِّ ُمِغيٍث َبِريَرَة َوِمْف ُبْغِض َبِريَرَة ُمِغيًِ 

ََاَلْت : َّل َحاَجَة ِلي ِفيِو (( ََاَؿ : ِإنهَما َأَنا َأْشَف َُ ،   ََاَلْت : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َتْأُمُرِني ، 

و ىذا الحكـ الشرعي إياؾ أف تضغط في أمر شخصي ، النبي عميو الصبلة والسبلـ كاف إذا خطب أحد ابنت
يعطييا ظيره ويقوؿ ليا يا بنيتي إف فبلف ذكرِؾ يستأذنيا ، فبلبد مف أخذ أذف الفتاة في زواجيا إال أف األب يبيف 
ليا ويوضح ويفصل حتى يقنعيا بما ىو خير لو ، أرجو هللا سبحانو وتعالى أف ينقمب ىذا الدرس إلى ممارسات 

باالعتذار ، عبلقة بيف مؤمنيف بالكممة الطيبة ، يومية ، أف ينقمب ىذا الدرس إلى سموؾ ، أف تصفى كل 
 ، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ :باليدية

ََاَؿ َتَياَدْوا َفِإفه اْلَيِديهَة ُتْذِىُب َوحَ  ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ْدر(())َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعِف النهِبيِّ َصمهى َّللاه  َر الصه

عني تيديو وييديؾ ، رد اليدية واجب ، عمميًا قدمت ىدية وجاءؾ مكانيا ما معنى تيادوا ؟ يعني فعل مشاركة ، ي
ما خسرت شيئًا ما الذؼ ربحتو ؟ محبة أخيؾ لؾ ، الكممة الطيبة ، اليدية ، االعتذار ، صفي كل عبلقة بينؾ 

 وبيف أخوانؾ ، ىذا مما يرضي هللا عز وجل وىذا
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صغير في األرض يطبق فيو اإلسبلـ كامبًل ، نحف ال نحتاج مما يقوؼ المسمميف ، والحد األدنى يكوف في مكاف 
لى عمـو بقدر ما نحتاج إلى مجتمع مسمـ حقيقي وىذا الذؼ بمغني أنو في أمريكا يوجد حي في  إلى كتب وا 
نيويورؾ حي إسبلمي استطاع سكاف ىذا الحي أف يمنعوا المخدرات ، الزنا ، يمنعوا كل مشكمة وأف يتعامموا كل 

محبلت في ىذا الحي شيء رائع فصار الحي مضرب مثل والشركات العظمى تيافتت عمى فتح  تعامل طيب
 .جداً 

نػحف نريد أف نعمل نمػوذج مصغر لئلسػبلـ جػامع صغير األخوة متعاونوف ، متناصحوف ، متباذلوف ، ال أحد 
وجل ، وأقوؿ عود عمى ينتقص مف قدر أحد ال أحد يزعج أحد ، ال أحد يحقر أحد ، ىذا الذؼ يرضي هللا عز 
 بدء ، إف أخطر شيء ييدد المسمميف سوء ذات البيف بينيـ وربنا عز وجل يقوؿ :

ـْ َوأَ  َ َوَأْصِمُحوا َذاَت َبْيِنُك ُسوِؿ َفاتهُقوا َّللاه ِ َوالره َُِل اْْلَْنَفاُؿ َّللِه ـْ ِطيُعوا َّللاهَ َوَرُسوَلُو ِإْف ُكْنتُ ﴿َيْسَأُلوَنَؾ َعِف اْْلَْنَفاِؿ 
 ُمْؤِمِنيَف﴾

 ) سورة األنفاؿ 

ف الشيطاف يئس إف يعبد في أرضكـ ، لف يعبد الشيطاف بعد ظيور النبي عميو الصبلة والسبلـ ولكف رضي في  وا 
 التحريش بيف المؤمنيف .

(())عف جابر َاؿ: َاؿ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص : إف الشيطاف َد َيِئَس أف َيْعُبَدُه المَصمُّوف َوَلِكْف  ـْ  ِفي التهْحِريِش َبْيَنُي

 فبقدر ما تحرص عمى عبلقتؾ الطيبة بأخيؾ بقدر ما ترقى عند هللا .

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : فرض تعمـ العمـ 027 - 076الدرس )

 13-07-1997لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عػمـ لػنا إال ما عممتنا، 
إنػؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا و انفعنا بما عممتنا و زدنا عممًا و أرنا الحق حقًا و ارزقنا إتباعو، و 

و ارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، و أدخمنا برحمتؾ في عبادؾ  أرنا الباطل باطبلً 
 الصالحيف.

أييا األخوة المؤمنوف: درس اليـو حوؿ توجييات نبوية وردت في بضع وسبعيف حديثًا في صحيحي البخارؼ 
أنتـ اآلف تستمعوف البد مف أف تحدثوا، ومسمـ حوؿ تعميـ العمـ، أنتـ اآلف تتمقوف لكف البد مف أف تمقوف العمـ، 
 أنتـ اآلف تأخذوف البد مف أف تعطوا، فالنبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ:

 عف أبي بكرة رضي هللا عنو:

نُة اِنا عشر شيرًا  ))أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص َاؿ: ' إفه الزهماَف َد استدار كييأتو يوـَ خمق هللُا السموات واْلرض، السه
ـُ، وَرَجُب ُمَضَر الذي بيف ُجماَدى وَشعباَف، من يا: أربعٌة ُحُرـٌ، ِالٌَِة متواليات: ذو القعدة، وذو الِحجهة والمحره

يو بغير اسمو، فقاؿ: ' أليس ذا الحجة ؟  ـُ، َفسَكت حتى ظَننها أنهو َسُيَسمِّ أيُّ شير ىذا ؟ ' َُمنا: هللُا ورسوُلو أعم
يو بغير اسمو، َاؿ: '  ' َمنا: بمى، َاؿ: ' أيُّ  بمد ىذا ؟ ' َمنا: هللا ورُسولو أعمـ، َفسَكَت حتى ظننها أنهو َسُيسمِّ

أليس البمَدَة الحراـ ؟ ' َمنا: بمى، َاؿ: ' فأيُّ يوـٍ ىذا ؟ ' َمنا: هللا ورسولو أعمـ، فسكت حتى ظننا أنو 
ـٌ، سيسميو بغير اسمو، َاؿ: ' أليس يوـَ النهْحر ؟ ' َمنا: بمى، َ اؿ: ' فإفه ِدماَءكـ وأمواَلكـ وأعراضكـ عميكـ حرا

كُحرَمِة يومكـ ىذا، في َلمِدكـ ىذا، في شيركـ ىذا، وستْمَقوف ربهكـ فيسأُلُكـ عف أْعماِلكـ أَّل فال ترجعوا بعدي 
اَب بعٍض، أَّل لُيَبمِِّغ الشاِىُد الغائَب، َفمعله بعَض مْف َيبْ  ُمُغُو أف يكوف أْوعى مف بعض ُكّفارًا، َيْضِرُب بعُضُكـ َر

ـه اْشيُد ((   مف َسِمَعُو ' ِـ َاؿ: ' أَّل ىْل َبمهغُت ؟ أَّل ىل بمغت ؟ ' َمنا: نعـ ! َاؿ: ' المهُي
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ىذا مبدأ، أمواؿ الناس محرمة، أعراض الناس محرمة، دماءىـ محرمة، يعني ال يوجد قتل وال شتـ وال سرقة، 
واألعراض مصونة، ىذا ىو المجتمع المسمـ، عدواف ال يوجد، تطرؼ ال يوجد، األمواؿ مصونة والدماء مصونة، 

 أف يجتيد إنساف ويريد أف يقيـ الحد بنفسو ال يوجد، تطرؼ ىذا جيل.

 ـ. النبي عميو الصبلة والسبلـ سيد المربيف، إماـ المعمميف، يسأؿ ليمفت االنتباه، يسأؿ ليثير االىتما

نُة اِنا عشر شيرًا من ـُ، وَرَجُب ُمَضَر الذي ))السه ة والمحره يا: أربعٌة ُحُرـٌ، ِالٌَِة متواليات: ذو القعدة، وذو الِحجه
يو بغير اسمو،  ـُ، َفسَكت حتى ظَننها أنهو َسُيَسمِّ بيف ُجماَدى وَشعباَف، أيُّ شير ىذا ؟ ' َُمنا: هللُا ورسوُلو أعم

 بمد (( فقاؿ: ' أليس ذا الحجة ؟ ' َمنا: بمى، َاؿ: ' أيُّ 

 مكة يقصد.

))فأيُّ يوـٍ ىذا ؟ ' َمنا: هللا ورسولو أعمـ، فسكت حتى ظننا أنو سيسميو بغير اسمو، َاؿ: ' أليس يوـَ النهْحر 
، َىَذا ِفي  ـْ ـٌ، كُحرَمِة يومكـ ىذا، َىَذا ِفي َبَمِدُك ؟ ' َمنا: بمى، َاؿ: ' فإفه ِدماَءكـ وأمواَلكـ وأعراضكـ عميكـ حرا

 َىَذا (( َشْيِرُكـْ 

ىذا ىو المجتمع المسمـ والذؼ نسمعو عما يجرؼ في بعض الببلد اإلسبلمية مف جرائـ وقتل باسـ الديف فيذا ليس 
 مف الديف في شيء إطبلقًا األعراض مصونة، واألمواؿ مصونة، والدماء مصونة.

 ))وستْمَقوف ربهكـ فيسأُلُكـ عف أْعماِلكـ((

 هللا عز وجل قاؿ:

ـْ َمْف َيْأِتي َآِمنًا َيْوـَ ﴿ِإفه الهِذي اْلِقَياَمِة اْعَمُموا َما َف ُيْمِحُدوَف ِفي َآَياِتَنا ََّل َيْخَفْوَف َعَمْيَنا َأَفَمْف ُيْمَقى ِفي النهاِر َخْيٌر َأ
ـْ ِإنهُو ِبَما َتْعَمُموَف َبِصيٌر ﴾  ِشْئُت

 ) سورة فصمت ( 
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ة مطمقة أنت بيف خياريف صعبيف إما أف تؤمف أف ليذا ىذا تيديد، كل عمل سوؼ تحاسب عميو، ىناؾ عدال
ما أف تؤمف  الكوف إليًا فعااًل بيده كل شيء وسيحاسب اإلنساف عف كل شيء وسيعطي كل ذؼ حق حقو، وا 

 بالعبثية والعبثية نفاىا القرآف الكريـ، قاؿ تعالى:

ـْ ِإَلْينَ  ُك ـْ َعَبًِا َوَأنه ـْ َأنهَما َخَمْقَناُك  ا ََّل ُتْرَجُعوَف﴾﴿َأَفَحِسْبُت

 )سورة المؤمنوف ( 

ْنَساُف َأْف ُيْتَرَؾ ُسًدى﴾  ﴿َأَيْحَسُب اإلِْ

 )سورة القيامة (

 البد مف أف تختار أحد الخياريف، العبثية تتناقض مع عدالة هللا، العبثية تتناقض مع وجود هللا، 

 )) وستْمَقوف ربهكـ فيسأُلُكـ عف أْعماِلكـ((

و إنسانًا قويًا تخشى بطشو وأنت موقف أنو سيسألؾ ال تتحرؾ حركة وال تتكمـ كممة وال تقف وهللا أييا األخوة: ل
موقف إال بعد أف تتصور أنو إذا سألؾ بماذا تجيبو، إنساف قوؼ تخشى بطشو يفعل ما يقوؿ، يكشف حركاتؾ 

جوابًا فيما لو سألؾ بماذا وسكناتؾ، أنت مع إنساف ال تنطق بكممة وال تقف بموقف، وال تفعل شيئًا قبل أف تييئ 
 تجيبو، يقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ 

ـْ َأَّل َفال َتْرِجُعوا َبْعِدي ُضالًَّل(( ـْ َعْف َأْعَماِلُك ـْ َفَيْسَأُلُك  ))َوَسَتْمَقْوَف َربهُك

وا بعد ىذه ال ترجعوا بعد ىذه الدعوة العظيمة ضبلاًل الترجعوا بعد ىذه الدعوة إلى الفضيمة ضبلاًل، ال ترجع
 الدعوة إلى السبلـ ضبلاًل، 

اِىُد اْلَغاِئَب (( اَب بعض َأَّل ِلُيَبمِِّغ الشه  ))فال ترجعوا بعدي َضاَلًَّل يضرُب بعُضكـ َر

ىنا موطف الشاىد، ورد ىذا الحديث تحت باب تعميـ العمـ أال ليبمغ الشاىد الغائب، أنت شاىد زوجتؾ غائبة، 
ب، أنت شاىد ابنؾ غائب، أنت شاىد أخوؾ غائب، أنت شاىد صديقؾ غائب، أنت شاىد زميمؾ في العمل غائ

 ماذا قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ ؟ 
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اِىُد اْلَغاِئَب ((  )) ِلُيَبمِِّغ الشه

مف لواـز حضور مجمس العمـ إف أردت أف تقطف ثمرتو الكبرػ، ىذا الذؼ تسمعو ينبغي أف تبمغو، وشيء لطيف 
ساف إذا حضر مجمس عمـ في األسبوع، مجمسيف ثبلث مجالس يحاوؿ أف يجعل حديثو في جدًا ِجدًا أف اإلن

األسبوع مع أصدقائو في وليمة، في نزىة، في سيرة، في لقاء، في سفر، في حفمة، أثناء الطعاـ، ليجعل حديثو 
السبلـ ليبمغ في ىذا األسبوع عف مضموف الدروس التي حضرىا عندئذ يكوف قد طبق سنة النبي عميو الصبلة و 

الشاىد الغائب، ليس شرطًا أف تعيد عمى صديقؾ كل ما قيل في الدرس، لكف درس ساعة أو أقل أال تذكر منو 
شيئًا، وال كممة وال حديث وال فكرة وال شاىد وال قصة مستحيل النبي عميو الصبلة والسبلـ يأمرنا وىذه الـ األمر، 

 وؿ عميو الصبلة والسبلـ:ليبمغ الشاىد الغائب فاجعل مضموف حديثؾ يق

ُِوا َعفْ  ََاَؿ: َبمُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَيًة َوَحدِّ ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه  َبِني ِإْسَراِئيَل َوَّل ))عف عبد هللا بف عمرو َأفه النهِبيه َصمهى َّللاه
ًدا َفْمَيَتَبوهْأ َمْقَعَدُه ِمَف النهارِ   ((َحَرَج َوَمْف َكَذَب َعَميه ُمَتَعمِّ

اجعل مضموف حديثؾ طواؿ األسبوع أف تبمغ مف حولؾ، مف يموذ بؾ أف تبمغ خاصة نفسؾ، أقرب الناس إليؾ، 
أف تبمغ أحبابؾ، أصدقائؾ أف تبمغ مف تثق بيـ، مضموف ىذه الدروس، ليبمغ الشاىد الغائب، يوجد شيء ثالث، 

منؾ، ىذا الذؼ بمغتو لعمو أكثر نشاطًا منؾ،  ىذا الذؼ بمغتو لعمو أوعى منؾ، ىذا الذؼ بمغتو لعمو أعمق فيماً 
فإذا أخذ ىذا الذؼ بمغتو ونقمو إلى الناس كل عممو في صحيفتؾ، أنت الذؼ بمغتو ليبمغ الشاىد الغائب فمعل 
بعض مف يبمغو أف يكوف أوعى ممف سمعو، وصدقوا أييا األخوة أخوة كراـ كثيروف بمغوا بعض ما في جعبتيـ 

قباليـ مف حق لمف حوليـ وال ذؼ رأيتو ودىشت لو أف ىؤالء الذيف بمغوا كاف ارتباطيـ بالحق و إقباليـ عمى هللا وا 
عمى بذؿ الخير أضعاؼ مضاعفة مف الذيف بمغيـ، وىذا كبلـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أمتي كالمطر اليدرػ أوليا خير أو 

 في ىذا الحديث، آخرىا، أنت بمغ لعل الذؼ بمغتو يسير باآلفاؽ في ىذا الموضوع، 

اِىُد اْلَغاِئَب َفَمَعله َبْعَض َمْف َيْبُمُغُو َأْف َيُكوَف َأْوَعى َلُو ِمْف َبْعِض َمْف َسِمَعُو َوكَ  ََاَؿ )) ِلُيَبمِِّغ الشه ٌد ِإَذا َذَكَرُه  اَف ُمَحمه
ََاَؿ َأَّل َىْل َبمه  ـه  ـَ ُِ ُ َعَمْيِو َوَسمه َتْيِف((َصَدَؽ النهِبيُّ َصمهى َّللاه  ْغُت َأَّل َىْل َبمهْغُت َمره

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1287 

لى جانبي عالـ جميل وانتيت فرقة اإلنشاد مف  ىناؾ قصة ال أقصد منيا إال بياف الحقيقة، كنت بعقد قراف وا 
إنشادىـ و وقف عريف الحفل ليقدـ أحدنا لئللقاء كممة فإذا بشاب يندفع وسط الحضور ويمسؾ باإلقط ويتكمـ 

زف بمغة فصحى، طبعًا مف خبلؿ كبلمو عممت أنو مثقف ثقافة عالية ثـ تحدث عف كبلـ طيب، وكبلـ متوا
العريس وأشاد بفضمو واستقامتو والتزامو، ويبدو أف العروس قريبتو تحدث عنيا أيضًا وعف حفظيا لكتاب هللا، ثـ 

ني عمى قاؿ أنا كنت طالبًا في الصف السادس وىذه القصة مف عاـ سبعة وخمسيف وكاف لي أستاذ يشجع
الصبلة واآلف سأقدمو لكـ ليمقي كممة، أنا ظننت أف الذؼ بجانبي فإذا ىو يقدمني قمت: سبحاف هللا تعالى إلى ىنا 
مف أنت، قاؿ لي: أنا طالب لؾ قبل أربعيف عامًا، يقسـ با العظيـ أنو ما ترؾ الصبلة منذ ذاؾ التاريخ، ماذا 

سجد سرؽ حذاءه فخرج يبكي رآه رجل رؽ قمبو، اشترػ لو كمفت ؟ كممة، شجع طفل صغير دخل ليصمي في م
، ألنو إنساف يرؽ قمبو لدرجة أف  حذاًء جديدًا، ىذا الطفل اآلف رجل يقسـ با أنو ما ترؾ الصبلة منذ ذلؾ اليـو

 يشترؼ لي حذاًء جديدًا أنت بمغ.

أثمف شيء، قاؿ لي: عندؼ فيبل وهللا أييا األخوة أسمع قصص ال أصدقيا، رجل شارد كل شيء عنده ولكف فاقد 
في رأس جبل بببلد بعيدة جدًا مناظر رائعة جدًا، مف مركبات، مف البيوت، قاؿ لي فاقد شيء ال أعمـ أؼ شيء 
أفقده، زار أختو في بمد بعيد، قاؿ لي ركبت سيارتي ثبلثة آالؼ كيمو متر، قاؿ أعطوني شقة خاصة، قاؿ لي: 

وضعو فسمعو، شيء رائع جدًا، قاؿ: وجدت نفسي اليـو التالي سأؿ أصابني أرؽ، ضاقت نفسو رأػ شريط 
صاحب البيت ىل عندؾ مف ىذه، قاؿ لو: عندؼ ثمانية وعشريف شريط، طبعيا وأخذ النسخة الثانية، قاؿ لي: 
 سمعتيا في طريق العودة ثبلث آالؼ كيمو متر واحدًا واِحدًا وقمب حياتو مائة وثمانيف درجة، ثـ استقدـ مف ىذه
األشرطة أربع مائة وخمسيف شريطًا، سبحاف هللا وسمؾ إلى هللا عز وجل، يعني كممة حق ألقيتيا أنت سببت 
ىداية أسرة، ىداية إنساف، ال تضف بكممة، مرة أخ مف أخوانا الكراـ زارني في العيد و وضع لي بطاقة وىذه ال 

و ىاتفيًا، قاؿ لي: أنا ال أنسى ىذا االتصاؿ ولف أنساىا أبدًا تفقدتو وغاب عف المسجد شيريف أو ثبلثة، اتصمت ب
، أياـ كممة، سبلـ حار، تطييب قمب، أحيانًا يكوف اإلنساف عنده عقدة مف موضوع  أغيب درسًا بعد ذلؾ اليـو

 يوجد آية تحل الموضوع أذكر لو ىذه اآلية.

بيات التي تمقى ويتيـ بيا رجل قاؿ لي عمى اإلسبلـ ألف مأخٍذ ومأخذ، يعيش في ببلد الغرب ويعيش مع الش
اإلسبلـ وعبلقاتو كميا مع الغربييف، فمو عمى اإلسبلـ وعمى أمتو ألف مأخذ ومأخذ، أنا قدمت لو بعض األشرطة 
وقمت لو اسمعيا، أقسـ با أنو سمع كل شريط أربع مرات، قاؿ لي: حمت كل المشكبلت وانضـ إلى المسجد، 
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ىذا المسجد، بمغ ىذا اإلسبلـ ديف هللا عز وجل يتوافق مع الفطرة، مع  وكاف ينيى أبناءه عف حضور الدروس في
العقل، مع الواقع، مع المنطق، اإلنساف لو وجد كل شيء ولـ يجد هللا لـ يجد شيئًا، لو ممؾ كل شيء ولـ يصل 

يحتمل يوجد إلى هللا لـ يممؾ شيئًا، يوجد فراغ في النفس ال يمؤله الماؿ، قد تجد أصحاب األمواؿ في ضيق ال 
فراغ ال تمؤله المرتبة االجتماعية، قد تكوف في أعمى مرتبة اجتماعية لكنؾ مف الداخل منيار فمذلؾ ىذا الحديث 

 الطويل سقتو لكـ لكممتيف، 

اِىُد اْلَغاِئَب َفَمَعله َبْعَض َمْف َيْبُمُغُو َأْف َيُكوَف َأْوَعى َلُو ِمْف َبْعِض َمْف َسمِ  ََاَؿ )) ِلُيَبمِِّغ الشه ٌد ِإَذا َذَكَرُه  َعُو َوَكاَف ُمَحمه
َتْيِف (( ََاَؿ َأَّل َىْل َبمهْغُت َأَّل َىْل َبمهْغُت َمره ـه  ـَ ُِ ُ َعَمْيِو َوَسمه  َصَدَؽ النهِبيُّ َصمهى َّللاه

ة وبمغت والنبي عميو الصبلة والسبلـ، أنت حينما تقف أماـ مقامو الشريف ماذا تقوؿ ؟ أشيد أنؾ أديت األمان
 الرسالة ونصحت األمة وكشفت الغمة وجاىدت في هللا حق الجياد وىديت العباد إلى سبيل الرشاد.
حدثني صديق قاؿ لي: لو ابف خالة دعاه كثيرًا إلى حضور درس فأبى ثـ ساقو بالحياء، وىذا القريب ينوؼ أف 

صحتو، ىو الذؼ شده إلى  يحضر درسًا واحدًا حتى يكف عنو لساف صديقو، سبلـ حار، سؤاؿ طيب عف
الدرس، أحيانًا أخ كريـ يصافح أخوه بحرارة يسألو عف صحتو يتفقده، يذكر لو نقطة آية حديث قصة، حكـ 

 شرعي، ىذا الحديث الكبلـ ثميف جدًا، قاؿ تعالى:

ْحَمُف ) ـَ اْلُقْرَآَف﴾0﴿الره  ( َعمه

 )سورة الرحمف ( 

مور، لمطعاـ والشراب، لمذائذ، أـ عممو البياف ليتعرؼ إلى الواحد الدياف، لماذا عممو البياف ؟ لمثرثرة، لسخافات األ
أـ عممو البياف ليعرؼ الخمق بربيـ، إذًا الشاىد ىنا ليبمغ الشاىد الغائب، أنت حضرت مف أجل أف تأخذ أجرؾ 

درس في مرتيف عميؾ أف تبمغ ما سمعت، القضية سيمة جدًا حضرت درس الجمعة، واألحد، واالثنيف، حضرت 
ىذه الجمعة في السيرة مع أصدقائؾ، مع أقربائؾ، مع زمبلئؾ، مع زمبلء العمل، مع زمبلء الحرفة... ألقي تعمـ 
يوجد شيء في العمـ ميـ جدًا، التمقي سيل، اإللقاء صعب إذا اإلنساف ما حاوؿ أف يمقي ال يتعمـ اإللقاء، 

ب، كتاب تاريخ، فمسفة، جغرافية، كتاب فيزياء، فمؾ، والدليل، أنا أضرب ىذا لمطبلب، اقرأ بحثًا في أؼ كتا
كيمياء، واضح أبعد الكتاب وحاوؿ أف تكتب ما فيمت شيئًا صعب البد مف التدريب، البد مف التمريف، مف 
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الممارسة حتى تستطيع أف تمقي الذؼ تمقيتو وأف تسمع الذؼ سمعتو، وأف تعطي الذؼ أخذتو، تدريب، أنت جرب 
مساف ينطق بذكر هللا، حديث الطعاـ والشراب ال ينتيي، يقوؿ لؾ ما ىذه الكوسايات مثل نفسؾ اجعل ىذا ال

 القطر، طعـ الحموػ، أو أسعار البيوت، كبلـ الناس في مجالسيـ وهللا ال معنى لو.

يو ِإَّل َاموا ] عف [ ))عف أبي ىريرة، َاؿ: َاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ما مف َـو يقوموف مف َمجمس َّل َيذكروَف هللَا ف
 مِِل جيفة حماٍر، وكاف عمييـ َحْسَرة ((

راقب جمسة يقوؿ لؾ ال يوجد خبر سار، ينيضوف مف المجمس وكأنيـ مشمولوف، لو أف ىذا المجمس ذكر هللا فيو 
وهللا ينيضوف إلى قياـ الميل ينيضوف إلى تبلوة القرآف، ينيضوف وىـ مستبشروف، ينيضوف وىـ متفائموف، 

 ضوف وكأف كوابيس أزيحت عف كواىميـ، الشر كابوس إف تحدثت عف المؤماء تعكر المجمس، إف تحد يني

ثت عف الظبلـ تعكر المجمس، ترػ كوابيس، تحدث عف أصحاب رسوؿ هللا، عف إخبلصيـ، عف صدقيـ، عف 
 حبيـ، عف تضحيتيـ.

هللا عز وجل، يوجد رجل أسمـ وبعد مرة كنا في نزىة، أف فبلف يدعو الناس ويكرميـ مف أجل أف تشدىـ إلى 
إسبلمو بقميل كاف ىناؾ غزوة فشارؾ فييا فانتصر أصحاب رسوؿ هللا فأعطوه الغنائـ، قاؿ: ما ىذه قالوا: غنائـ، 
قاؿ: غنائـ، أنا ما عمى ىذا أسممت، أنا أسممت عمى الذبح، في الغزوة الثانية قتل فذكروا ىذا لمنبي عميو الصبلة 

ىَو ىو، قالوا: ىَو ىو، فبكى النبي عميو الصبلة والسبلـ، أسمـ ليقتل في سبيل هللا ما أسمـ ليأخذ والسبلـ، فقاؿ: 
 الغنائـ.

اآلف تعمل إلنساف رجميف مف قصب، وتكرمو وتد، وتدعيو إلى وليمة حتى تشده إلى المسجد قميبًل، نحف 
لذيف حمموا، قاؿ: أوذيت با وما أوذؼ أحد محمولوف والصحابة حمموا اإلسبلـ، فرؽ كبير بيف الرعيل األوؿ ا

مثمي، وخفت با وما خاؼ أحد مثمي، ومضى عمي ثبلثوف ما يدخل جوفي إال ما يواريو إبط ببلؿ، ماذا ذقنا 
نحف، إذا كاف ربحو مميوف ربحيـ نصف مميوف يندب حظو يقوؿ لؾ السوؽ واقف، مسمـو ال يوجد عمل ويأكل 

، فيؤالء الصحابة الكراـ الذيف أكموا ورؽ الشجر في أعواـ القطيعة حينما قاطعوىـ ويشرب وكل شيء موفر عنده
 بني ىاشـ.
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ـْ ِعْنِدي َحتهى أَ  َِ ُعُد َم ََ اْبِف َعبهاٍس ُيْجِمُسِني َعَمى َسِريرِِه َفَقاَؿ: َأ َْ ََاَؿ: ُكْنُت َأ ْجَعَل َلَؾ َسْيًما ِمْف ))َعْف َأِبي َجْمَرَة 
ََْمتُ  ، ََاؿَ  َماِلي َفَأ ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ: ِإفه َوْفَد َعْبِداْلَقْيِس َلمها َأَتُوا النهِبيه َصمهى َّللاه ـه  : َمِف اْلَقْوـُ َأْو َمِف َمَعُو َشْيَرْيِف ُِ

ـِ َأْو ِباْلَوْفِد َغْيَر َخَزاَيا َوَّل َندَ  ََاَؿ: َمْرَحًبا ِباْلَقْو ََاُلوا: َرِبيَعُة،  اَمى، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنها َّل َنْسَتِطي َُ َأْف اْلَوْفُد، 
اِر ُمَضَر َفُمْرَنا ِبَأْمٍر َفْصٍل  ـِ َوَبْيَنَنا َوَبْيَنَؾ َىَذا اْلَحيُّ ِمْف ُكفه ْيِر اْلَحَرا ُنْخِبْر ِبِو َمْف َوَراَءَنا َوَنْدُخْل َنْأِتيَؾ ِإَّل ِفي الشه

 ِبِو اْلَجنهَة((

 اىد نخبر بو مف وراءنا، تعميـ العمـ قد تقرأ حديث طويل شاىده في كممتيف، فميبمغ الشاىد الغائب.ىذا الش

ـْ ِبَأْرَب ٍَ َوَنَياُىـْ   َعْف َأْرَب ٍَ ))فُمْرنا بأمٍر فصٍل، ُنخبر بو َمْف وراءنا، وندُخُل بو الجنة، َوَسَأُلوُه َعِف اْلْشِرَبِة َفَأَمَرُى
ـْ ِباإليَماِف  ََاَؿ: َشَياَدُة َأَمَرُى ـُ،  ُ َوَرُسوُلُو َأْعَم ََاُلوا َّللاه ََاَؿ َأَتْدُروَف َما اإليَماُف ِباَّللهِ َوْحَدُه  َأْف َّل ِإَلَو ِإَّل ِباَّللهِ َوْحَدُه 

ـُ َرَمَضاَف َوَأفْ  يَتاُء الزهَكاِة َوِصَيا الِة َواِ  ـُ الصه ََا ُ َوَأفه ُمَحمهًدا َرُسوُؿ َّللاهِ َواِ  ـْ َعْف  َّللاه ـِ اْلُخُمَس َوَنَياُى ُتْعُطوا ِمَف اْلَمْغَن
ََاَؿ: اْلُمَقيهِر، َوََاَؿ: اْحَفُظوُىفه وَ  بهاِء َوالنهِقيِر َواْلُمَزفهِت َوُربهَما  ـِ َوالدُّ ((َأْرَب ٍَ َعِف اْلَحْنَت ـْ  َأْخِبُروا ِبِيفه َمْف َوَراَءُك

وجيف، يعني ذكر وأنثى مكمفة بالطعاـ والشراب والطبخ، والخياطة، وىو الحقيقة أحيانًا اإلنساف يعيش مع زوجتو ز 
 مكمف بكسب الرزؽ ال يعامميا إال كزوجة فقط.

يوجد حقيقة أخواننا لماذا تجمس مع صديق حميـ ساعات طويمة دوف أف تشعر بالتعب وال بالممل؟ ألنو يوجد 
اؼ مشتركة، طموحات مشتركة اىتمامات مشتركة، تجاوب، يوجد تشابو، يوجد أفكار مشتركة، قيـ مشتركة، أىد

معاناة مشتركة، فكمما اتسعت المنطقة المشتركة بينؾ وبيف إنساف آخر كمما ازداد الحب، والوئاـ، االتصاؿ، إذا 
أنت بالعمل وزوجتؾ بالعمل المنزلي، ال تفيـ عميؾ وال تفيـ عمييا، ىي ليا اىتماماتيا وأنت لؾ اىتماماتؾ، إذ ما 

منطقة مشتركة مف العمـ الشرعي بينؾ وبينيا تبقى زوجة وتبقى أنت الزوج واليمـو رتيبة ومممة، وتعميقات أقمت 
 سخيفة والقضايا التي بيف كل زوجيف، ويغدو البيت ليس كجنة كما نتمنى أف يكوف، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ـْ ((  ))اْحَفُظوُىفه َوَأْخِبُروا ِبِيفه َمْف َوَراَءُك

ذؼ يمفت النظر أف أصحاب النبي عمييـ رضواف هللا ليف زوجات لكف زوجات أصحاب رسوؿ هللا كف فقييات وال
وكف عالمات، يعني امرأة مف أصحاب رسوؿ هللا مف الصحابيات في معركة أحد تنطمق إلى أرض المعركة تجد 

ما فعل رسوؿ هللا أىو حي، ثـ تجد أباىا قد قتل تقوؿ: ما فعل رسوؿ هللا أىو حي ؟ ثـ تجد أخاىا قد قتل تقوؿ 
ابنيا قد قتل، ثـ تجد زوجيا قد قتل، وتقوؿ ما فعل رسوؿ هللا، إلى أف رأتو بعينييا فقالت: يا رسوؿ هللا كل 
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:  مصيبة بعدؾ جمل، يوجد بيف رجاؿ المسمميف اليـو رجل يرقى إلى ىذه المرأة ؟ شعار الناس اليـو

 فػإنؾ أنت الطعاـ الكاسي          دع المكاـر َّل ترحل لبغيتيا و اَعد

إذا عنده دخل، وبيت، وزوجة، أوالد، ليس لو عبلقة بأؼ شيء، أما ترػ أباىا، و أخاىا، و زوجيا، و ابنيا قد 
 قتموا وتسأؿ عف رسوؿ هللا.

صحابية جميمة تقوؿ لزوجيا: اتقي هللا بنا نصبر عمى االجوع وال نصبر عمى الحراـ، اآلف بالعكس تضغط 
ضغط وتنتقـ إلى أف تؤمف ليا حاجتيا وىي تعمـ أنؾ أمنتو مف ماؿ حراـ، أكثر الزوجات يدفعوف أزواجيـ إلى وت

الماؿ الحراـ، نصبر عمى الجوع وال نصبر عمى الحراـ، ىذه صحابية، أنت ابذؿ جيد في تربية زوجتؾ عمميا، 
 سمعيا الحق، رغبيا بالحق، ذكرىا بالحق.

َِِني َأُبو ُبرْ  ـَ َأيَُّما َرُجٍل َكاَنْت ِعْنَدُه َوِليَدٌة فَ ))َحده ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ:  َعمهَمَيا َدَة َعْف َأِبيِو 
َجَيا َفَمُو َأْجَراِف َوَأيُّمَ  ـه َأْعَتَقَيا َوَتَزوه َبَيا َفَأْحَسَف َتْأِديَبَيا ُِ ا َرُجٍل ِمْف َأْىِل اْلِكَتاِب آَمَف ِبَنِبيِِّو َفَأْحَسَف َتْعِميَمَيا َوَأده

ى َحقه َمَواِليِو َوَحقه َربِِّو َفَمُو َأْجَراِف ((  َوآَمَف ِبي َفَمُو َأْجَراِف َوَأيَُّما َمْمُموٍؾ َأده

بنيو ثـ اآلف ال يوجد إماء ولكف ذكرت ىذا الحديث لزاوية معينة، أنو عمميا فأحسف تعميميا، رجل ليس مسمـ آمف 
آمف برسوؿ هللا لو أجراف إنساف يوجد عنده َأَمة عمميا وأحسف تعميميا، وأدبيا فأحسف تأديبيا ثـ أعتقيا وتزوجيا 
فمو أجراف، ىذا الحديث فيو إشارة إلى أف اإلماء المواتي يؤخذف أسيرات في الحرب ويضعف عند المسمميف ىذا 

ا وتزوجتيا، إف آمنوا فإخوانكـ، ليس كما تروؼ الكتب ما يفعمو ىو حاليف نقمتيا مف الكفر إلى اإليماف أعتقتي
 الناس في العصور العباسية بموضوع اإلماء.

َنَتْيِف َرجُ  ِْ : َّل َحَسَد ِإَّل ِفي ا ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ النهِبيُّ َصمهى َّللاه ََاَؿ:  ُ َماًَّل َفُسمِّ ))َعْبَد َّللاهِ ْبَف َمْسُعوٍد  َط َعَمى ٌل آَتاُه َّللاه
ُ اْلِحْكَمَة َفُيَو َيْقِضي ِبَيا َوُيَعمُِّمَيا "  َىَمَكِتِو ِفي اْلَحقِّ َوَرُجٌل آَتاُه َّللاه
ُ اْلَمْوِعدُ  ََاَؿ: َيُقوُلوَف ِإفه َأَبا ُىَرْيَرَة ُيْكُِِر اْلَحِديَث َوَّللاه ُ َعْنُو  ُمَياِجِريَف  َوَيُقوُلوَف َما ِلمْ "َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضي َّللاه

ْفُق ِباْلْسوَ  ـُ الصه فه ِإْخَوِتي ِمَف اْلُمَياِجِريَف َكاَف َيْشَغُمُي َِْل َأَحاِديِِِو َواِ  ُِوَف ِم فه ِإْخَوِتي ِمَف َواْلْنَصاِر َّل ُيَحدِّ اِؽ َواِ 
ـْ َوُكْنُت اْمَرًأ ِمْسِكيًنا َأْلَزـُ رَ  ـْ َعَمُل َأْمَواِلِي ـَ َعَمى ِمْلِء َبْطِني اْلْنَصاِر َكاَف َيْشَغُمُي ُ َعَمْيِو َوَسمه ُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

ـَ َيْوًما: َلْف َيْبسُ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ َِْوَبُو َحتهى َفَأْحُضُر ِحيَف َيِغيُبوَف َوَأِعي ِحيَف َيْنَسْوَف َوََاَؿ النهِبيُّ َصمهى َّللاه َط َأَحٌد ِمْنُك
َِْضَي َمَقاَلِتي َىِذهِ  ـه َيْجَمَعُو ِإَلى َصْدرِِه َفَيْنَسى ِمْف َمَقاَلِتي َشْيًئا َأَبًدا َفَبَسْطُت َنِمَرًة َلْيَس َعَميه َِْوٌب َغْيُرَىا َأ َحتهى  ُِ
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ـه َجَمْعُتَيا ِإَلى َصْدِري َفوَ الهِذي َبَعَُِو ِبالْ  ـَ َمَقاَلَتُو ُِ ُ َعَمْيِو َوَسمه َحقِّ َما َنِسيُت ِمْف َمَقاَلِتِو ِتْمَؾ َََضى النهِبيُّ َصمهى َّللاه
ـْ َشْيًئا َأَبًدا ) ِإفه الهِذيَف َيْكُتمُ  ُتُك ِْ َناِت ِإَلى َيْوِمي َىَذا َوَّللاهِ َلْوَّل آَيَتاِف ِفي ِكَتاِب َّللاهِ َما َحده وَف َما َأْنَزْلَنا ِمَف اْلَبيِّ

ـُ ( (( ِحي ََْوِلِو ) الره  َواْلُيَدى ( ِإَلى 

نا أبو ىريرة يتحدث عف نفسو لماذا أكثر الحديث عف رسوؿ هللا، ىو كاف مسكينًا وَقِبَل أف يعيش الكفاؼ سيد
 عمى أف يسمع وينقل، أخوانا الكراـ: ىذا الحديث موجو إلى أخواتنا المؤمنات:

ُ َعَمْيِو وَ  ـَ َفَقاَلْت: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َذَىَب الرَِّجاُؿ ِبَحِديَِِؾ ))َعْف َأِبي َسِعيٍد َجاَءِت اْمَرَأٌة ِإَلى َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َسمه
ـِ  ُ، َفَقاَؿ: اْجَتِمْعَف ِفي َيْو َكَذا َوَكَذا ِفي َمَكاِف َكَذا َوَكَذا َفاْجَعْل َلَنا ِمْف َنْفِسَؾ َيْوًما َنْأِتيَؾ ِفيِو ُتَعمُِّمَنا ِممها َعمهَمَؾ َّللاه

ََاَؿ: َما ِمْنُكفه اْمرَ َفاْجَتَمْعَف َفَأَتاىُ  ـه  ُِ ُ ـَ َفَعمهَمُيفه ِممها َعمهَمُو َّللاه ُ َعَمْيِو َوَسمه ـُ َبْيَف َيَدْيَيا فه َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َأٌة ُتَقدِّ
: يَ  ـه ِمْف َوَلِدَىا َِالًَِة ِإَّل َكاَف َلَيا ِحَجاًبا ِمَف النهاِر، َفَقاَلِت اْمَرَأٌة ِمْنُيفه َتْيِف ُِ ََاَؿ َفَأَعاَدْتَيا َمره َنْيِف  ِْ ا َرُسوَؿ َّللاهِ َأِو ا
َنْيِف (( ِْ َنْيِف َوا ِْ َنْيِف َوا ِْ  ََاَؿ: َوا

يعني باب الجنة مفتوح لكل أـ تربي ولديف مف أوالدىا، أخوانا الكراـ انقموا ىذا إلى زوجاتكـ أف كل أـ تربي  
ورًا أو إناثًا تربية صحيحة، تيذبيـ، تعمميـ، تعمميـ مبادغ الخير والحق ثبلثة مف أوالدىا، أو اثنيف منيـ ذك

 والكماؿ، إف ىذه األـ سيدخميا هللا الجنة والجنة أعظـ عطاء إليي، آخر حديث:

ـَ َوَنحْ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََِنا َماِلٌؾ َأَتْيَنا ِإَلى النهِبيِّ َصمهى َّللاه ََاَؿ: َحده ََْمَنا ِعْنَدُه ))َعْف َأِبي َِالَبَة  ُف َشَبَبٌة ُمَتَقاِرُبوَف َفَأ
ـَ َرِحيًما َرِفيًقا َفَممها َظفه َأنه  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََِد ِعْشِريَف َيْوًما َوَلْيَمًة َوَكاَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََِد اْشَتَيْيَنا َأْىَمَنا َأْو  ا 

 َدَنا َفَأْخَبْرَناه((اْشَتْقَنا َسَأَلَنا َعمهْف َتَرْكَنا َبعْ 

 يعني كاف عميو الصبلة والسبلـ رحيمًا بأصحابو وكاف واقعيًا.

ـْ َوَذَكَر َأْشَياَء َأْحَفُظَيا َأْو َّل أَ  ـْ َوُمُروُى ـْ َوَعمُِّموُى َِيُموا ِفيِي ـْ َفَأ ََاَؿ: اْرِجُعوا ِإَلى َأْىِميُك ْحَفُظَيا َوَصمُّوا َكَما ))
ـْ (( َرَأْيُتُموِني ُأَصمِّي ـْ َأْكَبُرُك ُك ـْ َوْلَيُؤمه ـْ َأَحُدُك ْف َلُك الُة َفْمُيَؤذِّ  َفِإَذا َحَضَرِت الصه

أحاديث ىذا الدرس كميا حوؿ التعميـ، أولى الناس بأف تعمميـ زوجتؾ، شريكة حياتؾ، التي عاشت معؾ عمى 
 نفسؾ يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: السراء والضراء وأوالدؾ وأخواتؾ وجيرانؾ، شركائؾ وزمبلئؾ، ىؤالء ىـ خاصة
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ََاَؿ: َسَأْلُت َأَبا َِْعَمَبَة اْلُخَشِنيه َفُقْمُت َيا َأَبا َِْعَمَبَة: َكْيَف َتقُ  ْعَباِنيُّ  ـْ ))عف َأُبو ُأَميهَة الشه وُؿ ِفي َىِذِه اآلَيِة ) َعَمْيُك
ََاَؿ: َأَما َوَّللاهِ َلَقْد َسَأْلَت َعْنَيا  ـْ (  ـَ َفَقاَؿ: َبِل اْئَتِمُروا َأْنُفَسُك ُ َعَمْيِو َوَسمه َخِبيًرا َسَأْلُت َعْنَيا َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

ا ُمَطاًعا َوَىًوى ُمتهَبًعا َوُدْنَيا ُمْؤََِرًة وَ  ْعَجاَب ُكلِّ ِذي َرْأٍي بِ ِباْلَمْعُروِؼ َوَتَناَىْوا َعِف اْلُمْنَكِر َحتهى ِإَذا َرَأْيَت ُشحًّ َرْأِيِو اِ 
ُل ََ  ِْ ْبُر ِفيِو ِم ْبِر الصه ـَ الصه ـْ َأيها ـه َفِإفه ِمْف َوَراِئُك ـْ َفَعَمْيَؾ َيْعِني ِبَنْفِسَؾ َوَدْع َعْنَؾ اْلَعَوا ْبٍض َعَمى اْلَجْمِر ِلْمَعاِمِل ِفيِي

َِْل َعَمِمِو َوَزاَدِني َغْيُرُه ََ  ُِْل َأْجِر َخْمِسيَف َرُجاًل َيْعَمُموَف ِم ََاَؿ َأْجُر َخْمِسيَف ِم ـْ  اَؿ َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َأْجُر َخْمِسيَف ِمْنُي
ـْ ((  ِمْنُك

أقرب الناس إليؾ الذيف يموذوف بؾ، الذيف تثق بيـ، الذيف تأمف جانبيـ الذيف ال تخاؼ منيـ، ىؤالء خاصة نفسؾ 
ىذه اآلية ؟ قاؿ لو: أعمـ  عمميـ، انقل ليـ ما سمعت مف دوف استعبلء طبعًا، قاؿ رجل: ىل تعرؼ تفسير

 وذكرىا لو، فقاؿ لو: ليس ىذا ىو المعنى، فقاؿ لو: ما المعنى، قاؿ لو: المعنى فوؽ مستواؾ.

أحب أف يعممو، حطمو، حجمو، صغره، ليس ىذا ىو التعميـ، التعميـ اليـو استمعنا إلى الموضوع الفبلني، 
تواضع تدخل إلى قمب اإلنساف كممة فييا استعبلء ىل استمعت ونقمت، ليس أنت عالـ، التواضع جميل وأنت بال

 تعمـ معنى ىذه اآلية، ال، قل لو المعنى مباشرًة.

ـْ َوَذَكَر َأْشَياَء َأْحَفُظَيا َأْو َّل أَ  ـْ َوُمُروُى ـْ َوَعمُِّموُى َِيُموا ِفيِي ـْ َفَأ ََاَؿ: اْرِجُعوا ِإَلى َأْىِميُك ْحَفُظَيا َوَصمُّوا َكَما )) 
الُة َفْمُيَؤذّ َرَأْيُتمُ   وِني ُأَصمِّي َفِإَذا َحَضَرِت الصه

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : حقيقة الحياء 027 - 077الدرس )

 15-09-1997لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

بلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ الحمد  رب العالميف، والص
أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

 وف أحسنو. الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبع

أحاديث كثيرة جدًا تتحدث عف الحياء: وكيف قورف باإليماف فإذا رفع أحدىما رفع اآلخر، مف عبلمة اإليماف 
الحياء، الحياء يدؿ عمى اإليماف، الحياء أف تستحي مف معصية، أف تستحي مف نقيصة، أف تستحي مف أكل 

  تبوح بسرؾ، ماؿ اآلخريف، أما الخجل ىو ال تستطيع أف تطالب بحقؾ أف ال

 أييا اإلخوة الكراـ مف أجمع األحاديث الشريفة في ىذا الموضوع قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

: اْسَتْحُيوا ِمْف َّللاهِ  ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ:  ََاَؿ:  ))َعْف َعْبِد َّللاهِ ْبِف َمْسُعوٍد  َُْمَنا: َيا َحقه اْلَحَياِء، 
ََاَؿ َلْيَس َذاَؾ، َوَلِكفه اَّلْسِتْحَياَء ِمْف َّللاهِ َحقه اْلحَ   ،ِ َياِء: َأْف َتْحَفَظ الرهْأَس َوَما َرُسوَؿ َّللاهِ، ِإنها َنْسَتْحِيي َواْلَحْمُد َّللِه

ْنَيا َفَمْف َفَعَل َذِلَؾ َفَقْد اْسَتْحَيا ِمْف  َوَعى، َواْلَبْطَف َوَما َحَوى، َوْلَتْذُكْر اْلَمْوَت َواْلِبَمى َوَمْف َأَرادَ  اآلِخَرَة َتَرَؾ ِزيَنَة الدُّ
 َّللاهِ َحقه اْلَحَياِء((

 اْسَتْحُيوا ِمْف َّللاَِّ َحقَّ اْلَحَياِء : 

مف استحيا مف هللا حق الحياء فميحفع الرأس وما وعى، وليحفع البطف وماحوػ، وليذكر الموتى والببل، ومف أراد 
آلخرة ترؾ زينة الحياة الدنيا، فمف فعل ذلؾ فقد استحيا مف هللا حق الحياة، وردت كممة حق في عدة آيات مف ا

 القرآف

ـْ ُمْسِمُموَف )  (﴾002﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َحقه ُتَقاِتِو َوََّل َتُموُتفه ِإَّله َوَأْنُت

 )سورة آؿ عمراف( 
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ء: حق تقاتو أف تطيعو فبل تعصيو، وأف تشكره فبل تكفره، وأف تذكره فبل تنساه، اإلنساف يستحي مف قاؿ العمما
هللا، لكف قد يستحي مف هللا، ليس الحياء الحق الذؼ أراده النبي عميو الصبلة والسبلـ، استحي مف هللا حق 

عى، في ىذا الرأس عيناف، فمف أطمقيما الحياء، قيل: وما حق الحياء يا رسوؿ هللا ؟ قاؿ: أف تحفع الرأس وما و 
ليتعرؼ عمى آيات هللا في اآلفاؽ وفي النفس فقد استعمميما وفق ما أراد هللا عز وجل، أما إذا أطمق العينيف في 

 العورات ونظر إلى ما حـر هللا، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

 ))"مف مِل عينيو مف الحراـ مِله هللا مف جمر جينـ(( 

 الصبلة والسبلـ :وقاؿ عميو 

 ))النظرة سيـ مسمـو مف سياـ إبميس(( 

وغض البصر مدرسة، واإلنساف يؤخذ مف نقطتيف: مف نقطة النساء، ونقطة الماؿ، فإذا حصنت نفسؾ مف النساء 
بغض البصر، ومف الماؿ بالعفة، فقد استطعت أف تنجو مف اؼ فساد، فاستحي مف هللا حق الحياء، فميحفع 

ىذه العيف ينبغي أف تبكي مف خشية هللا، ينبغي أف تحرس في سبيل هللا، ينبغي أف تنظر إلى  الرأس وما وعى،
آالء هللا، ينبغي أف تكوف نافذة لؾ إلى الكوف، إلى مخموقات هللا، أما إذا استخدمتيا في المعصية ، مالو ىواية 

يف أو ثبلث مرات يمؤل عينيو مف في الصيف بيتو في المزة ينتقل إلى الصالحية ليتجوؿ في ىذا الطريق مرت
الحسناوات وال يفعل شيء بعد حيف أصيب بمرض نادر اسمو " ارتخاء الجفوف" ال يستطيع أف يرػ إال ليمسؾ 
الجفف بيده ويرفعو، هللا عز وجل يجعل العقاب مف جنس الذنب، ليعرؼ اإلنساف أف ىذا جزاء الذنب الذؼ اقترفو 

ما أصاب مف مصيبة إال في الكتاب، ومف يؤمف با ييدؼ قمبو، إذا آمف أف  هللا عز وجل قاؿ: مف يؤمف با
هللا ال يفعل بعذابنا إف شكرنا أو آمنا ييدؼ قمبو إلى سر المصيبة إما أف يمقي في روعو أف ىذه المصيبة مف 

ما أف تأتي المصيبة متناسبة مع الذنب، فمف أطمق بصره في الحراـ ال يدرؼ ماذا س يكوف في عينيو أجل كذا وا 
في المستقبل، العبرة ليس في شباب اإلنساف بل في خريف العمر، وخريف العمر متعمق بشباب اإلنساف، كيف 
أمضيت ىذا الشباب ؟ كيف استعممت الجوارح ؟ فأف تستحي مف هللا حق الحياء أؼ أف تحفع الرأس وما وعى، 

س أذناف ينبغي أف ال تستمع بيما إال إلى الحق ال في الرأس عيناف، يجب أف تغضيما عف محاـر هللا، في الرأ
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إلى الكذب وال إلى الغيبة ، وال إلى الفجور وال إلى البيتاف وال إلى القصص المكشوفة، وال إلى المزاح الرخيص، 
ىذه اإلذف ينبغي أف تستمع بيا إلى الحق، في الرأس فـ ولساف ، أو نؤاخذ بما نقوؿ ؟ قاؿ: ويحؾ يا معاذ وىل 

الناس في النار عمى مناخرىـ إال حصائد ألسنتيـ ! إذا إنساف ضبط عينو وضبط أذنو وضبط لسانو، قطع  يكب
ذا ضبط أذنو مف أف يستمع إلى ما يرضي هللا مف  مرحمة كبيرة جدًا إذا ضبط عينو مف أف تمؤل مف الحراـ، وا 

ينطق إال بالحق، ال يستقيـ إيماف عبد غناء أو غيبة أو نميمة أو فاحشة أو ما شاكل ذلؾ،وضبط لسانو بحيث ال 
حتى يستقيـ قمبو وال يستقيـ قمبو حتى يستقيـ لسانو، فضبط المساف شيء مف الديف وضبط العيف وضبط األذف، 
الخواطر: الدماغ ويوجد بو خياالت وتصورات ، فمف استعاذ با مف الشيطاف الرجيـ مف كل خاطر ووسواس 

د استحيا مف هللا حق الحياء،حفع سمعو وبصره ولسانو وتفكيره، حديث جامع وفكر ال يرضي هللا عز وجل فق
مانع " فميحفع الرأس وما وعى، وليحفع البطف وما حوػ " ماذا يدخل إلى ىذا البطف ؟ أيدخل طعاـ اشتريتو 
 بماؿ حراـ ؟ ما معنى قوؿ النبي الكريـ: "ياسعد أطب مطعمؾ تكف مستجاب الدعوة " لعمؾ تفيـ مف أطب
مطعمؾ أف يكوف الطعاـ طيبًا ؟ ال أف يكوف الطعاـ قد اشتريتو بماؿ حبلؿ، والماؿ الحبلؿ ىو الماؿ الذؼ 
اكتسبتو مف طريق مشروع، سميـ مف الغش والكذب واالحتياؿ واالحتكار واالستغبلؿ وال ضغط وال إيياـ وال شراء 

 بلة والسبلـ:مف بائع مضطر، إذا كاف شرائؾ وبيعؾ حبلاَل كما قاؿ عميو الص

ذا اشتروا  ذا أؤتمنوا لـ يخونوا، وا  ذا وعدوا لـ يخمفوا،وا  "إف أطيب الكسب كسب التجار الذيف:إذا حّدثوا لـ يكذبوا، وا 
ذا كاف عمييـ لـ ينقذوا " حديث جامع مانع، ىذا الرأس،  ذا كاف ليـ لـ يعسروا،وا  لـ يذموا، و إذا باعوا لـ يطروا، وا 

ذا طيرت عينؾ مف النظر دماغ، عيناف، أذناف، لسا ف، فإذا طيرت دماغؾ مف الخواطر الشيطانية والوساوس، وا 
ذا طيرت لسانؾ مف معاصي  ذا طيرت أذنؾ مف أف تستمع إلى ما ال يرضي هللا عز وجل، وا  بيا لمحراـ، وا 
ذا طيرت الدماغ  والعيف المساف وما أكثرىا مف غيبة ونميمة وفحش وافتراء وسخرية وتقميد ومحاكاة وكذب وا 

 واألذف والمساف فقد ضمنت القسـ األعمى.

أما البطف: ورد في كتب الفقو أف ىناؾ أشياء تسقط العدالة إنساف لو صفتاف: صفة الضبط، وصفة العدالة، 
الضبط صفة عقمية، والعدالة صفة نفسية، فالمؤمف ضبٌط عدٌؿ العدالة تسقط متى؟" مف عامل الناس فمـ 

ـ،ووعدىـ فمـ يخمفيـ،فيو مف مف كممت مروءئو،وظيرت عدالتو،ووجبت أخوتو، يظمميـ،وحدثيـ فمـ يكذبي
وحرمت غيبتو" فإذا كذب اإلنساف سقطت عدالتو، وال تقبل شيادتو، إذا ظمـ سقطت عدالتو، وال تقبل شيادتو، إذا 

فيمكف أف تأتي وعد وأخمف سقطت عدالتو، وال تقبل شيادتو، إال أف ىناؾ أشياء ال تسقط العدالة ولكف تجرحيا 
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بإبريق بّمور وتأتي بمطرقة تجعمو ضحيًا ىذا سقوط العدالة، وقد تأتي بإبريق فيصاب بشعر أصبح نخبًا ثانيًا، 
كاف ثمنو ألف أصبح ثمنو خمسة، لكف لـ يكسر نيائيًا يستعمل استعماؿ خفيف ىذا جرحت عدالتو، ويجرح 

في الطريق، ويجرح العدالة أف تسير عارؼ القدميف، يجرح العدالة أف تأكل في الطريق، يجرح العدالة أف تبوؿ 
العالة أف تتنزه في الطرقات، يجرح العدالة أف تتحدث عف النساء، يجرح العدالة أف تطفف بتمرة، يجرح العدالة أف 
رح تأكل لقمة مف حراـ،كـ الكيمو ؟ وال تنوؼ الشراء ذقت المبف دوف أف تنوؼ شراء المبف ىذه لقمة مف حراـ، يج
العدالة أف تطمق لفرسؾ العناف، يجرح العدالة أف تقود برذونًا،)حيواف مخيف أو كمب متوحش( يجرح العدالة أف 
يعمو صوتؾ في البيت، ىذه تجرح العدالة فاستحي مف هللا حق الحياء، قاؿ: وما حق الحياء ؟ قاؿ: أف تحفع 

يد والده حي يرزؽ فدخل والده قاؿ لي: أنا عمرؼ الرأس وما يعموه، وأف تحفع البطف وما حوػ، لي صديق في الع
ست وتسعوف عامًا وأجريت قبل يوميف تحميبًل شامبًل فمـ يكف في جسمي شيء غير طبيعي ثـ أقسـ ىذا الرجل 
أنو لـ يأكل في حياتو درىـ واحد حراـ، وال يعرؼ الحراـ، إذًا هللا عز وجل حفظو أف "تحفع البطف وما حوػ، أف 

ًا أؼ أف ال تكسب حرامًا أؼ أف ال تستخدـ طريقة لكسب الماؿ غير صحيحة، فإذا كاف أحدىـ ال تأكل حرام
تجارتو أساسيا الغش والتزوير والكذب واأليماف الكاذبة واف يأتي ببضاعة مف مصدر ليا غبلؼ أو ماركة مف 

حاشية بالمكواة فقط ىذا مصدر آخر، قماش تايواني عميو حاشية ميد إف فرانس، غالي الثمف جدًا ووضعت ىذه ال
 غش، فالربح أصبح مااًل حرامًا، معنى األكل أصبح خبيثًا ، معناه الدعاء غير مستجاب شيء كبير جدًا.

لذلؾ لماذا المرأة إذا صمت خمسيا، وصامت شيرىا، وأطاعت زوجيا، وحفظت نفسيا، دخمت جنة ربيا ؟ فالمرأة  
ة في البيع والشراء، أحدىا الحمف الكاذب، اليميف الفاجرة منفقة دينيا سيبًل أما الرجل أكثر مف مائتيف معصي

سبلمي، ال نربح كمفتيا أكثر، كبلـ كذب غير  لمسمعة منحقة لمبرؽ، يحمفوف باألمانة، وهللا وكيمؾ وديني وا 
صحيح، يا أخي بالصبلة ال أشعر بشيء ألف طريقؾ مسدود، ال تشعر بشيء، ألف أيمانؾ كاذبة، شيء آخر 

تثني عمى ىذه البضاعة بما ليس فييا أفضل نوع أحسف مف ىذا ال تجد، حتى أنا أرتدؼ منو فإذا أردت تطرؼ و 
أنت أف تروج القماش وفصمت منو بنطااًل ىل يعني أف القماش جيد ؟ جاء دالؿ يريد بيع بيت البيت شمالي 

ؿ اطمأنوا الجماعة، إذًا فالبيت قبمي، والزبوف راىف قاؿ ليـ: أريد صبلة العشاء فأخذ السجادة ليصمي باتجاه الشما
 كل النوافذ ىكذا، فاشتروه فاكتشفوا باليـو الثاني أف البيت شمالي، الغش متفشي تنعدـ بو البركة والربح والسرور،

"وليحفع البطف وما حوػ وليذكر الموتى والبمى" فالموت يسبب الردع،اإلنساف الغبي يعيد الماضي ويعيد نفسو،  
، واإلنساف األقل ذكاء يعيش حاضره، واإلنساف قاؿ: أليى ب ني تغمب عف كل مكرمة قصيدة قاليا عمر ابف كمثـو
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الذكي يعيش مستقبمو، يا ترػ ما أخطر حدث في حياة اإلنساف ؟ الموت مصير كل حي ىل يستطيع أحد مف 
ـ، بيتو متوازف، أكمو الحاضريف أف يقوؿ أنا لف أموت ؟ لي صديق وأخ مدرس، ذكي، رشيق، ونحيل الجسـ وقوا 

قميل، حركتو كثيرة، ال يحمل ىـ، ال يدخف، جمس بمجمس مع أصدقائو قاؿ ليـ: أنا موتي بعيد جدًا سألوه لماذا ؟ 
قاؿ ألف طعامي قميل، فأنا أمشي ورياضي وال أدخف وال أحمل ىمـو إطبلقًا، ىذا الكبلـ قالو يـو السبت مساًء في 

وهللا الذؼ ال إلو إال ىو فالغبي يعيش الماضي ، األقل ذكاء يعيش الحاضر، السبت القادـ كاف تحت األرض، 
الذكي العاقل يعيش المستقبل، ما أخطر حدث في ىذا المستقبل ؟ الموت: الذؼ ينقمؾ مف المالكي عمى باب 
يفة صغير، مف بيت ثمنو مائة وخمسوف مميوف إلى حفرة ليا باب صغير ليا حفر عمى الجرذاف ممكف، نقمة مخ
جدًا ىذا واقع،إقرأوا النعوات كميا وسيشيع إلى مثواه األخير، ما المثوػ الحالي الذؼ ىو بيتؾ فميما اعتنيت 
بالبيت وزينتو وزخرفتو ووسعتو وميما جعمتو مطبًل عمى منظر جميل وىيأت لو التكييف والتدفئة واألثاث الفاخر، 

عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: "أكثروا ذكر ىذه المذات،مفرؽ فيو مثوػ مؤقت." وليذكروا الموتى والببل " النبي 
األحباب مشتت الجماعات عش ما شئت فإنؾ ميت وأحبب مف شئت فإنؾ مفارؽ واعمل ما شئت فإنؾ مجزؼ بو 
"ىذا الحديث يا إخواف مف أصوؿ األحاديث:"أف تحفع الرأس وما وعى والبطف وما حوػ وأف تذكر الموت والببل 

بط سمعؾ ولسانؾ ودماغؾ وأف تضبط طعامؾ مف حبلؿ وأف تذكر الموت والبمى كل يـو فإذا "اضمف لي أف تض
يقيف والشيداء والصالحيف، فإذا أنت في  أنت عمى المنيج المستقيـ، عمى الصراط المستقيـ، فإذا أنت مع الصدِّ

ذا  ذا أنت في ثقة، وا  ذا أنت في أمف وأنت في سرور، وا  ذا أنت في بحبوحة،وا  أنت في سعادة،الرأس جنة، وا 
وماوعى،والبطف وما حوػ وأف تذكر الموت والببل، أضبط لسانؾ وسمعؾ، وبصرؾ، أما مف أغنية ألخرػ، ومف 
قصة لقصة، ومف فقش لفقش، والنظر مف عورة لعورة، وىي مثل أختي نوىي مثل عمتي، نحف التوجد بيننا 

صغاء لبلغاني، التكمفة، وأىمية محمية، ىل ىي آية أـ حديث ؟ ال آية وال  حديث، ولكف إذا كاف إطبلؽ البصر، وا 
وكذب، وغيبة، ونميمة، ودخل مشبوه تجسد بطعاـ حراـ، قاؿ لو:" عظني والتطل قاؿ: قل آمنت با ثـ استقـ، 

 قاؿ أريد أخف مف ذلؾ قاؿ إذًا فاستعد لمببلء "ىذا الكبلـ مفيد ومختصر.

ت وذكرنا الموت والببل فقد استحيينا مف هللا حق الحياء. والحمد  فإذا حفظنا الرأس وما وعت وبطوننا وما حو 
 رب العالميف. 
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بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ 
ا، وصمى هللا عمى سيدنا دمحم النبي أعطنا وال تحرمنا،أكرمنا وال تينا، آثرنا وال تؤثر عمينا، أرضنا و ارَض عن

 األمي وعمى آلو وصحبو وسمـ

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : اغتنـ خمسا َبل خمس 027 - 078الدرس )

 02-08-1998لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا  رب العالميف ، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الحمد
إنؾ أنت العميـ الحكيـ ، الميـ عممنا ما ينفعنا و انفعنا بما عممتنا و زدنا عممًا و أرنا الحق حقًا و ارزقنا إتباعو ، 

واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ، و أدخمنا برحمتؾ في عبادؾ و أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو 
 الصالحيف .

 أييا األخوة المؤمنوف :

دروس العمـ يمكف أف تتجو اتجاىيف ، االتجاه األوؿ أف تتجو إلى تقرير الحقائق الموضوعية ، ىذه الدروس 
تحدث قناعًة في اإلنساف والقناعة في اإلنساف  يغمب عمييا الطابع العممي إنيا تخاطب العقل ، إنيا تستيدؼ أف
 أساس حركتو ، أساس استقامتو ، أساس ارتباطو ىذه دروس العمـ .

ىناؾ دروس أخرػ تتجو إلى إحداث موقف ، ال إلى إحداث قناعة القناعة حاصمة ، ولكف اإلرادة ضعيفة ، 
حداث موقف ىذه الدروس تت جو في األعـ األغمب إلى القمب ىناؾ دروس الدروس التي تتجو إلى تقوية اإلرادة وا 

تتجو إلى العقل إلحداث قناعة وىناؾ دروس تتجو إلى القمب إلحداث موقف ، الدروس التي تخاطب العاطفة 
وتتجو إلى القمب نحف في أمس الحاجة إلييا ، والدروس التي تتجو إلى العقل وتخاطبو ، وتعالج موضوعات 

ا ولكف كل مف ىذه الدروس ال يغني عف اآلخر ، إف كل منيا كالممح في الطعاـ دقيقة نحف في أمس الحاجة إليي
 إذا زاد عف حده انقمب إلى ضده .

أنا أشعر مف حيف إلى آخر أننا بحاجة إلى دروس تتجو إلى القمب تتجو ال إلى إحداث قناعة ، القناعة متوافرة ، 
تأخذ حقائق الديف موقف الجد ، بل إلى أف تترجـ بل إلى إحداث موقف بل إلى تقوية اإلرادة ، بل إلى أف 

قناعاتؾ إلى مواقف ، إلى سموؾ ، إلى واقع ، أردت أف أجعل محور ىذا الدرس حديثًا شريفًا صحيحًا رواه الحاكـ 
وقاؿ صحيح ورواه أكثر مف محدث وقيل إنو حسف في إسناده وفي متنو فالحديث معروؼ عندؾ جميعًا وقد 

ء والمدرسيف عشرات بل مئات المرات ، لكنكـ ألفتـ أنني حينما أجعل الحديث محور الدرس سمعتموه مف الخطبا
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 نحممو ونغوص في أعماقو ، وحينما نذكره مرًة واحدة كشاىد نمر عميو كما يقاؿ مر الكراـ .

 حديث اليـو :

ـ مف المواعع ، كيف قاؿ عميو الصبلة والسبلـ لرجل وىو يعظو ، الموعظة تتجو إلى القمب ، وقد يسخر بعضي
 يسخر مف موعظة وهللا جل في عبله يقوؿ : 

ََْوًَّل َبِميغًا ) ـْ  ـْ ِفي َأْنُفِسِي ـْ َوَُْل َلُي  (﴾63﴿َوِعْظُي

 ] سورة النساء [

 كيف نسخر مف دروس الموعظة وهللا جل في عبله يقوؿ :

ـْ ِعْبَرٌة ِْلُوِلي اْْلَْلَباِب َما َكا  َف َحِديًِا ُيْفَتَرى﴾﴿َلَقْد َكاَف ِفي َََصِصِي

 ] سورة يوسف [

 الحديث الذؼ روؼ عف ابف عباس رضي هللا عنيما أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لرجل يعظو : 

 )) اغتنـ خمسًا َبل خمس ، شبابؾ((

ب إال أكثركـ مف الشباب ، ولكنكـ وهللا وأنا ال أحنث بيذا اليميف ال تعرفوف قيمة الشباب وال يعرؼ قيمة الشبا
الشيوخ ، إال الكيوؿ ترػ الشاب خالي اليـ مف آالؼ الموضوعات ، انظر إلى حياة الشيخ يعنيو ضغطو ويعنيو 

و دماغو ، ويعنيو آالـ في دسامات قمبو، وتعنيو مرارتو وبحصتيا وكميتاه وضعفيما ، ويعنيو قمبو ، ويعني
ي مجموعة كبيرة جدًا مف اليمـو ، الشاب مرتاح ، تارًة يبحث عف تحميل ، وتارًة يبحث عف طبيب ، يعنمفاصمو

منيا ، ىل يخطر عمى قمب الشاب في السنة مرًة أف في قمبو خمبًل ؟ إطبلقًا فيذا العمر الفارغ مف اليـ ، الفارغ 
مف الضعف ، الفارغ مف المقمقات ، أال ينبغي أف يستغل في طاعة هللا ، في معرفة هللا ، في حفع كبلـ هللا ، 

 عوة إلى هللا ، في حضور مجالس العمـ ، في التزود بالعمـ ، في نشر العمـ ، في مبلزمة أىل الحق .في الد

قمت لكـ قبل كل شيء وهللا الذؼ ال إلو إال ىو ال يعرؼ قيمة الشباب إال الشيوخ ، إال مف تجاوز سنو األربعيف ، 
الـ في المفاصل وازدياد حمض األسيد ، آالـ ، وىمـو ومقمقات ، وتحاليل ، وأطباء ، وسير ، وشكوػ ، وآ
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الكولستروؿ ، شحـو ، مف طبيب إلى طبيب مف مصور إلى مصور ، ترػ الشاب ال يخطر في بالو شيء 
 كالحصاف ، فالنبي العدناف عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ :

 ))اغتنـ خمسًا َبل خمس((

اإلرادة القوية ، سف البطولة ، أال تغاروف مف اغتنـ ىذا السف ، سف العطاء ، سف البناء ، سف االندفاع ، سف 
سيدنا أسامة بف زيد سبعة عشر عامًا عينو النبي قائدًا لجيش فييـ أبو بكر ، وفييـ عمر وعثماف ، وعمي ، ىذا 
الشباب ، اإلسبلـ يعتز بالشباب وقد أقوؿ لكـ يعني ال تبنى نيضة أمة إال عمى الشباب وال ينتشر ىذا الديف إال 

دؼ الشباب ، وال يرجى ليذه األمة أف تعود إلى سابق عيدىا مف قيادة األمـ إال الشباب ، طاقة ، اندفاع عمى أي
، فراغ ، صفاء ، قيـ، مبادغ لو نظرت إلى إنساف تقدمت بو السف انكفأ عمى نفسو ، ىمومو كميا ذاتية ، يعني 

، وتأميف حاجات أسرتو ، والتوفيق بيف  أصبحت ىمومو أكثرىا في صحتو ، وبعضيا في أوالده وزوجات أوالده
 دخمو وبيف مصارفو ، لكف الشباب ال يفكر في ىذه الموضوعات ، فالنبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ :

 )) اغتنـ خمسًا َبل خمس((

د وهللا أييا األخوة أنا أقوؿ لو أف إنسانًا جاءني وأنا شاب في أوؿ انطبلقة الشباب وأعطاني كل خبرتو التي تزي
عف خمسيف عامًا في طريق اإليمػاف وهللا لػػو قدمت لو روحؾ لكاف ىذا قميل ، قدـ لؾ خبرات خمسيف عامًا 
بكممات معدودات، افعل وال تفعل ، إياؾ أف تفعل كذا ، الـز كذا ، داـو عمى كذا ، احفع بصرؾ ، احفع قمبؾ 

مع هللا وال تبالي ، كف مع هللا ترػ هللا معؾ ، احفع أمر ربؾ ، استقـ وال تخف ، أقـ أمر هللا وال تعجز ، كف 
يعني إذا هللا عز وجل أكـر شاب برجل يقدـ لو خبراتو في اإليماف ، خبراتو مع هللا خبراتو في طريق الحق ، 
خبراتو في الدنيا المحفوفة بالشيوات والمنزلقات والمػكاره ينبغي أف تستجيب ىذا ىو سػر التعميـ ، لو أف اإلنساف 

يتعمـ إال بتجربتو الشخصية لما كاف ىناؾ جدوػ مف التعميـ ، لماذا نعطي أبناءنا في المدارس خبرات األجياؿ ال 
السابقة ؟ أنتـ ال تصدقوف أف الذؼ وصمت إليو اإلنسانية في عشريف قرنًا يتعممو الطبلب في الصف التاسع ، 

مائة عاـ خرج عالـ بقانوف ، عالـ مف فمتات يقوؿ لؾ : قانوف أرخميدس ، قانوف السقوط ، قانوف كذا ، كل 
 العمماء وكشف شيء درسو في كتاب نصف صفحة .
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لماذا التعميـ ؟ التعميـ يقدـ لمجيل خبرات األجياؿ السابقة ، طبعًا في الرياضيات ، العمـو ، الفيزياء ، الكيمياء ، 
الؼ أىل الحق كل خبراتيـ مع هللا صبوىا لكف نحف في التعميـ الديني خبرات آالؼ العمماء ، آالؼ الدعاة ، آ

في كتب ، فحينما تدرس كتابًا ، حينما تقرأ حديثًا حينما تطمع عمى تفسير ، حينما تجمس مجمس عمـ ، ماذا تأخذ 
أنت ؟ تأخذ خبرات بعضيا فوؽ بعض ، فمذلؾ أييا الشباب اغتنموا شبابكـ طاقة تحتاج إلى توجيو ، الشباب 

إال إلى مقود فإذا افتقر إلى المقود دمر صاحبو ، لو انطمقت سيارة ببل سائق والمحرؾ محرؾ جديد ال يحتاج 
ممتاز ألست موقنًا أف دمار ىذه السيارة مائة في المائة والشاب حينما يندفع يستجيب إلى شيواتو ، لشيوة بطنو ، 

 نسى ربو ، إنما يدمر نفسو .لشيوة فرجو ، يستجيب إلى شيواتو االجتماعية ، يعيش لحظتو وينسى آخرتو ، وي

أخطر ما في ىذا الحديث أف الشباب ال يدـو ، يعني الشباب ينسى أف الشباب مؤقت يظف أنو دائمًا نشيط ، 
دائمًا فارغ اليـ ، فارغ الباؿ ، دائمًا مندفع ، دائمًا يقفز قفزًا عمى الدرج ، قد يأتي يـو درجًة درجة ، وقد يأتي يـو 

و مرتفع ، وقد يأتي يـو يحتاج إلى مف يعينو لمصعود ػ يحتاج إلى عكاز ػ فأخطر ما في يباع البيت بسبب أن
الموضوع الشباب ال يدـو ، فإذا كاف ال يدـو كيف تستغمو ؟ بقيل وقاؿ ، في لعب ، في حركات عشوائية ، في 

 نشاط سخيف ، في الغيبة ، في مزاح رخيص ، في نزىات فارغة ، في نشاط سخيف 

 نـ خمسًا َبل خمس (()) " اغت

 كبلـ النبي عميو الصبلة والسبلـ . 

 هللا عز وجل قاؿ : 

ـْ ِمَف اْْلَْرِض َنَباتًا ) ُ َأْنَبَتُك  (﴾07﴿َوَّللاه

 ] سورة نوح [

ة ، وىكذا اإلنساف ، مف ىو والنبات شاىد ، انظر إلى البرعـ ، زىر ، ورؽ ، ثمر ، اصفرار ذبوؿ ، حطب
صل بعقمو إلى ما سيكوف ، مف ىو الطالب المتفوؽ ؟ ىو الذؼ يتخيل الفحص طوؿ ؟ البطل ىو الذؼ يالبطل

العاـ الدراسي ، الفحص ماثل أمامو طواؿ العاـ الدراسي ، مف ىو الذكي ؟ ىو الذؼ يعد كل العدة لساعة لقاء 
عقوا ، هللا عز وجل ، يعد العدة لساعة لكي ال يصعق فييا ، لئبل يصيح صيحة لو سمعيا أىل األرض لص



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1304 

 يصيح الكافر صيحًة عند الموت لو سمعيا أىل الدنيا لصعقوا .

مركز الثقل في ىذا الحديث كل شيء ال يدـو كأنو انقضى ، اركب سيارة الوقت محدود ميما طاؿ السفر نجد 
في المحطة األخيرة تفضل وانزؿ ، وأنت راكب مركبة رجل قطع نصف الطريق ، ربع الطريق أربعة أخماس 

، يوجد محطة أخيرة ، فأوؿ نقطة في ىذا الدرس الشباب ال يدـو ، وما داـ الشباب ال يدـو كيف نستغل  الطريق
ىذه الفترة المتألقة مف حياة اإلنساف ؟ لماذا ال تحفع القرآف ؟ العمـ في الصغر كالنقش عمى الحجر ، والعمـ في 

حفع وقد بمغ بو سنو درجًة عاشرًة فمينصح الشباب أف الكبر كالكتابة عمى الماء يعني إذا اإلنساف ما أتيح لو أف ي
يحفظوا ، ىذا الوقت ىو أنت ، الوقت ىو أنت ىذه الكممة ما رأيت كممًة أبمغ منيا ، اإلنساف بضعة أياـ كمما 
انقضى يـو انقضى بضع منو ، مامف يـو ينشق فجره إال وينادؼ يا بف آدـ أنا خمق جديد وعمى عممؾ شييد 

ف ال أعود إلى يـو القيامة ال تنسى أف اإلنساف يـو القيامة ولو كاف مؤمنًا ، لو دخل الجنة ال يندـ فتزود مني فإ
 إال عمى ساعٍة مضت لـ يذكر هللا فييا .

قرأت مرة كممة ، لو أف الدنيا كميا بيد إنساف وجاءه الموت ودفعيا كميا مف أجل أف يمد في أجمو ساعة واحدة 
 ز وجل لما استطاع ، قاؿ تعالى : ليصمي بيا ركعتيف  ع

 (﴾49﴿َفاَل َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َوََّل َيْسَتْقِدُموَف )

 ] سورة يونس [

أحد العمماء مر بمقيى رأػ فيو أناسًا يمعبوف بالنرد ، فتنيد وقاؿ يا سبحاف هللا لو أف الوقت يشترػ مف ىؤالء 
يف ساعة ، طموحو أف يحفع القرآف أف يػقرأ الكتػاب الفبلني ، الشتريتو منيـ ، ترػ المؤمف يقوؿ ياريت اليـو خمس

يحػظر ىذا المجمس يتابع ىذا الموضوع يتعمـ تجويد ، يتعمـ فقو ، يتعمـ أصوؿ الفقو ، يتعمـ تاريخ التشريع يعرؼ 
لؾ لو أف  كيف يكوف داعية ، يتعمـ الخطابة ، يتعمـ كيف يكوف إنسانًا منيرًا لآلخريف وعنده مشاغل بيتية يقوؿ

النيار خمسيف ساعة ، وترػ أشخاص يقتموف الوقت قتبًل ، يمضوف أوقاتيـ في موضوعات سخيفة لذلؾ قاؿ 
 عميو الصبلة والسبلـ :

 )) اغتنـ خمسًا َبل خمس شبابؾ َبل ىرمؾ((
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الشيخوخة ليا أحكاـ ، مرة كنت عند طبيب يقوؿ لمريض أمامي ال يوجد بؾ شيء ولكف ىذه أعراض سنؾ ، 
كممة بميغة ليس ىناؾ وضع خطير ولكف ما تشكو منو أعراض طبيعية لمشيخوخة ، ىذه أمراض الشيخوخة ، 
ترػ في التخطيط صار ضعف ، ارتفع الضغط ألنو بالخمسيف مف عمره ثبلثة عشر ، تسعة بالستيف ، كل سف 

 و في طاعة هللا .لو ضغط معيف فالشيخوخة قادمة ال محالة ، ماذا أفعل في الشباب ؟ يجب أف أستغم
بالمناسبة ىذه كممة أقوليا لكـ دائمًا : مف كاف في شبابو مع هللا عز وجل ، يعني أنا أرجح ال أجـز في األعـ  

، أىل العمـ والفضل في سف التسعيف األغمب أف هللا سبحانو وتعالى يييئ لو شيخوخًة متألقة ، وهللا أرػ أناسًا مف
حدثنا أخ مف إخواننا الدعاة إلى هللا والده تقدمت بو السف عاش مائة وخمسة  خمسة وتسعيف ، بالمائة وعشرة ،

عشر قاؿ لي: وهللا أنا في أؼ مسألة ال أذكر ما رأؼ اإلماـ الشافعي فإذا سألت والدؼ يقوؿ لي يا بني الشافعي 
، ه مائة وخمسة عشر عاماً نية وعمر يقوؿ كذا وأبو حنيفة يقوؿ كذا ، وقرأ ىذا في الكتاب الفبلني في الصفحة الفبل

 مف عاش تقيًا عاش قويًا ، هللا يمتعو في صحتو بسمعو ببصره ، بذاكرتو ، بمكانتو ، قاؿ تعالى :

ْرُه ُنَنكِّْسُو ِفي اْلَخْمِق َأَفاَل َيْعِقُموَف )  (﴾68﴿َوَمْف ُنَعمِّ

 ] سورة يس [

وضع في غرفة كمما دعا أناس إليو تفمتوا منو ،  يوجد أرذؿ العمر ، ال أعتقد رجل لو أقرباء صار خارج االىتماـ
سكتوا أمامو يتغامزوف ، يتصايحوف ، يسخروف أحيانًا ، يدعوف عميو بقصر العمر ييينو أقرب الناس إليو ىذا 
أرذؿ العمر ، إذا اإلنساف أمضى شبابو في أرذؿ العمر هللا سبحانو وتعالى أعظـ وأكـر مف أف يجعل شيخوختو 

 ال هللا غني ، كل شيء بحسابو .ذليمًة ميانة 

وهللا يوجد أشخاص بالتسعيف يتألقوف ، يتمتعوف بكامل قواىـ زرت شخص والد صديقي تسعيف سنة ، قاؿ لي : 
أجريت تحاليل كاممة كميا طبيعية ، وأنا كنت كل سنة أزوره اشتييت أف يعيد لي قصة مرتيف ، يقوؿ : ىذه 

يقوؿ لي قصة جديدة ، سبحاف هللا ذاكرة قوية ، جسـ كامل ، وقاؿ لي : وهللا القصة أنا قمتيا لؾ المرة الماضية و 
 ما أكمت قرشًا حرامًا في حياتي وال فعمت الحراـ . 

ال يوجد فييا خرؼ ، فقر ،  هللا كريـ وال أحد يتكمـ كبلـ غير واقعي ، كمكـ تريدوف شيخوخة راقية ، متألقة ،
ز أوؿ حياتو يضيق عميو لكف بآخر حياتو يعطيو بحبوحة ، وكمما تقدـ بو ، هللا عز وجل إذا كـر عبد يجو إىانة

السف ال يوجد عنده إمكاف أف يعمل مثل الشباب ، فا عز وجل مف تكريـ هللا لئلنساف في وقت ضعفو يوفر لو 
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ظر مف هللا كل رزقًا حسنًا يكفيو ويغنيو ، أنت عندما تمضي ىذا الشباب في طاعة هللا ماذا تنتظر مف هللا ؟ تنت
 خير ، كل إكراـ ، كل عطاء ، أنا أسمع مف خبلؿ خبراتي في عبلقاتي الذؼ أمضى شبابو في استقامة .

وهللا زارني شخص وىذه القصة قمتيا لكـ كثيرًا مف أجل الموعظة ، قاؿ لي : كـ تقدر عمرؼ ؟ أنا قدرت ستيف 
الجدار ، أثناء الحديث سألتو عف عممو ، كاف  سنة ، قاؿ ستة وسبعوف ، وقاؿ : أنا مثل الحصاف ، أعارؾ

موظف وفي منطقة حساسة جدًا وممكف أف يكوف معو مئات المبلييف مف خبلؿ عممو ، قاؿ لي : وهللا ما أكمت 
 قرشًا حرامًا في حياتي وما آذيت إنسانًا ، فمما خرج قمت يا ليتنا نعرؼ قانوف هللا عز وجل .

يت وال عبد مف عبادؼ ، وال استغميتيـ ، وال ابتزيت أمواليـ ، خدمتيـ ، نصحتيـ ، يوجد قوانيف ثابتة ، أنت ما آذ
، عيش الكريـ ، لػو مكانتو ، وبيتورحمتيـ ، وأنا سأرحمؾ ، وأنا سأعمي قدرؾ ، سأرفع مكانتؾ ، سػػأىيئ لؾ كل ال
في حياتو وال أذػ إنسانًا كل  وأوالده ، وأصياره ، ومركبتو ومصيف ، عاش معززًا مكرمًا ، ما أكل قرشًا حراماً 

شيء في حسابو ، لو إنساف عنده وقت ، أو عنده إمكانية يفيـ ىذه التفاصيل ، كل إنساف لو قصة مع هللا ، 
وسوؼ ترػ مف قصص الناس العجب العجاب ، هللا عز وجل يعامل العباد بأدؽ التفاصيل ، ما مف عثرة وال 

 أيديكـ وما يعفو هللا أكثر .اختبلج عرؽ وال خدش عود إال بما قدمت 

قاؿ لي أخ كريـ أف إنساف عمره ستيف سنة ، إبياـ رجمو أسود زاره طبيب وأعطاه الرأؼ القطعي البد مف قطعيا 
مرض الغنغريف الموات بالتعبير الفصيح ، لو خمس أوالد وكميـ مف أصحاب الدخل المحدود ػ ىذه عبارة لطيفة 

وا إلى رأؼ الطبيب ماذا نفعل أمر هللا ، إال واحد منيـ كبر عميو أف تقطع إصبع عف الفقر ػ األربع أوالد استجاب
أبيو إبيامو فتوسل لمطبيب وانفعل ، ورجاه ، فقاؿ لو الطبيب: يا بني البد مف قطعيا إف لـ نقطعيا مف ىنا سوؼ 

استسمموا ماذا نفعل أمر نقطعيا بعد أياـ مف ىنا لكف الطبيب أكبر في ىذا االبف ، ىو واحد مف خمسة األربعة 
هللا ، وأبوؾ كبير في السف وليس صغير ماذا نفعل ببل ىذا اإلبياـ إال ىذا االبف الخامس وكاد يغمي غمياف ، 
الطبيب أكبر فيو ىذه البنوة الراقية، الغيرة عمى سبلمة األب وقاؿ لو : انظر يا بني ممكف لكف تحتاج إلى جيود 

ذا تقدـ السواد سنتمتر جبارة يوجد تعميمات منيكة ، ث بلث حمامات لئلبياـ باليـو مع خمس ست مواد مع شاش وا 
البد مف أف تقطع فورًا ، قاؿ لو : أنا أتكفل ىذا االبف يسكف في المزرعة واألب في الجادة السابعة في المياجريف 

ر الخمس مواد واالبف موظف فكاف يضطر أف يستيقع الساعة السادسة ويذىب إلى والده يسخف الماء ويحض
ويضعيا في الماء ويحميا ويعمل حماـ لوالده ، اثنيف ، ثبلثة ، ثـ ينشف ويضع الشاش ، ويذىب إلى وظيفتو 
يتغذػ ، ويحضر إلى والده ، ىل تصدقوف أنو بقي بيذه المعالجة سنًة ونصف ، كل يـو مرتيف أو ثبلثة مف 

االبف بشفاء إبياـ أبيو وشفي تمامًا ، يقوؿ لي راوؼ  المزرعة إلى المياجريف وأراد هللا عز وجل أف يكـر ىذا
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، أصبح معو أكثر مف خمس مئة مميوف  القصة خمس أوالد األربعة يعانوف مف أصعب أنواع الفقر ، وىذا الخامس
ىذا الذؼ كاف موظف بقدرة قادر هللا عز وجل كافأه أكرمت والدؾ أنا أنساؾ مف فضمي ، لو أف اإلنساف معو 

كل قصة ما ىو أساسيا ، اسمعوا مني ىذا الكبلـ كل قصة فييا عشر فصوؿ ، مائة فصل ،  وقت ينظر في
ممكف أف تعرؼ فصل ، واثنيف وخمسة ، وعشرة ، وخمسيف ، وتسعيف ، ممكف أف تعرؼ تسعة وتسعيف فصل 

ا اإلنساف ولماذا ويوجد استفياـ أما إذا عرفت الفصل المئة ينجمي ىذا ذلؾ االستفياـ ، تعرؼ لماذا أكـر هللا ىذ
 عذب فبلنًا لماذا أعطى ولماذا منع ، لماذا رفع ، ولماذا خفض ، لما أعز ولماذا أذؿ ؟

وهللا يا أخواف العز بيده ، والذؿ بيده ، واإلكراـ بيده ، واإلىانة بيده ، والعطاء بيده ، والمنع بيده ، والنفع بيده ، 
تؤمف أنو ال رافع وال خافض وال معز وال مذؿ وال معطي وال مانع إال  والضر بيده ، وهللا ىذا اإليماف ، وهللا مالـ

 هللا ، ىو اإليماف أف ال ترػ مع هللا أحدًا ، اإليماف أف ترػ أف هللا ىو كل شيء وما سوػ هللا ال شيء فمذلؾ : 

 ))اغتنـ خمسًا َبل خمس شبابؾ َبل ىرمؾ ((

نساف مف شب عمى شيء شاب عميو ، أياـ تبلحع ، رجل قاؿ ىذا الكبلـ لمشباب ونحف تجاوزنا ، شبابؾ ، واإل
لي : أنا مضيت ذىب وقتي ، قمت لو : ما شاء هللا حولؾ ، فقاؿ : العداد قمب والدوالب مسح ، عبر عف كبر 
سنو أف العداد قمب والدوالب مسح تبلحع إنساف تتكمـ معو عشر سنوات تنتيي يقوؿ : أعطوني الطاولة لنمعب ، 

ء ، اإلنساف بشبابو يوجد عنده وعي ، إدراؾ بعد الخمسيف يتكمس عقمو يقوؿ لؾ خشب ، يسمع وييز ما فيـ شي
رأسو وىو ىو ال يغير وال يبدؿ ، عاداتو ، مزاحو ، لقاءاتو ، االختبلط ، ىَو ىو ال يغير شيء في حياتو ، لذلؾ 

نو فمس ، الشاب معجونة ، الشباب حديد مف بمغ األربعيف ولـ يغمب خيره شره فميتجيز إلى النار ، معنى ىذا أ
 حامي عمى أؼ طرقة تجمس، الشباب غصف نضر كيف ما تريد أف تحركو ، أما الشيخوخة خشبة يابسة انتيى .

فمذلؾ أنا أقوؿ الشيخوخة التي سبقيا معاصي أما شيخوخة المؤمف أجمل مف الشباب ألنو جمع بيف الحكمة 
ندفاع ، والشيخ أكثر شيء فيو الحكمة ، أنت انظر إلى إنساف مؤمف متقدـ واالندفاع ، أكثر شيء في الشباب اال

في السف مف فمتات الدنيا ألنو جمع بيف حكمة الشيوخ وبيف اندفاع الشباب ، وأنا أقوؿ لكـ كبلـ وأعني ما أقوؿ : 
ب ، اإليماف مف المؤمف ال يشيخ أبدًا ، ولكف ترػ في ىويتو ولد سنة ألف وتسع مائة وعشرة ، ولكف يبقى شا

طبيعتو أف يبقي اإلنساف شاب دائمًا والسبب ؟ يوجد سبب واضح جدًا أف اإلنساف ماداـ لو ىدؼ لـ يصل إليو 
ال يوجد غيره ست ساعات ممينا يوجد عنده حيوية ، الطالب إذا دخل الثانوؼ يقوؿ لؾ كاف عندنا أستاذ واحد 

كيمياء ، عربي ، يذىب إلى الجامعة يقوؿ لؾ أنا طالب جامعي ، ىنا أستاذ رياضيات ، أستاذ فيزياء، أستاذ منو
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صرت ، يوجد عنده محاضرة مساًء ، صباحًا ، غير ترتيب ، إف أخذ لسانس يمشي بالعرض عمى جمعة زماف 
ثـ يمل منيا ويصير ىذا طبيعي ، لـ يتزوج عندما يتزوج دخل إلى عالـ جديد ويظف أف الزواج ىو جنة الدنيا ، 

يراه جحيـ الدنيا أحيانًا ، يأتيو ولد يفرح بو ، ثـ كبر الولد يريد أف يزوج ابنو ، يمشي بأطوار ، متى وبعد ىذا 
، ودخمو انتيى اآلف تبدأ  اإلنساف تنتيي سعادتو ؟ عندما تنتيي كل آمالو ، ىذا بيتو ، وىذه زوجتو وأوالده

ؾ وصار ممل ، أنت يجوز تستغرب ، اجمس ، يعني ماداـ أىدافؾ استوعبتيا وصمت ليا ، انتيت سعادتمتاعبو
مع رجل معو ألف مميوف ، انظر كيف يقرؼ ويقرؼ ، مالل ، عد مع رجل واصل إلى أعمى منصب تراه مل ، 
خمس ىواتف ، وعشر موظفيف وىو كمو ممل وقرؼ ىذه الحالة أساسًا ، كل شيء يمل في الدنيا ، خذ بيف أربع 

 وبعد ىذا طبيعي جدًا .مائة متر أربع جيات ، شير ، شيريف 

ىكذا طبيعة الدنيا ، طبيعة الدنيا ليا بريق سريعًا ما يزوؿ ، الزواج فترة ، تراه عمى الياتف ثبلث ساعات 
الخطيب مع المخطوبة أربع ساعات ال يمل ، تأتي إلى عنده إلى البيت وتصبح زوجتو ، أيف ذاىب اليـو ؟ اليـو 

ني لحظة اآلف يريد فقط أف يفارقيا ، ىكذا طبيعة الحياة ، كل شيء يمل عندؼ سيرة ، كنت ال تستطيع أف تفارق
إال إذا عرفت هللا ، لماذا أنت في شباب دائـ ؟ ألنؾ إذا عرفت هللا ، هللا ال نيائي ميما سعيت إليو ىو عظيـ ، 

ضجر والممل ، أما وبعيد المناؿ ولكف يعطيؾ شيء كثير ، إذًا أنت إذا جعمت أىدافؾ ماديًة ، محدودًة أصبت بال
 إذا جعمت أىدافؾ روحيًة ، قدسيًة ، عمويًة ، إلييًة شعرت في شباب دائـ .

في استنبوؿ يوجد قبر أبي أيوب األنصارؼ أليس كذلؾ وأشير أحياء استنبوؿ حي األيوب لو اسـ معيف ، سيدنا 
مشي عمى قدميو ، ما ىذا أبو أيوب األنصارؼ حمل عمى حمالة في أثناء الجياد ، كانت سنو أضعف مف أف ي

 الشباب ؟ قاؿ تعالى :

 ﴿اْنِفُروا ِخَفافًا َوَِِقاًَّل﴾

 ] سورة التوبة [

حتى الذؼ تقدمت بو السف مأمور أف يجاىد ألف المؤمف شاب دائمًا أنا أعني ما أقوؿ إذا خالط اإليماف مشاشة 
التي تسعى إلييا أكبر بكثير مف قمبؾ فأنت شاب حتى آخر لحظة في حياتؾ وىذا الشباب شباب أف األىداؼ 

حياتؾ ، المؤمف أىدافو مقدسة ، خرج مف ذاتو خرج مف أموره الشخصية اليومية ، أىل الدنيا مقبوروف في 
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 شيواتيـ وفي مصالحيـ الذاتية ال يوجد عنده شيء ، ىمو كمو مصالحو اليومية أما المؤمف ىمو اآلخريف . 

 ؾ ، وصحتؾ َبل سقمؾ(())اغتنـ خمسًا َبل خمس شبابؾ َبل ىرم

يعني قريب مف المعنى ، الصحة تاج عمى رؤوس األصحاء ال يراىا إال المرضى ، إذا إنساف أصيب بمرض ال 
سمح هللا كل ما رأػ شخص في الطريق ىذا المرض برؼء منو ، ال يوجد عنده ىذه المشكمة ، والمريض يظف 

مرض جمدؼ صعب ، إف كاف بالكميتيف صعب ، إف أف مرضو أصعب شيء ، واألمراض كميا صعبة ، إذا كاف 
كاف باليضـ صعب ، إف كاف بالعصاب صعب ، إف كاف بالعضبلت صعب ، الشمل صعب ، الرجفاف صعب ، 
القرحة صعبة ، التياب الزائدة ، تشمع الكبد ، ضيق الشراييف صعب ، الضغط العالي صعب ىات لي مرض 

مما وقعت عينو مريض عمى صحيح أصعب األمراض وكسيل كمو صعب ، لكف كل مريض يظف أف مرضو 
 : ياريتني مكانو ، تخرج مف أعماؽ قمبو .قاؿ

وهللا لي صديق وقمت لكـ ىذه القصة سابقًا ، صديق صديقي يحمل دكتوراه بالجيولوجيا وعيف بمرتبة قريب مف 
سية ومكانتو ، وفيمو وذكاؤه ، فقد وزير مف وزارة مف وزارات الدولة الميمة ، ولو بيتو ، ومركبتو ، وزوجتو الفرن

بصره في شبابو طبعًا خبلؿ شير أو شيريف جامموه ثـ سرحوه ، عمى مدة شيريف يرسموف لو البريد إلى البيت مع 
موظف ويقوؿ لو : يا سيدؼ ىذه المعاممة ىكذا ماذا التوجيو؟ يقوؿ لو اكتب كذا موافق أو عدـ موافق ، شيريف 

هللا يا دكتور أتمنى أف أجمس عمى الرصيف أتكفف الناس وال أممؾ مف الدنيا إال ىذا ثـ سرحوه قاؿ لصديقي : و
 المعطف عمى كتفي وأف يرد إلي بصرؼ .

مرة التقيت مع إنساف غني ، ومسرؼ ، تأفف وقاؿ لي ما ىذه البمد؟ إذا اإلنساف ما كاف دخمو في الشير مائتيف 
اش بيا إال بمائتي ألف ، ىذه كممة كبيرة يا أخواف ، أصيب ثبلثمائة ألف كيف يعيش في ىذه البمد ؟ ال يع

بمرض عضاؿ قاؿ ألحد عواده بالحرؼ الواحد : يا فبلف اإلنساف يكفيو ألف ليرة بالشير ، رضي بألف ، ماذا 
يقصد ؟ يعيف يا ليتني ترد إلي صحتي ودخمي ألف واحد بالشير ، مف مائتي ألف ، ىذه صحتؾ قبل سقمؾ 

مؾ صحتو ؟ ال يممكيا اإلنساف ماداـ صحيح ويتحرؾ ، واإلنساف عندما يقعد ثقيل ، أما بالحركة اإلنساف ىل يم
خفيف ، احمل رجل مغمى عميو يظير أف وزنو خفيف ال يتحرؾ معؾ يمكف إنساف أف يشعر بألـ في ظيره إذا 

 المعنى اآلخر .رفعو ، معنى ىذا أف اإلنساف بالحركة خفيف أما إذا أصابو فالج يصير ثقيل وثقيل ب
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 )) " اغتنـ خمسًا َبل خمس شبابؾ َبل ىرمؾ ، وصحتؾ َبل سقمؾ..((

ماداـ الصحة طيبة تحرؾ إلى المساجد ، وهللا يوجد أخواف يتمنوا أف يحضروا درس عمـ ، كل درس بعشرة آالؼ 
حتو ويحضر ىذه ليرة حيل بينيـ وبيف ىذه الدروس ألسباب صحية قالوىا وهللا ، وهللا عز وجل أف يمتعو بص

 الدروس .

 َدـ لنفسؾ خيرًا وأنت مالؾ مالؾ 
 مف َبل أف تصبح فردًا ولوف حالؾ حالؾ 
 ولست وهللا تدري أي المسالؾ سالؾ 
 إما لجنة عدف أو في الميالؾ ىالؾ 

قاؿ : ىي الدنيا تقوؿ بملء فييا حذار حذاِر مف بطشي وفتكي فبل يغركـ مني ابتساـ فقولي مضحؾ والفعل 
 ي .مبك

لي أصدقاء أطباء لنا جمسة معيـ مف حيف آلخر يحدثوني عف حاالت المرضى قبل أف يأتييـ الموت فزع إذا 
تر كمو مزيف الرخاـ ، إنساف إيمانو ضعيف با كل دنياه في ىذا البيت إلى ػ باب صغير ػ أربع مائة م

ندىـ ذعر ، في اآلخرة ال يوجد شيء ، ، وهللا أسمع منيـ وصف ال يصدؽ تراىـ مثل األطفاؿ صار عوالترتيبات
ما ترؾ شيء ، ما صمى فرض بحياتو ، ووجد نفسو معو أزمة قمبية وتخطيط خطير جدًا ، الطبيب تحوؿ وراجع 
لى عناية مشددة ، ويجب أف تعتنوا كثيرًا ، ورأػ ىذا  التخطيط مرتيف ثبلثة ، وقاؿ القضية تحتاج إلى مستشفى وا 

 ـ ػ باب صغير ػ وهللا مشكمة .البيت كيف تعب بو جدًا ث

ال يغركـ مني ابتساـ فقولي مضحؾ والفعل مبكي ، ال ترػ إنساف مات ووضع في النعش ال تعرؼ ما أحوالو 
وىو بالنعش ما ترؾ مف ذنوب ، وما عميو مف حقوؽ ، وما فعل فتف ، ما أفسد الناس مف ظمميـ ، مف أفسدىـ ، 

بطولة أف تعد العدة ليذه الساعة ، في كممة لطيفة جدًا قاؿ : دار أنت مف أذليـ ، وأضميـ ، مف كذب عمييـ ال
 إلييا تسير أقرب مف دار أنت عمييا ترحل .

اركب مف حمص إلى دمشق تقطع مف حمص عشرة كيمو متر أنت أقرب إلى الشاـ مع أنو بقي مائة وخمسيف ، 
 دت عف حمص واقتربت إلى الشاـ .ماداـ متجو نحو الشاـ فأنت أقرب إلييا ، كل ما مضت ثانية ابتع

قاؿ : ودار أنت إلييا تسير أقرب مف دار أنت عنيا ترحل . بربكـ مف بمغ األربعيف أليس ىو أقرب إلى اآلخرة 
مف الدنيا ، يعني في أحسف األحواؿ إلى الستيف بقي نصف المسافة ، قطع الثمثيف شطح بو حظو إلى السبعيف 
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 ما شاء هللا ،

لى الثمانيف قد ما مضى ، فمذلؾ ىذا سؤاؿ محرج ، سؤاؿ مزعج ، دائمًا األبطاؿ يواجيوف أقل مما مضى ، إ
الحقائق المرة قبل أف تواجييـ ، يفارقوا الدنيا قبل أف تفارقيـ ، يتخموا عنيا قبل أف تتخمى عنيـ ، يعرفوف حجميا 

يمة الدنيا وىـ فييا قبل أف يعرفوا في الوقت المناسب قبل أف يعرفوف ىذا الحجـ بعد فوات األواف ، يعرفوف ق
قيمتيا وقد تركوىا ، ىذه البطولة ، البطولة أف تعرؼ األمر قبل أف يأتي األمر ، انظر العالـ كمو يقوؿ لؾ : إنو 

لفيف ، يقوؿ لؾ السكاف ، يخطط إلى عاـ ألفيف ، دوؿ بالمقياس العصر الراقي دائمًا التخطيط إلى عاـ أ
الصحي ، الطعاـ ، الغذاء ، التموث ، دائمًا التخطيط لسنة ألفيف ، ىذه الدوؿ المتقدمة  ، المياه الصرؼالخدمات

بمقياس العصر ، دوؿ بيَف بيف تعالج مشكبلتيا ، والدوؿ المتخمفة تتكمـ عف ماضييا ، نحف ... واقعيا سيئ جدًا 
 وتتغنى بماضييا ، أناس في الماضي ، وأناس في الواقع وأناس في المستقبل .

وقصة الثبلث سمكات معروفة عندكـ ، صياد رأػ ثبلث سمكات قاؿ : كيسة ، وأكيس منيا ، وعاجزة ػ بميدة ػ 
القصة رمزية ، مر الصياد مع صديقو تواعدا أف يرجعا ومعيـ شباكيما ليصيدا ما فيو مف السمؾ فسمع السمكات 

حتاط لؤلمور قبل وقوعيا ، فمـ تعرج عمى كبلميما ، قاؿ : أما أكيسيف ، أذكاىف أعقميف ، فقالت : العاقل ي
شيء حتى خرجت مف المكاف التي يدخل منو الماء مف النير إلى الغدير فنجت ػ يوجد غدير موصوؿ بنير فيذه 

 الذكية جدًا سمعت قوؿ

الصياد لصاحبو السمكات ظراؼ لمغذاء ، فيذه الذكية خرجت مف الغدير ػ أما األقل عقل الكيسة فبقيت في 
حتى عاد الصياداف يوجد إىماؿ فذىبت حتى تخرج مف حيث خرجت صديقتيا فإذا في المكاف قد سد ،  مكانيا

أوؿ عمل سدوا الثقب الصياداف ، فقالت : فرطت وىذه عاقبة التفريط ، ىذا التقصير ، غير أف العاقل ال يقنط 
عمى األرض بيف النير والغدير  مف منافع الرأؼ ثـ أنيا تماوتت وطفت عمى وجو الماء فأخذىا الصياد فوضعيا

دبار حتى صيدت تقوؿ أنا بنت  فوثبت في النير ونجت ػ ضحكت عمى الصياد ػ وأما العاجزة فمـ تزؿ في إقباؿ وا 
 فبلنة ، ولكنيا صيدت وأكمت .

أخذنا  كيس جدًا عاقل جدًا ، أقل عقل ، غبي ، الكيس جدًا لممستقبل دائمًا ساعة المقاء مع هللا ، قاؿ لي أحدىـ :
محضر وعممنا في المزاد تمثيمية ، يعني دخل أناس كميـ مف طرفو ورفعوا سعر بسيط جدًا حتى رسى عمى سعر 
قميل جدًا ، ولكف في بالمحضر أيتاـ وأرامل ، المحضر يساوؼ سبع مئة ألف رسى بأربع مائة ألف ، أحد أخونا 

رة ، قمت لو : أنت أجبت معؾ حق ، كيف عنده محل قاؿ لي : ىذا المحضر ال يعجبني آكل ىـ ىذه الجو 
سوؼ أواجو ربي أني أستطعت أف أخمصو بأربع مائة عوضًا عف سبع مائة ويوجد أيتاـ وأرامل ، قمت لو : إما 
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ما أف تنسحب مف ىذا المشروع ، وىذا الذؼ فعمو بعد حيف .  أف تدفع الفرؽ ألصحابو وا 

 هللا عز وجل قاؿ تعالى :  فاإلنساف يجب أف يتذكر نزلة القبر ، كيف سيواجو

ـْ﴾  ﴿اْعَمُموا َما ِشْئُت

 ] سورة فصمت [

 اعمل وكثر ، قاؿ تعالى :

ـْ ) ـْ )25﴿ِإفه ِإَلْيَنا ِإَياَبُي ـه ِإفه َعَمْيَنا ِحَساَبُي ُِ )26﴾) 

 ] سورة الغاشية [

 وأنا الحي الذؼ ال يموت .رجعوا وتركوؾ ، وفي التراب دفنوؾ ، ولو بقوا معؾ ما نفعوؾ ولـ يبَق لؾ إال أنا 

قامتو ، كميـ عباده ال يغش أنا ما رأيت أذكى مف إنساف حسف العبلقة مع هللا ، مع هللا عامرة مف باب است
، وال يؤذؼ ، وال يدلس وال يكذب ، ينصح كأنيا لو ، يارب ىل يرضيؾ ذلؾ ؟ ىل أنت راض عني ، كميـ إنساف

ا ىو الديف الناس فيموا الديف صبلة شكمية ، وفيموا الديف صياـ شكمي ، عبادؾ وأنا أخدميـ جميعًا حبًا بؾ ، ىذ
 ونسوا أف الديف استقامة ، صدؽ ، أمانة ، وقف عند حدود هللا عز وجل .

سيدنا أبا الدرداء وقف ذات يـو أماـ الكعبة ثـ قاؿ ألصحابو : أليس إذا أراد أحدكـ سفرًا يستعد لو بزاد ؟ قالوا : 
فر اآلخرة أبعد مما تسافروف ، فقالوا : دلنا عمى زاده ، قاؿ : حجوا حجًة لعظائـ األمور ، وصموا نعـ ، قاؿ : فس

 ركعتيف في ظممة الميل لوحشة القبور وصوموا يومًا شديدًا حره لطوؿ يـو النشور .

أو  سيدنا عمي يقوؿ : مف أمضى يومو في غير حق قضاه ، أو فرض أداه ، أو مجد بناه ، أو حمد حصمو ،
 عمـ اقتبسو ، فقد عق يومو وظمـ نفسو .

قاؿ : يا ابف آدـ ال تغتر بشبابؾ ، فكـ مف شاب سبقؾ إلى الموت ػ ال يوجد في حياتنا اآلف بيذه السنتيف شباب 
ماتوا بالثبلثيف ، بالخمسة وعشريف ، يـو عرسو ، طمع عمى السطوح ليضبط ىوائي التمفزيوف ما رجع ، بعد 

 ر في قصص ، نوع مف الوىـ يقوؿ أنا شاب مازلت ، مف قاؿ لؾ ذلؾ ؟ يوميف عرسو ، كثي
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 ))" اغتنـ خمسًا َبل خمس شبابؾ َبل ىرمؾ ، وصحتؾ َبل سقمؾ وفراغؾ َبل شغمؾ((

الذؼ عنده زوجة اليـو حامل ، واليـو تتوحـ ، واليـو تحتاج إلى طبيب ، واليـو ال تستطيع ، واليـو معيا آالـ 
ذا جاء ه ولد اليـو حرارتو أربعيف ، واليـو ظيروا أسنانو ، كمما تأتيؾ زوجة ولد ، ولديف ، ثبلثة ، مفصمية ، وا 

ترػ اليمـو ال تمحق أف تحل مشاكل ف ابنؾ في المدرسة أرسموا يريدونؾ ، مقصر ، يحتاج إلى مدرس خاص 
قية ، تسأؿ أيف الصورة ابنتؾ ليا مشكمة مع اآلنسة اذىب وقابل المدرسة ، زوجتؾ تشكو تحتاج إلى صورة طب

الطبقية تحتاج إلى ثبلث آالؼ ليرة ، ترػ نفسؾ مف مستشفى إلى عيادة ، مدرسة ، روضة تحتاج إلى واسطة 
 البنتؾ حتى يقبموىا في الحضانة ، دبر واسطة .

 ))" ... وفراغؾ َبل شغمؾ ..." (( 

ئو ال أحد يحاسبو أما إذا كاف متزوج كمما كنت شاب أكثر تكوف فارغ والوقت طويل ، إذا شاب سير مع أصدقا
 يوجد عمقة أمامو أيف أنت إلى اآلف ؟ يوجد مسؤوؿ ، ىذا معنى الفراغ قبل الشغل .

 قاؿ : دقات قمب المرء قائمة لو إف الحياة دقائق وثواف فاعمل لنفسؾ قبل موتؾ ذكرىا فالذكر لئلنساف عمر ثاِف .

 في أبيات لطيفة :

 جسدًا ما فيو روح           سيصير المرء يوماً 

أنا وهللا أشعر إذا إنساف يتغسل ، يوجد مرة سوؼ أنت لف تتغسل بل ُتغسل ، ىذه البد منيا ، إذا مرة يفرؾ يديو 
في مرة غيره سوؼ يغسمو والماء قد تكوف ساخنة زيادة ال ييمو يقوؿ لؾ ىذا ميت ، مع أف السنة أف يكوف الماء 

ا لذلؾ منظر التغسيل منظر كثير مؤثر ، لما يضبوا الرجميف ويربطيا ويعقدىا ، معتدؿ كأنو حي ، ولكف ال ييتمو 
 وضب اليديف ، صره صر ووضعو بالنعش ، فمذلؾ :

 جسػدًا ما فيو روح           سيصير المرء يوماً 

 عمـ الموت يػػػموح          بيف عيني كل حػي

 والموت يغدو ويروح          كمنا في غفمػػػة
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الطريق كـ نعوة في الطريق ، مرة سألت أخ في دفف الموتى قمت لو كـ ميت عندؾ في اليـو ؟ وكيف  انزؿ إلى
الموسـ ىذه السنة ؟ قل لي يوجد خمسيف ميت كل يـو في الشاـ والنعوات لعشريف أما الثبلثيف ببل نعوات ، 

 باإلعبلـ بالمآذف.

 والموت يغدو ويروح          كمنا في غفمػػػة

 مسكيف إف كنت تنوح           فسػؾ ياُنح عمى ن

ف عمرت  ما عمر نػػػػػوح          لتموتف وا 

كل مخموؽ يموت وال يبقى إال ذؼ العزة والجبروت ، الميل ميما طاؿ فبل بد مف طموع الفجر والعمر ميما طاؿ  
 فبلبد مف نزوؿ القبر .

 النبي الكريـ سئل :

ََاَؿ : كُ  ـَ َعَمى النهِبيِّ ))َعِف اْبِف ُعَمَر َأنهُو  ـَ َفَجاَءُه َرُجٌل ِمَف اَْلْنَصاِر َفَسمه ْنُت َم ََ َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ـْ ُخمُ  ََاَؿ : َأْحَسُنُي ََاَؿ : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َأيُّ اْلُمْؤِمِنيَف َأْفَضُل ؟  ـه  ـَ ُِ : َفَأيُّ اْلُمْؤِمِنيَف  ًقا ، ََاؿَ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

ـْ ِلَما َبْعَدُه اْسِتْعَداًدا ُأوَلِئَؾ اَْلْكَياُس "(( ـْ ِلْمَمْوِت ِذْكًرا َوَأْحَسُنُي ََاَؿ: َأْكَُِرُى  َأْكَيُس ؟ 

 ] ابف ماجة [

  :األفضل مف كانت أخبلقيـ فاضمة ، أما األذكى أكثرىـ لمموت ذكرا يوجد حديث عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ))" لو عممت البيائـ ما تعمموف بعد الموت عف الموت ما أكمتـ منيا لحمًا سمينًا أبدًا((

 .لموت ما أكمتـ منيا لحمًا سميناً أال تروف غنمة سمينة إطبلقًا ، لو تعمـ البيائـ وليس األشخاص ما تعمموف عف ا

 ويوجد حديث ورد في كتب األحاديث : 

يقف فيو في اليـو خمسة مرات فإذا رأػ العبد قد انقضى أجمو وقطع رزقو ألقى عميو  ما مف بيت إال وممؾ الموت
غـ الموت فغشيتو سكراتو ، فمف أىل البيت الضاربة وجييا ، والصارخة بويميا والممزقة ثوبيا ، يقوؿ : فيما 

ف لي فيكـ لعو  دة حتى ال أبقي فيكـ فو الذؼ الجزع و مما الفزع ما أذىبت لواحد منكـ رزقًا وما قربت لو أجبًل ، وا 
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 نفس دمحم بيده لو يروف مكانو ويسمعوف مكانو لذىموا عف ميتيـ ولبكوا عمى أنفسيـ. 

 ثـ يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ : 

))" والذي نفس دمحم بيده لو تعمموف ما أنتـ عميو بعد الموت ما أكمتـ طعامًا عف شيوٍة ، وَّل دخمتـ بيتًا 
 إلى الصعدات تبكوف عمى أنفسكـ "(( تستظموف فيو ولذىبتـ

ََْبٍر َيْبِكي َحتهى َيُبله ِلحْ  اَف ِإَذا َوَََف َعَمى  ََاَؿ : َكاَف ُعَِْماُف ْبُف َعفه َيَتُو َفِقيَل َلُو َتْذُكُر ))" َعْف َىاِنٍئ َمْوَلى ُعَِْماَف 
ََاَؿ : ِإفه  ُؿ َمَناِزِؿ  اْلَجنهَة َوالنهاَر َوَّل َتْبِكي َوَتْبِكي ِمْف َىَذا  ََاَؿ : ِإفه اْلَقْبَر َأوه ـَ  َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

ََاَؿ :  ـْ َيْنُج ِمْنُو َفَما َبْعَدُه َأَشدُّ ِمْنُو  ْف َل يـ َوََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المه اآلِخَرِة َفِإْف َنَجا ِمْنُو َفَما َبْعَدُه َأْيَسُر ِمْنُو َواِ 
ـَ : َما َرَأْيُت َمْنَظًرا ََطُّ ِإَّل َواْلَقْبُر َأْفَظ َُ ِمْنُو "((  َعَمْيِو َوَسمه

 ] ابف ماجة ػ الترمذؼ [

ف لـ تنجو كل ما بعد الموت أصعب مف الموت .  إف نجوت كل ما بعد الموت أىوف مف الموت ، وا 

ـَ   : َما َرَأْيُت َمْنَظًرا ََطُّ ِإَّل َواْلَقْبُر َأْفَظ َُ ِمْنُو "(( ))َوََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

 ىذا معنى :

 ))اغتنـ خمسًا َبل خمس شبابؾ َبل ىرمؾ ، وصحتؾ َبل سقمؾ وفراغؾ َبل شغمؾ وغناؾ َبل فقرؾ "((

كاف مف الممكف إذا معو ماؿ إذا أنفق بعضو في طاعة هللا يرقى ، أما إذا اختفى الماؿ ذىب الماؿ منع مف عمل 
 أف يرقى بو .

 أييا األخوة األكاـر :

سيدنا عمر رضي هللا عنو ، قاؿ : كاف يخاؼ مف لقاء هللا خوفًا شديدًا ، قمت البارحة نقطة أف حجـ خوفؾ مف 
هللا بحجـ معرفتؾ بو مؤشر الخوؼ يدؿ عمى مؤشر المعرفة ، فكمما ازدادت معرفتؾ ازداد خوفؾ ، وكمما قمت 

 خوفؾ ، رأس الحكمة مخافة هللا .معرفتؾ قل 
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كاف يخاؼ مف لقاء هللا خوفًا شديدًا ، وكاف دائـ البكاء لدرجة أنؾ ترػ عمى وجيو خطيف أسوديف مف كثرة 
انحدار الدموع ، كاف يقوؿ ليت أمي لـ تمدني ، وليتني شعرة في صدر أبي بكر ، وكاف يقوؿ : أنا حسنة مف 

 حسنات أبي بكر.

أحب أف يمدحو نفاقًا قاؿ لو ما رأينا خيرًا منؾ بعد أبي بكر ، فنظر إلييـ نظرًة حادة ، حتى أف مرة تعرفوف رجل 
قاؿ أحد الحاضريف ال وهللا لقد رأينا مف ىو خير منؾ ، قاؿ : مف ىو ؟ قاؿ : أبو بكر قاؿ : وهللا كنت أضل 

 مف بعيرؼ وكاف أبو بكر أطيب مف ريح المسؾ .

كانوا يخافوف الموت خوفًا شديدًا ، اليـو تبلحع مبلحظة ترػ جنازة تسير والذيف  المبلحع أف السمف الصالح
يمشوف في الجنازة يتحدثوف في الصفقات ، السوؽ بارد ... وتدخل الجنازة إلى المسجد يقفوف خارج المسجد 

 يدخنوف ، يعني وراء الجنازة يمشوف .

ذا رأػ قبر وقمت البارحة أكثر الناس صمًة بالموت أكثرىـ بعدًا  عف هللا عز وجل ، يباع القبر مرتيف ثبلثة ، وا 
فارغ اغتصبو ووضع لو شاىدة وكتب توفي ونقطتيف ، وثمنو عشرة آالؼ ليرة ، أكثر الناس احتكاكًا بالموت 

 أبعدىـ عف هللا عز وجل ، المشكمة السمف الصالح كانوا يخافوف الموت .

 والحمد  رب العالميف 
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فصل اْلربعوف النبوية  -( : مف كتاب منيج التربية النبوية لمطفل  027 - 079الدرس )
 لِلطفاؿ

 18-10-1998لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

لتربية النبوية لمطفل، وأنا أتصفحُو ىذا اليـو أييا األخوة الكراـ: في عقد ِقراف ُوِزَع كتاٌب لطيف عنوانو منيج ا
وجدت فصبًل لطيفًا ىذا الفصل مكتوب فيو " األربعوف النبوية " ال النووية، " األربعوف النبوية لؤلطفاؿ "، مؤلف 
الكتاب جمع أربعيف حديثًا صحيحًا تتعمق بالطفولة وما مف بيٍت في األعـ األغمب مف بيوت المسمميف إال وفيو 

وىذا الطفل فِمذُة كبِد األب واألـ، ويسعُد األب بسعادة ابنو ويشقى بشقاء ابنو، لذلؾ ُتعد العناية باألطفاؿ  طفل،
 مف أخطر أعماؿ اآلباء واألميات، فبالعناية بيـ يسعدوف، وبإىماليـ يشقوف.

  قاؿ: أحاديث..... األوؿ مثبًل: روػ الطبراني عف عمي كّرـ هللا وجيو أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص

راءة القرآف فإف حممة القرآف في ظل هللا يـو َّل  ))أدبوا أوَّلدكـ عمى ِالث خصاؿ حب نبيكـ وحب أىل بيتو َو
 ظل إَّل ظمو م َ أنبياء هللا وأصفيائو (( 

 )رواه أبو النصر عبد الكريـ بف دمحم الشيرازؼ في فوائده(

 وأصحابو الكراـ ُمثبًل ُعميا البِنَؾ، فالممثموف والممثبلت الطفل بحاجة ماسة إلى مثل أعمى، فإف لـ يكف النبي ملسو هيلع هللا ىلص
والعبوا الكرة والساقطوف والساقطات ىـ الُمثل الُعميا البنؾ، االبف في طور التقميد، وفي طور التطّمع إلى مف ىو 

نبي، بكـر النبي، برحمة النبي، أكبر منو، فإف لـ تمؤل ىذا الفراغ بصحابي، بالنبي، ِبُخُمِق النبي، بشجاعة ال
باستقامة النبي، بعدؿ النبي، بأخبلؽ أصحاِبِو األطيار... تعّمق ىؤالء الصغار بأناس ساقطوف منحرفوف يعّمموف 

 ىؤالء الصغار كل لقيطٍة وكل انحراؼ.
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طبعًا مف لذلؾ ىذا الحديث خطير: أدبوا أوالدكـ عمى ثبلث خصاؿ حب نبيكـ وحب أىل بيتو وقراءة القرآف، 
السذاجة أف تفيـ ىذا الحديث أنو يا بني أحب رسوؿ هللا، الطريقة لتطبيق ىذا الحديث أف ُتعّرفو بشماِئِمِو، أف 
ُتعّرفُو بأخبلِقِو، ما الذؼ يمنع أف تجمس مع أوالدؾ في األسبوع مرة تقرأ ليـ فصبًل مف سيرة رسوؿ هللا، أنت ال 

كاف النبي، ىكذا كاف رحيمًا، ىكذا كاف ُيصغي اإلناء لمِيرة، ىناؾ تدرؼ ما يحصل لنفس ىذا الصغير، ىكذا 
طفل ُكمما شاىد حيواف يدىسو عف غير فيـ، أما حينما ُتعّمـ ابنؾ أف ُيصغي اإلناء لمِيرة، أف ُيطعـ الِيرة 

 الجائعة، أف ُينقذ النممة مف الغرؽ، أف يرحـ الحيواف، أف يعطف عمى الصغير.... ىذه أخبلؽ.

أخ: أصبح الطفل في أمريكا يتمذذ في قتل الجماعية، قتل مدرستو وأربع طبلب ببل سبب، فمذلؾ ىذا حدثني 
الحديث فيو أمر واألمر يقتضي الوجوب: أدبوا أوالدكـ عمى ثبلث خصاؿ حب نبيكـ وحب أىل بيتو وقراءة 

 القرآف.
تع جمسة في المنزؿ، أمتع جمسة بينؾ وبيف معنى ذلؾ الُبدَّ مف أف تجمس مع أوالدؾ لُتعمميـ سيرة النبي، يعني أم

أوالدؾ حينما ُتحدثيـ بالعمـ، حينما تجمس جمسة ال عبلقة ليا في تنظيف المنزؿ وال في مشكبلت المنزؿ ولكف 
ليا عبلقة في العمـ وىذا شيئ مؤنس، وتبلوة القرآف... ىذا القرآف ربيع القموب تبلوتو عبادة، حفُظُو عبادة، فيُمُو 

طبيُقُو سعادة، منيُجنا الُمقرر، ىذه ثبلث فقرات في المنيج النبوؼ: أدبوا أوالدكـ عمى ثبلث خصاؿ حب عبادة، ت
 نبيكـ وحب أىل بيتو وقراءة القرآف فإف حممة القرآف في ظل هللا يـو ال ظل إال ظمو مع أنبياء هللا وأصفيائو.

و ُيتقف فيمو، ُيتقف العمل بو، وىذا معنى قوِلِو ال يوجد شيء أروع في الطفل مف أف ُيتقف القرآف، ُيتقف تبلوت
 تعالى: 

ـُ اْلِكَتاَب َيْتُموَنُو َحقه ِتاَلَوِتِو ُأوَلِئَؾ ُيْؤِمُنوَف ِبِو َوَمْف َيْكُفْر ِبِو َفُأوَلِئؾَ  ـُ اْلَخاِسُروَف﴾ ﴿الهِذيَف َآَتْيَناُى  ُى

 )سورة البقرة(

 يحة، وأف تفيمُو فيمًا صحيحًا، وأف ُتطّبقُو تطبيقًا صحيحًا.قراءة القرآف حق تبلوتو أف تقرأه قراءًة صح
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 أخرج الترمذؼ عف ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿ:

ذا استعنَت فاسَتِعْف  ))ِإني ُأَعمِّمؾ كممات احفظ هللا يحفظؾ، احفظ هللا َتِجْدُه ُتجاَىَؾ، ِإذا سألَت فاسأؿ هللا، واِ 
ف اجتمعوا با، واعمـ أف اْلمة لو اجتمعت عم ى أف ينفعوؾ بشيء لـ ينفعوؾ ِإَّل بشيء َد كتبو هللا لؾ، وا 

حف(( ِت الصُّ  عمى أف يضروؾ بشيء لـ يضروؾ ِإَّل بشيء َد كتبو هللا عميؾ، ُرِفَعِت اْلَالـ، وَجفه

 )أخرجو الترمذؼ(

في سبلمة، أنت في  وهللا ىذا الحديث لمصغار والكبار، احفع أمر هللا يحفظؾ مف كل مكروه، أنت في أمف، أنت
 سعادة، أنت في ِرضا، أنت في طمأنينة ؟

اْحَفِع َّللاََّ َيْحَفْظَؾ اْحَفِع َّللاََّ َتِجْدُه ُتَجاَىَؾ " تقع في مأزؽ تقوؿ يارب يقوؿ لؾ لبيؾ يا عبدؼ، إف عرفتني في 
 الرخاء أعرفؾ في الِشدة، إذا سألت فإسأؿ هللا:

 وسػػل الذي أبوابو َّل ُتغمُق            َّل تسػػألفه ُبنػيه حػاجػةً 
 وُبنػيه آدـ حيف ُيسأُؿ يغضبُ            هللا يغضب إف تػركت سؤالو

يعني إنساف قاؿ يا رب إذا أعطيتني سوؼ أبني جامع، قاؿ لو شخص ساخرًا: مف أيف لَؾ أف تكوف غنيًا !؟ ىذا 
 .شيء مف سابع المستحيبلت، فقاؿ لو: أنت أكـر مف هللا عّز وجل ؟

، يكسب قوَت يوِمِو، فادخر بعض المدخرات  قصة في بمد إسبلمي: إنساف بائع متواضع فقير يعيش يومًا بيـو
المالية واستداف واقترض وكانت في البمد مولدات الكيرباء رائجة جدًا في البمد واشترػ أربعيف مولدة بكل ما يممؾ 

ة لمكيرباء في ىذا البمد، ىذه المولدات ال ُتباع وال ومع الديوف والقروض، وبعد شراءه لممولدات تـ تأسيس شرك
ُتشترػ فأيف يضعُيا ؟ اشترػ أرض بعيدة ووضع فييا المولدات وسّورىا بشريط شائؾ ونسي الموضوع ُكمّيًا.. كمّيًا 
حتى أقسـ با أنو نسي األرض والموضوع ُكَمُو.. شيئ انتيى بيعو، كاف ىناؾ شركات خاصة تقـو بوصل التيار 
الكيربائي لممدينة فعندما ُأسست شركة كيرباء عامة فيذه المولدات ال قيمة ليا إطبلقًا.. إطبلقًا، بعد عشر 
سنوات وصل العمار إلى ىذه األرض وأصبحت منظمة فباعيا بأربعيف مميوف رياؿ وبنى مسجد ضخـ، فا إذا 

 أعطى أدىش.
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دثني أخ طبيب عنده ابف عنده مشكمة في قمبو يحتاج يعني إنساف أحيانًا يسمع قصة فيشعر بنفسو صغير.. ح
ألف وأىل الخير ُكُثر فأخبر الطبيب  250إلى عممية جراحية طفل صغير.. يعني خمل في قمبو.. والعممة ُتمّكف 

أفَّ ىذا اإلنساف عمميتو ُمغطاة مف أحد الُمحسنيف، فالطبيب فرح، ولما أبمَغ ىذا اإلنساف رفض أف يأخذ ىذا 
ىذا اإلنساف ماذا يعمل ؟ عنده ورشة أحذية في الجبل، قاؿ لو يوجد لدؼ شيء أبيعو أنا أبيع ىذه الورشة المبمغ، 

وأعود صانعًا في ُصنع األحذية ودع ىذا المبمغ لمف ال يجد ما يبيُعُو، يقوؿ لي الطبيب: لـ أجد إنساف عنده 
أنا أبيع ىذه الورشة وأعود صانعًا في ُصنع  شيامة وعنده ِعّفة... أنَت فقير !! قاؿ لو يوجد لدؼ شيء أبيعو

 األحذية ودع ىذا المبمغ لمف ال يجد ما يبيُعُو.. ورفض أف يأخذه، وباع الورشة وعاد صانعًا، وعالج ابنو.

: آذف فقير جدًا محرـو َوِرَث أرض في أحد أحياء دمشق المتطرفة، ورجل ُمحسف  والقصة الثانية سمعتيا اليـو
د ىناؾ فكّمف ُميندس مف إخواننا بأف يبحث لو عف أرض مناسبة فوجد األرض المناسبة ىي أحب أف ُينشئ مسج

مميوف وكتب الشيؾ، فمما َعِمـ صاحب األرض  3.5التي وِرَثيا اآلذف منذ فترة فساومو عمى شراِئيا وكاف الثمف 
ذا الرجل الميسور صاحب مئات أنيا مف أجل المسجد مّزؽ الشيؾ وقاؿ: أنا أولى أف ُأقدميا  عّز وجل يقوؿ ى
 المبلييف: في حياتي لـ أشعر أنني صغير كيذه المحظة أماـ ىذا اإلنساف.

اإلنساف يكبر في عمل، ويصُغر في عمل، يكبر حتى تجد أنو ال نياية ِلِكَبِره، ىذا القمب يكُبر ويكُبر حتى 
حقير، ىناؾ إنساف دنيء، وىناؾ إنساف كبير، يتضاءؿ أماُمُو ُكُل كبير، ويصُغُر ويصُغر حتى يتعاظـ عميو ُكُل 

مالؾ ال يجعمؾ كبير ولكف أخبلقؾ ىي التي تجعمؾ كبير، إنساف في أمّس الحاجة ليذا المبمغ قّدمو لوجو هللا عّز 
وجل واآلف المسجد ُأنشئ وبمغت تكمفتو عشرات المبلييف وصاحب أرض ىذا المسجد إنساف فقير، والذؼ رفض 

 ألف قاؿ لو أنا لدؼ شيء أبيعو أعط ىذا المبمغ لمف ال يجد ما يبيعُو.  250أف يأخذ مبمغ 

ـْ َأفه اُْلمهَة َلِو اْجَتَمَعْت َعَمى َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبشَ  ذا استعنت فاسَتِعْف با َواْعَم ـْ )) ِإذا سألَت فاسأِؿ هللا، واِ  ْيٍء َل
ُ َلَؾ  ََْد َكَتَبُو َّللاه ُ َعَمْيَؾ َيْنَفُعوَؾ ِإَّل ِبَشْيٍء  ََْد َكَتَبُو َّللاه وَؾ ِإَّل ِبَشْيٍء  ـْ َيُضرُّ وَؾ ِبَشْيٍء َل َوَلِو اْجَتَمُعوا َعَمى َأْف َيُضرُّ

ُحُف(( ِت الصُّ َْالـُ َوَجفه  ُرِفَعِت اَْل

 وروػ أبو داوود والحاكـ عف عمر بف عبد العاص رضي هللا عنيما قاؿ: 

َُوا ))َاؿ: َاؿ رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ' ُمُروا أوَّلَدكـ بالصالة وىـ َأبناُء سب َ، واضربوىـ عمييا وىـ أبناُء عْشر، وفرِّ
 بينيـ في المضاج َ((

 )رواه أبو داود(
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الحع األب إذا جاء إلى المنزؿ مساء يسأؿ زوجتو األوالد تناولوا الطعاـ.... تجيبو بأف تناولوه، أّدوا واجباتيـ 
 أّما ىل أقاموا الصبلة ؟! قّمما يسأؿ عف ىذا السؤاؿ.المدرسّية.. تجيبو بنعـ.... 

أّما النبي عميو الصبلة والسبلـ كاف إذا دخل بيتو يسأؿ: األوالد ىل صّموا العشاء.. الصغار.. ىذا ىو الِحرص، 
 سيدنا عمر ُطِعف وىو إماـ أُغمي عميو ونزؼ منو الدـ وعندما أفاؽ قاؿ: ىل صّمى المسمموف الفجر ؟ لذلؾ: 

َُوا بينيـ في المضاج َ (( ))  ُمُروا أوَّلَدكـ بالصالة وىـ َأبناُء سب َ، واضربوىـ عمييا وىـ أبناُء عْشر، وفرِّ

"، إف لـ تبدأ تربيتو في سف  15أقوؿ لكـ حقيقة ثمنيا مدفوع ثمنًا باىظًا: " ال تقدر أف ُترّبي ولدؾ في سف الػ 
و وتصحو بعد فوات األواف، ال ُتيممُو وىو صغير فيكتسب الخامسة لف تستطيع السيطرة عميو بعد ذلؾ، ال تغف

عادات سيئة ويتعّمـ كممات بذيئة، بعد ذلؾ تتألـ أشد األلـ... إخواننا الشباب الذيف عندىـ أوالد ِصغار: يجب أف 
طيب.. تعتني بو منذ ِسف الخامسة لكي يتشّرب الديف، يتشّرب ُحب هللا ورسولو، يتشّرب المسجد، يتشّرب الكبلـ ال

 الِعفة.. 
قد يقوؿ أحدكـ أمر تكميفي ؟، ال.. ىذا أمر تأديبي، يوجد شيء في الفقو اسمو أمر تأديبي، الطفل إذا بمغ  

ُمكّمف بالصبلة تكميف شرعي، لكف الطفل مستحيل فجأًة أف ُيصمي، ال ُبدَّ مف أف تؤدّبُو عمى الصبلة في ِسف 
 ناؾ ضرب.مبكرة، في السابعة ىناؾ أمر وفي العاشرة ى

ـَ َفَقاَؿ ِإنِّي ُأِريُد الحج فم شى معو وعف ابف عمر رضي هللا عنيما قاؿ: َجاَء غبلـٌ ِإَلى النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
َدَؾ َّللاَُّ التَّْقَوػ ووّجيَؾ في الخير وكفاؾ اليـ " انظروا لعظمة رسوؿ هللا كبير..  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فَقاَؿ يا غبلـ َزوَّ

َدَؾ َّللاَُّ التَّْقَوػ ووّجيَؾ في  صغير.. طفل صغير.." جاء غبلـ قاؿ لو إني ُأريد الحج فدعا لو َقاَؿ يا غبلـ َزوَّ
 الخير وكفاؾ اليـ، قاؿ فّمما رجع الغبلـ عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: يا ُغبلـ َقِبَل هللا حجؾ وغفر ذنبؾ وأخمف نفقتؾ " 

ؾ شيء في التربية اسمو احتراـ شخصية الطفل، األشخاص الُعظماء تّمقوا تربية راقية جدًا، أياـ أب يضرب ىنا
..، الطفل لو مكانة، لو كياف، حينما ُضِرَب أماـ أصدقائو فقد  ابنو أماـ أصدقائو... كـ ىي صعبة.. مجـر

بائو وأماـ أصدقائو سوؼ تحطمو، فيما حطمتو وسحقتو، يجب أف تعد إلى المميوف قبل أف تضرب ابنؾ أماـ أقر 
بينؾ وبينو ُقـ بمحاسبتو وُقـ بتأديبو واضربو أحيانًا ولكف احتـر شخصيتو، أياـ ُأـ يأتي صديق ابنيا لعندىا فُتعد 
لو عصير.. ال تدرؼ كـ مف السعادة التي تدخل عمى قمب الطفل، شيء ال ُيقّدـ وال ُيؤخر، طمب منيا عشاء 
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 ... ىناؾ قصة رواىا لنا أخ:فتجيبو بكل لباقة

أخ ُمقيـ في أمريكا ولو ابف جاء في الصيف في دورة ىنا، فميذا االبف صديق زنجي وثني، فمرًة ىذا الصديق زاره 
فبلحع الزنجي أفَّ االبف قّبل يد والده ووقف باحتراـ بالغ أمامو، وعندما َعَرَؼ األىل بأف معو صديق فصنعوا 

الشاب الزنجي الوثني أعجبو ىذا الديف، أعجبو احتراـ االبف لؤلب، وأعجبو عناية األب طعاـ وقّدموه إليو، ىذا 
بصديق االبف،.. يعني ىيئوا طعاـ وقدموه لو.. أنت في المنزؿ عندما تحتـر أصدقاء ابنؾ طبعًا في حاؿ كونيـ 

َؾ أخذتو معؾ دائمًا... منضبطيف، يعني أماـ صديقو كنت لطيف مع ابنؾ أثنيت عميو، ُقمت بتشجيعو، َشَعر أن
ذا كبر ليكوف قّرة عيف لؾ.   الحياة تحتاج إلى عناية بالغة باألطفاؿ حتى إذا كبر ُيعجبؾ، وا 

لذلؾ أحد مبادغ التربية احتراـ شخصية الطفل ال ُتييُنُو، ال ُتحطمو، ىذا الضرب الُمبّرح، الضرب عمى الوجو، 
اكسًا، وُكل أخ لو عبلقة بالعمـ والتعميـ والمدارس.. الطفل الُسباب، الشتائـ ىذه ُتحطـ الطفل، تجعمو ُمش

الُمشاكس، الُمزعج، المؤذؼ، البذؼء، ىذا طفل يعيش في منزؿ ُمنيار، المنزؿ الُمنيار يفرز أطفاؿ سيئيف 
: والمنزؿ المتماسؾ يفرز أطفاؿ متوازنيف، طفل سأؿ النبي الكريـ عميو الصبلة والسبلـ قاؿ لو أريد الحج قاؿ لو
َدَؾ َّللاَُّ التَّْقَوػ ووّجيَؾ في الخير وكفاؾ اليـ، فّمما رجع الغبلـ عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: يا ُغبلـ َقِبَل هللا  يا غبلـ َزوَّ

 حجؾ وغفر ذنبؾ وأخمف نفقتؾ، كأنو كبير.

كبير، احترمو، ودُ، لي قريب لو كممة ُتعجُبني قاؿ: ىذا الصغير ىو كبير لكفَّ قياسو صغير، عاممو كأنو 
أقنعو.. يعني.. ابنؾ وقع في الغمط أقنعو بأنو عمى غمط بّيف لو، اجعمو صادؽ معؾ، ال تكف عنيف فيكذب 
عميؾ بعدىا، يشعر أنو ممكف أف يقوؿ لؾ ُكل شيء.. ُكلَّ شيء فعمو.. استمع منو وحّذره بأف ال ُيقدـ عمييا مرة 

 أخرػ:

 ـ خير مف المعنف(())عمموا وَّل تعنفوا، فإف المعم

 )أخرجو الحرث ابف عدؼ في الكامل و البييقي في شعب اإليماف عف أبي ىريرة ( 

ُ َتَعاَلى َعْنَيا َأنهُو َسِمَعَيا َتُقوُؿ ُكْنُت َعَمى َبِعيٍر َصْعٍب َفَجَعْمُت َأْضِرُبُو فَ  َقاَؿ ِلي َرُسوُؿ َّللاهِ ))َعْف َعاِئَشَة َرِضي َّللاه
ـَ َعَمْيِؾ ِبالرِّْفِق َفِإفه الرِّْفَق َّل َيُكوُف ِفي َشْيٍء ِإَّل َزاَنُو َوَّل ُيْنَزُع ِمْف َشْيٍء ِإَّل شَ  َصمهى َّللاهُ   اَنُو ((َعَمْيِو َوَسمه
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مرًة سمعت بأف طالب أرسمو والده مف أمريكا إلى الشاـ ليتعّمـ الديف والمغة فالتحق بمعيد، يجوز أنو ارتكب غمطة 
أُىيف كُمما ُيذكر اسـ سوريا وىو في أمريكا يرتجف، تعني عنده أفَّ في ىذه البمد عقوبة، أياـ ُمعّمـ فعوقب عمييا و 

عربي يكوف قاسي ُيكّره الطبلب بمادتو، أياـ أستاذ رياضيات يكوف قاسي ُيكّره الطبلب بمادتو... تنشأ عند الطفل 
َدَؾ َّللاَُّ التَّْقَوػ ووّجيَؾ في الخير وكفاؾ اليـ  ُعقدة... انظر ألخبلؽ النبي عميو الصبلة والسبلـ: يا غبلـ َزوَّ
 وبعدىا قاؿ لو: َقِبَل هللا حجؾ وغفر ذنبؾ وأخمف نفقتؾ.

 ))أخرج اإلماـ أحمد والبخاري وُمسمـ عف ِابت البناني عف أنس رضي هللا عنو َاؿ: 
ََاَؿ َخَدْمُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ  ََْد َفَرْغُت ِمْف ِخْدَمِتِو " َعْف َِاِبٍت َعْف َأَنٍس  ي  ـَ َيْوًما َحتهى ِإَذا َرَأْيُت َأنِّ  َعَمْيِو َوَسمه

ََاَؿ َفِجْئُت َأْنظُ  ـَ َفَخَرْجُت ِإَلى ِصْبَياٍف َيْمَعُبوَف  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َفَجاَء َُْمُت َيِقيُل َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـْ  ُر ِإَلى َلِعِبِي
ـْ َيْمَعُبوَف َفَدَعاِني َرُسوُؿ َّللاهِ َصمه َرُسو ْبَياِف َوُى ـَ َعَمى الصِّ ـَ َفَسمه ُ َعَمْيِو َوَسمه ـَ ُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ُ َعَمْيِو َوَسمه ى َّللاه

ُ َعَمْيِو َوسَ  ـَ ِفي َفْيٍء َحتهى َأَتْيُتُو َواْحَتَبْسُت َعْف َفَبَعَِِني ِإَلى َحاَجٍة َلُو َفَذَىْبُت ِفيَيا َوَجَمَس َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه مه
ََاَلْت َما َحَبَسَؾ َُْمُت َبَعَِِني َرُسوُؿ َّللاهِ  ي َعِف اإِلْتَياِف الهِذي ُكْنُت آِتيَيا ِفيِو َفَممها َأَتْيُتَيا  ـَ ُأمِّ ُ َعَمْيِو َوَسمه  َصمهى َّللاه

ََاَلْت َوَما ِىَي َُمْ  ُ ِفي َحاَجٍة َلُو  ََاَلْت َفاْحَفْظ َعَمى َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ُت ُىَو ِسرٌّ ِلَرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
 ًِ ُِْت ِبِو َأَحًدا ِمَف النهاِس َأْو َلْو ُكْنُت ُمَحدِّ ََاَؿ ِلي َأَنٌس َلْو َحده ََاَؿ َِاِبٌت  ـَ ِسرهُه  ُتَؾ ِبِو َيا َِاِبتُ لَ  ا ِبوِ َعَمْيِو َوَسمه ِْ  ((َحده

يعني أعجبو أنو يحفع ِسرَّ رسوؿ هللا، تجد أطفاؿ في عيد النبي والصحابة الِكراـ شيء ال ُيصّدؽ، سيدنا عمر 
يمشي في الطريق فرأػ أطفاؿ عندما رأوه ىربوا فتوقف واىد ولـ ييرب، فمفَت نظر سيدنا عمر فسألو وقاؿ لو يا 

ـَ لـ تيرب مع  مف ىرب ؟ قاؿ لو: أييا األمير لسَت ظالمًا فأخشى ُظممَؾ ولسُت مذنبًا وأخشى عقاُبَؾ غبلـ: ِل
 والطريق يسُعني ويسُعؾ، ذكاء وأدب وفيـ.

في عيد عبد الممؾ بف مرواف جاءه وفد لمتينئة يتقدميـ غبلـ فغضب فوّبخ حاجبو وقاؿ ما شاء أحٌد أف يدخل 
غبلـ وقاؿ: أييا األمير إف دخولي عميؾ لـ ُينقص مف قدرؾ ولكنو عمينا حتى دخل حتى الصبياف !؟ فابتسـ ال

شّرفني.. بمعنى أنو أنت بقيت في مقامؾ ولكف أنا تشّرفت.. قاؿ لو أصابتنا سنٌة أذابت الشحـ، وأصابتنا سنٌة 
ف كا نت  أكمت المحـ وأصابتنا سنٌة دّقت العظـ، ومعكـ فضوؿ أمواؿ فإف كانت لنا فعبلـَ تحبسوىا عّنا، وا 

ف كانت لكـ تصّدقوا بيا عمينا،.. قاؿ وهللا ما ترَؾ لنا ىذا الغبلـ في واحدٍة عذرًا..  فنحُف عباُده، وا 
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دخل وفٌد سيدنا عمر بف عبد العزيز.. الحجازييف يتقدميـ طفل صغير فانزعج.. قاؿ لو اجمس وليُقـ مف ىو أكبُر 
يو قمبو ولسانو فإذا وىَب هللا العبد لسانًا الفظًا وقمبًا حافظًا قد منؾ ِسنًا، قاؿ لو: أصمح هللا األمير، المرء بأصغر 

 استحق الكبلـ، ولو كاف األمر كما تقوؿ لكاف مف أمتي مف ىو أحُق منؾ بيذا المجمس.. أُعجب..

إذا تمت تربية الطفل بشكل صحيح واحتراـ شخصيتو وا عطاؤه الثقة.. أنا أقوؿ لكـ كممة: ليس ىناؾ طفل ال 
 األب الُمربي يوطأ نفسو عمى خطأ ابنو لكف البطولة أف ال ُيعاد الخطأ، يجب أف ترفع ىذا الشعار: يغمط، 

 ليس العار أف ُتخطئ.. العار أف تبقى ُمخطئًا، ليس العار أف تجيل.. العار أف تبقى جاىبلً 

ؿ واحتراُميـ جزٌء أساسي مف الُمبلحع أفَّ النبي عميو الصبلة والسبلـ كاف يحتـر األطفاؿ وُيحبيـ، ومحبة األطفا
 التربية.

 أخرج البخارؼ ومسمـ والترمذؼ وأبو داوود عف أنٍس رضي هللا عنو قاؿ: 

ـَ َأْحَسَف النهاِس ُخُمًقا َوَكاَف ِلي َأٌخ ُيَقاُؿ َلوُ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َكاَف النهِبيُّ َصمهى َّللاه ََاَؿ َأْحِس ))َعْف َأَنٍس  ُبُو  َأُبو ُعَمْيٍر 
ََاَؿ َيا َأَبا ُعَمْيٍر َما َفَعَل النَُّغْيُر ُنَغٌر َكاَف َيْمَعُب ِبِو َفُربهَما َحَضَر الصه  اَلَة َوُىَو ِفي َبْيِتَنا َفَيْأُمُر َفِطيًما َوَكاَف ِإَذا َجاَء 
ـه َيُقوـُ َوَنُقوـُ َخْمَفُو فَ   ُيَصمِّي ِبَنا ((ِباْلِبَساِط الهِذي َتْحَتُو َفُيْكَنُس َوُيْنَضُح ُِ

إخواننا الكراـ صدقوني: إذا دخمت إلى بيتؾ، بيت صغير متواضع، طعاـ متواضع، أثاث متواضع، زوجة وسط، 
تستطيع أنت أف تجعل فيو البيجة بنفسيتؾ الطّيبة، بمرحؾ وابتسامتؾ وعطفؾ، بإيناسؾ ألطفالؾ، وىناؾ بيت 

مانؾ واستقامتؾ ونظرؾ البعيد تجعل مف البيت جنة.. قطعة مف الجحيـ كمو خناؽ وعراؾ وُسباب، أنت بإي
السعادة ال تأتي بالماؿ، ال تأتي بالبيت الواسع، ال تأتي باألثاث، ال تأتي بالطعاـ الطيب، تأتي بالود والُحب.. 

 ممكف أف تأكل أخشف أكل مع أوالدؾ وىـ راضيف ومسروريف. 

 يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

ـَ َما َنَحَل َواِلٌد َوَلَدُه نُ ))َعْف َأيُّوَب ْبِف  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ  ِه  ْحال ُموَسى َعْف َأِبيِو َعْف َجدِّ
 َأْفَضَل ِمْف َأَدٍب َحَسٍف ((
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لطفل الخموؽ.. يعني أكبر مزّية ُيعطييا األب البنو.. الُخُمق الحسف..، العواـ يقولوف: " الُمرّبى غالي ". يعني ا
ىذه آالؼ المبلحظات وآالؼ التوجييات وآالؼ المتابعات حتى أصبح ُمّيذب، والطفل الُمّيذب شيء ال ُيقّدر 

 بثمف، أنا ال أرػ وال أعتقد أفَّ في األرض أب أسعد مف أٍب يرػ ابنو صالحًا.

!؟ ىذا الرجل ؟ قاؿ: أبي، قاؿ أبوؾ مفالنبي عميو الصبلة والسبلـ عّممنا فقاؿ: رأػ رجبًل معو غبلـ فقاؿ لمغبلـ: 
فبل تمشي أمامو وال تجمس قبمو، وال تستثب لو، وال تدُعُو باسمو.. توجيو دقيق.. ماشي أنت وابنؾ، ماشي أنت 
وأبوؾ يجب أف ُتبقي أبوؾ يمشي في األماـ، دخمت لمغرفة ال تجمس قبل أف يجمس، وال تقـو بعمل ُيسبب لو 

 .. " ىذه قاعدة عّمموىا ألوالدكـُسباب، ال ُتناديو باسمو

 وروػ الطبراني عف عائشة رضي هللا عنيا قالت: 

 ))كاف عميو الصالة والسالـ يقوؿ: ما بره أباه مف سدد إليو الطرَؼ بالغضب(( 

 نظر بوالده نظرة إزورار.. ىذا عاؽ لوالديو.. يعني أقل إساءة ُتعد عقوؽ:

ُيَما ُأؼٍّ َّله ِإيهاُه َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَسانًا ِإمها َيْبُمَغفه ِعْنَدَؾ اْلِكَبَر َأَحُدُىَما َأْو ِكاَلُىَما َفاَل َتُقْل لَ ﴿َوَََضى َربَُّؾ َأَّله َتْعُبُدوا إِ 
ََْوًَّل َكِريمًا﴾  َوََّل َتْنَيْرُىَما َوَُْل َلُيَما 

 )سورة اإلسراء(

ياتف طمبت منو مبمغ وليس معو فتضايقت وأغمقت لو دفعت الباب بقوة كأنؾ قمت لو ُأؼ، ُيحدُثَؾ عمى ال
السماعة في وجيو، سوؼ توّدعو عمى الياتف فُتغمق السماعة في وجيو !؟ ىذه إساءة بالغة جدًا، ما برَّ أباه مف 

 سدد إليو الطرَؼ بالغضب، ويقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

اِمِت َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمه  ـْ ))َعْف ُعَباَدَة ْبِف الصه ـْ ُيِجله َكِبيَرَنا َوَيْرَح ََاَؿ َلْيَس ِمْف ُأمهِتي َمْف َل ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ى َّللاه
ُو ((  َصِغيَرَنا َوَيْعِرْؼ ِلَعاِلِمَنا َحقه

ـْ َصِغيَرَنا َوَيْعِرْؼ  ـْ ُيِجلَّ َكِبيَرَنا َوَيْرَح ِلَعاِلِمَنا َحقَُّو. نفى عنو عف أف ينتسب ألمة دمحم عميو الصبلة والسبلـ: َمْف َل
وكاف النبي عميو الصبلة والسبلـ ُيعّمـ الِصغار إذا قرعوا باب أف ُيعطوا ظيرىـ لمباب، تجد اآلف يطرؽ الطفل 
الباب تجده أماـ الباب ىكذا كأنو ُيراقب البيت !! فتفتح المرأة مستعجمة يراىا كما ىي، فالُسنة إف طرقت الباب أف 
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 أو ُيسرًة. ُتعطي ظيرؾ لمباب ُيمنةً 

 وعف عمر بف أبي سممة رضي هللا عنو قاؿ:

ـَ َوَكاَنْت َيِدي ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ ُكْنُت ُغاَلًما ِفي ِحْجِر النهِبيِّ َصمهى َّللاه ْحَفِة  ))عف ُعَمَر ْبِف َأِبي َسَمَمَة  َتِطيُش ِفي الصه
َ َوُكْل ِبَيِميِنؾَ  ّـِ َّللاه ـُ َس  َوُكْل ِممها َيِميَؾ(( َفَقاَؿ ِلي َيا ُغاَل

ىذا أدب الطعاـ، نحُف أجرينا سابقًا ثبلثوف درسًا في تربية األوالد في اإلسبلـ.. ثبلثوف درسًا.. ومف فضل هللا 
القوا قبوؿ حسف في ُكل األوساط، ىناؾ قسـ عف التربية اإليمانية، وقسـ عف التربية األخبلقية، والتربية العقمية، 

والتربية النفسية، والتربية االجتماعية، والتربية الجنسية، وُكميا آيات وأحاديث رائعة جدًا ُتبّيف والتربية الجسمية، 
 ماذا ينبغي عمى اآلباء أف يفعموا في تربية أوالدىـ.

 وقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

ـَ َأنه  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ ُيعْ ))َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـه َل ََاَؿ ِلَصِبيٍّ َتَعاَؿ َىاَؾ ُِ ََاَؿ َمْف   (( ِطِو َفِيَي َكْذَبةٌ ُو 

لي قريب ُمقيـ في أمريكا جاء في الصيف ومعو ابف عمره خمس سنوات... يبدو أنو لعب كثيرًا في النيار... 
خذه فقاؿ ليا أنِت كذبِت قالت لو جدتو اىدأ ومساًء سوؼ أصطحُبَؾ في مشوار فصدقيا وىدأ، وفي المساء لـ تأ
ـْ ُيْعِطِو َفِيَي َكْذَبٌة. َـّ َل  عمّي، بصراحة ال تكذب عمى ولدؾ، َمْف َقاَؿ ِلَصِبيٍّ َتَعاَؿ َىاَؾ ُث

دقق: بابا ُقل لو أنا لست ىنا !؟ ما ىذه " ليس ىنا !! " معناىا األب كاذب، أو يقوؿ لو: " بابا يقوؿ لؾ ىو ليس 
 ىنا " !!؟.

يا مشوار وتقوؿ أماـ األب لـ نخرج، بنت صغيرة شاىدت أميا تكذب خرجت وعادت مع والدتيا تخرج مع ابنت
 وقالت لـ نخرج ىذه أخطاء كبيرة جدًا.
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 كاف عميو الصبلة والسبلـ مف أحسف الناس ُخُمقًا:

ُ َعَمْيوِ  ََاَؿ َخَدْمُت النهِبيه َصمهى َّللاه ُ َعْنُو  ََِنا َأَنٌس َرِضي َّللاه ـَ َصَنْعَت  ))َحده ََاَؿ ِلي ُأؼٍّ َوَّل ِل ـَ َعْشَر ِسِنيَف َفَما  َوَسمه
 َوَّل َأَّل َصَنْعَت ((

ـَ ِمْف َأْحَسِف النهاِس ُخُمًقا َفَأْرَسَمِني َيْوًما لِ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َأَنٌس َكاَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َحاَجٍة َفُقْمُت َوَّللاهِ َّل ))
ـَ َفَخَرْجُت َحتهى َأُمره عَ َأْذَىُب وَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ ِفي َنْفِسي َأْف َأْذَىَب ِلَما َأَمَرِني ِبِو َنِبيُّ َّللاهِ َصمهى َّللاه َمى ِصْبَياٍف َوُى

َََبَض ِبَقَفاَي ِمفْ  ََْد  ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه وِؽ َفِإَذا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ َفَنَظْرُت ِإَلْيِو َوُىَو َيْضَحُؾ  َيْمَعُبوَف ِفي السُّ َوَراِئي 
ََاَؿ َأَنٌس َوَّللاهِ  ـْ َأَنا َأْذَىُب َيا َرُسوَؿ َّللاهِ  ََاَؿ َُْمُت َنَع  َلَقْد َخَدْمُتُو ِتْس ََ ِسِنيَف َما َفَقاَؿ َيا ُأَنْيُس َأَذَىْبَت َحْيُث َأَمْرُتَؾ 

ََاَؿ ِلَشْيٍء َصَنْعُتُو لِ   ـَ َفَعْمَت َكَذا َوَكَذا َأْو ِلَشْيٍء َتَرْكُتُو َىال َفَعْمَت َكَذا َوَكَذا ((َعِمْمُتُو 

 ثـ إفَّ النبي عميو الصبلة والسبلـ َيِعُد كلَّ أب عنده بنات قاؿ:

مف كاف لو ثبلث بنات أو أخوات... بنٌت فاتيا قطار الزواج تكوف أحيانًا عبء عمى أخييا أما المؤمف ليست 
 ىذا الحديث الجنة لمف رّبى بناتو أو أخواتو، قاؿ:بعبٍء عميو، 

ـَ َمْف َكاَف َلُو َِالُث َبَنا ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ  ٍت َأْو َِالُث َأَخَواٍت َأِو )) َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ 
 اتهَقى َّللاهَ ِفيِيفه َفَمُو اْلَجنهُة((اْبَنَتاِف َأْو ُأْخَتاِف َفَأْحَسَف ُصْحَبَتُيفه وَ 

 أخت أو بنت... ىذه إضافة رائعة، وكاف عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ:

ََاَؿ َأَنا َوَكاِفُل اْليَ  ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـٍ َأنهُو َبَمَغُو َأفه النهِبيه َصمهى َّللاه ـِ َلُو َأْو ِلَغْيرِ ))َعْف َصْفَواَف ْبِف ُسَمْي ِه ِفي اْلَجنهِة ِتي
ـَ ((   َكَياَتْيِف ِإَذا اتهَقى َوَأَشاَر ِبِإْصُبَعْيِو اْلُوْسَطى َوالهِتي َتِمي اإِلْبَيا

وكاف عميو الصبلة والسبلـ يصف عبد هللا وُعبيد هللا وكثيرًا مف بني العباس رضي هللا عنيـ ثـ يقوؿ مف سبق 
 إليَّ فمو كذا وكذا:

ـَ َيُصفُّ َعْبَد َّللاهِ َوُعَبْيَد َّللاهِ َوَكِِ ))َعْف َعْبِد َّللاهِ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َكاَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه يًرا ِمْف َبِني ْبِف اْلَحاِرِث 
ََاَؿ َفَيْسَتِبُقوَف ِإَلْيِو َفَيَقُعوَف َعمَ  ـه َيُقوُؿ َمْف َسَبَق ِإَليه َفَمُو َكَذا َوَكَذا  ـْ ((اْلَعبهاِس ُِ ـْ َوَيْمَزُمُي ُمُي  ى َظْيرِِه َوَصْدرِِه َفُيَقبِّ
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ى َظْيِرِه يصفيـ في نسق ويقف بعيدًا عنيـ، ويقوؿ: َمْف َسَبَق ِإَليَّ َفَمُو َكَذا َوَكَذا َقاَؿ َفَيْسَتِبُقوَف ِإَلْيِو َفَيَقُعوَف َعمَ 
. يصّفيـ في نسق ويقوؿ ـْ ـْ َوَيْمَزُمُي ُمُي تعالوا إلّي تسابقوا ومف شدة السرعة يقعوف عمى ظيره وصدره  َوَصْدِرِه َفُيَقبِّ

 ويقبميـ ويمتزميـ.

أردت مف ىذا الدرس أف تقفوا مع أخبلؽ النبي مع الصغار، ليس ىناؾ منزؿ إال وفيو صغار، بيدوئؾ وحممؾ 
شعاع، واالنقطاع عف هللا  ُيسبب جفوة، ومحبتؾ وعدلؾ بيف أوالدؾ، وأنت اتصاُلَؾ با يجعل عندؾ قوة جذب وا 

فالمنزؿ ُيمكف أف يكوف قطعة مف الجنة بابتسامة لطيفة وبمداعبة، كاف إذا دخل بيتو بّسامًا ضّحاكًا، كاف يقوؿ 
أكرموا النساء وهللا ما أكرميفَّ إال كريـ، البنات الصغار المؤنسات الغاليات، ممكف أف يكوف منزُلَؾ جنة بأؼ 

أؼ دخل، بأؼ أثاث، فبواسطة إيمانؾ واستقامتؾ وبمحبتؾ ىؤالء الصغار مستوػ مادؼ، بأؼ موقع، بأؼ مساحة ب
يصبحوف أصدقاؤؾ وىكذا كاف عميو الصبلة والسبلـ ُيحب الصغار ويحترميـ وُيسّمـ عمييـ حتى في بعض 

 رحوا.!!، في بعض األحاديث كاف ُيركبيـ أمامو عمى الناقة ليف     األحاديث أنو كاف يتسابق معيـ: شيء ال ُيصّدؽ 

 أييا األخوة: 

َ َواْلَيْوـَ اآْلَِخَر َوَذَكَر َّللاهَ  ـْ ِفي َرُسوِؿ َّللاهِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْف َكاَف َيْرُجو َّللاه   َكِِيرًا ﴾﴿ َلَقْد َكاَف َلُك

 )سورة األحزاب(

يف، لكي يكونوا ُقّرة يعني.. عمى قدر استطاعتؾ إعتِف بالصغار ودلميـ وأحبيـ وأكرميـ لكي ينشئوا مؤمنيف طاىر 
 عيٌف لؾ، لكي يكونوا صدقة جارية مف بعدؾ:

ََاَؿ ِإَذا َماَت اإِلنْ  ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ُ َعْنُو َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َساُف اْنَقَط ََ َعَمُمُو ِإَّل ِمْف ))َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضي َّللاه
ـٌ  ٌََة َجاِرَيٌة َوِعْم  ُيْنَتَف َُ ِبِو َوَوَلٌد َصاِلٌح َيْدُعو َلُو ((َِالٍث َصَد

 والحمد  رب العالميف 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1329 

 ( : الحب في هللا 027 - 080الدرس )

 31-01-1999لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

لسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، الحمد  رب العالميف، و الصبلة و ا
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا و انفعنا بما عممتنا و زدنا عممًا و أرنا الحق حقًا و ارزقنا إتباعو، و 

أحسنو، و أدخمنا برحمتؾ في عبادؾ  أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف 
 الصالحيف.

 أييا األخوة المؤمنوف:

األبواب التي نألفيا في كتب الديف العقيدة، والقرآف، والفقو وأبواب الفقو، واألخبلؽ، ومكاـر األخبلؽ، ومساوغ 
النظر أف بعض األخبلؽ واألطعمة، واألشربة، والحظر، واإلباحة، ىذه أبواب مشيورة في كتب الفقو، مما يمفت 

األبواب فييا أكثر مف مائتي حديث، ويوجد أبواب حديثيف ثبلثة، أما في باب أكثر مف مائتي حديث في باب 
 واحد.

مما لفت نظرؼ أف الحب في هللا وىو مف الخمق الذؼ يتسـ بو المؤمف، أكثر مف مائتي حديث حوؿ الحب في 
ة والسبلـ مف ىذه األحاديث في ىذا الموضوع في هللا ؟ يبدو أف هللا، فقد يسأؿ سائل لماذا أكثر النبي عميو الصبل

الحب في هللا قواـ الديف، ويبدو أف الحب في هللا قواـ مجتمع المؤمنيف، ويبدو أف الحب في هللا ىو المحور الذؼ 
ميـ يتمحور حولو المؤمنوف ىو الذؼ يجمعيـ، ىو الذؼ يوحدىـ، ىو الذؼ يجعميـ طاقًة كبيرة، ىو الذؼ يجع
 صفًا واحدًا في وجو أعدائيـ، الحب في هللا يبث فييـ روح الجماعة، و روح الجماعة شيء ال يقدر بثمف.

يعني قد تجد في العالـ اإلسبلمي كل شيء إال الحب في هللا مساجد، جامعات، مؤتمرات، كتب، مكتبات، لكف ال 
الديني جمع كبير، وجدت ودًا بينيـ ال  تجد حبًا في هللا، في بعض المرات وجدت جمع ممف يعمل في الحقل

يوصف، كل منيـ يأخذ أخاه باألحضاف ويقبمو ويثني عميو وأنا أعمـ أف في غيبة بعضيـ بعضًا يتحدثوف ما ال 
تحمد عقباه ىذه مشكمة، ظاىرة خطيرة، في المواجية مديح وثناء، وتكريـ وعطاء، لكف في الغيبة ليسوا كما ىـ 

مشكمة، صار في موقف مزدوج، ود وثناء ومديح، حينما تواجو إنساف، ونقص وطعف في الواجية، ىذه ىي ال
وتقميل أىمية، وانتقاد حينما يغيب عنؾ، ىذا الذؼ جعل المسمميف مشرذميف، متفرقيف ضعاؼ، ىذا الذؼ أذىب 
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 ريحيـ قاؿ تعالى: 

اِبِريَف )﴿ َوَأِطيُعوا َّللاهَ َوَرُسوَلُو َوََّل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُموا َوَتذْ  ـْ َواْصِبُروا ِإفه َّللاهَ َم ََ الصه  (﴾46َىَب ِريُحُك

 ] سورة األنفاؿ [

وأنا مف عادتي أف أبقى في األحاديث الصحيحة المألوفة، لكف نعمقيا، مف ىذه األحاديث الصحيحة المألوفة 
 التي وردت في البخارؼ ومسمـ:

ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ  ََاَؿ  ـَ َأْفَضُل اَْلْعَماِؿ اْلُحبُّ ِفي َّللاهِ َواْلُبْغُض ِفي َّللاهِ (( )) َعْف َأِبي َذرٍّ   َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

 ] أبي داود [

ف كاف فقيرًا، ما لـ تحب المؤمف  أفضل األعماؿ صيغة تفضيل، ىذا الوالء والبراء، يعني ما لـ تحب المؤمف وا 
المنافق ولو كاف قويًا ولو كاف غنيًا فأنت لست مؤمنًا، بل إف الحب في  ولو كاف ضعيفًا وما لـ تتبرأ مف الكافر و

 هللا والبغض في هللا ىو الذؼ يذيقؾ حبلوة اإليماف.

أحيانًا اإلنساف يجد في الطريق أحد إخوانو ينتعش، في مكاف كأنو وجد نفسو، كأنو وجد روحو، ىذه مف عبلمة 
ي عميو الصبلة والسبلـ يجعل مف الحب عمبًل ما تفسير ذلؾ ؟ ما اإليماف، مف عبلمة صدؽ اإليماف، ولكف النب

 قاؿ أفضل المشاعر الحب في هللا، ما قاؿ أفضل أحواؿ القمب، قاؿ: 

 ))... َأْفَضُل اَْلْعَماِؿ... ((

ىذه تحتاج إلى وقفة متأنية، لو قاؿ أفضل المشاعر واضحة ىناؾ مشاعر كثيرة أفضميا أف تحب في هللا، ىناؾ 
 ؿ تعترؼ القمب كثيرة أفضميا أف تحب في هللا، أما يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ أحوا

 ))... َأْفَضُل اَْلْعَماِؿ ...((

قاؿ شراح الحديث: مف لواـز الحب في هللا أف تحب أولياءه، أو أف تحب النبي عميو الصبلة والسبلـ، وأف تحب 
ة دقيقة جدًا فصل بيا بعض العمماء، قاؿ: ىناؾ حب أصحابو، وأف تحب أولياءه، مف لواـز الحب. وىذه النقط

 في هللا، وحب مع هللا، الحب في هللا عيف التوحيد والحب مع هللا عيف الشرؾ.
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كممة واحدة بيف أف تحب في هللا وبيف أف تحب مع هللا، مف لواـز الحب في هللا أف تحب النبي وأصحابو، وأف 
الصالحيف، وأف تحب أؼ مؤمف أؼ مؤمف، ىذه النزعة الضيقة أف  تحب صالح المؤمنيف، وأف تحب أولياء هللا

تحب أخواف جامعؾ فقط، ىذه النزعة يجب أف نحاربيا ألنيا تفتت المسمميف، يجب أف تحب كل المؤمنيف، يجب 
 أف يكوف انتماؤؾ لمجموع المؤمنيف، قاؿ تعالى:

 ﴿88﴾َواْخِفْض َجَناَحَؾ ِلْمُمْؤِمِنيَف )

 ] سورة الحجر [

 آلية الثانية:وا

 (﴾205﴿ َواْخِفْض َجَناَحَؾ ِلَمِف اتهَبَعَؾ ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف )

 ] سورة الشعراء [

في أؼ مكاف المؤمف يجب أف تحبو، ويجب أف تعاونو، ويجب أف تمنحو ودؾ، ومعاونتؾ، عمى كل كيف جعل 
ي هللا أف تحب أولياء هللا، ومف لواـز أف النبي عميو الصبلة والسبلـ الحب في هللا عمبًل ؟ قاؿ: مف لواـز الحب ف

تحب أولياء هللا أف تقتفي أثرىـ فيذا الحب ينقمب إلى عمل، اآلف حينما تمتف عبلقتؾ مع المؤمنيف ىذه العبلقة 
المتينة تنقمب إلى حب، صار في عبلقة متناوبة، قاؿ عنيا عمماء المنطق: ىي عبلقة ترابطية، ىناؾ في 

الترابطية دقيقة جدًا، العمل الصالح يزيدؾ قربًا مف هللا والقرب مف هللا يحممؾ عمى العمل  اإلسبلـ بعض العبلقات
الصالح، فبيف القرب مف هللا والعمل الصالح عبلقة ترابطية، وبيف الحب في هللا وبيف العمل الصالح عبلقة 

ف تعينو إذا سألؾ العوف، أف ترابطية إنؾ إف ػ كيف تمتف عبلقتؾ مع أخيؾ ؟ أف تسمـ عميو، أف تبتسـ لو، أ
 تعوده إذا مرض، أف تساعده إذا افتقر، أف تقرضو إف استقرضؾ، طبعًا يوجد حديث مشيور:

ذا مرض  ذا استقرضؾ أَرضتو، وا  ذا استنصرؾ نصرتو، وا  ))أتدروف ما حق الجار ؟ إذا استعاف بؾ أعنتو، وا 
ذا مات شيعتو... ((   عدتو، وا 

ميو، وبششت لو، وعدتو إذا مرض، وىنأتو إذا أصابو خير، وعزيتو إذا أصابو أنت إذا لبيت دعوتو، وسممت ع
شر، أنت قمت بأسباب الحب في هللا، فالنبي سمى الحب في هللا عمل ألنو تارًة ينقمب إلى عمل، وتارًة يكوف 

، وحينما تعاونو، العمل سبيبًل لو، أنت حينما تمبي دعوة أخيؾ وحينما تسمـ عميو، وحينما تبش لو، وحينما تواسيو
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وحينما تينئو، وحينما تعزيو، متنت عبلقتؾ معو فكاف الحب في هللا، وحينما تحبو في هللا تقتفي أثره، فالنبي عميو 
 الصبلة والسبلـ عبر عف الحب بالعمل ألف العمل نتيجة أو سبب.

ساف يرتكب معصية أمامؾ ال يوجد نقطة دقيقة إنساف ال يبغض أحدًا ىذا منافق، البد مف أف تبغض في هللا، إن
يصمي يشرب الخمر أنت تحبو وتجاممو، ومستحيل، قاؿ: مف أرضى الناس جميعًا فيو منافق. كما أنو البد مف 
أف تحب في هللا البد مف أف تبغض في هللا أنا ال أقوؿ البد أف تقاتل في هللا، أنا أقوؿ البد مف أف تبغض إنساف 

ف مقيمًا عمى معصية مصرًا عمييا ينبغي أف تبغضو ولو أعطاؾ بيتًا، أساسًا مف ولو كاف أقرب الناس إليؾ إذا كا
عبلمات الحب في هللا أف ىذا الحب ال يتزعزع حينما الذؼ تحبو في هللا يصل إليؾ منو أذػ غير مقصود، ومف 

خير، الخير ال عبلمة البغض في هللا أف ىذا البغض ال ينقمب إلى حب إذا نالؾ مف ىذا الذؼ أبغضتو في هللا 
يمغي البغض في هللا، واإليذاء غير المتعمد ال يمغي الحب في هللا، ىذا الحب المتيف في هللا ال يتأثر ال بالعطاء 
ذا حجب عنيـ شيئًا يتيمونو بالكفر  وال بالمنع، أما أكثر الناس إذا إنساف أعطاىـ شيء يعبدونو مف دوف هللا، وا 

يحبؾ لعطائؾ ىذا ال يحبؾ ىو يحب ما عندؾ، والذؼ يبغضؾ لمنعؾ ىذا  وىو مف كبار المؤمنيف، يعني الذؼ
 ال يحبؾ في األصل إنما كاف يعمق األمل عمى عطائؾ فمما خاب ظنو أبغضؾ ىذه عبلقات مادية بيف الناس.

أما عبلقات المؤمنيف، يعني سمعت قصة تأثرت ليا أف رجبًل صالحًا جدًا في العصور الوسطى في بغداد، لو 
ة يبدو أف بعض عمماء الظاىر أنكروا عميو بعض األشياء فتوسطوا إلى أولي األمر بمنعو مف التدريس، دعو 

حينما منع مف التدريس بسعي مف ىؤالء العمماء عمماء الظاىر قيل لو أدعو عمييـ، قاؿ: هللا ال يستجيب لي، 
بو ضرر، توقفت دعوتو لكنو يعمـ عمـ قيل لو لما ؟ قاؿ: ألف نيتيـ تحرسيـ. نيتيـ الطيبة تحرسيـ، يعني أصا

اليقيف أف الطرؼ اآلخر ما أراد بيذا العمل إال وجو هللا، وأنا ال أقر أف اإلنساف يكوف في دعوتو خمل أو خطأ، 
 إال أف ىذا اإلنساف يعرؼ أف الذؼ منعو مف ىذه الدعوة يبتغي بذلؾ وجو هللا.

 أخواننا الكراـ:

ف كاف شيء مف الخياؿ، بحسب ما أرػ أف المسمميف اآلف ف ي أمس الحاجة في الحب في هللا، كتمة واحدة وا 
تصور العالـ اإلسبلمي وحده الذؼ يعد مميار ومائتي مميوف لو قاطع بضائع الدوؿ المعتدية عمى المسمميف وهللا 

ة وحدىا لركعت ىذه الدوؿ، وهللا لركعت ركوع، ولكف ال يوجد تعاوف، ال يوجد وحدة، لو أف الببلد اإلسبلمي
امتنعت عف شراء الكماليات مف الدوؿ المعتدية عمى المسمميف لركعت ىذه الدوؿ ولكف التفرؽ ىو الذؼ يسيل 

 ليؤالء مصالحيـ.
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الحب في هللا أف تشعر أف أخوؾ أقرب الناس إليؾ، يعني حممتو أو حممؾ ال ييـ، أياـ تحممو أضعف منؾ، أفقر 
أصحابو الكراـ، وىكذا ينبغي أف نكوف يعني أنا مف طموحي أف يكوف  منؾ، تحممو أو يحممؾ، ىكذا ربى النبي

الكل لواحد وأف يكوف الواحد لمكل كل المؤمنيف ينيضوف نيضة رجل واحد إذا ألـ بأخييـ مكروه والواحد إذا أكرمو 
 هللا بشيء ىو لممؤمنيف، ىذه مشاعر الحب مشاعر التعاوف، الحديث القدسي المعروؼ: 

 ُمَتَباِذِليَف ِفيه (( َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى َوَجَبْت َمَحبهِتي ِلْمُمَتَحابِّيَف ِفيه َواْلُمَتَجاِلِسيَف ِفيه َواْلُمَتَزاِوِريَف ِفيه َوالْ )) ََاَؿ َّللاهُ 

 ] أحمد ػ مالؾ [ 

لو أف  ال تقيس إيمانؾ بمعموماتؾ يعني إنساف قد يكوف غير مسمـ وذكي جدًا يحصل معمومات في الديف تتيح
يمنح دكتوراه وغير مسمـ في جامعة باريس قسـ الشريعة اإلسبلمية ىناؾ مف يمنح دكتوراه في الشريعة وىو 

 ييودؼ، ال تقيس إيمانؾ بالمعمومات.

مرة كنت في جمسة أخوة كراـ يعمموف في الحقل الديني في الحج كنا ننتظر صبلة الفجر في منى، قاؿ لو: كـ 
يعني تناقشوا مناقشة لطيفة ممتعة لكف ىذه حل محميا ديسؾ برنامج قرآف كريـ، إذا فرعوف وردت في القرآف، 

العمـ كـ قد، وكـ لو، وكـ كممة فرعوف وردت، قضية سيمة جدًا، ديسؾ ثمنو مائة وخمسيف ليرة، تسألو أؼ سؤاؿ 
 .تأخذ الجواب خبلؿ ثانية ليس ىذا العمـ، العمـ أف تفيـ حقيقة ىذا القرآف وأف تعمل بو

 فيا أييا األخوة:

الذؼ أتمناه أف يكوف في كل مكاف في العالـ اإلسبلمي مساحة صغيرة تطبق الديف ولو أنيا صغيرة ىذه تنمو، 
ولكف البد مف مساحة البد مف حيز، البد مف مسجد ولو واحد العبلقات فيو طيبة جدًا، أنا وهللا أعتز، أحيانًا 

الدنيا العبلقات طيبة، في حب، في تعاوف، في مآثره كأنو رجل واحد كأنو أسمع ثناء عمى أخوانا وهللا كأني مالؾ 
إنساف واحد، ىذا كبلـ طيب جدًا وطبعًا ىذه مف آثار المنيج اإلليي الصحيح، الصحابة الكراـ الذيف فتحوا العالـ 

يطمب نجدة وىـ عشرة آالؼ شخص، وهللا شيء ال يصدؽ، ولكف بحبيـ، ىل مف الممكف سيدنا خالد بف الوليد 
مف سيدنا الصديق ؟ طبعًا ىو كاف معو ثبلثيف ألف والفرس كانوا مائة وثبلثوف ألف فطمب مدد، سيدنا الصديق 
ذا بسيدنا الصديق يرسل  كـ يرسل لو ؟ إنساف عنده ثبلثيف واجو مائة وثبلثيف يجب أف يرسل لو ثبلثيف ألف، وا 

نظر إليو سيدنا خالد قاؿ لو: أيف المدد، قاؿ: أنا، قاؿ لو: لو واحد، واحد ! القعقاع بف عمرو، وصل إلى عنده، 
أنت المدد، معو كتاب مف سيدنا الصديق فتحو، طبعًا بعد السبلـ والكبلـ... قاؿ لو: يا خالد ال تعجب أف يكوف 
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. وفعبًل لـ ييـز وانتصر، ما ىذ  ا الحب.القعقاع ىو المدد فو الذؼ نفس دمحم بيده إف جيشًا فيو القعقاع ال ييـز

يعني ىل مف الممكف جيش طويل عريض فيو صحابة كبار كسيدنا عمر، وعثماف، وعمي، يكوف قائده شاب في 
السابعة عشر مف عمره، ممكف ؟ ما ىذا النظاـ، سيدنا أسامة بف زيد قائد جيش راكب الناقة وسيدنا الصديق 

ف، شيء فوؽ طاقتي، قاؿ لو: ما عمي وهللا ال يمشي بركابو، قاؿ لو: وهللا يا خميفة المؤمنيف لتركبف أو ألنزل
 ركبت وال نزلت، وما عمي أف تغبر قدماؼ ساعة في سبيل هللا، ممكف ؟ 

ممكف سيدنا الصديق يأتي إلى سيدنا عمر يقوؿ لو: مد يدؾ ألبايعؾ، سيدنا الصديق أوؿ إنساف بعد رسوؿ هللا 
أرض تقمني وأؼ سماء تظمني إف كنت أميرًا عمى قـو  يطمب مف عمر أف يبايعو خميفًة، يقوؿ لو سيدنا عمر: أؼ

فييـ أبو بكر، ىذه فوؽ طاقتي، فقاؿ لو: لكنؾ أقوػ مني يا عمر، قاؿ لو: ولكنؾ أفضل مني، ما الحل؟ قاؿ لو: 
 قوتي إلى فضمؾ نتعاوف.

نبر لؾ، قاؿ: ال إنساف جاء مف بمد وهللا عمى عمـ عالي وأنا أحسف الظف بو كثيرًا قمت لو: ىل تحب أف نييئ م
أنا أحب اف أساعدؾ. أنا كثير تأثرت ليذا الموقف األخبلقي نحف واحد، ال ييـ مف في الواجية، ييـ أننا نحف 
نتعاوف، يوجد عندؾ ىذه النفسية أف تنكر ذاتؾ مف أجل اف تحقق اليدؼ، الحق واحد إذا أنت كنت قائد في 

 ر، ىذا اإلخبلص، إذا عز أخوؾ فيف أنت.الجيش أو جندؼ الحق واحد، العبرة أف الجيش ينتص

 ))َأْفَضُل اَْلْعَماِؿ اْلُحبُّ ِفي َّللاهِ َواْلُبْغُض ِفي َّللاهِ (( 

نحف في أمس الحاجة إلى ىذا الحديث، يوجد مواقف مف الصحابة أنا أطرب ليا كثيرًا النبي ملسو هيلع هللا ىلص سأؿ عف رجل 
و، قاؿ: أعجبو بستانو ماذا يريد بالجياد والدنيا حر وصيف، فقاؿ في تبوؾ أيف فبلف ؟ يوجد إنساف طعف ب

صحابي: ال وهللا، وهللا يا رسوؿ هللا ما عممنا عميو إال خيرًا، وهللا يا رسوؿ هللا لقد تخمف عنؾ أناس ما نحف 
 ذا الحب.بأشد حبًا لؾ منيـ ولو عمموا أنؾ تمقى عدوًا ما تخمفوا عنؾ، النبي ابتسـ وسر سرورًا كبيرًا، ى

أنت ال تذىب بعيدًا، الذؼ منكـ أب إذا رأػ أوالده يتقاتموف ويتسابوف، وييبجوف مف بعضيـ الطعاـ، وأب وجد 
أوالده يتعاونوف، ويتناصحوا، يعاونوا بعضيـ، ويآثروا أنفسيـ بالطعاـ والشراب، ىل يوجد أب في األرض يحب 

الطرب ألبناء متعاونيف، و المثل األعمى، هللا ال  أوالده متخاصميف ؟ مستحيل، ىل يوجد أب ال يطرب أشد
 يحبنا أف نتقاتل، ال يحبنا أف نتشاتـ، ال يحبنا أف نتيـ بعضنا، ىذا أشرؾ، وىذا كفر. 
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ُجُل َىَمَؾ النه  ََاَؿ الره ََاَؿ: ِإَذا  ـَ  ـْ (()) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه  اُس َفُيَو َأْىَمُكُي

 ] مسمـ ػ أبي داود ػ أحمد ػ مالؾ [

ـْ ىو وصفيـ بأنيـ ىمكى ىـ ليسوا ىمكى. ، أؼ أشدىـ ىبلكًا، أَْىَمَكُي ـْ  أَْىَمُكُي

 أخوانا الكراـ:

 ىذا الحديث ميـ جدًا مع أنو بسيط، ومألوؼ، ومطروؽ ومسموع، وكل إنساف يعرفو:

 بُّ ِفي َّللاهِ َواْلُبْغُض ِفي َّللاهِ(( ))َأْفَضُل اَْلْعَماِؿ اْلحُ 

يعني الممخص اعمل عمل تمتف عبلقتؾ بأخيؾ، سمـ عميو بحرارة مرض عوده، مات أحد أقرباءه عزيو، طمب 
معاونة عاونو، طبعًا مستحيل أف يكوف شيء مف طرؼ واحد، بعد ىذا يمل، أما مف طرفيف باستمرار ال يمل، 

أىديت لو وأىدػ لؾ، زرتو وزارؾ، عدتو وعادؾ، نصحتو ونصحؾ، وقفت معو يعني أنت قدمت لو وقدـ لؾ، 
ووقف معؾ، وأكثر ىذه األفعاؿ مشاركة تزاوروا، يعني زرتو وزارؾ، تبادال، تناصحا، أكثر األفعاؿ التي تؤدؼ إلى 

 تمتيف العبلقة بيف المؤمنيف فييا صيغة المشاركة.

ـٍ َعبْ  : َتَصاَفُحوا َيْذَىِب )) َعْف َعَطاِء ْبِف َأِبي ُمْسِم ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ِد َّللاهِ اْلُخَراَساِنيِّ ََاؿ 
ْحَناء ((   اْلِغلُّ َوَتَياَدْوا َتَحابُّوا َوَتْذَىِب الشه

 ] مالؾ [ 

ناس ال ينتبيوا ليا، جار سيء معنى تيادوا أؼ قدـ لو ىدية ويقدـ لؾ ىدية، سبحاف هللا في أدوية ناجعة ولكف ال
جدًا بذؼء المساف شرس، قاؿ لي شخص: سكنت إلى جانبو وندمت عمى شراء البيت قدـ لو ىدية، قاؿ: جاءني 

 صندوؽ تفاح قمت في نفسي أسترضيو بيا فانقمب مئة وثمانيف درجة، ىكذا قاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

ْدِر ((  )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعِف النهِبيِّ  ََاَؿ: َتَياَدْوا َفِإفه اْلَيِديهَة ُتْذِىُب َوَحَر الصه ـَ   َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه

 ] البخارؼ ػ مسمـ ػ الترمذؼ [
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ومرة سمعت أف النبي قاؿ ألحد أصحابو مف يقطع لسانو، أحدىـ فيـ أنو يحتاج إلى مقص، مف يقطع لسانو 
 باإلحساف إليو.

 ى إنساف تسكتو ويكوف لسانو طويل جدًا، تحسف لو فيسكت.أياـ تحسف إل

 فالنبي قاؿ:

 ذبوا عف أعراضكـ بأموالكـ.

ـْ ِإَّل ِمْف َخْير...(( ـْ َعْنُي وا َأْلِسَنَتُك ـْ َوُكفُّ  ))ُذبُّوا َعْف ُحَرـِ َأْغَياِبُك

 ] الدارمي [ 

 قوؿ عميو الصبلة والسبلـ:ىذه حكمة بالغة، ذبوا أؼ دافعوا عف أعراضكـ بأموالكـ، حديث آخر ي

ـَ َخاِرَجافِ  ََاَؿ َبْيَنَما َأَنا َوالنهِبيُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه  ِمَف اْلَمْسِجِد َفَمِقَيَنا )) عف َأَنُس ْبُف َماِلٍؾ َرِضي المهيـ َعْنيـ 
ا ِة اْلَمْسِجِد َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َمَتى السه ـَ َما َأْعَدْدَت... (( َرُجٌل ِعْنَد ُسده ََاَؿ النهِبيُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه  َعُة ؟ 

َفَمِقَيَنا َرُجٌل، فاعل مؤخر، طبعًا ىذا أسموب رائع في الخروج مف الموقف الحرج، رجل سألؾ وأراد أف يحرجؾ، 
ولوا أنا أبا حنيفة كاف ذكي جدًا فأنت ال تكوف مطية لو رد لو الكرة إلى ممعبو، رد لو اإلحراج بإحراج مثمو يق

رحمو هللا تعالى، دخل عمى المنصور يوجد قاضي عند المنصور مف أعدائو، والعداوة قد تكوف غيرة حسد، وقد 
تكوف بغي وعدواف، أراد القاضي أف يشفي غميمو مف أبي حنيفة، قاؿ لو: يا إماـ إذا أمرني الخميفة بقتل امرغ 

ـ، والخميفة جالس، إذا قاؿ لو ال ترد عميو مشكمة، إذا قاؿ لو اقتمو مشكمة، فقاؿ لو: أأقتمو أـ أتريث فمعمو مظمو 
الخميفة عمى الحق أـ عمى الباطل ؟ تفضل وتكمـ والخميفة جالس، قاؿ: عمى الحق طبعًا، فقاؿ لو: كف مع الحق، 

 فمما خرج قاؿ أبو حنيفة: أراد أف يقيدني فربطتو.

لساعة ؟ في رواية النبي عمى المنبر وىو يخطب قاؿ لو: وماذا أعددت ليا ؟ نقل يوجد مواقف ذكية جدًا، متى ا
 الكرة إلى ممعبو، رد عمى سؤالو بسؤاؿ آخر، ىذا أسموب.
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ـَ َما َأْعَدْدَت َلَيا، فَ  ََاَؿ النهِبيُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه اَعُة ؟  ـه َكأَ )) َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َمَتى السه ُجَل اْسَتَكاَف ُِ فه الره
ي ُأِحبُّ َّللاهَ َوَرُسولَ  ٍََة َوَلِكنِّ ـٍ َوَّل َصالٍة َوَّل َصَد ََاَؿ َأْنَت َم ََ َمْف ََاَؿ: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َما َأْعَدْدُت َلَيا َكِبيَر ِصَيا ُو 

 َأْحَبْبَت(( 

 ] البخارؼ ػ مسمـ ػ الترمذؼ ػ أبي داود ػ أحمد [

نبي عميو الصبلة والسبلـ أف رجل مر فقاؿ: ىذا الرجل يحب هللا ورسولو، فأحب أف يرػ ماذا يفعل يقولوف أف ال
في الميل افتعل مشكمة أنو أنا يوجد مشكمة مع زوجتي وأريد أف أناـ عندؾ الميمة، ىذا جاء ناـ عنده فوجد شيء 

أيف أوراده، أيف قياـ الميل، فمما  عادؼ، العشاء صمى وذىب وناـ إلى الفجر، استيقع صمى الفجر وعاد وناـ،
 سأؿ، قاؿ لو: أنا ال يوجد في قمبي غل لمؤمف. 

سر تفوقو عند هللا أف قمبو سميـ، أياـ اإلنساف يحصل مكاف عند هللا بعبادة كثيرة، وأياـ يحصل مكاف عند هللا 
ل إلى مقاـ بعبادة، والعبادة بمكانة عالية، قد يكوف الخمق العالي ال يقل عف العبادة الكثيفة، يوجد إنساف يص

 ضرورية، القرآف الكريـ يقوؿ:

ْد ِبِو َناِفَمًة َلَؾ َعَسى َأْف َيْبَعََِؾ َربَُّؾ َمَقامًا َمْحُمودًا )  (﴾79﴿ َوِمَف المهْيِل َفَتَيجه

 ] سورة اإلسراء [

خمق عالي جدًا قد ال يقل شأنًا العبادة مطموبة لكف إذا إنساف أخبلقو عالية جدًا يؤدؼ الفرائض ىذا الذؼ يتمتع ب
 عند هللا عف ىذا العاب 

ي ُأِحبُّ َّللاهَ وَ  ٍََة َوَلِكنِّ ـٍ َوَّل َصالٍة َوَّل َصَد ََاَؿ: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َما َأْعَدْدُت َلَيا َكِبيَر ِصَيا  َرُسوَلُو (( ))... 

 ؤمنيف.ترػ شخص عبادتو مف أعمى درجة لكف حاقد، يتمنى أف تقع مشكمة بيف الم
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 ا الكراـ:نأخوان

 بالمناسبة يعني إذا أنت فرحت لمشكمة وقعت بيف المؤمنيف عد نفسؾ منافق وال تغمط، ألف هللا عز وجل قاؿ: 

ََْبُل َوَيَتَولهْوا وَ  ََْد َأَخْذَنا َأْمَرَنا ِمْف  ْف ُتِصْبَؾ ُمِصيَبٌة َيُقوُلوا  ـْ َواِ  ـْ ﴿ ِإْف ُتِصْبَؾ َحَسَنٌة َتُسْؤُى  (﴾50َفِرُحوَف )ُى

 ] سورة التوبة [

ذا تألمت ألـ حقيقي، إذا أخوؾ أصابو ضرر عد نفسؾ مف المؤمنيف، ىذا مقياس دقيق وال يخيب أبدًا، إذا  وا 
أخوؾ صار معو دكتوراه ماذا حصل ؟ أنت ال تتحمل، إذا أخوؾ أخذ منصب رفيع إذا أخوؾ دعا إلى هللا ونجح 

 في الدعوة ال تتحمل.

ي رضي هللا عنو قاؿ: أنا أتمنى أف ييتدؼ الناس بعممي دوف أف يعزػ إلي مرة قاؿ لي أخ أنو ذىب لذلؾ الشافع
إلى بمدة في الشماؿ قاؿ لي: حضرت خطبة منقولة مف كتابؾ كممة كممة، قمت لو: وهللا ىذا يسعدني، ما ىو 

قوؿ وال كممة عف أصل الخطبة ال المانع إذا كاف ىذا الكتاب أكثر ما فيو صار عمى ألسنة خطباء المساجد، ال ي
 ييمني، العبرة أف ىذا الكبلـ وصل إلى الناس، ىكذا يجب أف يكوف المؤمف.

ي ُأِحبُّ َّللاهَ َوَرُسو  ٍََة َوَلِكنِّ ـٍ َوَّل َصالٍة َوَّل َصَد ََاَؿ َأْنَت َم ََ َمْف )) َاؿ: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َما َأْعَدْدُت َلَيا َكِبيَر ِصَيا َلُو 
 ْبَت (( َأْحبَ 

أنت مع أحببت ىذا الحديث ورد خمسيف رواية تقريبًا، معنى ىذا الحب ميـ جدًا، اإلنساف يحب المؤمنيف معيـ، 
إنساف يحب الكفار يقوؿ يعيشوف حياة، أمورىـ مرتبة، يثني عمييـ وينسى كل أخطائيـ مف ىوؼ الكفرة حشر 

ذا زار بمدة إسبلمية متخمفة معيـ وال ينفعو عممو شيئا، إذا زار بمدة أنيقة جدًا ن ظيفة يقوؿ: أناس راقيف جدًا، وا 
 المسمـ يكوف فقير أحيانًا، ينزعج كثير.

الوالء، يجب أف توالي المؤمنيف ولو كانوا ضعافًا ولو كانوا متخمفيف، أنت ساعدىـ، وهللا يا أخواف يوجد أخ عندما 
امي طبيب لفت نظرؼ جدًا بإقبالو عمى الدروس، كنت في أمريكا ألقيت محاضرات في ػ ديترويت ػ يوجد وجو أم

مف حوالي شير أو أقل طرؽ بابي قبل المغرب، قاؿ لي: أنا كنت في ػ ديترويت ػ وكنت أحضر دروسؾ وأنا 
قررت أف آتي إلى الشاـ واستقريت في الشاـ وفتحت عيادة أتأمل أف تزورني، وعممت افتتاح لمعيادة، ذىبت إلى 

كأنؾ في أمريكا عيادة فخمة جدًا، أحدث األجيزة، كميا غرؼ كالنمط الغربي، عيادة ىضمية، العيادة ما شاء هللا 
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باطنية، قمبية، نسائية شيء أنيق فسألتو فقاؿ: أنا يوجد عندؼ عذاب دائمًا ىناؾ أنا، أنا أعالج أعداء المسمميف، 
 أحببت ىذا العمـ الذؼ حصمتو أف أعالج بو المسمميف.

ف وأنا في نشوة، وهللا إنساف عظيـ لـ يستطع يجعل عممو في خدمة أعداء المسمميف، أراد صدقوني بقيت أسبوعي
أف يكوف عممو لممسمميف، ىذا ىو الوالء والبراء، طبعًا قمت لو ىنا سوؼ تجد متاعب مثل كل بمد نامي، ليس 

 عز وجل ليس بالخبز األمور ميسرة كما كنت، ولكف أال ينبغي أف نضحي ؟ أال ينبغي أف نعمل عمل يرضي هللا
وحده يحيا اإلنساف ولو كنت في بمد المركبة رخيصة والفيبل رخيصة، واألمور كميا ميسرة ال تشعر باختبلؿ توازف 
وهللا أنا حاولت أف أبارؾ لو عممو وأف أشجعو، وقدـ لو أؼ معاونة ولكف لفت نظرؼ وقاؿ: أنا أحب أف أعالج 

دمة المسمميف، ونقل أحدث أجيزة ونقميا إلى الشاـ وتعاونوا أربع خمس المؤمنيف، أحب أف أجعل مف عممي في خ
أطباء ىذا نمط مريح جدًا تدخل إلى مركز طبي كل شيء فيو ىضمية، صدرية، قمبة، نسائية، نحف نريد ىكذا 
إلى  شباب، ممكف أف تدرس في أمريكا ولكف أف تعود إلى بمدؾ، أف تستقر في بمدؾ، أف تقدـ العمـ إلى أمتؾ، ال

 أعداء أمتؾ.

يوجد عدد مف إخواننا سافروا إلى أمريكا ليدرسوا قمت عنيـ غيابيًا وال أعرؼ مدػ صحة كبلمي ولكف أنا يغمب 
عمى ظني أنيـ كذلؾ قمت: وهللا الذؼ ال إلو إال ىو عودتيـ إلى بمدىـ بعد أف ينيوا الدراسة بالمائة مميار، ألنيـ 

الحياة مريحة فاستقر ونسي أىمو، ال ذىب ليتمكف مف عمـ يعود نفعو بو  أصحاب مبدأ يحمموف رسالة، ال قضية
عمى المسمميف ىـ ثبلثة ذىبوا مف أخوانا يحصموف البورد مف أمريكا، قمت وهللا يقيني بعودتيـ إلى بمدىـ وخدمتيـ 

ىذا الرفاه كمو ألمتيـ بالمائة مميار ألنيـ يحمموف مبدأ وأصحاب رسالة، واإلنساف عندما يعرؼ هللا عز وجل 
 تحت قدمو، ىو يعيش لمبدأ ال يعيش لمصمحة.

ي ُأِحبُّ َّللاهَ َوَرُسو  ٍََة َوَلِكنِّ ـٍ َوَّل َصالٍة َوَّل َصَد ََاَؿ َأْنَت َم ََ َمْف ))َاَؿ: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َما َأْعَدْدُت َلَيا َكِبيَر ِصَيا َلُو 
 َأْحَبْبَت(( 

 الطبيب، يوجد حديث يغطيو:
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: َمْف َنفهَس َعْف ُمْؤِمٍف ُكْرَبًة ِمْف ُكرَ  )) َعفْ  ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ْنَيا َنفهَس َأِبي ُىَرْيَرَة  ِب الدُّ
ُ َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب اآلِخَرِة((   َّللاه

 ] مسمـ ػ الترمذؼ ػ أبي داود ػ ابف ماجة ػ أحمد ػ الدارمي [

إنساف مريض جاء طبيب مختص اختصاص عالي متعمق بالعمـ عالجو بتؤدة وصف لو دواء ناجح وشفي، ىذا 
 نفس عنو كربة مف كرب الدنيا، لذلؾ هللا عز وجل الطبيب يكافئو يـو القيامة بعطاء كبير.

ف كاف ىذا المعنى ليس بصا لح الدعاة إلى هللا: يوجد معنى أنا أعيده منذ مدة كثيرًا وأنا متأثر بو ومؤمف بو وا 
الجنة إخواننا الكراـ يستحقيا كل مف عمل عمبًل يرضي هللا ميما كاف نوع العمل، أنا سوؼ أصورىا بمدينة جميمة 
جدًا، وكل إنساف دخميا أصبحت مباحًة لو بقصورىا، ومطاعميا، وحدائقيا، ومسابحيا، ومراكبيا، وكل ما فييا 

، إنساف دخميا بشاحنة، إنساف دخميا بسيارة سياحية، إنساف دخميا مف جماؿ وحدائق، إنساف دخميا بدراجة
 بطائرة، إنساف دخميا بأفخر سيارة، إنساف دخميا ماشيًا، بعد أف دخموىا الوسائل ليس ليا قيمة.

دخموا إلييا فأنت أؼ عمل، أنت طبيب، ميندس، محامي مدرس، صاحب مصمحة صاحب مينة، أتقنتيا، خدمت 
مؾ مثل أكبر داعية، ألف القضية أف تعمل عمبًل خالصًا لوجو هللا، كانوا أجدادنا إذا فتح المحل بيا المسمميف، مث

التجارؼ يقوؿ: نويت خدمة المسمميف. مف يصدؽ أف عممؾ، حرفتؾ اليومية ىذا العمل التجارؼ الروتيني اليومي 
حتى حرفتو، مينتو، تربية أوالده، في مف يصدؽ أنو ينقمب إلى عبادة إذا نويت بو خدمة المسمميف، ىذا المؤمف، 

بيتو، إذا أدخل عمى قمب أوالده السرور ىذا عمل صالح، حتى لو أخذ أوالده نزىة ىذا عمل صالح، حتى إذا 
اشترػ ألوالده ثياب جميمة ىذا عمل صالح، يوجد أشياء أصبحت عادات عند الناس ال يرقوف بيا، المؤمف 

سمح هللا المنافق العبادات المحضة يعاقب عمييا ألنيا نفاؽ، يعني إذا حج،  العادات عنده عبادات ما قولؾ، وال
أو صمى أو صاـ قد يحاسب عمييا ألنو فعميا رياًء، أو سمعًة، فإذا أنت مؤمف إيمانًا كبير يمكف أف تكوف 

 عاداتؾ عبادات عند هللا عز وجل.
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ََاَؿ: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َما َأْعَدْدُت َلَيا َكبِ  ََاَؿ َأْنَت َم ََ َمْف ))  ي ُأِحبُّ َّللاهَ َوَرُسوَلُو  ٍََة َوَلِكنِّ ـٍ َوَّل َصالٍة َوَّل َصَد يَر ِصَيا
 َأْحَبْبَت(( 

 آخر حديث: 

: ِإفه ِمْف ِعَباِد َّللاهِ ُْلَناًسا ـَ ََاَؿ النهِبيُّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ:  ـْ ِبَأْنِبَياَء َوَّل َما ىُ  )) عف ُعَمَر ْبَف اْلَخطهاِب 
ََاُلوا َيا َرُسو ـْ ِمَف َّللاهِ َتَعاَلى  َيَداُء َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِبَمَكاِنِي ـُ اَْلْنِبَياُء َوالشُّ ـْ ُشَيَداَء َيْغِبُطُي ََاَؿ: ُى  ، ـْ َؿ َّللاهِ ُتْخِبُرَنا َمْف ُى

ـٍ َبْينَ  ـْ َعَمى ُنوٍر َّل ََْوـٌ َتَحابُّوا ِبُروِح َّللاهِ َعَمى َغْيِر َأْرَحا نهُي ـْ َلُنوٌر َواِ  ـْ َوَّل َأْمَواٍؿ َيَتَعاَطْوَنَيا َفَوَّللاهِ ِإفه ُوُجوَىُي ُي
ـْ َوَّلَيَخاُفوَف ِإَذا َخاَؼ النهاُس َوَّل َيْحَزُنوَف ِإَذا َحِزَف النهاُس َوَََرَأ َىِذِه اآلَيَة ) َأَّل ِإفه َأْوِلَياَء َّللاهِ  ـْ   َّل َخْوٌؼ َعَمْيِي ُى

 َيْحَزُنوَف ((

 ] أبي داود [ 

وهللا الذؼ ال إلو إال ىو مف عبلمة إيمانؾ أف تحب شخصًا مف قارة ثانية ال يجمعؾ معو شيء إال إيمانؾ، ال 
مينتؾ كمينتو، مرة أستاذ اإللييات في جامعة السوربوف كمف ببحث موازنة القرآف باإلنجيل، قرأ القرآف تأثر فأسمـ 

ات عديدة ثـ جاء إلى دمشق ونزؿ بضيافة أحد أخوانا، ىذا األخ الكريـ أكرمو إكرامًا شديدًا وأقاـ بتونس سنو 
أعطاه بيت فخـ ورعاه رعاية كافية، فمرة جاء بو إلى مسجدنا وأنا دعوتو إلى بيتي يعني شعرت بحب عجيب، 

معو، فمما صار مسمـ وعرؼ إنساف مف سكاف باريس يحمل دكتوراه باإللييات ػ البلىوت ػ ال يوجد شيء يجمعني 
 هللا كأني وجدت نفسي بو.

مف مدة كتابو اطمعت عميو، رجل أمريكي ممحد أستاذ رياضيات في ساف فرانسيسكو إنساف ممحد ىل يوجد شيء 
يجمعؾ معو، ال عربي، وال مسمـ، وال مؤمف، وال شيء، ال يوجد أؼ شيء يجمعؾ معو، أسمـ واآلف ىو اآلف مف 

مريكا ما تمكنت أف ألتقي بو، مف كبار الدعاة قرأت كتابو، شيء تقرأه تبكي عممت أربع دروس كبار الدعاة في أ
 في العثماف مف كتابو، ما ىو السر ؟ 

قاؿ: دخل عمير عمى رسوؿ هللا والخنزير أحب إلي منو، وخرج مف عنده أحب إلي مف بعض أوالدؼ. ىذا الديف 
مناقشة رجل أساسو مف السند مقيـ في جنوب إفريقيا وال يتكمـ لما عرؼ هللا عز وجل كأنو أخوؾ، مرة سمعت 

العربية ولكنو مؤمف كبير ناظر بعض رجاؿ الديف، كانت مناظرتو عالية جدًا، قمت: وهللا أقرب لي مف أخي 
النسبي، أقسمت با لما سمعت محاضرتو أقرب إلي مف أخي النسبي، ىذا ىو الديف، الديف يجمع وال يفرؽ، 
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 قيـ عبلقة ود تفوؽ حد الخياؿ، والدليل قولو تعالى: الديف ي

َ أَ  ـْ َوَلِكفه َّللاه ـْ َلْو َأْنَفْقَت َما ِفي اْْلَْرِض َجِميعًا َما َألهْفَت َبْيَف َُُموِبِي ـْ ِإنهُو َعِزيٌز َحِكيـٌ ﴾َوَألهَف َبْيَف َُُموِبِي لهَف َبْيَنُي
(63﴿) 

 ] سورة األنفاؿ [

ََاُلوا َيا رَ  ـْ َوَّل َأمْ )) ـٍ َبْيَنُي ََْوـٌ َتَحابُّوا ِبُروِح َّللاهِ َعَمى َغْيِر َأْرَحا ـْ  ََاَؿ: ُى  ، ـْ َواٍؿ ُسوَؿ َّللاهِ ُتْخِبُرَنا َمْف ُى
 َيَتَعاَطْوَنَيا..(( 

 إنساف أحيانًا وكيل شركة يأتي مدير عاـ الشركة يحتفل بو احتفاؿ يفوؽ حد الخياؿ، يقدـ لو ىدايا، قطع ذىبية،
وفولكمور، وفنوف دمشقية، ويطعمو في أفضل مطعـ، ألنو يوجد نفع كبير، لو أف ىذه الشركة سحبت الوكالة منو 
وجاء إلى الشاـ زيارة ثانية ال ينظر إليو إطبلقًا، بالعكس يعاديو، اليـو تمدح البضاعة ال يوجد منيا، لما سحبت 

 غير كبلمو، ىذه مصالح.منو الوكالة أصبحت ىذه البضاعة غير جيدة، ثاني يـو ي

ـْ َوَّل َأْمَواٍؿ َيَتَعاَطْوَنَيا، َفَوَّللاهِ ِإفه  ـٍ َبْيَنُي ََْوـٌ َتَحابُّوا ِبُروِح َّللاهِ َعَمى َغْيِر َأْرَحا ـْ  ـْ َعَمى ُنوٍر )) ُى نهُي ـْ َلُنوٌر َواِ   ُوُجوَىُي
ـْ َوَّل  َّل َيَخاُفوَف ِإَذا َخاَؼ النهاُس َوَّل َيْحَزُنوَف ِإَذا َحِزفَ  النهاُس َوَََرَأ َىِذِه اآلَيَة ) َأَّل ِإفه َأْوِلَياَء َّللاهِ َّل َخْوٌؼ َعَمْيِي

ـْ َيْحَزُنوَف ((   ُى

ىذا درسنا اليـو أف تحب إخوانؾ المؤمنيف، أف تحبيـ حبًا عميقًا أف تفرح لنجاحيـ، لفوزىـ، لتفوقيـ، أف تفرح ليـ 
وف عونًا ليـ، أف يكوف الجميع لمواحد والواحد لمجميع، ىكذا ربى النبي عند نجاحيـ وعند حل مشكبلتيـ، أف تك

أصحابو، أما المظاىر الصارخة اإلسبلمية ىذه ال تقدـ وال تؤخر، الديف ليس برقص، عرضوا بيذا الجامع 
فولكمور إسبلمي، رقص، ونحف عمى عكس ذلؾ نسير عمى الكتاب والسنة، فالديف ليس رقص، وال فولكمور، وال 

 غناء، وال طرب، وال نقوش، وال زينة، الديف منيج يطبق بيف المؤمنيف.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : َضاء حوائج المسمميف 027 - 080الدرس )

 11-04-1999لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا الحمد  ر 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، و 

مف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ أرنا الباطل باطبًل و ارزقنا اجتنابو، واجعمنا م
 الصالحيف. 

أييا األخوة المؤمنوف: عقد اإلماـ النووؼ رحمو هللا تعالى في كتابو رياض الصالحيف مف كبلـ سيد المرسميف 
 عميو أتـ الصبلة والتسميـ بابًا سماه باب قضاء حوائج المسمميف، فا عز وجل يقوؿ:

ـْ ُتْفِمُحوَف )﴿َواْفَعمُ   (﴾77وا اْلَخْيَر َلَعمهُك

 )سورة الحج(

الفبلح مربوط بيذه اآلية بفعل الخير، اإلنساف حينما يأتي إلى بمد في ذىنو شيء يجب أف يحقق، إف جاء تاجر 
في ذىنو أف يعقد صفقة رابحة، إذا جاء طالب عمـ في ذىنو أف يعود بشيادة، إذا جاء سائح في ذىنو أف يزور 

ماكف الجميمة، فاإلنساف حينما يتحرؾ في ذىنو شيء هللا عز وجل جعل الفبلح جبّمة اإلنساف، حب الفبلح األ
حب التفوؽ والنجاح، ال يوجد شعور أجمل ينتاب النفس كالشعور باإلنجاز بالنجاح والفبلح والتفوؽ، فربنا عز 

أف الزمف يمضي، فالذؼ استيمؾ الزمف  وجل يبيف لنا في ىذه اآلية أف الفبلح بفعل الخير بسبب بسيط، ىو
استيبلؾ رخيص وأنفقو إنفاؽ رخيص، أكل وناـ وشرب وارتاح وعمل نزىات واستمتع، االستمتاع ليس لو مردود 

 مستقبمي أبدًا.

 في نقطة دقيقة: هللا عز وجل قاؿ:

َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما َبْيَنُيَما ََّلِعِبيَف )  (﴾38﴿َوَما َخَمْقَنا السه

 )سورة الدخاف(
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َماَء َواْْلَْرَض َوَما َبْيَنُيَما َباِطاًل﴾  ﴿َوَما َخَمْقَنا السه

 )سورة ص(

﴾ َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما َبْيَنُيَما ِإَّله ِباْلَحقِّ ُ السه  ﴿َما َخَمَق َّللاه

)  )سورة الرـو

تعريف إيجابي، وممكف أف أعرفو فالعمماء قالوا: الحق البس خمق السماوات واألرض، أنا ممكف أف أعرؼ الحق 
 تعريف سمبي، هللا عز وجل قاؿ: 

﴾ َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما َبْيَنُيَما ِإَّله ِباْلَحقِّ ُ السه  ﴿َما َخَمَق َّللاه

ىذه الباء باء المبلبسة، فالحق البس خمق السماوات واألرض، تعريف ىذا الحق مف نفي الباطل، ماخمقناىما 
ما العبيف، فالحق نقيض المعب ونقيض الباطل، الباطل الشيء الزائل، والمعب الشيء العابث، باطبًل، وماخمقناى

كممة حق تعني العبث واللعب، والزواؿ، اإلنساف خمق ليبقى، يتوىموا الناس أف فبلف مات، فبلف ذاؽ الموت، 
 اإلنساف باؽ إلى األبد وقالوا: 

ـْ َماِكُِوَف )﴿َوَناَدْوا َيا َماِلُؾ ِلَيْقِض َعَمْيَنا  ََاَؿ ِإنهُك  (﴾77َربَُّؾ 

 )سورة الزخرؼ(

ىذا األبد المخيف المسعد أو المخيف مرتبط بيذه السنوات المحدودة، األبد الذؼ النياية لو مرتبط بيذه السنوات 
 التي نمضييا عمى وجو األرض 

و ! كل كيانؾ بضع سنوات، اإلنساف وهللا أييا األخوة: لو شعرنا بخطورة الوقت لما أمكف أف نناـ مف شدة خطورت
بضع سنوات وبضع أياـ، كمما انقضى يـو انقضى بضع منو، فالفبلح أف تفعل في ىذا الوقت الزائل ما ينفعؾ 
بعد مضي الوقت، العاـ الدراسي وقت ممكف أف يستيمؾ بالمعب والنـو وتناوؿ الطعاـ والنزىات، لكف ىذا 

ا لو درس الطالب في ىذا الوقت الذؼ سيمضي ينفعو ىذا العمل بعد االستيبلؾ ليس لو مردود مستقبمي، أم
 مضي العاـ، ينتيي العاـ الدراسي ناجح إلى أف يناؿ أعمى شيادة، يحقق أعمى أىدافو فييا.
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 فمذلؾ كممة: 

ـْ ُتْفِمُحوَف )  (﴾77﴿َواْفَعُموا اْلَخْيَر َلَعمهُك

لكف ىو واسع جدًا، في بيتؾ فعل خير ضمف عممؾ ضمف  فبلح اإلنساف بفعل الخير، طبعًا فعل الخير كممة،
حركتؾ، أؼ حركة تتحركيا فييا فعل خير، ىذا اإلحساف أساسًا، المؤمف كيفما تحرؾ عنده عبث، وقت يمضي 

 ىكذا ببلمعنى مستحيل، ىذا يتناقض مع سر وجوده في الحياة.

 إذا اإلنساف قرأ القرآف يتّبع كممة يفمحوف. 

ـْ 2اْلِكَتاُب ََّل َرْيَب ِفيِو ُىًدى ِلْمُمتهِقيَف )( َذِلَؾ 0﴿الـ ) َناُى اَلَة َوِممها َرَزَْ ( الهِذيَف ُيْؤِمُنوَف ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَف الصه
ـْ ُيوَُِنو3ُيْنِفُقوَف ) ََْبِمَؾ َوِباآْلَِخَرِة ُى ( ُأوَلِئَؾ َعَمى ُىًدى ِمْف 4َف )( َوالهِذيَف ُيْؤِمُنوَف ِبَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ َوَما ُأْنِزَؿ ِمْف 

ـُ اْلُمْفِمُحوَف ) ـْ َوُأوَلِئَؾ ُى  (﴾5َربِِّي

 )سورة البقرة(

ىذا الفبلح، لو شققت صدور الناس الفبلح عند الناس الماؿ، أف تكوف ذا منصب رفيع، أف يكوف لؾ بيت 
عند هللا العمل الصالح،ألف ىذا جميل، مركبة فارىة، زوجة جميمة، مكانة عمية، ىذا الفبلح عند الناس، أما 

 العمل الصالح زادؾ في اآلخرة.

العمل الصالح ىو الذؼ تسعد بو ولكف متى تفعل ىذا العمل الصالح ؟ البد مف أف يسبق العمل الصالح إيماف 
هللا، با، والبد مف أف يسبق اإليماف با تفكر في خمقو، والبد مف أف يسبق العمل الصالح االستقامة عمى أمر 
تريد أف تفكر تؤمف تستقيـ، اآلف جاء العمل الصالح في مكانو الصحيح، أما عمل صالح مف دوف إيماف لمدنيا 
رياء، عمل صالح مف دوف استقامة ال يعينؾ أف تتصل با عز وجل، المعاصي حجاب، العمل الصالح يرفعؾ 

عمل الصالح مف مخالفات، لذلؾ ورد في األثر إلى هللا، ولكف الذؼ يحوؿ بينؾ وبيف أف ترتفع ىو ما يرافق ال
 ركعتاف مف روع خير مف ألف ركعة مف مخمط.

إخواننا الكراـ: كبلـ فيو مصارحة، اسأؿ نفسؾ كل يـو ماذا قدمت لممسمميف، لو سألؾ هللا عز وجل يا عبدؼ 
ماذا فعمت مف أجمي ؟ ماذا أرسمتؾ إلى الدنيا وعمرت عمًا مديدًا ماذا فعمت مف أجمي ؟ اآلف طرح عميؾ السؤاؿ: 

قدمت ؟ قد تجيب مميوف عمل فعمتو مف أجل ذاتؾ لؾ لمصمحتؾ لدخمؾ لبيتؾ ألوالدؾ لراحتؾ، ماذا فعمت مف 
 أجل هللا ؟ أؼ وقت أمضيتو في سبيل هللا؟ أؼ ماؿ أنفقتو في سبيل هللا ؟ أؼ خبرة قدمتيا في سبيل هللا 
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ي العمل الصالح مف سعادة في اآلخرة، النبي الكريـ مّر مع أصحابو عمى وهللا أييا األخوة: لو يعمموا الناس ما ف
 قبر، قاؿ كممة: قاؿ صاحب ىذا القبر إلى ركعتيف مما تحقروف مف تنفمكـ خير لو مف كل دنياه.
لو أننا سنفّصل، يوجد شركات أدوية أربعة آالؼ مميوف دوالر فائضيا النقدؼ آخر العاـ ! أربع مميارات زيادة عف 
توظيفيا، يوجد شركات عمبلقة ميزانياتيا أقوػ مف ميزانيات دوؿ، لو أنؾ تممؾ ىذه الشركة وجاء ممؾ الموت 
أنت في خسارة ! يسمع اإلنساف أحيانًا أخبار أف ممؾ الحديد بأميركا مات بزورؽ مع مومس مثبًل، شخص كبير 

، ىذه الحياة، الموت قطع ينيي كل شيء، مميونير يموت ميتة تافية حقيرة وىو في حالة انسياؽ لشيوة دنيئة
ينيي غنى الغني وفقر الفقير، وقوة القوؼ وضعف الضعيف، وسبحاف مف قير عباده بالموت، كمنا سوؼ نموت، 

 ىذا الموت أكبر واعع وممقف.

 سيدنا عمر بف عبد العزيز طمب مف أحد عمماء عصره أف يكوف معو دائمًا، قاؿ لو: إذا رأيتني ضممت فأمسكني
 مف تبلبيبي، وىزني ىزًا شديدًا وقل لي: اتقي هللا ياعمر فإنؾ ستموت.

بطولتؾ أييا األخ أماـ كل موقف تقفو وأماـ كل عمل تعممو وأماـ كل عطاء تعطيو وأماـ كل منع تمنعو، لو أف 
 هللا سألؾ لماذا فعمت ىذا ؟ ما الجواب الذؼ عندؾ ؟ يجب أف تييئ جواب  عز وجل.

مف إخواننا ال يوجد اتصاؿ شديد بيننا يعمل في التمويف موظف كبير، قاؿ لي: انصحني أستاذ، أنا ذات مرة أخ 
أحببت أف أداعبو فقمت لو: اكتب ضبط كما تشاء ! وضع الناس بعدرا، نظر إلي وتعجب قاؿ لي: ىكذا تقوؿ ؟ 

يس لعبد هللا ! أنت ىل معؾ قمت لو: نعـ ىذا ما أقولو لؾ، لكف إذا كنت بطل تييئ  جواب عف كل ضبط ول
جواب لكل شيء تفعمو ؟ لكل عمل لماذا غضبت ؟ لماذا أعطيت ؟ لماذا منعت ؟ لماذا طمقت ؟ لماذا رفعت 

 السعر ؟ يوجد سؤاؿ وأجب عنو لماذا كذبت ؟ أحيانًا اإلنساف يكذب لمصمحتو.

عمى الكممة والحرؼ عمى الحركة عمى فأييا األخوة: أفضل أنواع اإليماف أف تشعر أف هللا معؾ دائمًا يراقبؾ 
 السكنة، ىذا حاؿ المراقبة ينتج عنو حالة استقامة.

 لذلؾ هللا عز وجل قاؿ: 

ـْ ُتْفِمُحوَف )  (﴾77﴿َواْفَعُموا اْلَخْيَر َلَعمهُك

الدنيا كميا تتركيا بثانية، القصص ال تنتيي عف األغنياء، كنت مرة بحمب أطمعوني عمى قصر بحي الشبياء 
 شيء بعاـ األربعة والسبعيف، القصة مف خمس وعشرية سنة تقريبًا، وصفوه لي أنو يوجد فيو رخاـ بخمس فعبلً 

! قصر صاحب القصر عمره اثناف وأربعيف سنة، وضع في قبر أكثر مف   مبلييف بقدر خمسمائة مميوف اليـو 
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 قامتو، فالحفار اضطر أف يدفعو مف صدره حتى أصبح رأسو.. 

صديق والده رجل مف صناعي كبير في البمد، لو بيت مف أقدـ بناء في المالكي، أنا دخمت لمبيت، وهللا مرة لي 
البيت تحفة أربعمائة متر وصالونات، وقسـ شرقي وقسـ حديث كل مافي العالـ مف رفاه في البيت، جاءت مرة 

المرجة في ىذه األياـ توفي،  عمى بمدنا سبعة أياـ مطيرة متبلحقة وضفات بردػ، أصبح ىناؾ إشكاليات كبيرة في
فتح القبر فيو ماء سوداء دخمت لو سياؽ، سألوا ابنو فقاؿ: ضعوه ماذا سنفعل ؟ مدير معممو يحضر عندنا قاؿ 
لي: أنا جمعة لـ أستطع تناوؿ الطعاـ، أيف وضعوا معممي، كاف يحضر حرامات في الشتاء بالبريد مف فرنسا 

ياؿ، قبر فيو مياه سوداء وضع، ىذا المصير القبر يحل كل مشكمة، ُميير خفيف، يعيش حياة تفوؽ حد الخ
 الموت ما ذكر في ضيق إال وسعو، وال سعة إال ضيقيا !

إخواننا الكراـ يجب اف يكوف العمل الصالح ىدؼ واضح مف أىدافنا، كل يـو بيومو، ماذا فعمت اليـو مف أجل هللا 
ة رخاـ عمى المئذنة توضع ال يمزمؾ إال أف يرضى هللا، ىكذا عمل وحده ؟ ال تريد ثناء وال مدح وال شكر وال قطع

 لوجو هللا تبتغي عمل لوجو هللا. 

ـْ ُتْفِمُحوَف )  (﴾69﴿َلَعمهُك

 )سورة األعراؼ(

كممة دقيقة حجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ الصالح، وكمما عمت مكانتؾ قدر هللا عز وجل عمى يديؾ عمل صالح 
ماـ النووؼ عاش أقل مف خمسيف سنة، ترؾ كتاب شرح صحيح مسمـ مف أدؽ كبير، صاحب ىذا الكتاب اإل

الشروح، وترؾ رياض الصالحيف واألذكار وترؾ بغية المحتاج مف أوسع كتب الفقو الشافعي ومات، وىذه الكتب 
استفاد منيا المسمموف بكل أقطارىـ ولعشرات بل مئات السنيف والخير لؤلماـ، وعاش أقل مف خمسيف سنة ! 

 واإلماـ الشافعي عاش مف أقل مف خمسيف سنة، وترؾ ىذا الفقو العظيـ. 

فعميؾ أف تقـو عمل يكوف لؾ فيو أثر ضخـ، وهللا مرة ىذه القصة أروييا كثيرًا: أخ حضر عندنا ولو صوت 
! حسف كاف يؤذف قبل الخطبة، صار نوع مف الزيارات بيننا عاش حياة مرفية جدًا مات، قاؿ ابنو: مات والدؼ 
ذىبنا إلى الجنازة أحد عمماء دمشق كاف يحضر عنده أيضًا أبنو، وقف قاؿ: أخوكـ كاف مؤذف ترحموا عميو، 
انتيى التأبيف ! فنظرت كممة فقط، ماذا سيقوؿ: سيتكمـ عف بيتِو، بيتو فخـ جدًا، سيارتو عمى الديكور في البيت 

ند الموت، يحكى عمى عممو قاؿ: كاف مؤذف ترحموا عمى سفراتو ألوروبا عمى أذواقو في الطعاـ، ىذا ال يحكى ع
عميو، فأنا انصدمت وقتيا وقمت: عمى اإلنساف أف يعمل عمل يتكمموا عميو دقيقة دقيقتيف، الذؼ سيقيـ شخص 
تقييـ لآلخرة يمتغى تسعيف بالمائة مف أعمالو، تسع وتسعيف بالمائة مف أعمالو تمتغي كميا، قيمو تقييـ أخروؼ ماذا 
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أجل هللا ؟ ىنا المشكمة، ال يوجد أحد مف الناس يقدر بمميوف، أما مر شخص أماـ النبي سأؿ أصحابو  فعمت مف
 عنو قاؿ:

ـَ  ََاَؿ: َمره َرُجٌل َعَمى َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه اِعِديِّ َأنهُو  َفَقاَؿ لَرُجٍل ِعْنَدُه )) َعْف َسْيِل ْبِف َسْعٍد السه
فْ َجالِ  َشَف ََ َأْف ُيَشفه ََ،  ٍس: َما َرْأُيَؾ ِفي َىَذا؟ َفَقاَؿ َرُجٌل ِمْف َأْشَراِؼ النهاِس: َىَذا َوَّللاهِ َحِريٌّ ِإْف َخَطَب َأْف ُيْنَكَح، َواِ 

ـه َمره َرُجٌل آَخُر َفَقاَؿ َلُو رَ  ُِ ، ـَ : َما ََاَؿ: َفَسَكَت َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ـَ ُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ْف َشَف ََ َأْف َرْأُيَؾ ِفي َىَذا ؟ َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َىَذا َرُجٌل ِمْف ُفَقَراِء اْلُمْسِمِميَف َىَذا َحِريٌّ ِإْف َخَطَب َأْف َّل  ُيْنَكَح، َواِ 

ََاَؿ َأْف َّل ُيْسَم ََ ِلقَ  ْف  َِْل َّل ُيَشفه ََ، َواِ  : َىَذا َخْيٌر ِمْف ِمْلِء اَْلْرِض ِم ـَ ْوِلِو، َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
 َىَذا((

 )صحيح البخارؼ( 

الكرة األرضية معروفة، محيطيا أربعيف ألف كيمو متر، تستطيع أف تقسـ المحيط عمى البي ينتج القطر، ممكف 
يل جدًا، وخذ حجـ إنساف متوسط وقسـ حجـ الكرة األرضية عمى حجـ إنساف، تعرؼ حجـ الكرة رياضيًا وس

تعرؼ ىذه األرض تتسع لكـ رجل لو أفرغناىا، كرة مجوفة، ىكذا قاؿ النبي وىو ال ينطق عف اليوػ، قاؿ: َىَذا 
ؾ: عمى مقياس رختر، َخْيٌر ِمْف ِمْلِء اأَلْرِض ِمْثَل َىَذا فأيف بطولتؾ ؟ تكوف وفق مقاييس هللا متفوؽ، يقوؿ ل

 يمزمؾ عمى مقياس هللا عز وجل تكوف متفوؽ.

هللا يريد إخبلص قمب منيب عمل طيب فقط، أما شكمؾ وحجمؾ ونوع بيتؾ، اإلنساف بآخر الزماف قيمتو مف 
متاعو فقط، مكانتؾ تستمدىا مف بيتؾ، مف مساحتو ومف موقعو ومف الزينة التي فيو مف نوع األساس، تستمد 

ف سيارتؾ، حتى السيارات درجات يوجد مائة وثبلثيف، ومائتيِف ومائتيف وثمانيف، وثبلثمائة وخمسمائة مكانتؾ م
وخمسيف ويوجد ستمائة، تسترد مكانتؾ مف رقـ كتب في الخمف، الرقـ أحيانًا أربع وعشريف مميوف أحيانًا، مكانتؾ 

د وىذا أكريجي وىذا إؼ آر إس ىذا تأخذىا مف بيتؾ ومف سيارتؾ ومف منصبؾ ومف شياداتؾ، ىذا معو بور 
رئيس المجمع العممي كممات، في آخر الزماف اإلنساف يستمد مكانتو إما مف بيتو أو شياداتو ؟ أو مف منصبو 
الرفيع ؟ أو مف مركبتو أو مف رحبلتو أو مغامراتو... لكف ال أحد يفكر كيف يستمد مكانتو عند هللا ! النبي الكريـ 

 عند هللا.  يقوؿ: ابتغوا الرفعة
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 وهللا أييا األخوة: يمكف أف تفعل كل يـو ىذه األعماؿ مئات األعماؿ و التنسى قولو تعالى: 

َقاَؿ َذرهٍة َخْيرًا َيَرُه ) ِْ  (﴾7﴿َفَمْف َيْعَمْل ِم

 )سورة الزلزلة (

تتابع مسيرىا  قاؿ ذرة، إذا نممة حرص عمى بقائيا حية عمى المغسمة وأنت مقدـ عمى أف تتوضأ فسمحت ليا أف 
 إلى أعمى المغسمة، أنت أنقذت نفس: قالت نممة: 

ـْ ََّل َيْشعُ  ـْ ُسَمْيَماُف َوُجُنوُدُه َوُى ـْ ََّل َيْحِطَمنهُك  (﴾08ُروَف )﴿ََاَلْت َنْمَمٌة َيا َأيَُّيا النهْمُل اْدُخُموا َمَساِكَنُك

 )سورةالنمل(

جمؾ عند هللا بحجـ عممؾ الصالح المخمص، اآلف كبلـ المقدمة حوؿ فعل الخير، اجعل ىذه الكممة منيجؾ، ح
 أدؽ: العمل الصالح ما تعريفو ؟ 

 ما وافق السنة وكاف خالصًا  عز وجل ما ابتغي بو وجو هللا وما وافق السنة، إذا كاف خالصًا وصوابًا.

أو يعمموف عمل موافق  كثير مف الفرؽ اإلسبلمية يفعموف عمل ىـ يقولوف أنيـ مخمصوف بو لكف ال يوافق السنة،
السنة مف دوف إخبلص، اإلخبلص وموافقة السنة كبلىما شرط الـز غير كاؼ، تتحرػ أف ىذا العمل ىل يرضي 

 هللا عز وجل ؟ 

ِ ْبَف ُعَمَر َرِضي المَّيـ َعْنيما َأْخَبَرُه َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيـ َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َثَنا َعْبَد َّللاَّ  َقاَؿ: َحدَّ

ُ ِفي َحاَجِتِو،  ـِ َّل َيْظِمُمُو َوَّل ُيْسِمُمُو، َوَمْف َكاَف ِفي َحاَجِة َأِخيِو َكاَف َّللاه ـُ َأُخو اْلُمْسِم ـٍ ))اْلُمْسِم َوَمْف َفرهَج َعْف ُمْسِم
ـِ اْلِقَياَمِة، َوَمْف َسَتَر ُمسْ  ُ َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكُرَباِت َيْو ُ َيْوـَ اْلِقَياَمِة((ُكْرَبًة َفرهَج َّللاه  ِمًما َسَتَرُه َّللاه

 )صحيح البخاري(
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بيذا الزماف ألف إنساف بحاجتؾ وبحاجة إلى مالؾ ولعممؾ ولحكمتؾ وخبرتؾ ونصيحتؾ، وممكف كيفما تحركت 
 يكوف لؾ عمل صالح 

ـِ َّل َيْظِمُمُو َوَّل ُيْسِمُمُو(( ـُ َأُخو اْلُمْسِم  ))اْلُمْسِم

 لبستو إياىا، طمعت منيا، أوىـ الناس.يقوؿ لؾ: وهللا أ

قاؿ: يوجد رجل في مصر يريد شراء سوبر ماركت وجد إعبلف بالجريدة، واضع وقت لمقابمتو صاحبيا بيف 
الساعة الثانية والنصف حتى الثالثة، فجاء الشارؼ فوجد مائتيف زبزف وثبلثمائة زبوف، قاؿ لو: وهللا مشغوؿ، أنا 

وقت لكني مشغوؿ، أعدؾ عدًا بنفس الوقت، فوجد نفس االزدحاـ، قاؿ لو: ىذا صحيح أني وعدتؾ في ىذا ال
الموعد غير جيد تعاؿ إلي في البيت جاء إلى البيت فباعو إياىا بأعمى سعر، ىذا وجد مائتيف زبوف أوؿ يـو 
 يوجد ثاني يـو فاستبشر، اشتراىا، يوجد أمامو معمل معو نصف ساعة إجازة في ىذا الوقت وطواؿ النيار ال

 والزبوف، وعده بيذا الوقت فباعيا بالطريقة نفسيا ! كما اشتراىا باعيا كمو غش بغش.

المؤمف ال يدّلس وال يكذب وال يوىـ، يرػ هللا يراقبو، الذكي عند الناس الذؼ يغش الناس، بالغش واالحتياؿ 
اء، يضع لو ضوء أحمر، وىذا الموف والتدليس، يكوف الفروج منقوع ثبلثة أياـ بالماء، أخذ كمية أوقيتاف مف الم

يعطيو لوف زىر كأنو طازج، الينتبو الزبوف، يجد في البراد ضوء أحمر ىذا لو معنى، ليعطي لوف أنو طازج، كل 
 أعماؿ الناس غش اآلف، الغش بشكل غير معقوؿ.

كل قرش واحد حراـ، فمذلؾ أييا األخوة: المؤمف أندر مف الكبريت األحمر، الذؼ يخاؼ هللا عز وجل يخاؼ أف يأ
وهللا ال أنسى أخ والد صديقي قاؿ لي: أنا عمرؼ ست وتسعيف سنة أجريت تحميل البارحة كمو تماـ، كمو طبيعي، 

 قاؿ: لـ آكل قرش حراـ بحياتي ! وال أعرؼ الحراـ.

نفاقو وطعامو حبلؿ، هللا عز وجل في األعـ األغمب يعافيو،  يا سيدؼ ما إذا نشأ اإلنساف في طاعة هللا دخمو وا 
ىذه الصحة ؟ يقوؿ: يا بني حفظناىا في الصغر فحفظيا هللا عمينا في الكبر مف عاش تقيًا عاش قويًا، أنت 
عندما تسير في طريق اإليماف أنت تسير مع هللا عز وجل، ليس مع أشخاص بل مع خالق الكوف ! تسير مع 

 ده، انظر ليذا الحديث: مف بيده كل شيء، مع مف إليو يرجع األمر كمو، صحتؾ وأىمؾ بي

ـِ َّل َيْظِمُمُو َوَّل ُيْسِمُمُو(( ـُ َأُخو اْلُمْسِم  ))اْلُمْسِم
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فندؽ بيع ببراءة ذمة غير صحيحة مزورة، وعميو ضرائب بالمبلييف، بعدما اشتراه صاحبو جاءت الضرائب ! ىذا 
و شاطر فييـ، أما المؤمف يعد نمط الناس أنو كمما كاف ذكيًا أكثر يمبس ىمو لآلخريف، ويخرج ىو ويشعر بأن

 نفسو شاطر إذا كاف لـ يغش أحد أبدًا، ولـ يكذب عمى أحد.

ُ ِفي َحاَجِتِو،  ـِ َّل َيْظِمُمُو َوَّل ُيْسِمُمُو، َوَمْف َكاَف ِفي َحاَجِة َأِخيِو َكاَف َّللاه ـُ َأُخو اْلُمْسِم ـٍ ))اْلُمْسِم َوَمْف َفرهَج َعْف ُمْسِم
ـِ اْلِقَياَمِة.((ُكْرَبًة َفرهَج َّللاهُ    َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكُرَباِت َيْو

إذا أنت تخدـ الناس هللا عز وجل يييئ لؾ مف يخدمؾ، ىذه قاعدة، أنت تعاوف يوجد مف يعاونؾ تعطي ىناؾ 
 مف يعطيؾ، تنفق ىناؾ مف ينفق عميؾ، تيسر األمور لآلخريف ىناؾ مف ييسر لؾ، الحياة ديف ووفاء.

ُ َيْوـَ اْلِقَياَمِة (()) َوَمْف َستَ   َر ُمْسِمًما َسَتَرُه َّللاه

ىذا حديث منيج، إياؾ أف تظمـ، عميؾ أف تقدـ خدمات إلخوانؾ، عميؾ أف تفرج عمييـ كربيـ، عميؾ أف تستر 
عيوبيـ، المؤمف ستير والكافر فضائحي، كمما سمع قصة ممتعة يروييا ألف مرة، ليضحؾ الناس عمى حساب 

معطاء، الكافر أخاذ، باني حياتو عمى األخذ، ىذا عمى العطاء، المؤمف مع إخوانو يقضي ليـ إنساف، المؤمف 
 حوائجيـ، غير المؤمف عبء عمييـ، يضغط عمييـ ليقضوا ليـ حوائجيـ.

ىي كممتيف: عطاء واخذ، المؤمف يعطي والكافر يأخذ، األنبياء أعطوا ولـ يأخذوا، واألقوياء أخذوا ولـ يعطوا، 
 يما.ونحف بين

األنبياء أعطوا ولـ يأخذوا، واألقوياء أخذوا ولـ يعطوا، والمؤمف كمما كثر عطائو كثر كثر مكانتو عند هللا عز 
 وجل.
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 حديث ثاني في قضاء حوائج المسمميف: 

 َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاؿ :

: َمْف َنفهَس عَ  ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ُ َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف )) ْنَيا، َنفهَس َّللاه ْف ُمْؤِمٍف ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب الدُّ
ْنَيا َواآلِخَرِة َوَمْف َسَتَر مُ  ُ َعَمْيِو ِفي الدُّ َر َّللاه َر َعَمى ُمْعِسٍر َيسه ـِ اْلِقَياَمِة، َوَمْف َيسه ْنَيا ُكَرِب َيْو ُ ِفي الدُّ ْسِمًما َسَتَرُه َّللاه

ُ ِفي َعْوِف اْلَعْبِد َما َكاَف اْلَعْبُد ِفي َعْوِف َأِخيِو، َوَمْف َسَمَؾ َطِريًقا َيْمَتِمُس ِفيِو ِعْمًما سَ َواآلِخرَ  ُ َلُو ِبِو ِة، َوَّللاه َل َّللاه يه
ََْوـٌ ِفي َبْيٍت ِمْف ُبُيوِت َّللاهِ َيْتُموَف ِكَتاَب َّللاهِ  ـُ  َطِريًقا ِإَلى اْلَجنهِة، َوَما اْجَتَم ََ  ـْ ِإَّل َنَزَلْت َعَمْيِي َوَيَتَداَرُسوَنُو َبْيَنُي

ُ ِفيَمْف ِعْنَدُه، َوَمْف َبطهَأ  ـُ َّللاه ـُ اْلَمالِئَكُة، َوَذَكَرُى ْتُي ْحَمُة، َوَحفه ـُ الره ِكيَنُة، َوَغِشَيْتُي ـْ ُيْسِرْع ِبِو َنَسُبُو ((السه  ِبِو َعَمُمُو َل

 )صحيح مسمـ(

يو ألف مرة ال أشبع منو، جامع مانع، ىذا حديث صحيح منيج، وكل فقرة منو درس، أوؿ ىذا الحديث لو ارو 
ْنَيا، َنفََّس َّللاَُّ َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب َيْوـِ اْلِقَيا  َمِة.فقرة: َمْف َنفََّس َعْف ُمْؤِمٍف ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب الدُّ

َر َعَمى ُمعْ  ِسٍر لؾ مع شخص مبمغ قاؿ لؾ: وهللا ال أممؾ، حسف أعطيؾ مدة تساعد الناس بكل موضوع، َوَمْف َيسَّ
ْنَيا َواآلِخَرِة َوَمْف َسَتَر ُمْسِمًما َسَتَرُه َّللاَُّ  َر َّللاَُّ َعَمْيِو ِفي الدُّ َر َعَمى ُمْعِسٍر َيسَّ ْنَيا َواآلِخَرِة. شير آخر، َوَمْف َيسَّ  ِفي الدُّ

َّللاَُّ ِفي َعْوِف اْلَعْبِد َما َكاَف اْلَعْبُد ِفي َعْوِف َأِخيِو. ماداـ لؾ عمل نفست كربة ويسرت عمى معسر، وسترت مسمـ وَ 
 صالح هللا عز وجل معؾ. 

ُ َلُو ِبِو َطِريًقا ِإَلى اْلَجنهِة(( َل َّللاه  ))َوَمْف َسَمَؾ َطِريًقا َيْمَتِمُس ِفيِو ِعْمًما َسيه

وال كرسي مريح وال شيء، أرجو هللا عز وجل أف نكوف جميعًا أنت قادـ إلى الجامع لماذا قادـ ؟ ال يوجد ضيافة 
في سبيل هللا، ليس لنا مصمحة، مصالح مادية ال يوجد، رجل يترؾ بيتو لو جمسة مريحة يجمس مع زوجتو، 
أعطونا كأسًا مف الشاؼ أو صحف فواكو، البيت أسمى لو مف ىنا، ترؾ بيتو وجاء لبيت هللا عز وجل، لماذا ؟ 

 عممًا ىذا الطريق ىو نفسو إلى الجنة ليمتمس فيو

ََْوـٌ ِفي َبْيٍت ِمْف ُبُيوِت َّللاهِ َيْتُموَف ِكَتا ُ َلُو ِبِو َطِريًقا ِإَلى اْلَجنهِة، َوَما اْجَتَم ََ  ـْ ِإَّل ))َسيهَل َّللاه َب َّللاهِ َوَيَتَداَرُسوَنُو َبْيَنُي
ِكيَنُة(( ـُ السه  َنَزَلْت َعَمْيِي
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سة روحانية يقوؿ لؾ: سررنا، شعرنا بالتجمي أو سكينة، ىذا عطاء هللا عز وجل، تشعر نفسؾ أحيانًا في جم
خفيف ليس لؾ وال مشكمة، اليمـو كميا تنساىا، متطمع إلى هللا عز وجل، تسمييا تجمي تسمييا سكينة تسمييا 

 سعادة تسمييا سرور وهللا جمسة جميمة، ىذه كميا كممات متشابية والمضموف واحد

ُ ِفيَمْف ِعْندَ )) ـُ َّللاه ـُ اْلَمالِئَكُة، َوَذَكَرُى ْتُي ْحَمُة، َوَحفه ـُ الره ِكيَنُة، َوَغِشَيْتُي ـُ السه ـْ َنَزَلْت َعَمْيِي ُه، َوَمْف َبطهَأ ِبِو َعَمُمُو َل
 ُيْسِرْع ِبِو َنَسُبُو (( 

بمكانتو وأنت بمكانتؾ، أنا أريد أف ميما كاف لؾ صمة مع إنساف متفوؽ لو كنت ابنو، ميما مدحت أبوؾ، أبوؾ 
 أنوه تنويو أف القضية ىنا المديح.

أييا األخوة: المردود محصمة اإليماف، محصمة معرفة هللا، محصمة ىذه المجالس، المحصمة العمل الصالح، 
بالتجارة نشاطات كثيرة، تشترؼ محل تتوسع تأخذ مستودع، تتوسع تأخذ مكتب استيراد، تتوسع تحضر ىيئة 

حاسبة، تتوسع تحضر مندوب مبيعات، تتوسع تقـو بالمراسبلت مثبًل... ىذه المستودعات والمكاتب والمراسبلت م
ال كل ىذا النشاط  والموظفيف، ىي التجارة كميا كممة واحدة ربح، فإذا لـ تربح كمو فارغ  ! يجب أف تحقق الربح وا 

 ليس لو معنى. 

ـو وحج وعمرة، نقـو بالحج فنزيف ونضع السجاد ونقـو بالعراضة، أرأيت ىذا المثل عمى الديف، يوجد صبلة وص
يأتي رمضاف نتسحر نفطر، يأتي العيد نمبس ونزور وندخل لجامع ونصمي، ىذا النشاط كمو إذا لـ يتوافر 
االستقامة والعمل الصالح كمو فارغ، أصبح فمكمور ! أصبح تقاليد وعادات، أصبح بالتعريف الدقيق ثقافة، سموؾ 

 فو أمة، ثقافة أمة، أما الذؼ تريده أنت تنيض إلى هللا ويمزميا عمل صالح مخمص ىذا محور الدرس. تأل
بصراحة إنكـ لف تسعوا الناس بأموالكـ فسعوىـ بأخبلقكـ، ممكف الكممة الطيبة صدقة، االبتسامة صدقة تربية 

 صدقة شرح القرآف صدقة، مميوف صدقة األوالد صدقة العناية بالزوجة صدقة العناية بالجار صدقة الدعوة إلى هللا
 لديؾ، وهللا عز وجل كمو يدّونو لؾ، هللا سميع بصير.

: اليـو ماذا فعمت ؟ كيف مضى ىذا اليـو ؟ أنت بضعة اياـ كمما مضى يـو  أنا أتمنى أف تسأؿ نفسؾ كل يـو
ة وخمس وستيف يعادلوف ذىب قسمًا، ىـ يحسبوا مف عمرؾ إذا رجل عاش ستيف سنة فرضًا، ستيف ضرب ثبلثمائ

رقـ، ويحسبوف كـ أسبوع وكـ ساعة وكـ صيف وكـ شتاء وكـ خريف وكـ ربيع، فنحف جميعًا نمحق رمضانيف 
بالشتاء أو اثنيف بالصيف، الثالث غير مؤكد، جاء أياـ النيار ثمانية عشرة ساعة، وحر شديد، اآلف نحف 

ما ال يمحقيا ىذه الدنيا بضعة أياـ، كمو سيسير. بالشتاء، رجل لحقو مرتيف بالصيف إما يمحق الثالثة   وا 
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فمحور الدرس إساؿ نفسؾ كل يـو ما العمل الذؼ سأضعو بيف يدؼ يـو القيامة ؟ ماذا فعمت ؟ كاف السمف 
الصالح يفتح الدكاف يقوؿ: نويت خدمة المسمميف، يحضر أجود البضاعة ويبيعيا بألطف معاممة، وهللا أخ مف 

فيو منذ كنت، عنده معمل صناعات غذائية يقوؿ لي: ىؤالء أوالد المسمميف أعطاه والده عشر إخواننا أنا معجب 
ليرات ىل أطعمو شيء منتو مفعولو هللا ال يرضى عني، قاؿ: وهللا أفضل زبدة وأفضل شوكوال وأفضل فانيميا 

اآلخريف ماذا يفعموا ؟ مواد وأفضُل وأفضل، قاؿ: يجب أف ال أربح عمى حسابؾ، قاؿ لي: بل أنا أربح ألف كمفة.. 
غذائية منتو وقتيا إلى أيف تباع ؟ إلى المعامل ال يوجد مف يحاسبؾ أف ىذه منتو مفعوليا، اشتروا ستوكات، 
بيض نصف فساده ذىب عمى الكاتو فورًا ! كل شيء سينتيي مدة صبلحيتو يدبروه، لكف إذا رجل ينصح 

لية جيدة بسعر معتدؿ، ىذا طريق لمجنة إذا كل رجل انتبو لمينتو المسمميف بمعممو يقدـ أكمة نظيفة مف مواد أو 
خدـ المسمميف طريق لمجنة، انتبو ألوالده طريق لمجنة، انتبو لزوجتو طريق إلى الجنة، انتبو لجيرانو طريق لمجنة، 
لطرائق ساعد إخوانو طريق لمجنة، بذؿ مف مالو طريق لمجنة، بذؿ مف عممو طريق لمجنة، هللا عز وجل قاؿ: ا

 إلى الخالق بعدد أنفاس الخبلئق. 

أينما كنت يوجد طريق إلى الجنة، تنصح إنساف تسبح تذكر، تقدـ نصيحة تقرأ موضوع تمكف عممؾ الديني، كل 
عمل ممكف أف يكوف طريق غمى الجنة، وهللا عز وجل خمقؾ لمعمل الصالح، وحجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ 

ده عمل صالح، سيدنا صبلح الديف رد سبع وعشريف جيش إفرنجي واستعاد الصالح، وكل رجل هللا أجرػ عمى ي
الببلد وأنقذىا مف الصميبيف ىذا عمل سيدنا الصديق يعد المؤسس الثاني لئلسبلـ، ألـ يكف لو ردة بعد وفاة النبي 

يجاف، كل الميـ صمي عميو ؟ سيدنا عمر فتحت في عيده اآلفاؽ والببلد إلى أذربيجاف، جاءه عاممو عمى أذرب
السعودية اآلف تبوؾ األردف سورية تركية كميا اصعد إلى االتحاد السوفيتي وأذر بيجاف فوؽ، بعيد سيدنا عمر 
وصمت فتوحاتو إلى أذربيجاف، ىذا حجـ اإلنساف، البمقاف ما يجرؼ فيو اآلف كميـ مسمميف عمى يد دمحم الفاتح فتح 

ل، اسأؿ نفسؾ ماذا عممت ؟ ىذا أىـ سؤاؿ كل يـو قبل أف تناـ، القسطنطينية وتابع، فكل إنساف لو عند هللا عم
 ماذا قدمت لئلسبلـ ؟ والحمد  رب العالميف.

والحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا 
، وصمى هللا عمى سيدنا دمحم النبي األمي وعمى آلو وصحبو وال تينا، آثرنا وال تؤثر عمينا، أرضنا وارضا عنا

 وسمـ.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : الورع وترؾ الشبيات 027 - 082الدرس )

 22-08-1999لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ميف، وأفضل الصبلة والتسميـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما الحمد  رب العال
عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، 

وف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ وأرنا الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو واجعمنا ممف يستمع
 الصالحيف.

أييا األخوة الكراـ ال زلنا في رياض الصالحيف مف كبلـ سيد المرسميف عميو أتـ الصبلة والتسميـ، اليـو ىو باب 
ره الورع وترؾ الشبيات وقبل أف نمضي في الحديث عف ىذا الموضوع الجميل البد مف مقدمة الديف كمو في جوى
وحقيقتو ومحوره الفعاؿ أف تسعد با، ألف هللا هلالج لج مصدر كل سعادة، كل شيء عنده، عنده كل متطمبات الحياة 
عنده كل متطمبات النفس، عنده كل المصير، المصير عنده، الحالة الداخمية عنده، الحالة المادية عنده، كل 

 قؾ ليسعدؾ.شيء يخطر في بالؾ خزائنو عند هللا، وهللا عز وجل خم

اآلف المؤمنوف كيف يتفاوتوف ؟ يتفاوتوف بالورع، حقائق الديف واحدة، ما مف مؤمف إال يؤمف بأف هللا خمق ىذا 
الكوف، وأنو إلو ىذا الكوف، وأف ىناؾ جنة، وأف ىناؾ نار الحقائق التي جاء بيا القرآف وأتت بيا السنة، قاسـ 

لمؤمنوف، كيف يكوف ىذا سباؽ، وىذا أقل سبق ؟ بالورع، لذلؾ ورد مشترؾ بيف كل المؤمنيف، ولكف بما يتفاوت ا
في األثر أف ركعتاف مف ورع، أْف قمت، لو قمت أًف ركعتيف، أما أْف ركعتاف مف ورع خير مف ألف ركعة مف 
مخمط، يجب المؤمف يصل إلى درجة يكوف في عنده حساسية ذاتيو، أنا كيف أتصل با، كيف تكوف العبلقة 

بيف هللا عامرة، كيف ؟ بالورع، في نقطة ميمة جدًا، جدًا، جدًا، ال يمكف أف تترؾ شيء ، إال هللا عز بيني و 
وجل يعوضؾ خيرًا منو أضعاؼ مضاعفة، في الخطبة يـو الجمعة الثانية تحدثت عف غض البصر، قمت ىذا 

لنساء في الطرقات والنساء في الذؼ غض بصره عف محاـر هللا يعني شكل واقعي حـر نفسو االستمتاع بمنظر ا
الطرقات كاسيات عاريات، مائبلت مميبلت، لـ يبق ألزواجيف منيف شيء، كل شيء لمطريق، طيب ىذا المؤمف 
غض بصره عف محاـر هللا خوفًا مف هللا، يعني حـر نفسو بالمغة الواقعية متعة النظر إلى محاسف المرأة، أنا أقوؿ 

كد منيا، وهللا زواؿ الكوف عمى هللا أىوف مف أف تحـر نفسؾ شيئًا خوفًا مف هللا وأال لكـ ىذه الكممة وهللا وأنا متأ
 يعوض عميؾ أضعافًا مضافة.
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 ابف القيـ رحمو هللا تعالى لفت نظره أف هللا عز وجل يقوؿ: 

ـْ َذِلَؾ َأْزَكى لَ  ـْ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُي وا ِمْف َأْبَصاِرِى ـْ ِإفه َّللاهَ َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعوَف )﴿َُْل ِلْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ ( َوَُْل 30ُي
﴾  ِلْمُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَف ِمْف َأْبَصاِرِىفه َوَيْحَفْظَف ُفُروَجُيفه َوََّل ُيْبِديَف ِزيَنَتُيفه

 ( 30) سورة النور: 

 إلى آخر اآلية، ثـ يقوؿ هللا عز وجل:

َماَواِت َواْْلَْرِض﴾ ُ ُنوُر السه  ﴿َّللاه

 ( 35) سورة النور: 

ما معنى ذلؾ ! يعني أنت حينما غضضت بصرؾ عف محاسف امرأًة أجنبية نور هللا قمبؾ، نور بصيرتؾ، صار 
 في عندؾ رؤية صحيحة، وقرار سميـ، بعض العمماء ذكروا عشرة فوائد لغض البصر منيا:

، في األرض  النور الذؼ يقذفو هللا في القمب، منيا الشعور بالقوة، أنت تفعل شيئاً  ليس في األرض كميا جية تحـر
كميا، في كل ببلد العالـ، في كل أنظمة العالـ، في كل قوانيف العالـ، ليس ىناؾ مف يحـر إطبلؽ البصر في 
المرأة، إال هللا، أما اإلنساف حينما ال يسرؽ يعني يخاؼ إف سرؽ أف يعاقبو إنساف، فإف لـ يسرؽ نقوؿ لعمو يخاؼ 

لذؼ يغض بصره عف محاـر هللا ىذا حتمًا يخشى هللا وحده، ألنو ما مف جية أرضية تمنعؾ أف مف إنساف، أما ا
تطمق البصر، ذكرت أنواع منوعة، لكف في أخ لفت نظرؼ، قاؿ لي ذكرت آية دىشت مف أجميا ما ىذه اآلية ؟ 

قد يكوف أصاب أو أخطأ،  سيدنا يوسف، أواًل أخوانا الكراـ، إذا أنت قرأت كبلـ إلنساف قد يكوف ضعيف بالمغة،
أو رمية مف غير رامي، أما إذا قرأت كبلـ هللا يجب أف تفيمو حرفًا حرفًا، حركًة حركًة، واالستنباط كمو قطعي، 

 سيدنا يوسف قاؿ ربي: 

﴾ ي َكْيَدُىفه َأْصُب ِإَلْيِيفه َّله َتْصِرْؼ َعنِّ  ﴿َواِ 
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 ماِش بعدىا:

 (﴾33﴿َوَأُكْف ِمَف اْلَجاِىِميَف )

 (33سورة يوسف:  )

فا وصف اإلنساف الذؼ يتعمق بامرأة ال تحل لو بأنو جاىل لماذا ؟ ألنو حـر نفسو حور العيف إلى أبد اآلبديف، 
إذا كاف أنت القرآف مؤمف فيو إيماف حقيقي قضية تباركنا كبلـ مالو معنى، إذا أنت كبلـ هللا عز وجل عندؾ ذا 

هللا ذا مصداقية عالية جدًا، أعمى درجة مف الصدؽ، وقاؿ لؾ في حور عيف مصداقية عالية جدًا، إذا كاف كبلـ 
تأخذ باأللباب، إلى أبد اآلبديف، فأنت مف أجل أف تمتع نظرؾ بامرأة ال تحل لؾ لسنوات معدودة ضيعت سعادة 

تعريف واحد األبد مع الحور العيف، إذًا العقل تعباف طيب ما ىو العقل ؟ لو تعريفات كثيرة جدًا، لكف أختار 
جياز لو أعممتو ال تندـ، فإذا ندمت معنى ذلؾ أنت لـ تعمل ىذا الجياز يعني أنت مثبًل بعت بيتؾ، وقبضت 
ثمنو عممة أجنبية، وفي بجيبؾ جياز دقيق جدًا لو فحصت بو ىذه العممة عرفت ما إذا كانت مزورة أو صحيحة، 

ذ بعد ما بعت بيتؾ، وقبضت ثمنو وطوب ت، العممة كميا مزورة، لماذا تتألـ ألمًا ال حدود لو، ألف وما استخدمتو، وا 
معؾ جياز لو استخدمتو لرفضت ىذه العممة، فما استخدمتو أنت، إذًا ىو جياز كل إنساف استخدمو ال يندـ، فإذا 
ال تصرؼ عني كيدىف أصب إلييف وأكف مف الجاىميف " يعني اختار متعة  ندـ معنى ذلؾ ىو ال يستخدمو " وا 

 عمى متعة أبدية، اختار شيء فاٍف عمى شيء باقي، اختار سنوات معدودة عمى أبد اآلبديف. موقتة

الحديث عف أوامر هللا عز وجل كل ما الواحد دقق، ووقف وانضبط، وكاف أورع كاف أقرب إلى هللا عز وجل، 
ر ورعؾ، ىذا الذؼ فالقضية واضحة جدًا، أنت تكوف أقرب إلى هللا بقدر ورعؾ، أنت تسعد با عز وجل بقد

 دفعني إلى اختيار ىذا الباب في رياض الصالحيف، باب الورع وترؾ الشبيات.

في نقطة، أياـ اإلنساف يقوؿ لؾ ىذه األكمة ثقيمة عمّي، تضايقت منيا، اإلنساف بعد سف معيف بتبلقي صار عنده 
فيني ناـ إذا أكمتيا، شيء جميل جدًا، خبرات غنية جدًا بالطعاـ والشراب، ىذه ثقيمة، ىذه ممحيا زيادة، ىذه ما 

صار في عنده حكمة في تناوؿ الطعاـ والشراب، يقوؿ لؾ ببل عشاء أريح لي، أفيق مرتاح، ىذه األكمة ممحيا 
عالي وأنا معي ضغط ال تناسبني، صار عنده حساسية بصحتو جيد، بس يا ترػ لو أحدنا عنده حساسية بقمبو، 

لسبب ؟ عامل عمل طيب، منضبط، ضبط لساني تمامًا، كثير في مغريات لمغيبة أنا اليـو أصمي صبلة متقنة، ا
سكتت، في مغريات، لكممة باطمة سكتت، في جمسة ال ترضي هللا اعتذرت عنيا، في صديق ال يحب العمل 
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الطيب أنا ىجرتو، لما اإلنساف يعمل أعماؿ كميا ، يعطي ويدع، يصل ويقطع في سبيل هللا يشعر أنو قريب 
مف هللا، أنا الذؼ أتمناه في ىذا الدرس أف يصل اإلنساف إلى ىذه الحساسية، يكوف في عنده مشعر داخمي، أنا 
اآلف عمى صمة با متينة، ىذه الصمة انقطعت، ما السبب ؟ في مخالفة في سوء ظف با، في تقصير بصبلة، 

تأخذ منو درس وعبرة يعني في حقيقة ال في تأخير صبلة عف وقتيا فكل شيء حجبؾ عف هللا عز وجل يجب أف 
أعرؼ ىي مريحة أـ غير مريحة لكـ، ال يمكف وألف ال يمكف تغفل عف هللا وتستمر بالغفمة وهللا ال يصحيؾ، 
بطريقة أو بأخرػ، وقد تكوف الطريقة مزعجة، يصحيؾ هللا عز وجل، فإذا عندؾ حكمة بالغة عندؾ حساسية 

ؾ با، في عندؾ مشعر دائمًا فقبل أف يأتي الشيء المزعج، أنت وحدؾ بالغة، عندؾ إحساس بمستوػ اتصال
بارد إلى مبادرة مع هللا، بادر إلى مبادرة، يعني إنساف أياـ يتصدؽ يحس حالو ترممت األمور، واقع بحجاب مع 

 هللا لمخالفة، لو عمل عمبًل طيبًا.

َئاِت﴾ يِّ  ﴿ِإفه اْلَحَسَناِت ُيْذِىْبَف السه

 ( 114: ) سورة ىود

، أياـ إنساف يقرأ القرآف، أياـ يخدـ أخ، أياـ يجمس مع واحد أعمى منو ويستفيد منو، يعني أنت  أياـ اإلنساف يصـو
لماذا بأمور جسمؾ عندؾ رغبة دقيقة جدًا ما يكوف في خطأ بجسمؾ، اآلف واحد ال سمح هللا وجد ذبابة تطير 

يمكف بعد شيريف ما في موعد، يقوؿ لؾ عيف ما معيا لعبة،  أمامو ال يناـ الميل، يسأؿ طبيب عيوف يأخذ موعد
إذا بالقمب أصعب لماذا بأمور القمب والعيف حريص جدًا عمى سؤاؿ طبيب، عمى متابعة، عمى تنفيذ تعميمات 

 الطبيب، لماذا بأمور قمبؾ الذؼ يقوؿ هللا عنو. 

ـٍ )( ِإَّله َمْف أَ 88﴿َيْوـَ ََّل َيْنَف َُ َماٌؿ َوََّل َبُنوَف ) َ ِبَقْمٍب َسِمي  (﴾89َتى َّللاه

 ( 89ػ  88) سورة الشعراء: 

 لماذا بأمور القمب ما في اىتماـ فييا، ىي أىـ شيء.
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 أخوانا الكراـ: 

لى األبد، شوفي مرض خطير إذا  كل أمراض الجسـ تنتيي عند الموت، أما أمراض النفس تبدأ عند الموت، وا 
تيي عند الموت، أخطر مرض، أزعج مرض الموت ينييو، أما أمراض اإلنساف سمع فيو يبرؾ، ىذا المرض ين

لى األبد، لذلؾ هللا قاؿ:   القمب تبدأ عند الموت، وا 

 )) يـو َّل ينف َ ماؿ وَّل بنوف، إَّل مف أتى هللا بقمب سميـ(( 

رب، ورد في وهللا عز وجل قاؿ: تعاىد قمبؾ، اعتني بقمبؾ، القمب كما يقوؿ بعض العمماء، عمماء القموب، بيت ال
بعض اآلثار القدسية، أف عبدؼ طيرت منظر الخمق سنيف، أفبل طيرت منظرؼ ساعة، يعني واحد أياـ بقمؾ 
وهللا مدخل بيتنا مو حمو، بدنا ندىنو وهللا عندؼ طقـ كنبات صار عتيق، يقعد الضيف الكنباية مو حموة يغير 

ا بيوتيـ، ألف البيت منظر الخمق، طيب قمبؾ ىذا طقـ الكنبات، ويدىف بيتو، ويضع برادؼ، يعني الناس يحسنو 
منظر الرب، يعني إف هللا ينظر إلى قموبكـ وأعمالكـ، في غيبة، في حسد، في حقد، في أنانية، في رغبة بأخذ 
ماليس لؾ، ىي كميا أمراض بالقمب، فأنا أردت مف ىذا الدرس أف أصل، العبرة بالتديف، الوصوؿ إلى ثمرة الديف 

ال ماليا معنى، التجارة كميا أساسيا الربح كل نشاطاتيا والتصميـ، والمحاسبة، والمراسمة، العبرة بالت جارة تربح، وا 
والمبيعات والمستودعات، واستخداـ شركات، وأخذ وكاالت، مف أجل كممة واحدة ىي الربح، وكل ما في الديف 

يء مفرغ مف مضمونو، يعني أحيانًا عمبة مف أجل أف تسعد با، فإف لـ تسعد بو، الديف مالو معنى أبدًا، ش
ألسواره ثمينة جدًا، األسواره قد يكوف ثمنيا خمسمائة ألف، ليا عمبة مخمل، لو العمبة فتحتيا لقيت ما فييا شيء، 
شو قيمتة العمبة خمس ليرات ثمف العمبة، عشر ليرات، لو نسبت العمبة إلى مضمونيا ال شيء أبدًا صفر تقريبًا، 

ت مظاىر الديف إلى مضمونو صفر، البس كبلبية واحمل مسبحة، وتعطر مسؾ عطر مشايخي اآلف لو نسب
ذا ما في استقامة، مظاىر الديف إلى جوىره ال شيء،  وروح عمى الجامع، واجمس أوؿ صف، واعمل حضرة، وا 

 عمبة ألسوراه ثمنيا نصف مميوف ليرة، قيمتيا صفر أماـ ثمف المضموف، إذا المضموف راح.

أخ توفي، هللا يرحمو، كاف يحضر معنا في المجمس ىو كاف شب وكاف صاحب دعابة، وكاف يشتغل  في لنا
بمحل بسوؽ الحميدية فكاف عنده رغبة كل يـو بكير صباحًا، يكنس المحل ويضع القمامة بعمبة أنيقة جدًا، ويمفيا 

ج يبلقي عمبة ثمينة جدًا بورؽ ىدايا، ويضع ليا شريطة حمراء ويضعيا عمى طرؼ الرصيف، يأتي واحد ساذ
يظف فييا مطيف ألماس، يأخذىا ويسرع بالمشي يمحقو، بعد مائتيف ثبلثمائة متر، يفؾ الشريطة، عمى ميمو 
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مسرع، مفكر معو غنيمة مطيف ألماس فييا، بعد مئتيف كماف يفؾ الورؽ، بعد مائتيف ثبلثة يفتح يوجد قمامة 
 المحل، يقـو يسب ويخانق.

ـ دقيق، إذا الديف فرغتو مف مضمونو، جوامع وصبلة، وأشرطة وخطب، ومكتبة، ودكتوراه في أنا أقوؿ لكـ كبل
الشريعة، الديف اتصاؿ با، الديف شعور باألمف، الديف شعور بأف هللا يحبؾ، الديف انضباط، وهللا ال أبالغ، مائة 

ل نزىة، كيف تعمل احتفاؿ كمو ألف بند بمنيجو، كيف تناـ، كيف تأكل كيف تعامل زوجتؾ، أوالدؾ، كيف تعم
ال الناس فيموا الديف عبادات شعائرية، ال تقدـ وال تأخر، ىذا الكبلـ كمو سببو أف أصل معكـ إلى  وفق المنيج، وا 
أف جوىر الديف أف تسعد با، جوىر الديف، وىذه السعادة تحتاج إلى اتصاؿ، واالتصاؿ يحتاج إلى ورع، ومع 

 رىيبة.هللا عز وجل في حقيقة بس 

األقوياء بالعالـ، أؼ إنساف أعمف والئو ليـ يقربوه، في صفة عامة، األقوياء بالعالـ أؼ إنساف أعمف والئو بمسانو أو 
بشيء آخر غير لسانو، فيقربوه، بس هللا عز وجل العظيـ، صاحب األسماء الحسنى ال يمكف يقرب عبد إال 

ساف كذاب، ال يقرب إنساف مؤذؼ لمناس قاؿ لو مثل بيـ بكماؿ مف جنس كماؿ هللا عز وجل، يعني ال يقرب إن
 يا رسوؿ هللا، قاؿ ال أمثل بيـ فيمثل هللا بي ولو كنت نبيًا، ال يمكف هللا يقربؾ منو، وأنت غمطاف مع الناس.

ـْ َتَضرُّعًا َوُخْفَيًة ِإنهُو ََّل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَف )  (﴾55﴿اْدُعوا َربهُك

 ( 55) سورة األعراؼ: 

يعني إذا كاف تعتدؼ عمى أخوؾ المؤمف، وتطمع بدعاء مف أفصح األدعية، بصوت جيورؼ، يا رب أنت هللا، قد 
 ما تقدر تفاصح بالدعاء ال يرد عميؾ، ألنؾ معتدؼ 

 ))ادعوا ربكـ تضرعا وخفية إنو َّل يحب المعتديف((

ذكر لي في بمحطة فضائية عمموا  كنت بعقد قراف قبل أف آتي، ألقيت كممة، واحد ألقى كممة لفت نظرؼ، أخ
حوار مع واحد مف تركيا قاؿ بمغة عربية فييا لكنة، قاؿ نحف منعنا الحجاب، وحاربنا هللا ورسولو، وعقدنا اتفاقية 
مع إسرائيل ضد المسمميف، وفعمنا وتركنا وستة عشر محطة فضائية إباحية عندىـ، فعاقبنا هللا عز وجل، شخص 

يب، يعني أنا أستعرض الخسائر وهللا شيء ال يصدؽ يا أخواف، ثبلثيف دولة مف حمف حكى ىذا الكبلـ، كبلـ ط
 ، الناتو، ثبلثيف دولة عـ تقصف بمغراد ستة أشير بكامميا، صح ىذا الكبلـ ؟ ستة أشير ثبلثمائة طمعة باليـو
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قنبمة مرة عطموا  بأحدث طائرات العالـ، طائرات الشبح، مع استخداـ األقمار الصناعية، وأشعة الميزر، وفي
الكيرباء بكل بمغراد، أتذكروف ؟ أنا تتبعت أخبار حرب البمقاف، شيء مخيف، لـ يبق شيء، ما بقي مصفاة نفط، 
ثبلثيف دولة عـ تقصف البمقاف ستة أشير بميالييا وأياميا، وبأحدث أنواع األسمحة، ما أوقعت خسارة واحد بالمائة 

ط، آخر خبر اليـو نصف ميزانية تركيا خسارتيا في ىذا الزلزاؿ، نصف ثانية فق 45مما أوقعيا زلزاؿ استمر 
 ألف دفنوا تحت األنقاض، األبنية لف تبقى ولف تزر. 50مميار دوالر، قريب  50الميزانية 

 ﴿َفَممها َجاَء َأْمُرَنا َجَعْمَنا َعاِلَيَيا َساِفَمَيا﴾

 ( 82) سورة ىود: 

ييف عمى الخط نفسو أمامنا مثل ىذا المصاب، عمى هللا سيمة، عدة درس لنا، درس، مو نحنا أحسف، إذا ماش
 8بالعشرة، كاف كل شيء منتيي " جعمنا عالييا سافميا " في  8و  7رختر، ما عاد في شيء، درس  8ثواني 

دقائق، ىذا درس لنا يا أخواف، يجب أف نتعع، فكل إنساف يضبط بيتو، يضبط بناتو، يضبط أوالده، يضبط 
بط عممو، يضبط دخمو، يضبط حواسو، أعضائو، جوارحو، يضبط لسانو، إف الرجل ليتكمـ بالكممة ال زوجتو، يض

يمقي ليا بااًل ييوؼ بيا في جينـ سبعيف خريفًا، درسنا عمى الورع، يتفاوت المؤمنوف بالورع، كمما كنت أكثر ورعًا 
تصااًل وسعادًة، وكمما كنت أكثر قربًا حققت كنت أكثر قربًا مف هللا عز وجل، وكمما كنت أكثر قربًا كنت أكثر ا

 اليدؼ مف الديف، الديف شيء عظيـ.

اآلف لو واحد اشترػ سيارة ال تمشي، غسميا، رتبيا، حط ليا عصفور، حط ليا عيف الحاسد تبمى بالعمى مثبًل، 
ر في اىتماـ، بس ماعـ تمشي يمل منيا بعديف، يطمع مف جمده منيا، لما تمشي يذىب بيا إلى مكاف جميل، صا

 إذا أنت ما قطفت ثمار الديف تمل منو والدليل المنافقيف.

ِمياًل ) ََاُموا ُكَساَلى ُيَراُءوَف النهاَس َوََّل َيْذُكُروَف َّللاهَ ِإَّله ََ اَلِة  ََاُموا ِإَلى الصه َذا   (﴾042﴿َواِ 

 )سورة النساء (
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الى اتصاؿ ما في، في مخالفات، في تجاوزات، في لماذا قاموا كسالى ؟ ألنيـ محجوبوف عف هللا سبحانو وتع
تقصيرات، في ظمـ أحيانًا، في حجاب، قد ما فيؾ صمي، الطريق غير سالؾ، إياكـ ثـ إياكـ، ثـ إياكـ أف تفيموا 

 مني إذا في حجاب ال تصمي، ال، يجب أف تصمي، ولكف اسعى أف تكوف الصبلة صحيحة.

 قاؿ: أتيت َرُسوؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَميِو َوَسمَّـ فقاؿ:  وعف وابصة بف معبد َرِضَي َّللاَُّ َعنوُ 

))جئت تسأؿ عف البر ؟ استفياـ، يعني يا وابصة جئت تسأؿ عف البر ػ َمت: نعـ ػ البر مف أوس َ الكممات ػ 
في فقاؿ: استفت َمبؾ البر ما اطمأنت إليو النفس، واطمأف إليو القمب، واإلِـ ما حاؾ في النفس، وتردد 

ف أفتاؾ الناس وأفتوؾ.((  الصدر وا 

 حديث حسف رواه أحمد والدارمي في مسندييما [

لما ذىبت إلى أمريكة، يمكف ما التقيت مع إنساف مف دوف مبالغة إال وسألني عف شراء بيت بالتقسيط، ألف البيت 
شترػ بيت بالتقسيط بفائدة ىناؾ ثمنو نقدؼ مائة ألف دوالر، بالتقسيط ثبلث مائة ألف، ثبلث أمثاؿ، فكل واحد ا

عالية جدًا في عنده شعور بالقمق، ألف أنت عما تسأؿ إذًا قمق أنت، في قمق عندؾ، إذا واحد لو عمل طاىر 
مشروع مائة بالمائة واشترػ طعاـ وأكمو، وأكمو وسمى با، وأكمو باعتداؿ، مع زوجتو وأوالده، في إنساف يسأؿ 

ؼ مف البدييي ما في شيء، الشيء الواضح ال يحتاج إلى سؤاؿ، شيخ باألرض أنا عممت شيء غمط سيد
األعماؿ المشروعة الطيبة ما بدىا سؤاؿ واضحة، أنت متى تسأؿ حينما تشعر بقمق، حينما تشعر أنو في مشكمة، 
 عندئٍذ تسأؿ، فالجواب الدقيق أف اإلنساف إذا شيء ما ارتاح لو ىي مؤشر، إال في حاالت نادرة والعياذ با،
حاالت انطماس البصيرة، انطماس الفطرة، ىؤالء المجرميف بقمؾ ما شعرت بشيء، إذا واحد ال سمح هللا دعس 
اثنيف، واحد مات وواحد ما مات، يمي ما مات عما يصرخ، ىذا ما عـ يحكي، ىذا ميت ألنو ما عـ يحكي، يعني 

ىذا نيائي، اآلف إذا قاؿ لؾ أنا ما  عدـ الصياح دليل موت، مو دليل ما في شيء، أبمغ مف ما في شيء، ميت
 عندؼ وال مشكمة، ميت.

 ﴿َأْمَواٌت َغْيُر َأْحَياٍء﴾

 ( 21) سورة النحل: 
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 (﴾22﴿َوَما َأْنَت ِبُمْسِم ٍَ َمْف ِفي اْلُقُبوِر )

 (  22) سورة فاطر: 

ث وسائل بدائية بقبر عايش، بقبر شيواتو، يقوؿ لي أحد األطباء إذا كاف زار مريض وجده خالص في عنده ثبل
مف معرفة موتو وسائل بدائية، يأتي بمرآة يضعيا أماـ أنفو، إذا طمع عمييا بخار ماء إذا واحد مسؾ النظارة 
وعمل ىا بصير بخار ماء مف زفيره، إذا كاف وضعنا مرآة أماـ فـ الميت وأنفو وما في عميو شيء أبدًا معناىا ما 

ليدوؼ ىذا تعرؼ كـ دقات قمبؾ بالدقيقة، ثابت ما في حركة أبدًا، ىذا في تنفس، إذا وضعنا يدنا عمى الشرياف ا
مؤشر ثاني، والمؤشر الثالث تأتي بمصباح شديد تضعو في عينو، فإذا البؤبؤ ما انكمش، صغر يكوف ميت قطعًا 
هللا  موت دماغ، فإذا كاف بؤبؤ العيف ما صغر، والمرآة ما انطبع عمييا بخار ماء، والنبض صفر، معناىا عظـ

أجركـ منتيي الزلمة، فإذا واحد ما بحس بشيء، يقرأ قرآف ما في شي يصمي ما في شي، يذكر ما في شي، ما 
عنده مشكمة، ما عنده وال سؤاؿ يسألو، لو فرضنا طالب شكى لطالب، قاؿ لو وهللا أنا ما عـ ناـ الميل، عندنا 

ذا واحد قصر بجيب أبي ثاني  ، ويكتب أبي تعيد، وأبي يعمل لي قتمة، ما عـ أستاذ ظالـ، وظائفو كثيرة، وا  يـو
يرحينا األستاذ، وبالنيار أبي صعب عـ يكمفني بأغراض، ىذا الثاني خارج المدرسة، يناـ لمظير، يذىب عمى 
األفبلـ، ويقعد مع رفقاء السوؽ يقوؿ لو وهللا أنا ما عندؼ مشكمة بنوب، ميف األىـ ؟ يمي ما عنده مشكمة أـ يمي 

مة، يمي ما عنده مشكمة منتيي، بتبلقي شخص مالو وال سؤاؿ، ما عنده وال قضية، يفعل ما يشاء، عنده مشك
يطمق بصره حيث يشاء، يجمس مع مف يشاء، يأكل ما يشاء، يمتقي مع مف يشاء، ما عنده وال مشكمة، ألنو ما 

في عنده ألف مشكمة،  عنده وال مشكمة ىو أكبر مشكمة صار، ىذا خارج المدرسة، أما كل طالب ضمف مدرسة
في عنده مذاكرة، في عنده أساتذة، في عنده حفع، عنده كتابة وظائف عنده كتابة أطروحة، عنده تقرير، عنده 
أشياء كثيرة، بدو يوفق بيف رغبات والده ووالدتو وأستاذه، ومدرستو، والدواـ، وخدمة أىمو، ىذا عنده مميوف مشكمة 

 أما يمي ما عنده وال مشكمة ىذا إنساف ميت  ألنو إنساف حي، إنساف صحيح، سميـ،

 ﴿أموات غير أحياء﴾
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ـَ فقاؿ:   ىذا الحديث: أتيت رسوؿ هللا َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمَّ

))جئت تسأؿ عف البر، َمت: نعـ يا رسوؿ هللا، َاؿ: استفت َمبؾ، البر ما اطمأنت إليو النفس، واطمأف إليو 
ف أفتاؾ الناس وأفتوؾ((القمب واإلِـ ما حاؾ في النفس  ، وتردد في الصدر وا 

 حديث حسف رواه األماـ أحمد والدارامي[

 أخوانا الكراـ:

في موضوع أرجو هللا أف يمكنني أف أوضحو لكـ، إذا كاف اإلنساف كاف ورع وترؾ شيء ، لو هللا عز وجل مالو 
أبدًا، مو معقوؿ تحـر نفسؾ ىذه  سنف بالحياة أف يعوضو أضعاؼ مضاعفة أجمل، ما كاف أحد مشى بالديف

الشيوة، وتبقى ببل شيء، ىذه مستحمية عند هللا عز وجل، والدليل: ما تقرب إلّي عبدؼ شبرًا إال تقربت منو ذراعًا 
في نياية الحديث إذا أتاني مشيًا أتيتو ىرولًة، يعني مستحيل تخطب ود هللا بشيء ما يجيؾ تعويض أضعاؼ 

ي أنا بدأت بغض البصر، تغض بصرؾ عف محاسف امرأة فقط حرمت نفسؾ فقط، مضاعفة مف نوع ثاني، يعن
بس، صار في بقمؾ نور، صرت قريب مف هللا، صار في عندؾ قوة قمب، صدؽ فراسة، صار في عندؾ رضى 
عف هللا هللا عز وجل يمقي بقمبؾ مف السعادة أضعاؼ مضاعفة عـ فاتؾ مف لذة النظر، مف غض بصره عف 

رثو هللا حبلوة في قمبو إلى يـو يمقاه، طبعًا مو بغض بصره بكل شيء، تركت ماؿ حراـ، خطبت فتاًة محاـر هللا أو 
فمـ تقبل بيا لرقة دينيا، مستحيل تترؾ شيء ، هللا عز وجل ما يعوض عميؾ أضعاؼ مضاعفة، ما ترؾ عبد 

ت تأخذ موقف، تمتـز بالحق، وتدع عف شيء  إال عوضو خيرًا منو في دينو ودنياه، يعني أنا بدؼ أكد لؾ لما أن
نفسؾ يعني أشياء باطمة، أنت أغنى الناس تصبح هللا عز وجل يعطيؾ سعادة مكثفة، مف نوع ثاني، ىو في 
شيء، في لذائذ حسية، وفي سعادة نفسية، السعادة النفسية ثمنيا ترؾ المذائذ الحسية، المحرمة طبعًا، مو المحممة، 

لذة حسية محرمة، هللا يعوضو مكانيا أضعاؼ مضاعفة مف السعادة النفسية المذائذ المحرمة، فكل إنساف ترؾ 
الحسية متناقصة ويعقبيا كآبة، اآلف أكبر مرض بالعالـ مرض الكآبة، شو الكآبة ؟ عذاب الفطرة، اإلنساف لما 

، فالمذة الحسية يخالف فطرتو يحس بكآبة كبيرة جدًا، فالكآبة مرض مف أمراض النفس سببو الخروج عف الفطرة
مؤقتو، ومتناقصة، ويعقبيا كآبة السعادة النفسية مستمرة، ومتنامية، وتنتيي بؾ إلى الجنة، السعادة النفسية التي 
تنتيي بؾ إلى الجنة ثمنيا ترؾ المذة الحسية المحرمة فقط، شوؼ إذا إنساف اشترػ شيء، في عندؼ كتاب فف 

، جزءاف كبيراف، فف البيع، ما في إنساف يشترؼ حاجة إال بشعور البيع، كتاب مؤلفو إنساف بأمريكة ومترجـ
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ليرة، أنت  500نفسي، أف الحاجة أثمف مف الماؿ، أبدًا، باألرض كميا، ال يمكف تشترؼ كتاب، قاؿ لؾ ىذا ثمنو 
أػ أف ليرة ال تشتريو، البياع بالعكس ال يمكف أف يبيع حاجة إال إذا ر  500إف لـ ترػ أف ىذا الكتاب أثمف مف 

ىذا المبمغ النقدؼ أغمى منو، البياع ببيع بحالة نفسية معينة، أف الشيء المباع أىوف عنده مف ثمنو، يقوؿ لؾ 
بعتؾ، الشارؼ ال يشترؼ حاجة إال إذا أيقف أنيا أثمف مف ثمنيا بكثير بيذا يتـ البيع والشراء، فأنت لما تبيع نفسؾ 

. 

﴾﴿ِإفه َّللاهَ اْشَتَرى ِمَف اْلُمؤْ  ـْ ـْ َوَأْمَواَلُي  ِمِنيَف َأْنُفَسُي

 ( 111) سورة التوبة: 

 الـز يكوف في عندؾ يقيف قطعي أف الثمف أغمى مف نفسؾ.

ـُ اْلَجنهَة﴾  ﴿ِبَأفه َلُي

ـُ اْلَجنهَة﴾ ـْ ِبَأفه َلُي ـْ َوَأْمَواَلُي  ﴿ِإفه َّللاهَ اْشَتَرى ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف َأْنُفَسُي

حب يداعبني مداعبة، قاؿ لي لسع بتقوؿ أف المؤمف أنو سعيد وسعيد وهللا مثمو مثل الناس،  يعني مرة واحد ىيؾ
ما أظف أنو ىو مكذب كما قمت، بس حب يجس النبض، قاؿ لي إذا كاف في موجة حر يحس بيا مثل أؼ إنساف 

ذا في غبلء  ذا في أزمة مواصبلت يعاني منيا، وا  ذا في أزمة ماء يعاني منيا، وا  أسعار يعاني منيا، ويف آخر، وا 
المؤمف بتقوؿ سعيد وسعيد، يعني الحقيقة أحرجني بيذا الكبلـ، وأنا ما عندؼ كاف جواب إال كما يمي، قمت لو إذا 
واحد موظف عنده ثماف أوالد، بيتو باألجرة، معاشو ثبلث آالؼ، ثمانية أوالد وبيت باألجرة وثبلثة آالؼ وعميو 

ي شيء ال يحتمل، لو عـ عنده خمسمائة مميوف، وما عنده أوالد، ومات دعوػ إخبلء، شو ىذا وضعو، يعن
بحادث فجأًة، ىو وريثو الوحيد، مف ثبلثة آالؼ بالشير وثماف أوالد وبيت باألجرة ودعوػ إخبلء، إلى خمسمائة 
نتيف مميوف، لكف حسب األنظمة النافذة في عميو براءة ذمة، وفي معامبلت، يعني لحتى قبض أوؿ مبمغ لبعد س

وانتيت المعامبلت، وتحوؿ ىذا المبمغ إليو، لماذا ىو في ىاتيف السنتيف مف أسعد الناس، مع أنو أكمو أكمو ما 
تغير، ما معو قرش، صح ما قبض وال قرش بس عنده شعور قوؼ أنو مالؾ خمسمائة مميوف، ىذا الشعور يمتص 

 كل متاعب حياتو بعد موت عمو.
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، هللا وعده بالجنة، ىذا الشعور يمغي لو كل متاعب الحياة، إنساف متميز موعود اآلف المؤمف لما اصطمح مع هللا
 بالجنة، هللا عز وجل قاؿ: 

ـه ُىَو َيْوـَ الْ  ْنَيا ُِ َِيِو َكَمْف َمتهْعَناُه َمَتاَع اْلَحَياِة الدُّ  (﴾60) ِقَياَمِة ِمَف اْلُمْحَضِريفَ ﴿َأَفَمْف َوَعْدَناُه َوْعدًا َحَسنًا َفُيَو ََّل

 ( 61) سورة القصص: 

ىذا مثل ىذا، فالمؤمف إنساف يعيش كما يعيش الناس يعاني ما يعانوف، يتألـ كما يتألموف، األسعار إذا ارتفعت 
يتأثر فييا، إذا كاف البيوت غمت يتأثر أيضًا، إذا في أزمة مياه يتأثر، صح، بس ألف هللا وعده بالجنة، وخطو 

سعادة أبدية، يوقف بيا يقيف قطعي، يقيف بوجوده، فيذا الشعور، وىذا الوعد، يمتص كل البياني صاعد دائمًا، ولو 
 متاعب الحياة، ىذا الكبلـ الواقعي.

مرة إنساف لو دعوة بسيطة سأؿ تمميذه، قاؿ لو لماذا تغض بصرؾ عف النساء يا بني ؟ يعني في ناس يعمموا 
مامة، قاؿ لو ال ىذا الكبلـ غير صحيح يا بني، غير صحيح، مزاودات، قاؿ لو سيدؼ أنا أرػ ىذه الفتاة مثل الق

المرأة محببة لمرجل، أما الصحيح أنت وازنت بيف اتصالؾ با، واستمتاعؾ بمحاسنيا، أييما أغمى عندؾ، 
اتصالؾ با، ضحيت باألدنى مقابل األعمى، أما ىو النظر إلى المرأة غير مزعجًا بالعكس محببًا، أمر واقعي، 

قعية خطؾ البياني صاعد أنت حينما تغض بصرؾ عف المرأة تنتظر ما عند هللا مف حبلوة يورثؾ إياىا في الوا
قمبيا، مف غض بصره أورثو هللا حبلوة في قمبو إلى يـو يمقاه فأنت حينما تكوف واقعي ترقى، المؤمف يدع أشياء 

ع، نفذ أمر هللا عز وجل وينتظر التكريـ حرميا هللا، ال يشعر بالحرماف إطبلقًا، يشعر أنو ىو عبد  مطي
والعطاء مف هللا، وعامل هللا وشوؼ، وعاممو مباشرًة أخمص لو، واسألو، واطمب مف عنده، منو كل عطاء، وتجد 
العجب العجاب، أنا أدعوكـ إلى عقد اتصاؿ با مباشر، إلى مناجاة إلى سؤاؿ، كنت أضرب مثل مضحؾ، 

الدنيا شتاء، والبس قميص صوؼ،الدنيا برد كثير، وفوقو قميص إفرنجي،  واحد قاؿ لؾ كـ الساعة عمو ؟
وبعديف كـ الكنزة قاسي شارييا جديد، وبعديف كـ الجاكيت وكـ المانطو، كـ كـ صاروا، مو آكل كـ كـ، ال 
موضوع ثاني وقاؿ لؾ عمو كـ الساعة، وما سؾ شنتايتيف بيدؾ، تضعيـ عمى األرض تقيـ كـ المانطو، وكـ 

جاكيت، وكـ الكنزة، وكـ القميص وكـ القميص الداخمي، تقوؿ لو السابعة والربع، يعني طفل سألؾ سؤاؿ، إذا ال
أنت سألت هللا عز وجل بالصبلة، هللا ما راح يرد عميؾ ؟ يتجاىمؾ، ال، اسألو بإخبلص شديد، اسألو وكأنو 
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احمدني تفضل سمع هللا لمف حمده، اشكره يسمعؾ، هللا يقوؿ لؾ: سمع هللا لمف حمده، أنا عـ أسمعؾ ياعبدؼ، 
عمى نعمة أنو أوجدؾ، ونعمة ىداؾ لو ونعمة متعؾ بسمعؾ، وبصرؾ، وصحتؾ، وأوالدؾ، اشكره، سمع هللا لمف 
حمده، ربنا لؾ الحمد والشكر حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا، يعني اعقد ىيؾ مناجاة معو، اعقد صمة معو، إذا في خطأ 

ير اعتذر، إذا في خطأ بسموكؾ يا رب سامحني، خميؾ عمى صمة معو باستمرار، أنا أريد استغفر، إذا في تقص
ىذه الصمة تنعقد مع هللا عزوجل، ىي الديف كمو، تبلقي في بقمبؾ نور، تبلقي في توفيق، تبلقي مرتاح، تبلقي 

مسمميف، يعني أنت عندؾ زخـ روحي قوؼ، بتحس بحالؾ أنت ليس كبرًا لكف بمستوػ آخر أنت، أنت حامل ىـ ال
؟ ىل يوازػ خالق مع مخموؽ  إنساف مقدس بتصير، غالي عمى هللا كثير، لذلؾ هللا قاؿ، يعني ممكف خالق الكوف،

 ممكف هللا عز وجل يقسـ بعمر رسوؿ هللا قاؿ لو:

ـْ َيْعَمُيوَف ) ـْ َلِفي َسْكَرِتِي  (﴾72﴿َلَعْمُرَؾ ِإنهُي

 ( 72) سورة الحجر: 

بعمر رسوؿ هللا، قد ما عمره مقدس، ما ضيع ثانية مف حياتو، ما ضيع وقت، وهللا أعجب، هللا عز وجل أقسـ 
سيرة لمساعة الواحدة كميا غيبة ونميمة، أو كبلـ بالدنيا، إذا ما عندؾ شيء تحكيو انسحب، روح ناـ أريح لؾ، 

سفاسفيا ودنييا، وأنت غالي يعني كيف الناس عايشيف بالممييات وبالسخافات، إف هللا يحب معالي األمور ويكره 
عمى هللا، أؼ إنساف، ىي مراتب الدنيا ماليا قيمة باآلخرة أبدًا إطبلقًا، العبرة بمرتبتؾ عند هللا عز وجل، بحسب 
إخبلصؾ وعممؾ لؾ مرتبة عنده، فأنت أطيعو وخاؼ منو وأرجو، وناجيو في الميل وفي الصبلة صل صبلة 

د واستفتي قمبؾ وأف أفتاؾ الناس وأفتوؾ، شيء فيو حرج، دع ما يريبؾ إلى متقنة، واخدـ عباده ال تحمل غل ألح
ماال يريبؾ، ىذا ممخص الدرس، الحديث محوره، يعني يتفاوت المؤمف عف أخيو المؤمف بالورع، والورع سبب 

 باالتصاؿ با واالتصاؿ با ىو ثمرة الديف في الجنة.

 تعالى:في سؤاؿ ؟ عـ يقوؿ أخ كريـ ما معنى قولو 

ـٍ ُىَو ِفي َشْأٍف )  (﴾29﴿ُكله َيْو

 ( 29) سورة الرحمف: 
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ىل مف توضيح بسيط يفسر ىو " كل يـو ىو في شأف " لنقطع ما يفكر بو البعض أف هللا لو يـو يحكـ بو بيف 
أىل السماء، و يـو يقيض بيف الحيتاف في البحر، ويـو بيف البشر الحقيقة يعني طبيب وقف أماـ مريض طمب 
إضبارتو، وجد ضغطو مرتفع، قاؿ ليـ أوقفوا الممح، وضع ىذا المريض ضغطو مرتفع، شأف هللا معو، إنساف 
مقبل شأف هللا معو اإلكراـ إنساف معرض شأف هللا معو المعالجة، إنساف كريـ شأف هللا معو أف يرزقو رزقا طيبًا 

كل لحظة ىو في شأف، أقبمت يكرمؾ،  حبلاًل، إنساف مقصر شأف هللا معو أف يؤدبو، يعني في كل لحظة،
 أعرضت يؤدبؾ، أسرفت يضيق عميؾ، تكبرت ينزلؾ تواضعت يرفعؾ 

 ﴿كل يـو ىو في شأف﴾

ِ اْلَمَُِل اْْلَْعَمى﴾  ﴿َوَّللِه

 ( 60) سورة النحل: 

قفوا كالطبيب، الضغط مرتفع أوقفوا الممح، ضغطو ىبط أكثروا الممح، فقر دـ أطعموه لحمة، معو شحـو ثبلثية أو 
المواد الدسمة أطعموه خضار وفواكو، كل حالة بالجسـ يقابميا إجراء خارجي، فا عز وجل ينظر إلى قمبؾ، 

 مقبل يكرمؾ، معرض يؤدبؾ، مسرؼ يفقرؾ، متصدؽ يغنيؾ، بار بوالديؾ يوفقؾ بعممؾ 

 ))كل يـو ىو في شأف((

هللا ينظر إليؾ، فكيف أنت يعالجؾ، أو  ناظر إليؾ ىذا معنى يميق بعظمة هللا، يعطيؾ حماس كبير أف أنت
 يكرمؾ، أو يؤدبؾ. 

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : وصية النبي عميو السالـ ْلبي ذر الغفاري  027 - 083الدرس )

  23-04-2000لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سّيدنا دمحم الصادؽ الواعد األميف، الميـّ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا 
أرنا إنَّؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـّ عمِّمنا ما ينفعنا، واْنفعنا بما عمَّمتنا، وِزدنا عمًما، وأِرنا الحّق حًقا وارزقنا اتِّباعو، و 

رزقنا اْجِتنابو، واْجعمنا ِممَّف يستمعوف الَقْوؿ فيتَِّبعوف أْحَسَنُو، وأْدِخمنا ِبَرحمِتَؾ في عبادؾ الباطل باطبل وا
 الصالحيف.

أييا اإلخوة المؤمنوف، موضوع الدرس اليـو وصّية مف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسّمـ لسّيدنا أبي ذّر الغفارؼ 
 ّية، البّد مف كممة بيف يدؼ ىذه الوصّية.رضي هللا عنو، وقبل أف أشرع في شرح ىذه الوص

قالوا: مف استشار الّرجاؿ استعار عقوليـ، فكيف إذا اْستشْرت حبيب الحق وسّيد الخمق ؟ قد تستشير إنساف لو 
ا مف استشارتو، ونصيحتو، لكف  خبرة في الطّب، أو في المحاماة أو في االقتصاد أو التجارة، فتربح كثيًرا جدِّ

يجد أّف خير خمق هللا قاطبة، واإلنساف األّوؿ الذؼ وصل إلى أعمى درجة مف السعادة، وأنتـ حينما  اإلنساف حينما
تصّموف عمى النبي عميو الصبلة والسبلـ، تقولوف: وعمى أسعدنا محّمد، فيذا الرسوؿ العظيـ الموصوؿ برّب كريـ، 

 ، وبكّل قطرة في دمو.سينصُحنا فاإلنساف الموّفق يأخذ ىذه النصيحة بكّل خمّية في جسده

 عف أبي ذر قاؿ: 

))دخمت المسجد فإذا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جالس وحده فجمست إليو فقاؿ: يا أبا ذر! إف لممسجد تحية، وتحيتو 
 ركعتاف فقـ فاركعيما، َاؿ: فقمت فركعتيما، ِـ َمت؛ يا رسوؿ هللا! إنؾ أمرتني بالصالة، فما الصالة؟ ((

ا وزكاًة وشيادًة، فالشيادة مّرة، والحّج والزكاة والصياـ  كمكـ يعمـ أفّ  ىناؾ في أركاف اإلسبلـ صبلًة وصياًما وحجِّ
تسقطاف عف الفقير والمسافر عمى اختبلؼ فيما بينيـ، أما الفرض المتكّرر الذؼ ال يسقط بحاٍؿ إطبلًقا ىو 

ف فسَدت فسد عممو.الصبلة، وأّوؿ ما يحاسب عنو المرء يـو القيامة الصبلة فإف صحّ   ت صّح عممو، وا 
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 قولػو: فما الصبلة ؟ أؼ ما قيمتيا ؟ وما حقيقتيا ؟ وما مكانيا في اإلسبلـ ؟ والنبي يقوؿ: 

 ))الصالة عماد الّديف((

ا، وبيت مف الشعر، قواـ ىذا البيت عمود في الوسط، فإذا  وىذا الشبيو ال يعرفو إال أىل البادية، خيمٌة كبيرة جدِّ
 أصبحْت الخيمة قماًشا ممقى عمى األرض، كانت بيًتا فأصبحت قماًشا.سحبتُو 

و  -قاؿ: خير موضوع، أؼ خيُر شيٍء كّمفنا هللا بو ىو الصبلة، ألّف خالق األكواف سمَح لؾ أف تّتصل بو، كما 
يات ال وعظيـ مف عظماء األّمة سمح لمواطف أف يدخل عميو متى أراد، مع أّف أكبر الشخص -المثل األعمى 

يستطيعوف االتصاؿ بو إال بعد شير أو شيريف، أما واحد فمسموٌح لو أف يّتصل بو كّمما شاء، اّتصاؿ ىاتفي أو 
 زيارة.

ف استقمْمت، فالحّد األدنى الفرائض، والحد  ـّ ما تفعل وا  قاؿ: فمف شاء أقل ومف شاء أكثر، إف استكثرت بيا فِنِع
ّمو في الصبلة، وحينما مّر النبي عميو الصبلة والسبلـ مع أصحابو عمى األعمى النوافل، أؼ كما شئت، فالخير ك

قبر، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: صاحب ىذا القبر إلى ركعتيف مما تحقروف مف تنّفمكـ خيٌر لكـ مف ُدنياكـ كّميا، 
ّية وشركات أدوية، كممة دنياكـ كبيرة، فيناؾ شركات أرباحيا ألوؼ مبلييف الدوالرات، وىناؾ بيوت ومحبّلت تجار 

وشركات غذائّية، وأساطيل بحرّية وجوّية، وثرواٍت باطنّية، وبتروؿ، قاؿ: صاحب ىذا القبر إلى ركعتيف مما 
تحقروف مف تنّفمكـ خيٌر لكـ مف ُدنياكـ كّميا، خير موضوع، فمف شاء أقل ومف شاء أكثر قمت: يا رسوؿ هللا! أؼ 

طموح، واإلنساف يحّب الكماؿ، واألكثر، واألكمل واألقوػ، واألدـو  األعماؿ أحب إلى هللا عز وجل؟ اإلنساف
واألطوؿ، قاؿ: إيماف با ألّف اإليماف با يبنى عميو كّل شيء وجياد في سبيمو وىذا ىو الّديف كّمو ؛ آمنَت 

نت آمنت با با، وضبْطت أىواءؾ ونواتؾ وشيواتؾ، وكسبؾ لمماؿ، وعبلقاتؾ بالنساء، وبأفراحؾ وأتراحؾ، أ
وسْرت عمى منيجو، وىذا أعظـ عمل، لذلؾ ىذا الذؼ يأتي إلى بيوت هللا ويجمس عمى األرض ِليَتعّرؼ إلى هللا 
لى كتابو وسّنة نبّيو، ىذا ماذا يفعل ؟ يفعل أعظـ عمل، وكّل إنساف لو بيت وجمسات مريحة في بيتو، ولو  وا 

وة، ويجمس مع أىمو ؛ قد يمزح ويضحؾ، راحتو الجسمّية والنفسّية غرفتو الخاّصة، وقد يطمب مف أىمو شاًيا أو قي
لى كتابو وسّنة نبّيو صمى هللا  مؤّمنة في بيتو أما حينما يدع بيتو ويأتي إلى بيت مف بيوت هللا ليتعّرؼ إلى هللا، وا 

اكمة بعضيا عميو وسّمـ، ىو يقـو بأعظـ عمل عمى اإلطبلؽ ألّف ىذا الحضور واالستماع يجعل القناعات متر 
فوؽ بعض، ىذه القناعات المتراكمة شْئت أـ أبْيت، البّد مف أف ُتَترجـ إلى سموؾ، صادؽ أميف، ال يكذب، وال 
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 يغّش، وال يستعمي، وال يتكّبر، ويغتاب، وال ينـّ، ما سبب ىذه المواقف ؟ ألّنو مستقيـ عمى أمر هللا تعالى.

يـ خمقا، مؤمف يصّمي، وآخر يصّمي، أّييما أفضل ؟ مف كاف خمقو قمت: فأؼ المؤمنيف أكمميـ إيمانا؟ قاؿ: أحسن
أفضل، مؤمناف حّجا بيت هللا تعالى أّييما أفضل ؟ مف كاف أحسف خمًقا، مؤمناف يؤّدياف زكاة أمواليما أييما 
اف أفضل ؟ مف كاف أحسف خمًقا، مؤمناف يعتمراف في الشتاء، أّييما أفضل ؟ مف كاف أحسف خمًقا، مؤمناف يحضر 
مجالس العمـ، أّييما أفضل ؟ مف كاف أحسف خمًقا، اإليماف ىو الخمق، فمف زاد عميؾ في الُخمق زاد عميؾ في 
اإليماف، فالعبادات تؤّدػ وىي فرائض، ولكّف الذؼ ترقى بو عند هللا ىي عممية الضبط، فإذا قمت لي: ما تعريف 

يغضب، ومف ىو الكريـ ؟ ضبط نفسو مف أف  الخمق ؟ قمت لؾ الّضبط، مف ىو الحميـ ؟ ضبط نفسو مف أف
تبخل، ومف ىو الّشجاع ؟ ضبط نفسو مف أف تيرب، مف ىو المنصف ؟ ضبط نفسو مف أف ينحاز، فاإلنساف 
ينحاز أو ييرب مف الخطر، أو يحرص عمى الماؿ، مف ىو المؤمف ؟ ىو الذؼ ضبط ىذه الشيوات، ووّقعيا 

ا، وىي أّف هللا عز وجل يعطينا خصائص، أحيانا وفق منيج هللا تعالى، اإليماف ىو الخمق ، وىناؾ فكرة ميّمة جدِّ
يمفت نظرؼ أّف امرأة تحّب أوالدىا حّبا ال حدود لو، فإذا كاف ِلَزوجيا ابف لغيرىا، وكاف عندىا في البيت، تقسو 

صّحتيـ ودراستيـ، عميو قسوة ال حدود ليا، ماذا نستنبط ؟ ىي ترحـ أوالدىا رحمًة ال حدود ليا، وتحرُص عمى 
وعمى راحتيـ، وعمى شبعيـ، وعمى كسوتيـ، ىي نفسيا تقسو عمى ابف زوجيا قسوًة ال حدود ليا، ىناؾ استنباط 
ا، وىي أّف تمؾ الرحمة التي أودعيا هللا في قمب األـّ ليسْت مف كسبيا، إّنما أودعيا هللا مف أجل أف  خطير جدِّ

اء أوالدىـ ومف أجل أف تربي األميات أوالدىا، فيذه رحمة أودعيا هللا في تستقيـ الحياة، ومف أجل أف يرّبي اآلب
المرأة، ال فضل ليا في كسبيا، بل تجد امرأة سافرة وفاسقة، وامرأة ماجنة، وامرأة ممتزمة، وكّل ىؤالء النسوة يحّبوف 

الحياة، ومف أجل أف ترّبي أوالدىـ، فيذه الرحمة الخاصة التي أودعيا هللا في قموب األميات مف أجل أف تستمر 
النساء أوالدىّف، ىذه رحمٌة أكاد أقوؿ ال ترقى بيا المرأة، ولكّف الرحمة التي ترقى بيا ىي الرحمة العاّمة، والنبي 
عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: ولكّنيا رحمٌة عاّمة، قّصة ذكرتيا لكـ كثيًرا، رجٌل ال أعتمد عمى المنامات، ولكف 

صالح لو قريبة، توّفيت، فقاؿ لي رأيتيا مرات عديدة لفترات متباعدة تشتعل نارا، وبعد ثماني ُيستأنس بيا، رجل 
ا، ترتدؼ ثياب بيضاء ومشرؽ، فقاؿ يا فبلنة لعّميا عّمتو أو خالتو: ما  سنوات فيما يذكر رآىا في ىيئة طّيبة جدِّ

إف صّبْت الحميب ألوالدىا مؤلتُو، أما كأس ابف فعل هللا بؾ ؟ فقالْت: يا بنّي الحميب، كاف ليا ابف زوج وأوالد، ف
زوجيا فتضع ثمثو حميًبا، والباقي ماء ! إًذا رحمتيا بأوالدىا ال أجر ليا بيا ألّنو شيٌء أودعو هللا في القمب، أما 
والدىا، حينما ترحـ الناس، وترحـ المرأة ابف زوجيا كما لو كاف ابنيا، ىنا ترقى، فأنا ال ُأقّمل مف رحمة المرأة بأ
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ولكف ىذه فطرة، لذلؾ ال تجد في القرآف كّمو آيًة واحدة تحضنا عمى أف نرحـ أوالدنا، ممكف أف يصدر مرسـو 
تشريعي عمى كّل مواطف أف يمتـز بتناوؿ طعاـ الفطور مثبًل ! مستحيل ألّف ىذا الكبلـ ال معنى لو، وىو تحصيل 

أودع في أصل فطرة اإلنساف ال يكّمف بو، ولكف ىناؾ  حاصل، وكّل إنساف يشعر بالجوع فيأكل، فالشيء الذؼ
آيات كثيرة توصي األبناء باآلباء ألّنو لـ يودع هللا في أصل اإلنساف ِبّر الوالديف، فِبّر الوالديف تكميف، أما محّبة 
الّمفتة  األوالد طْبع، ليس في القرآف آية تؤّكد أو تكّمف اإلنساف بما أودعو هللا في طبعو، تحصيل حاصل، ىذه

وىي رحمة األـّ بأوالدىا، يعني بطعاميـ، وشرابيـ، وِكْسوتيـ، وصّحتيـ، ونوميـ، ىذا شيء ليس مف كسبيا، 
ولكّنو فطرّؼ أما حينما ترحميـ فُتَعّرفيـ با عز وجل، ىذه كسبّية، وحينما تحرُص عمى آخرتيـ، وعمى دينيـ، 

ترقى عند هللا بشيٍء مف كسبيا، أما الشيء الفطرؼ، انظر إلى  وصبلتيـ واستقامتيـ، وصدقو، وأمانتيـ، ىذه األـ
أـّ ال تحّب أف توِقَع ابنيا عمى صبلة الفجر، تقوؿ: دعُو يرتاح، حرصيا عمى بقائو مرتاًحا في السرير ىذه 
واألـ رحمتيا الفطرّية ال الكسبّية، أما حرصيا عمى أف يستيقع ويصّمي الفجر في وقتو، ىذه رحمة كسبّية، فاألب 

ال يرقى في تربية أوالده إال إذا حرصت عمى آخرتيـ وطاعنيـ لرّبيـ، أما إذا حرصت عمى طعاميـ وشرابيـ 
ا   ورّييـ فيذا الحرص مف رحمة أودعيا هللا في قمبؾ اآلباء واألميات، وىناؾ أمثمة صارخة جدِّ

ـّ تخبز عمى التنور، وابنيا عمى طرؼ التنور، فكّمما وضَعت رغيًفا ضمّ  ت ابنيا وشّمتو وقّبمتو وعانقتو مّر سّيدنا أ
موسى فعِجَب مف ىذه الرحمة، قّصة رمزّية، قاؿ يا موسى ىذه رحمتي أودعتيا في قمب ىذه األـّ وسُأنزعيا، فمما 
نِزَعْت الرحمة مف قمبيا، بكى ابنيا فألقتُو في التنور، أال ترْوف قّطة تأكل أوالدىا ؟ شيٌء معروؼ، ترحميـ ثـّ 

ميـ، رحمتيـ ِبَرحمة أودعيا هللا في قمب ىذه الحيوانات، حينما نِزَعت ىذه الرحمة أكمتيـ، فقمت يا رسوؿ يا تأك
رسوؿ هللا أؼ المؤمنيف أكمل إيمانا ؟ قاؿ: أحسنيـ خمًقا، فأنت بالخمق ترقى إلى اعمى عمّييف، لذلؾ اإلسبلـ 

مجموعة قَيـ بنَيت عمى عبادات، ولكّف اإلسبلـ ليس مجموعة ِقَيـ بنَيت عمى عبادات، بني اإلسبلـ عمى خمس، 
ىو ىذه العبادات فقط، بناء بني عمى خمس دعائـ، ىذه الدعائـ ليست ىي البناء، البناء شيٌء آخر، أمرنا 
بِصدؽ الحديث، وأداء األمانة، وصمة الرحـ، وحسف الجوار، والكف عف المحاـر والّدماء، فصاحب الخمق الحسف 

و، وبالنياية أنت كائف عباداتؾ فرائض، أما أخبلقؾ فيي مكتسبات، وبالمناسبة وىذا شيء أعّمق ذىب بالخير كمّ 
عميو أىمية كبرػ، ال يجذب إلى الّديف عباداتؾ، ولكف معامبلتؾ، الذؼ يجذب الناس إلى الّديف أخبلقؾ العمّية ال 

 عباداتؾ الشعائرّية.
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مف لسانو ويده، ضبط لسانو وعّد اإلماـ الغزالي أربعة عشرة آفة قمت: فأؼ المسمميف أسمـ، قاؿ: مف سمـ الناس 
مف آفات الّمساف، وقاؿ أحد أصحاب النبي يا رسوؿ هللا: أوُمؤاخذوف بما نقوؿ ؟ فقاؿ: ثكمتؾ أّمؾ يا معاذ ! وىل 

 بو سبعيف خريًفا.يكّب الناس عمى مناخرىـ إال حصائد ألسنتيـ، إّف الرجل ليتكّمـ بالكممة ال يمقي ليا بااًل تيوؼ 

 فالمؤمف ال يؤذييـ ال بمسانو وال بيده.

قمت: فأؼ الصبلة أفضل؟ قاؿ: طوؿ القنوت، أؼ صبلة ىادئة، صبلة متقنة، وفييا اطمئناف وخشوع، ىذه أفضل 
 صبلة.

 قمت: فأؼ اليجرة أفضل؟ قاؿ: مف ىجر السيئات، بالمناسبة نحف في ذكرػ اليجرة، والنبي عميو الصبلة والسبلـ
يقوؿ: عبادة في اليْرج كيجرة إلّي وحقيقة اليجرة أف تيجر ما نيى هللا عنو، فأفضل اليجرة ىي ىجر السّيئات، 
طبًعا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ ال ىجرة بعد الفتح، لكّف اليجرة قائمٌة بيف كّل مدينتيف تشبياف مّكة والمدينة، فإف 

في مدينة ال تستطيع أف تصّمي وال أف تحّجب بناتؾ، وال أف كنت في مدينة ال تستطيع إعبلف إسبلمؾ فييا، و 
ا،  ترّبي أوالدؾ، وال أف يكوف دخمؾ حبلاًل، والدخل في ىذه المدينة فمكي، أما في مدينة أخرػ الدخل قميل جدِّ
اجر ولكف بإمكانؾ أف تصّمي وأف تربي أوالدؾ، وأف تحّجب بناتؾ، وأف تقيـ أمر هللا في بيتؾ وعممؾ، يجب أف تي

ال فالعقاب ىو النار، ألـ  مف تمؾ المدينة التي فييا دخل فمكي، إلى المدينة التي تستطيع إقامة شعائر دينؾ، وا 
تكف أرض هللا واسعة فتياجروا فييا، ىذا الذؼ لـ يياجر وآثر الدنيا العريضة عمى حساب دينو، ىذا جزاؤه جيّنـ 

 خالًدا فييا أبًدا، ىكذا نّص اآلية الكريمة: 

ـْ َتُكْف َأْرُض َّللاهِ َواِسَعًة َفُتَياِجُروا ِفيَيا﴾﴿  ََاُلوا َأَل

 ] سورة النساء [

فاليجرة بيف مّكة والمدينة أُغمق بابيا بعد الفتح، ولكف بيف مدينتيف تشبياف مّكة والمدينة قائمٌة إلى يـو القيامة، بل 
 إّف أفضل أنواع اليجرة أف تيجر ما نيى هللا عنو.

لصياـ؟ قاؿ: فرض مجزؼء وعند هللا أضعاؼ كثيرة، الصياـ يقّوؼ لؾ إرادتؾ، أنت في الّصياـ تدع قمت: فما ا
المباح، وتدع الطعاـ والشراب، وىما مباحاف، فؤلف تدَع بعد الصياـ المحرمات مف باب أولى، فكأّف الصياـ يقّوؼ 
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 لؾ إرادتؾ.

ؼ مف قّدـ حياتو في سبيل هللا تعالى، لكف ىناؾ قمت: فأؼ الجياد أفضل؟ قاؿ: مف عقر جواده وأىريق دمو، أ
أنواع ثبلثة مف الجياد، ىناؾ جياد النفس واليوػ، وىذا في مكنة كل واحد منا، في أّؼ مكاف، وفي أّؼ زماف، 
غّض البصر جياد، وضبط الّمساف جياد، وحْمل النفس عمى طاعة هللا جياد، وكّفيا عف الحراـ جياد، فكّل فْعٍل 

جو هللا فيو جياد، ىذا الجياد جياد النفس واليوػ، وىو أّوؿ شيء، ال تنتظر مف إنساف ميزـو أماـ تبتغي بو و 
نفسو أف يفعل شيًئا في األرض، وال أف ييِدَؼ طفبًل ألّف حاؿ واحد في ألف أفضل مف قوؿ ألف في واحد، فألف 

ّؼ البياف، ولكف ميزـو أماـ نفسو، ألف واحد ميزوميف أماـ أنفسيـ، ألف واحد فصيح الّمساف، بميغ العبارة، قو 
واحد مف ىؤالء ال يستطيعوف إحداث تأثير في طفل، بينما واحد انتصر عمى نفسو حالُو يؤّثر في ألف،فحاؿ واحد 
في ألف أفضل مف قوؿ ألف في واحد، فالحاؿ االستقامة والورع والنزاىة واإلخبلص، ىذا الجياد األّوؿ، وىو 

كّل زماف ومكاف كائًنا مف كاف، وفي أّؼ ظرٍؼ كاف، والجياد الثاني سّماه هللا جياًدا كبيًرا، متاٌح لكّل إنساف في 
 ىو اليدؼ مف الجياد القتالي جياد الدعوة، أو الجياد الدعوؼ، قاؿ تعالى 

ـْ ِبِو ِجَيادًا َكِبيرًا )  (﴾52﴿َفاَل ُتِط َِ اْلَكاِفِريَف َوَجاِىْدُى

 ] سورة الفرقاف [

القرآف وأف تعّممو فيذا جياد كبير، وبنّص اآلية الكريمة، ولعّل النبي عميو الصبلة والسبلـ عناه حينما أف تتعّمـ 
قاؿ: خيركـ مف تعّمـ القرآف وعّممو فالذؼ يتعّمـ القرآف ويعّممو ىو عند رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسّمـ خير الناس 

كّل زماف، والجياد القتالي يتاح أحيانا، وال يتاُح أحيانا قاطبة، وىذا ىو الجياد الدعوؼ متاٌح لكّل إنساف في 
 أخرػ، أما األصل فيو الجياد الدعوؼ، ألّف الجياد القتالي تمييد لمجياد الدعوة.

قمت: فأؼ الصدقة أفضل؟ قاؿ: جيد مف مقل تسر إلى فقير، قّصة أروييا دائًما، آذف مدرسة فقير، ورَث أرًضا، 
دة الطّيبة غنّي ومحسف، أراد أف يبني مسجًدا فكّمف أحد إخواننا الميندسيف أف يبحث لو رجبًل مف أغنياء ىذه البم

عف أرض فييا أطراؼ دمشق ليجعميا مسجًدا، فيذا الميندس استقّر رأُيو عمى ىذه األرض، صاحبيا حاجب عندُه 
مّما استقّر رأُؼ الميندس ثمانية أوالد، ودخمو أربعة آالؼ بالشير، ىذه األرض ورثيا منذ شير عف قريب لو، ف

عمى شرائيا لتكوف مسجًدا، جاء المحسف ليرػ األرض، وليّتفق مع صاحب األرض، صاحبيا رضي أف يبيعيا 
بثبلثة مبلييف ونصف، جاء المحسف الكبير وتفّحص األرض وأعجبتو األرض وكتَب شيكا بمميونيف ليرة، فقاؿ لو 
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ازؿ، فقاؿ صاحب األرض: أّؼ تنازؿ ؟ قاؿ: ىذه األرض سوؼ تكوف صاحبيا: ومتى البقّية ؟ فقاؿ لو: عند التن
مسجًدا، والبّد مف أف تذىب معنا إلى األوقاؼ كي تتنازؿ عنيا، فيذا اآلذف الفقير، الذؼ ال يكفيو الراتب لمخبز 

 خيًرا إكراًما لو والشاؼ، مّزؽ الشيؾ وقاؿ لو: أنا أولى بؾ أف ُأقّدميا  عز وجل، وقّدميا أخونا الميندس جزاه هللا
عّينو ناطور ليذا المشروع، وأعطاه األجر المألوؼ أربعة آالؼ، فرفض أف يأخذىا، فيذا الذؼ ال يممؾ مف ىذه 
الدنيا إال ىذه األرض وقّدميا  تعالى، فمو كاف الواحد يممؾ سبعة مائة مبلييف ليرة، وقّدـ أرًضا بثبلثة مبلييف، 

المقّل، وىذا معنى قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: رّب درىـ سبق ألف درىـ،  ىل ىو مثل األّوؿ ؟ ذاؾ جيد
ودرىـ تنفقو في إخبلص خيٌر مف مائة ألف درىـ تنفق في رياء، ودرىـ تنفقو في حياتؾ خير مف مائة ألف درىـ 

ذه اإلضبارة، مف تنفق بعد مماتؾ أنا عندؼ بالبيت إضبارة، وكّمما كّمفني أحدىـ بوصّية تبقى معي نسخة في ى
حيٍف آلخر أفتحيا، الشيء الذؼ ال يصّدؽ أّف معظـ ىذه الوصايا لـ تنّفذ، ترؾ أربعة بنايات، فأىمو ما دفعوا مف 
 أجل آخرتو شيًئا، أكثر الوصايا لـ تنّفذ، لذلؾ درىـ تنفقو في حياتؾ خير مف مائة ألف درىـ تنفق بعد مماتؾ.

 بلـ لسّيدنا أبي ذر الغفارؼ رضي هللا عنو فيذه وصّية النبي عميو الصبلة والس

 ))َمت: يا رسوؿ هللا! أوصني، َاؿ: أوصيؾ بتقوى هللا فإنو رأس اْلمر كمو((

العمماء قالوا: التوحيد نياية العمـ، أعمى درجة في العمـ التوحيد، فمو كاف مع الواحد بورد، فيو أقّل مف ىذه بكثير، 
كوف حامل ىذه الشيادة غير مستقيـ، فالذكاء غير العقل، وكّل إنساف تفّوؽ في ألّف البورد تحتاج إلى ذكاء، وقد ي

اختصاصو ذكي، ولكف كّل إنساف عرؼ هللا وعرؼ سّر وجوده، وغاية وجوده ىو عاقل، وشتاف بيف العاقل 
د هللا تعمل في والذكّي، فالعاقل مف عرؼ هللا تعالى، ونياية العمـ التوحيد، وأف ال ترػ مع هللا أحًدا، وأف ترػ ي

الخفاء، وأف ترػ أّف هللا قبل كّل شيء، وبعد كّل شيء، وفوؽ كّل شيء، ووراء كّل شيء، وأف ترػ أّف هللا وحده 
المتصّرؼ ال رافع وال خافض وال معّز وال مذّؿ، وال معطي وال مانع وال خافض وال رافع وال قابض إال هللا عز 

 مل التقوػ.وجل، نياية العمـ التوحيد، ونياية الع
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 قمت:

))زدني، َاؿ: عميؾ بتالوة القرآف وذكر هللا، فإنو نور لؾ في اْلرض وذكر لؾ في السماء، ىذا الذي عناه 
النبي عميو الصالة والسالـ فعف أبي الدرداء َاؿ َاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أَّل أخبركـ بخير أعمالكـ لكـ أزكاىا عند 

ابكـ مميككـ وأرفعيا لدرجاتك ـ وخير لكـ مف إعطاء الورؽ والذىب وخير لكـ مف أف تمقوا عدوكـ فيضربوف َر
ابيـ ذكر هللا عز وجل((  وتضربوف َر

 ]رواه أحمد[

إف تموت القرآف فأنت ذاِكٌر، وكذا إف صّميت، وفّكرت في الكوف، ودعوت إلى هللا، وأمرت بالمعروؼ، فأْوسع 
كر، وبتعبير  ْكر ىو الطاقة، فسيارة مف دوف طاقة عبء، ومكّيف مف دوف نشاط عمى اإلطبلؽ ىو الذِّ آخر: الذِّ

كيرباء ال قيمة لو، وغسالة مف دوف كيرباء ال قيمة ليا فالّذكر لممؤمف طاقة، فالطاقة موّحدة ولكف آثارىا متباينة، 
كر طاقة، وبو يفعل المستحيبلت، وببل ذكر ال يقوػ عمى أداء الصموات، تضعف نفسو، تم اما كالّشحف، أنت والذِّ

 تشحف ىذه البطارية فإذا بيا ذات مفعوؿ مخيف، أما إف لـ ُتشحف فَقَدت قيمتيا.

قمت: زدني، قاؿ: إياؾ وكثرة الضحؾ! فإنو يميت القمب ويذىب بنور الوجو، عمى اإلنساف أف يضحؾ باعتداؿ، 
الّضحؾ ىدًفا أساسًيا، وأف يجعل الضحؾ كاف النبي بّساًما ضّحاكا، وكاف يمزح وال يمزُح إال حّقا، أما أف يكوف 

سموًكا يومًيا، ىذا يتناقض مع اإليماف، لـ يقل النبي: إّياؾ والّضحؾ، ولكف كثرتو، وألّف هللا عز وجل أضحؾ 
وأبكى، وكّمما اإلنساف ضحؾ يجب أف يذكر أّف هللا الذؼ أضحكو قادٌر عمى أف يبكَيُو وال يوجد إنساف يضحؾ إال 

 جل سّممو، وال توجد عنده مشاكل، عنده بعضيا ومقبولة، أما ىناؾ أخبار ينتيي الضحؾ كمًيا.ألّف هللا عز و 

لو سافر ثّمة مف الشباب أو جمسوا جمسة، ذىبوا إلى نزىة، وكاف الضحؾ دْيدنيـ، في النياية ينقبضوف، أما إذا 
ينة، وتغشاىـ الرحمة، وتحّفيـ ابتسموا، وضحكوا وذكروا هللا عز وجل، ذْكُر هللا عز وجل يمقي عمييـ السك

 المبلئكة، ويذكرىـ هللا فيمف عنده.

قمت: زدني، قاؿ عميؾ بالصمت إال مف خير، فإنو مطردة لمشيطاف عنؾ وعوف لؾ عمى أمر دينؾ، فمو اختمفوا 
ى عمى األسعار، اسكت، اختمفوا عمى أسعار الدوالر ؛ صعد أو نزؿ ! أنت اسكت، اختموا عمى أنواع البيوت وعم
ما سيكوف، فكّل قضّية دنيوّية ترّفع عنيا، عميؾ بالّصمت إال مف خير، إف طرح شيٌء بالّديف، وكنت تعرؼ الحق 
أنت، حينيا تكّمـ ألّنؾ إف سكت فأنت شيطاف، الساكت عمى الحق شيطاف أخرص، عميؾ بالّصمت إال مف خير، 
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اإلنساف بكممٍة ال يمقي ليا باال ييوؼ بيا في جيّنـ ألّف الصامت في سبلـ، والمتكّمـ إما لو أو عميو، قد يتكّمـ 
 سبعيف خريًفا.

ا، فأحيانا كممة مرتجمة وغير  وأنا أالحع في المجالس، والمقاءات، وفي السيرات، الصامت لو ىيبة كبيرة جدِّ
والمتكّمـ إما لو أو  مدروسة تندـ عمييا أشّد الّندـ، وقد تتأّلـ ألًما ال حدود لو، أما لو بقيت ساكًتا فأنت في سبلـ،

عميو، واإلنساف قد يسقط بكممة واحدة، والقّصة المشيورة أّف أبا حنيفة النعماف لما كاف يمقي درسا عف صبلة 
ىا بيف إخوانو وتبلميذه، فدخل إنساٌف طويل القامة،  الصبح، دخل شخٌص، وكانت رجل أبا حنيفة تؤلمو، فمدَّ

ستحى منو ورفع رجمو جمس في الدرس، سأؿ ىذا الرجل الداخل سؤااًل عريض المنكبيف، يرتدؼ جّبة وعمامة، فا
فقاؿ أبو حنيفة:أف ألبي حنيفة أف يمّد  قّيما، فقاؿ لو: كيف نصّمي الصبح إذا طمعت الشمس قبل الفجر ؟! 

ما أف  رجميو ! فالواحد قد يسأؿ سؤااًل يسقط مف عيف الناس، فالصامت يبقى مستوًرا، أما المتكّمـ إما أف يفتضح وا 
يعمو، الصامت في سبلـ، والمتكّمـ إما لو أو عميو، قاؿ: قاؿ عميؾ بالصمت إال مف خير، فإنو مطردة لمشيطاف 

 عنؾ وعوف لؾ عمى أمر دينؾ.

قمت: زدني، قاؿ: عميؾ بالجياد، فإنو رىبانية أمتي، قمت: زدني، قاؿ: أحب المساكيف وجالسيـ، أقوؿ لكـ ىذه 
األغنياء واألقوياء مف الدنيا، أما تمبية دعوة الّضعفاء والفقراء فيي مف اآلخرة، إنساف دعاؾ المبلحظة: تمبية دعوة 

ـْ يمّبي فقد  ا فتمبية ىذه الدعوة مف أعماؿ اآلخرة ألّنو مف ُدِعَي ول إلى عقد قراف في أطراؼ دمشق، وىو فقير جدِّ
المدعّويف، ال تقل: ىذا جبر خاطر ! ال، ىذه عّق أبا القاسـ، ولكف غنّي كبير دعاؾ حينيا تجد نفسؾ في أّوؿ 

ا، ووجاىة، تجد شخص يحّبؾ إف زْرتُو يشرؼ بؾ، وييّش لؾ، ويرّحب بؾ،  دنيا، حتما ىناؾ ضيافة جّيدة جدِّ
وآخر ال قيمة لؾ عنده سواء زرتو أـ لـ تزرُه، أنا أقوؿ لكـ: ال تصاحب مف ال يرػ لؾ مف الفضل مثل ما ترػ 

ويحترمؾ، ويقّدرؾ، إف زرتو كاف عيًدا عنده، أما إذا صاحْبت مف ىو أعمى منؾ يْزوّر  لو، صاحب مف يحّبؾ
عنؾ، ويقّيمؾ لمالؾ، وال قيمة لعممؾ عنده مثل ىذا اعِرْض عنو. قمت: زدني، قاؿ: انظر إلى مف تحتؾ وال تنظر 

فقاؿ لي: إذا الواحد سافر نحو  إلى مف فوقؾ، أحد إخواننا األطباء دِعَي إلى متمر في اليند، تحّدثنا مف أياـ،
الشرؼ يرػ نفسو ممؾ، البيت ىناؾ في نيودليي، قطعة مف ثياب داخمية عتيقة، مع قطعة مف كيس نايموف، 
وخيش، وكارتوف مخّيطيف كميـ ! فاألرض ىناؾ تراب، أسرة خمسة أشخاص يناموف في ىذا البيت، فإذا الواحد 

إنساف يذىب نحو الغرب يقوؿ نحف ما عندنا شيء، فالواحد بحاجة رأػ مثل ىذا البيت يرػ بيتو قصر، فكّل 
، وغرفة ضيوؼ، ومفتاح بيت، وتأكل وتشرب،  لمذىاب إلى المكانيف حتى يكوف توازف، فأنت عندؾ غرفة نـو
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، عظـٌ عمى جمد، ويموتوف جوًعا، أنت عندؾ أكل تأكمو وماء نقي تشربو، لذا  وىؤالء الذيف يخبر عنيـ كّل يـو
إلى مف ىو تحتؾ، فإذا الواحد دخل عمى األغنياء غير المؤمنيف المتكّبريف، والمتعجرفيف، خرج مف عندىـ انظر 

وىو عمى هللا ساخط، قاؿ أحدىـ: ىذه الثرّية ثمنيا ثبلثة مبلييف ونصف، والمستمع عنده بمورة فقط ! وىذه 
ا ثبلث آالؼ، فكّل واحد سكف ببيت، ومرتاح، السجادة ثمنيا ثمانمائة وخمسوف ألًفا، وىو عنده سجادة وطنية ثمني

ومبسوط، فإذا دخل عمى أىل الدنيا المستكبريف، وهللا ال أبالغ الغنّي المؤمف تشتيي الغنى منو، ومف تواضعو، 
ورحمتو، وسخائو فإذا قمت أنا أغنياء فأقصد غير المؤمنيف، والشارديف، أما الغني المؤمف فالماؿ قّوة لو، وأنت 

تفعل كّل شيء، وتمسح الدموع عف آالؼ اأُلسر، وقد تزّوج الشباب وتعيف الفقراء والمساكيف، وتعالج  بالماؿ قد
ا، ولكف ما داـ الحديث قد طرح، إليكـ ىذه الحقيقة، فإذا الطريق سالؾ وفق منيج  المرضى، فالماؿ قّوة كبيرة جدِّ

في العماؿ الصالح مف الفقير، إذا الطريق إلى منيج هللا تعالى، اْسَع إليو ألّنؾ إف حصْمت عمى الماؿ فأنت أقوػ 
رفيع سالؾ وفق منيج هللا تعالى اْسَع إليو، وأنت في ىذا المنصب أقدر عمى خدمة الخمق مما لو كنت ضعيًفا، 
أما إذا كاف الطريق إلى الغنى معاصي وآثاـ، وشبيات وربا، وبضاعة محّرمة، ونشر الفساد في األرض، فمو 

لغنى إلى تأسيس مميى، فالفقر يكوف وساـ شرؼ، ولو كاف دخمؾ ال يكفي لخمسة أّياـ، إذا طريق احتاج طريق ا
الغنى سالؾ وفق منيج هللا تعالى حينيا ُكْف غنّيا، أما إذا طريق الغنى محفوؼ بالمعاصي واآلثاـ كف فقيًرا ولؾ 

ف كاف طريق القّوة سالًكا وفق منيج هللا  تعالى اْجعمني عمى خزائف األرض، رئيس وساـ شرؼ عمى ىذا الفقر، وا 
 وزارة، قاؿ تعالى: 

ي َحِفيٌظ َعِميـٌ )  (﴾55﴿ََاَؿ اْجَعْمِني َعَمى َخَزاِئِف اْْلَْرِض ِإنِّ

 ] سورة يوسف [

أما إذا كاف طريق القّوة يبني عمى معصية هللا تعالى فالّضعف وساـ شرؼ، وىذا ىو المنيج اإلسبلمي، فالواحد 
ف غنيِّا، يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: أتمّنى أف يكوف أحٌد ذىًبا، وال يمضي عميو ثبلثة أياـ إال أنفقو يتمّنى أف يكو 

ف بيًتا إلنساف، وزواج وعمل، أنعْشتُو، مّرة دخمُت بيًتا، أحد إخواننا ُأصيب بأزمة قمبّية  في سبيل هللا تعالى، تؤمِّ
الحزف مخّيـ عمى ىذا البيت، ىو فقير، وعممو متعب، وأزمة  حاّدة، فُزرتُو بالبيت، وعنده خمسة أوالد، وجدتُ 

قمبية حاّدة يقوؿ لي: تمقَّْيُت اتِّصااًل ىاتفًيا مف جية قيل لو: اْذىب إلى الطبيب الفبلني، وسوؼ تجرػ لؾ العممّية 
ا، كّمفْت مف دوف مقابل، اّتصل بالطبيب فقاؿ لو: أنا جاىز، وبعد أّياـ ُأجرَيت لو عممّية قمب، وكانْت ن اجحًة جدِّ
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 حوالي أربعمائة ألف، رجع لمبيت وُزرتو بعد العممّية. 

وهللا أييا اإلخوة وجدُت أوالده يكاد الواحد منيـ يرقص مف شّدة الفرح، ألّف أباه صّح مف مرضو، فيذا الذؼ قّدـ 
نساف، فإذا كاف طريق الغنى سالؾ وفق  مبمًغا ىكذا ماذا فعل ؟ أْسَعَد أسرة، لذا قد تسعد أنت أّمة، وحي، وُأسرة وا 

منيج هللا تعالى فمرحًبا بالغنى ألّف الغني أقدر عمى العمل الصالح مف الفقير، وكذا طريق القّوة إف كاف سالًكا 
وفق منيج هللا تعالى، فالقوّؼ أقدر عمى خدمة الناس مف الضعيف، أما إذا كاف طريق القّوة ممرُّه اإلجبارؼ 

كذب ودجل، أقسـ لي أحدىـ أّف كازينوا ربح ثمانية مبلييف بأربعة وخمسيف يوما ! فالناس معاصي وآثاـ ونفاؽ، و 
كّميا وراء الكازينوىات !! فيذه المشاريع المربحة فييا غضب هللا وسخطو، فإذا أنت طريق الغنى محفوؼ 

تكوف غنًيا وفق منيج  بالمعاصي فُكف فقيًرا واجعل الفقر وساـ شرؼ لؾ، وىذه حقيقة ميّمة، اختار ؛ ممكف أف
هللا، وىذا ال مانع فيو، ولكف إذا كاف الطريق معاصي وآثاـ، فا ىو الغنّي. قاؿ: انظر إلى مف تحتؾ وال تنظر 

 إلى مف فوقؾ،فإنو أجدر أف ال تزدرؼ نعمة هللا عندؾ.

ف كاف مرا، قمت: زدني، قاؿ: ليردؾ عف الناس ما تعرؼ مف ن فسؾ، ينتقد الناس قمت: زدني، قاؿ: قل الحق وا 
وىو فيو عمل ال تنتيي، وال تجد عمييـ فيما يأتي، وكفى بؾ عيبا أف تعرؼ مف الناس ما تجيل مف نفسؾ أو تجد 
عمييـ فيما تأتي، فأنت تزّكي نفسؾ وتسامحيا، وتمدحيا، وتتغاضى عف عيوبيا، وتحاسب الناس عف أدّؽ 

ّصة وقعت ما روْيُتيا، ولكّنيا وقعت ألناس لي معيـ صمة، اليفوات، فيذا إنساف ميزوز، ومتناقض، ولوال أّف ق
إنسانة ليا بيت، ومتزّوجة، وليا في البيت ابف متزّوج، فابنيا جاء بغسالة أوتوماتيؾ لزوجتو، أقامْت عميو النكير، 
فبلف !! وقالت: سوؼ تعّمميا عمى الكسل، إلخ... بنفس اليـو أتى صيرىا بغّسالة بابنتيا فقالت: رضي هللا عنو 

شيٌء غير معقوؿ، انحياز أعمى، إذا الشيء لمصمحتؾ تمدحو فالتناقض أبشع صفة باإلنساف، وهللا كنت يوًما 
ِبَمّحّل تجارؼ، يـو عطمة، وكاف يـو عيد، وكاف عنده صانو بِسّف ابنو تماما، فحّمل ىذا الصانع أّوؿ ثوب، وثاني 

صاحب الدكاف: أنت شاّب، حمل ابنو ثوب واحد وقاؿ لو:  ثوب وثالث، إلى أف قاؿ: ال أستطيع الحْمل، فقاؿ
إحذر ظيرؾ !!! ما خجل ! أحياًنا تجد شخص عنده صانع يتيـ يطمب منو أف يمتحق بمدرسة ليمّية كي يأخذ 
مثبًل كفاءة فبل يتركو ! ولكف البنو يقيـ لو مميوف ليرة مف أجل الدروس الخصوصّية كي يكوف طبيًبا، أما ابف 

ذا اليتيـ ممنوع عميو الشيادة، يحّب أف يتركو جاىبًل، أرأيتـ كيف أصبح المسمموف ؟ فا تعالى لّما الناس، وى
يرػ ىذا الحاؿ يمقتنا جميًعا، البطولة أاّل تتناقض مع نفسؾ، عامل الناس كما تحّب أف يعامموؾ، فإذا الكّنة لـ 

اقف كّميا في بيوت المسمميف، وىذا التناقض كّمو يجمب تفق باكًرا يسّبيا، أما ابنتو فيقوؿ ىي متعبة ! فيذه المو 
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سخط هللا عز وجل، عامل الناس كما تحّب اف يعامموؾ، فكيف تحّب أف تعامل ابنتؾ عامل زوجة ابنؾ كما 
تحّب أف تعامل ابنتؾ، ثـّ ضرب بيده عمى صدرؼ وقاؿ: يا أبا ذر! العقل كالتدبير، وال ورع كالكف؛ وال حسب 

عمى نسب أف تكوف حسف الُخمق، وأعمى ورع أف تمتنع عف المعصية، وأعمى عقل أف تستخدـ كحسف الخمق فأ
 عقمؾ في شؤوف آخرتؾ.

 أعيد عميكـ نص الحديث، عف أبي ذر قاؿ: 

)) دخمت المسجد فإذا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جالس وحده فجمست إليو فقاؿ: يا أبا ذر! إف لممسجد تحية، وتحيتو 
ـ فاركعيما، َاؿ: فقمت فركعتيما، ِـ َمت؛ يا رسوؿ هللا! إنؾ أمرتني بالصالة، فما الصالة؟ َاؿ: ركعتاف فق

خير موضوع، فمف شاء أَل ومف شاء أكِر، َمت: يا رسوؿ هللا! أي اْلعماؿ أحب إلى هللا عز وجل؟ َاؿ: 
خمقا، َمت: فأي المسمميف  إيماف با وجياد في سبيمو، َمت: فأي المؤمنيف أكمميـ إيمانا؟ َاؿ: أحسنيـ

أسمـ، َاؿ: مف سمـ الناس مف لسانو ويده، َمت: فأي اليجرة أفضل؟ َاؿ: مف ىجر السيئات، َمت: فأي الميل 
أفضل؟ َاؿ: جوؼ الميل الغابر، َمت: فأي الصالة أفضل؟ َاؿ: طوؿ القنوت، َمت: فما الصياـ؟ َاؿ: فرض 

جياد أفضل؟ َاؿ: مف عقر جواده وأىريق دمو، َمت: فأي مجزيء وعند هللا أضعاؼ كِيرة، َمت: فأي ال
الصدَة أفضل؟ َاؿ: جيد مف مقل تسر إلى فقير، َمت: زدني، َاؿ: عميؾ بتالوة القرآف وذكر هللا، فإنو نور 
لؾ في اْلرض وذكر لؾ في السماء، َمت: زدني، َاؿ: إياؾ وكِرة الضحؾ! فإنو يميت القمب ويذىب بنور 

، َاؿ عميؾ بالصمت إَّل مف خير، فإنو مطردة لمشيطاف عنؾ وعوف لؾ عمى أمر دينؾ، الوجو، َمت: زدني
َمت: زدني، َاؿ: عميؾ بالجياد، فإنو رىبانية أمتي، َمت: زدني، َاؿ: أحب المساكيف وجالسيـ، َمت: زدني، 

ؾ، فإنو أجدر أف َّل تزدري نعمة هللا عندؾ، َ مت: زدني، َاؿ: َّل َاؿ: انظر إلى مف تحتؾ وَّل تنظر إلى مف فَو
ف كاف مرا، َمت: زدني، َاؿ: ليردؾ عف الناس ما تعرؼ  تخف في هللا لومة َّلئـ، َمت: زدني، َاؿ: َل الحق وا 
مف نفسؾ، وَّل تجد عمييـ فيما يأتي، وكفى بؾ عيبا أف تعرؼ مف الناس ما تجيل مف نفسؾ أو تجد عمييـ 

 كالكف؛ وَّل حسب كحسف الخمق((فيما تأتي، يا أبا ذر! َّلعقل كالتدبير، وَّل ورع 
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 عف أبي ذر قاؿ: 

))دخمت المسجد فإذا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جالس وحده فجمست إليو فقاؿ: يا أبا ذر! إف لممسجد تحية، وتحيتو 
ركعتاف فقـ فاركعيما، َاؿ: فقمت فركعتيما، ِـ َمت؛ يا رسوؿ هللا! إنؾ أمرتني بالصالة، فما الصالة؟ َاؿ: 
خير موضوع، فمف شاء أَل ومف شاء أكِر، َمت: يا رسوؿ هللا! أي اْلعماؿ أحب إلى هللا عز وجل؟ َاؿ: 
إيماف با وجياد في سبيمو، َمت: فأي المؤمنيف أكمميـ إيمانا؟ َاؿ: أحسنيـ خمقا، َمت: فأي المسمميف 

مف ىجر السيئات، َمت: فأي الميل أسمـ، َاؿ: مف سمـ الناس مف لسانو ويده، َمت: فأي اليجرة أفضل؟ َاؿ: 
أفضل؟ َاؿ: جوؼ الميل الغابر، َمت: فأي الصالة أفضل؟ َاؿ: طوؿ القنوت، َمت: فما الصياـ؟ َاؿ: فرض 
اب  مجزيء وعند هللا أضعاؼ كِيرة، َمت: فأي الجياد أفضل؟ َاؿ: مف عقر جواده وأىريق دمو، َمت: فأي الَر

أىميا، َمت: فأي الصدَة أفضل؟ َاؿ: جيد مف مقل تسر إلى فقير،  أفضل؟ َاؿ: أغالىا ِمنا وأنفسيا عند
َمت: فأي آية ما أنزؿ هللا عميؾ أفضل؟ َاؿ: آية الكرسي؛ ِـ َاؿ: يا أبا ذر! ما السماوات السب َ م َ الكرسي 
 إَّل كحمقة ممقاة بأرض فالة، وفضل العرش عمى الكرسي كفضل الفالة عمى الحمقة، َمت: يا رسوؿ 

الِة عشر جما  هللا! كـ اْلنبياء؟ َاؿ: مائة ألف وعشروف ألفا، َمت: كـ الرسل مف ذلؾ؟ َاؿ: ِالِمائة ِو
غفيرا، َمت: مف كاف أوليـ؟ َاؿ: آدـ، َمت: أنبي مرسل؟ َاؿ: نعـ، خمقو هللا بيديو ونفخ فيو مف روحو ِـ 

وىو إدريس وىو أوؿ مف خط  -سواه وكممو َبال، ِـ َاؿ: يا أبا ذر! أربعة سريانيوف: آدـ وشيث وخنوخ 
ونوح، وأربعة مف العرب: ىود وصالح وشعيب ونبيؾ؛ يا أبا ذر! وأوؿ اْلنبياء آدـ وآخرىـ دمحم، وأوؿ  -بالقمـ 

 نبي مف أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرىـ عيسى، وبينيما ألف نبي((

ؿ عمى شيث خمسوف صحيفة وأنزؿ قمت: يا رسوؿ هللا! كـ كتاب أنزؿ هللا؟ قاؿ: مائة كتاب وأربعة كتب، أنز 
عمى خنوخ ثبلثوف صحيفة، وأنزؿ عمى إبراىيـ عشر صحائف، وأنزؿ عمى موسى قبل التوراة عشر صحائف، 
وأنزؿ التوراة واإلنجيل والزبور والفرقاف، قمت: فما كانت صحف إبراىيـ؟ قاؿ: كانت أمثاال كميا: أييا الممؾ 

لتجمع الدنيا بعضيا عمى بعض، ولكني بعثتؾ لترد عمى دعوة المظمـو  المسمط المغرور المبتمى! إني لـ أبعثؾ
فإني ال أردىا ولو كانت مف كافر، وكاف فييا أمثاؿ: عمى العاقل ما لـ يكف مغموبا عمى عقمو أف يكوف لو ثبلث 
يا ساعات: ساعة يناجي فييا ربو، وساعة يحاسب فييا نفسو، وساعة يتفكر فييا صنع هللا، وساعة يخمو في
لحاجتو مف المطعـ والمشرب؛ وعمى العاقل أف ال يكوف ظاعنا إال لثبلث: تزود لمعاد ومرمة لمعاش، أو لذة في 
، وعمى العاقل أف يكوف بصيرا بزمانو، مقببل عمى شأنو، حافظا لمسانو، ومف حسب كبلمو مف عممو  غير محـر

انت عبرا كميا: عجبت لمف أيقف بالموت ثـ قل كبلمو إال فيما يعنيو؛ قمت: فما كاف في صحف موسى؟ قاؿ: ك



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1382 

ىو يفرح، عجبت لمف أيقف بالنار: ثـ ىو يضحؾ، عجبت لمف أيقف بالقدر ثـ ىو ينصب، عجبت لمف رأػ الدنيا 
 وتقمبيا ألىميا ثـ 

اطمأف إلييا، عجبت لمف أيقف بالحساب غدا ثـ ال يعمل، قمت: يا رسوؿ هللا! ىل فيما أنزؿ عميؾ شيء مما كاف 
 إلى قولو: صحف إبراىيـ وموسى{. -صحف إبراىيـ وموسى؟ قاؿ: يا أبا ذر! تقرأ }قد أفمح مف تزكى  في

 قمت: يا رسوؿ هللا! أوصني، قاؿ: 

))أوصيؾ بتقوى هللا فإنو رأس اْلمر كمو، َمت: زدني، َاؿ: عميؾ بتالوة القرآف وذكر هللا، فإنو نور لؾ في 
، َاؿ: إياؾ وكِرة الضحؾ! فإنو يميت القمب ويذىب بنور الوجو، اْلرض وذكر لؾ في السماء، َمت: زدني

َمت: زدني، َاؿ عميؾ بالصمت إَّل مف خير، فإنو مطردة لمشيطاف عنؾ وعوف لؾ عمى أمر دينؾ، َمت: زدني، 
َاؿ: عميؾ بالجياد، فإنو رىبانية أمتي، َمت: زدني، َاؿ: أحب المساكيف وجالسيـ، َمت: زدني، َاؿ: انظر 

ؾ، فإنو أجدر أف َّل تزدري نعمة هللا عندؾ، َمت: زدني، َاؿ: َّل تخف في إلى م ف تحتؾ وَّل تنظر إلى مف فَو
ف كاف مرا، َمت: زدني، َاؿ: ليردؾ عف الناس ما تعرؼ مف  هللا لومة َّلئـ، َمت: زدني، َاؿ: َل الحق وا 

مف نفسؾ أو تجد عمييـ فيما  نفسؾ، وَّل تجد عمييـ فيما يأتي، وكفى بؾ عيبا أف تعرؼ مف الناس ما تجيل
 تأتي، يا أبا ذر! َّلعقل كالتدبير، وَّل ورع كالكف؛ وَّل حسب كحسف الخمق (( 

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : التواض َ وخفض الجناح لممؤمنيف 027 - 084الدرس )

 18-06-2000 لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمٍد الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا 
ا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرن
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 الصالحيف.

أييا اإلخوة الكراـ... رياض الصالحيف مف كبلـ سّيد المرسميف عميو أتُـّ الصبلة والتسميـ مف أدؽِّ كتب الحديث، 
بة تبويبًا رائعًا،  مف أبواب ىذا الكتاب القيِّـ باب التواضع وَخْفِض الجناح لممؤمنيف، فيو أحاديث صحيحة، مبوَّ

 ومف عادة اإلماـ النووؼ رحمو هللا تعالى أنو يبدأ باب كتابو ببعض اآليات الكريمة..

 اآلية األولى أييا اإلخوة، ودققوا: 

َرِبيَف ) َْ  (﴾205َبَعَؾ ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف )( َواْخِفْض َجَناَحَؾ ِلَمِف اته 204﴿َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَؾ اْْلَ

 ) سورة الشعراء (

المجتمع كما تعمموف نظامو نظاـ اأُلَسر، أسر، فإذا اإلنساف بدأ بعشيرتو األقربيف، أؼ واحد منكـ لو أخوة 
وأخوات، وأعماـ وأخواؿ، أوالد أعماـ وأوالد أخواؿ، لو عمات وخاالت، وأوالد عمات وأوالد خاالت، أؼ إنساف في 

لو مجموعة ؛ إما مف قرابة األب أو مف قرابة األـ، وفي حولو زمبلء، وفي أصدقاء، في حولو جيراف، بيف حو 
جاٍر وصديٍق وزميٍل، وقريٍب تابٍع لؤلب، وقريٍب تابٍع لؤلـ، لماذا أمر هللا النبي عميو الصبلة والسبلـ، وىو سيد 

 الخمق قاؿ لو:

َرِبيَف  َْ  (﴾204)﴿َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَؾ اْْلَ

 ) سورة الشعراء (
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أؼ ابدأ بعشيرتؾ األقربيف، في مممح لطيف في ىذه اآلية: اإلنساف الغريب بينؾ وبينو حواجز، وبينؾ وبينو 
شكوؾ، وبينؾ وبينو سوء ظف، فمو َدَعْوت غريبًا إلى مسجد العتذر، يخاؼ، لعل في األمر شيء غير جّيد، أما 

و تدعو ابف خالتؾ، أو تدعو جارؾ، أو تدعو صديقؾ، أو تدعو زميمؾ، حينما تدعو أخاؾ، أو تدعو ابف عمؾ، أ
 ال توجد الحواجز، فما داـ في ىذا المجاؿ ليس ىناؾ حواجز، ابدأ بيذا.

لذلؾ كل واحد منكـ أييا اإلخوة ػ اآلف أنا أريد أف أضع النقاط عمى الحروؼ ػ كل واحد منكـ ال ينبغي أف يزىد 
َمٌة عمى البعيد، أواًل األقربوف أولى بالمعروؼ.بدعوة َمف حولو إلى هللا،   بل إف دعوة َمف حولو إلى هللا ُمَقدَّ

ـ معونة لقريب، ىي عند هللا بأجريف،  في مممح آخر مف أحاديث رسوؿ هللا عميو الصبلة والسبلـ، أنؾ حينما تقدِّ
ـ شيء مف مالو إلى أقرباؤه، بأجر الصدقة وأجر الِصمة، وىناؾ أحاديث كثيرة تنص عمى ذلؾ، إذا اإلنساف ق دَّ

ىي صدقة وصمة في وقت واحد، اآلف إذا دعوت إلى هللا َمف حولؾ ؛ إخوتؾ أو أخواتؾ، أوالد إخوتؾ، أو أوالد 
أخواتؾ، أوالد عمَّاتؾ أو أوالد خاالتؾ، أوالد أعمامؾ أو أوالد أخوالؾ، جيرانؾ أصدقائؾ زمبلؤؾ، ىذا َمف حولؾ، 

 ى بالدعوة إلى هللا مف غيرىـ.ماذا فعمت ؟ ىؤالء أول

خوتؾ ليسوا كذلؾ، ىـ جبيٌة  ولكف في مممح آخر: أنت حينما تكوف في بيت، وأنت قد اىتديت وحدؾ إلى هللا، وا 
ضدؾ، أنت حينما يكوف إخوتؾ في البيت قد اىتدوا إلى هللا، أصبحتـ جميعًا جبية حٍق ضد الباطل، إذا أوالد 

، جيرانؾ، فأنت حينما تبحث عف ىداية القريب، ال تنس أف ىذا القريب سيكوف أعمامؾ، أوالد أخوالؾ، أقرباءؾ
داعمًا لؾ، وشيء مبلحع أحيانًا يكوف في بيت مف البيوت أربع أوالد في مسجد واحد، في التزاـ وانسجاـ، أما 

حق والباطل، معركة واحد ميتدؼ إلى هللا، األربع ضده، في مشاحنات بالبيت ألف ىناؾ معركة أزليٌة أبديٌة بيف ال
قديمة ومستمرة إلى ما شاء هللا بيف الحق والباطل، فانظر إلى ىذا التوجيو، توجيو مف هللا عز وجل إلى النبي 

 عميو الصبلة والسبلـ: 

َرِبيَف ) َْ  (﴾204﴿َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَؾ اْْلَ

 ) سورة الشعراء (

هللا خيرًا، يأتي إلى المسجد ويمتـز ويصطمح مع هللا، بعد  األقرب.. وهللا أنا أحيانًا بعض اإلخوة الكراـ، جزاىـ
حيف جمب أخاه، أخوه الثاني، ابف عمو، جارؼ، زميمي، صديقي، صارت مجموعة، ىو استراح وأراح، فأنت 

 حينما تدعو إلى هللا أقرب الناس إليؾ ينتفعوف منؾ وتنتفع بيـ، ألنيـ أصبحوا عونًا لؾ عمى الحق.
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أربع بنات، ليف أربع أزواج، إذا زوج واحد ميتدؼ إلى هللا وثبلثة متفّمتوف، ىذه المسكينة أنت الحع بيت فيو 
زوجة الُممتـز تعاني مف متاعب ال تنتيي، ألف زوجات غير الممتزميف يتكبَّروف عمييا، ذىبنا إلى المكاف الفبلني، 

تمطة، ىذه ُتْعَزؿ، أما لو أزواج األخوات وجمسنا في المقيى الفبلني، وسافرنا إلى كذا، جمسات مختمطة، والئـ مخ
اىتدوا جميعًا إلى هللا أصبح ليس ىناؾ مشكمة، صاروا جميعًا في انسجاـ، فأنت حينما تحرص عمى ىداية 
 أقربائؾ إلى هللا، أنت ىديتيـ، وأعانوؾ عمى الحق، ما داـ ىناؾ آية كريمة معنى ىناؾ توجيو حكيـ وقويـ جدًا..

َرِبيَف )﴿َوَأْنِذْر َعِشيرَ  َْ  (﴾204َتَؾ اْْلَ

 ) سورة الشعراء (

بالمناسبة، ىل ىناؾ باإلسبلـ ما يسمى بالضماف االجتماعي ؟ نعـ، الضماف االجتماعي في اإلسبلـ عمى أساس 
نسبي وجغرافي، نسبي: كل إنساف ممـز بقريبو أف ينفق عميو، أبدًا ما في إنساف إال وىناؾ جية ممزمة باإلنفاؽ 

ة زوجيا، األوالد األب، مات األب األعماـ، دائمًا في جية يجب أف ُتنفق عمى ىذه الجية الفقيرة، عميو، الزوج
ففي إلزاـ، ولو فيما أذكر قبل سنوات طرحت موضوع باب النفقة، باب النفقة باب بالفقو دقيق جدًا، ىذا الباب 

فقو " الغـر بالغنـ " فكل إنساف يرث ينبغي أف البد لكل إنساف مف جيٍة ممزمٍة باإلنفاؽ عميو، وفي عندنا قاعدة بال
مة  ينفق، ما داـ ىذا اإلنساف يرث مف ىذا اإلنساف، إذًا ىذا اإلنساف ينبغي أف ينفق عميو، فأردت مف ىذه المقدِّ

 أنؾ إذا أردت أف تعيف َمف حولؾ ممف يموذ بؾ في شأف دينيـ، عاد الخير عميؾ أضعافًا مضاعفة.

 فعل بقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ وىو الصادؽ المصدوؽ ال ينطق عف اليوػ:مناسبة ثانية: ماذا ن

عجاب كل ذي رأي برأيو.. ((  )) إذا رأيت شحًا مطاعًا وىوًى متبعًا وا 

 ) الجامع ألحكاـ القرآف (

عمـ  اليوػ المتبع الماؿ والنساء، الُشح المطاع نفوس بخيمة، ممكف يركز نفسو بمئات األلوؼ ويضف عمى طالب
 بما يقيـ ُأَوَدُىو، ما تفسير ذلؾ ؟ ىو أف اإلنساف فيو ىذه الجبمة قبل أف يعرؼ هللا..
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ْنَساَف ُخِمَق َىُموعًا ) رُّ َجُزوعًا )09﴿ِإفه اإلِْ ُو الشه ُو اْلَخْيُر َمُنوعًا )20( ِإَذا َمسه َذا َمسه  (﴾20( َواِ 

 ) سورة المعارج (

بمكاف ػ قصة لعميا قديمة، قاؿ لي: يعطيني صاحب العمل ألفيف ليرة، عمى ذات مرة حدثني أخ، قاؿ لي: أعمل 
مدار الشير، أنا ميمتي بالعمل أف آتي لو بأغراض البيت، أقسـ لي با أنو باليـو الواحد ال يكفيو عشرة آالؼ، 

، بذخ منقطع النظير، ويعطيو طواؿ الشير ألفيف، فما معنى:  ىو عشرة آالؼ باليـو

َذا مَ  ُو اْلَخْيُر َمُنوعًا )﴿َواِ   (﴾20سه

 ) سورة المعارج (

أؼ يريد اإلنساف أف يعيش لحالو، دائمًا المؤمف يتمنى الخير لكل َمف حولو، غير المؤمف يحب أف يعيش وحده، 
أف يأكل وحده، أف يعيش في بحبوحة وحده، أف يأكل ما لذَّ وطاب وحده، أف يسكف في أجمل بيت وحده، ىذه 

 ية باإلنساف قبل أف يعرؼ هللا..النزعة الفرد

ُو اْلَخْيُر َمُنوعًا ) َذا َمسه  (﴾20﴿َواِ 

 ) سورة المعارج (

ف منعوُه منعوه بخبًل وتقتيرًا، ممكف اآلف في أعراس بالعشريف مميوف، مرة بالشاـ  إف أنفقوُه أنفقوه إسرافًا وتبذيرًا، وا 
زوَّج بمائتي ألف، إقسـ خمسة وثمانيف مميوف عمى في عرس بمغ خمسة وثمانيف مميوف، عرس واحد، ىناؾ َمف ي

مائتي ألف، فكـ شاب يتزوج بيذا المبمغ أنفق في ليمة واحدة عمى الخمور والنساء، لذلؾ الكافر إذا أنفق مالو 
ذا منعو منعو بخبًل وتقتيرًا، فاإلنساف ُخمق ىموعًا..  أنفقو إسرافًا وتبذيرًا، وا 

ْنَساَف ُخِمَق َىمُ  رُّ َجُزوعًا )09وعًا )﴿ِإفه اإلِْ ُو الشه ُو اْلَخْيُر َمُنوعًا )20( ِإَذا َمسه َذا َمسه ( ِإَّله اْلُمَصمِّيَف 20( َواِ 
(22﴾) 

 ) سورة المعارج (
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اختمف، في استثناء ؛ المصمي اتصل بالغني فصار غنيًا، اتصل بالكريـ فصار كريمًا، المؤمف يعيش في 
اؾ َمف يعيش الناس لو، وىناؾ َمف يعيش لمناس، األنبياء عاشوا لمناس، اآلخريف، دقق في ىذه العبارة، ىن

 واألقوياء عاش الناس ليـ.

عجاب كل ذي رأي برأيو ػ يقوؿ لؾ النبي والحديث صحيح: فالـز بيتؾ ػ  ))إذا رأيت شحًا مطاعًا وىوًى متبعًا وا 
 ىرٌج ومرج ػ فالـز بيتؾ وأمسؾ لسانؾ((

 ) الجامع ألحكاـ القرآف (

 َّل يػمدغنؾ إنػو ِعبػاف      حفظ لسػانؾ أييا اإلنػسافا
 كانت تياب لقاؤه الشجعاف     كـ في المقابر مف َتيل لسانو

* * * 

 في اليرج والمرج أمسؾ لسانؾ، إلَزـ بيتؾ. 

 ))... فالـز بيتؾ وأمسؾ لسانؾ وخذ ما تعرؼ ودع ما تنكر وعميؾ بخاصة نفسؾ ودع عنؾ أمر العامة ((

 ألحكاـ القرآف ( ) الجامع

 ىذا توجيو نبوٌؼ حكيـ، والحديث صحيح.

عجاب كل ذي رأي برأيو ((  )) إذا رأيت شحًا مطاعًا وىوًى متبعًا وا 

 ) الجامع ألحكاـ القرآف (

كل واحد لو ديف خاص، ىكذا قناعاتي، ىكذا أرػ، ىكذا أفيـ، ما في خضوع  عز وجل، ما في استسبلـ لو، 
مزاجو الخاص، وأحكامو الشرعية الخاصة، ليس قنعاف أف الربا حراـ، ليس قنعاف، وليس لو عقيدتو الخاصة، و 

 قنعاف أف االختبلط حراـ، ىذه نصف المجتمع، فكل واحد لو قناعة خاصة، وعقيدة خاصة، وتطور خاص.
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برأيو فالـز بيتؾ ػ إذا رأيت شحًا مطاعًا ػ حرص عمى الماؿ ػ وىوًػ متبعًا ػ الماؿ والنساء ػ وا عجاب كل ذؼ رأؼ 
 اجعمو كيفؾ..

ـْ ِمرَفقًا ) ـْ ِمْف َأْمِرُك ـْ ِمْف َرْحَمِتِو َوُيَييِّْئ َلُك ـْ َربُُّك  (﴾06﴿َفْأُووا ِإَلى اْلَكْيِف َيْنُشْر َلُك

 ) سورة الكيف (

 اجعل مبلذؾ بيتؾ وجامعؾ.

 ميؾ بخاصة نفسؾ (())... فالـز بيتؾ، وأمسؾ لسانؾ، وخذ ما تعرؼ، ودع ما تنكر ػ اآلف ػ وع

َمف ىـ ؟ أنت، وأوالدؾ، وأقرباؤؾ مف جية األب، وأقرباؤؾ مف جية األـ، وجيرانؾ وأصدقاؤؾ، وزمبلؤؾ، ىكذا 
ر ابف حجر العسقبلني، كممة عميؾ بخاصة نفسؾ، أؼ ليس لوحدؾ، َمف حولؾ، إخواف طيبيف طاىريف،  فسَّ

 ش بجو رائع.موثوقيف، أمناء، أعفَّة، صادقيف، ىؤالء عش معيـ، ع

وهللا أييا اإلخوة، لو لـ يكف في االلتزاـ في مسجد إال ىذه الميزة لكفت، تيعيش مع مؤمنيف، أواًل ال يغدروؾ، وال 
، ولكف ال يوجد غدر، ما في طعف،  يطعنوا بؾ، وال يحتالوف عميؾ، تعش مرتاح، في أخطاء ال يوجد أحد معصـو

ة نفسؾ، ودع عنؾ أمر ما في مقمب، ما في ابتزاز، ما في تيديد،  أخ مؤمف يخاؼ هللا عز وجل، عميؾ بخاصَّ
 العامة، دع العامة لربيا، وكما روػ عميو الصبلة والسبلـ عف ربو في الحديث الصحيح:

 )) عبادة في اليرج كيجرٍة إلي ((

 في الطريق نساء كاسيات عاريات، أينما تحرَّكت في فتف، فتف، ومشكبلت، وصراعات.

عجاب كل ذي رأي برأيو، فالـز بيتؾ، وأمسؾ لسانؾ، وخذ ما تعرؼ، )) إذا رأيت ش حًا مطاعًا، وىوًى متبعًا، وا 
 ودع ما تنكر، وعميؾ بخاصة نفسؾ، ودع عنؾ أمر العامة ((

 ) الجامع ألحكاـ القرآف (

ليرج كيجرٍة فأنت إذا طبَّقت توجيو النبي عميو الصبلة والسبلـ نجوت مف فتف آخر الزماف، ألنو.." عبادة في ا
 إلي "
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إذًا الضماف االجتماعي في اإلسبلـ أساسو القرابة، وأساسو الجوار جغرافيًا، العمماء قالوا: أربعوف بيت جار 
شمااًل، أربعوف بيت جار جنوبًا، أربعوف بيت يمينًا جار، وأربعوف بيت يسارًا جار، إذا كانت ناطحة سحاب 

حت األرض، وبالياباف ثبلثيف تحتؾ، فأربعيف بيت بست جيات كميـ أربعوف بيت لفوؽ، بالياباف في ثبلثيف ت
 جيراف، ىذا الضماف االجتماعي عمى األساس الجغرافي، ففي قرابة وفي جوار، وىذا أضمف شيء.

 اآلف..

 (﴾205﴿َواْخِفْض َجَناَحَؾ ِلَمِف اتهَبَعَؾ ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف )

 ) سورة الشعراء (

 ت بعضيا بعضًا، تظير معاني دقيقة، في آية:أحيانًا مف مقابمة اآليا

 (﴾88﴿َواْخِفْض َجَناَحَؾ ِلْمُمْؤِمِنيَف )

 ) سورة الحجر (

 في آية أخرػ..

 (﴾205﴿َواْخِفْض َجَناَحَؾ ِلَمِف اتهَبَعَؾ ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف )

 ) سورة الشعراء (

أسنا، أنت انتماءؾ لمجموع المؤمنيف، مؤمف طيب، طاىر، مستقيـ، ولكف ليس مف جماعتؾ، فيو عمى عيننا ور 
عظمة اإلسبلـ، أنت انتماءؾ لَمف ؟ لمجموع المؤمنيف، فأنا أخفض جناحي وأتواضع لمؤمف مف أتباعي، وأخفض 

 جناحي وأتواضع لمؤمف ليس مف أتباعي، فيذا مؤمف، عظمة اإلسبلـ أف كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:
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ف )) المؤمنوف بعضيـ لبعض نصحاء وا ت منازليـ، والفجرة بعضيـ لبعض غششة خونة وا  ف افتَر دوف وا 
 اجتمعت أبدانيـ ((

 ) الدر المنثورفي التفسير المأثور (

وهللا أييا اإلخوة، بيف المؤمنيف مف الحب، والود، واإلخبلص، والصدؽ ما ال يوصف انظر الناس إذا عامموا 
، كممة بعقد غمطت فييا راح البيت، غمطة بعقد شراكة راحت بعضيـ بعضًا، وكانوا شارديف عف هللا، كل واحد ُلغـ

الوكالة، عايش مع أناس قنَّاصيف، اقعد مع المؤمنيف ال توجد مشكمة أبدًا، ما في مشكمة، تجد نفسؾ مرتاح، في 
 ود، طعف بالظير ال يوجد تآمر عميؾ ال يوجد، ابتزاز ما في، احتياؿ ما في، غش ما في.

 (﴾205ِلَمِف اتهَبَعَؾ ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف ) ﴿َواْخِفْض َجَناَحؾَ 

 ) سورة الشعراء (

تواضع لممؤمنيف، فأنت الحع مسجد، يدخل لو شخص معو أعمى شيادة بالعالـ، يدخل واحد أمي، َمف دخل أواًل 
، ال يجمس أواًل، يدخل واحد معو مائتي مميوف فيذا مميونير، يدخل مديونير أؼ عميو ديوف، يجمسوف بمكاف واحد
 توجد طبقية في اإلسبلـ، سيدنا الصديق لما اشترػ ببلؿ مف سيده صفواف، أراد صفواف أف يييف ببلاًل، قاؿ لو:

 وهللا لو دفعت بو درىمًا لبعتكو. درىـ أبيعؾ إياه.

ـٍ لدفعتيا لؾ. ووضع يده تحت إبطو قاؿ: ىذا أخي في هللا حقًا.  قاؿ لو: وهللا لو طمبت بو مائة ألف درى

ذا اإلسبلـ ؟ أخوؾ با، مثقف، غير مثقف، فقير، غني، مدني، ريفي، ىذا كميا تحت القدـ، المؤمف ال ما ى
يمكف أف يضاؼ عمى اسمو كممة، ىذا بصراحة، مؤمف، ال يضاؼ عميو، غني تشتيي الغنى منو، مف تواضعو، 

ذا مث ذا فقير، تشتيي الفقر منو مف عفتو، وتجممو، وأناقتو، وا  قف فيو متواضع، عمى الرغـ مف مف سخاءه، وا 
 ثقافتو، غير مثقف، متعمـ، ماذا يقوؿ سيدنا عمي ؟ 

دقق في ىذا القوؿ ىذا مف نيج الببلغة، يقوؿ: " قواـ الديف والدنيا أربعة رجاؿ ؛ عالـٌ مستعمل عممو ػ أؼ عالـ 
لفيمسوؼ إنساف فيمسوؼ أؼ عامل، عالـ مطبِّق، بالفمسفة اإلغريقية اسمو حكيـ، َمف ىو الحكيـ الفيمسوؼ ؟ ا

عنده عمـ عالي، أما الحكيـ فيمسوؼ طبَّق عممو، استخدـ عممو ػ وجاىل ال يستنكف أف يتعمـ ػ أحد أركاف الدنيا، 
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جاىل متواضع يتعمـ، ىناؾ إنساناف ال يتعمماف: المستكبر، والمستحي، ال يتعمماف، مرة كنا في الجامعة، في 
جدًا مف تونس، عالـ بالمغة، فدعي بإلقاء محاضرة عمى طبلَّب السنة الرابعة،  األدب العربي، جاءنا عالـ كبير

وكنت وقتيا في ىذه السنة، أوؿ صفيف ألساتذتنا، كميـ دكاترة، أنا أراقب األساتذة، ىذا الضيف مف أكبر عمماء 
ؽ العالـ الكبير المغة بشماؿ إفريقيا، فجاء يمقي محاضرة، األستاذ المستكبر ما جاء بقمـ وورقة، أما األ ستاذ المتفوِّ

جاء بقمـ وورقة وكتب، رآىا نقيصة بحقو أف يكتب، فاإلنساف يطمب العمـ دائمًا، يظل المرء عالمًا ما طمب العمـ، 
 فإذا ظف أنو قد عمـ فقد جيل ػػ وغنٌي ال يبخل بمالو، وفقيٌر ال يبيع آخرتو بدنياه.

 اآلف: 
اىل أف يتعمـ ػ يقوؿ لؾ: أنا فبلف ليس مطبق عممو وأنا ال أطبق، زىدتو فإذا ضيَّع العالـ عممو، استنكف الج

جاءوا ؟ األنبياء جاءوا  بالعمـ، صراحة في كممة ولو أنيا قاسية: اآلف الناس كفروا بالكممة األنبياء بماذا
وا ؟ بالكممة، ؟ جاءوا بمحطات فضائية ؟ جاءوا بكمبيوتر ؟ جاءوا بترسانة أسمحة ؟ األنبياء بماذا جاءبصواريخ

موا ؟ قدموا كممة صادقة فقمبت وجو األرض، اآلف بالعالـ كمو الكممة ال أحد يعبأ بيا، ألف  األنبياء جميعًا ماذا قدَّ
ليس ليا معنى، ليس ليا مضموف، قد يقوؿ إنساف شيء، وىذا الشيء صار سموؾ، سموؾ شائع، كبلـ أحمى مف 

كر عميو حساباتو، تنكر عميو أماَنتو، تنكر عميو استقامتو، تنكر العسل، وفعٌل أمر مف األصل، مف الصبر، تن
ثؾ تجده قطب مف أقطاب لدنيا، ىذا النموذج خطير جدًا فالكافر واضح، والمؤمف واضح،  عميو عفافو، أما إذا حدَّ

 َمف ىو الخطير ؟ المنافق، عنده ازدواجية ؛ موقف معمف، وموقف مبطف..

ذا بخل فإذا ضيع العالـ عممو استنكف  الجاىل أف يتعمـ ػ َمف قطع الطريق عمى طمب العمـ ؟ َمف ضيَّع عممو ػ وا 
الغني بمالو، باع الفقير آخرتو بدنيا غيره ػ يعني ىذا الفقير يأس مف الغني، تجده يتعامل مع الشيطاف، لكي يأمف 

لمجتمع، فعنده ابف مرض حاجاتو، حدثوني عف شخص، والقصة قديمة جدًا، رجل ممحد، ولو ميمة قذرة جدًا في ا
مرضًا يحتاج لعممية في بمد بعيد، يمكف كاف ثمف البيت عشريف ألف، بيت أربعة وصالوف، تكمف العممية ستيف 
ألف، ففي واحد دلو عمى جامع، واألمر قديمًا كاف كيفي، والشيخ ما عرؼ أنو إنساف ممحد، وىو فقير، لو ابف لو 

كولنا كممتيف، ىذا العالـ ببساطة حكى ولـ مبمغًا يقرب مف الستيف ألف، عمميو في االتحاد السوفيتي، ممكف تح
وأخذوه عمى البمد البعيد، والعممية نجحت ورجع، ىذا الممحد الذؼ لو ميمة قذرة ما عاد ترؾ المسجد إطبلقًا، التـز 

 وتاب  عز وجل، لما وجد أناس حموا لو مشكمة ابنو، فانضـ لممؤمنيف..
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يأس، ولـ يجد أحد معو، فسيتعاوف مع الشيطاف، إذا أغنياء المؤمنيف ضيعوا األمانة، أىمموا، تجد  أما إذا الفقير
 ىؤالء الفقراء الشباب يتعامموف مع إبميس مف أجل تأميف حياتيـ.

وهللا مرة حدثني أخ قاؿ لي: ما كل النساء المومسات سيئات، لكف قسـ كبير عف حاجة عف حاجة ماسة، 
يف حينما يقصروف فيما عمييـ مف واجبات تجاه الفقراء، قد يحولوف امرأة شريفة إلى مومس، طبعًا فأغنياء المؤمن

الجاىمة، الحرة تجوع وال تأكل بثدييا، ىكذا في المثل العربي القديـ، فإذا بخل الغني بمالو، باع الفقير آخرتو بدنيا 
 غيره، حديث دقيق لسيدنا عمي:

ؿ: عالـ مستعمل عممو، وجاىل ال يستنكف أف يتعمـ، وغنٌي ال يبخل بمالو، وفقير ال قواـ الديف والدنيا أربعة رجا
ذا بخل الغني بمالو، باع الفقير آخرتو  يبيع آخرتو بدنياه، فإذا ضيَّع العالـ عممو، استنكف الجاىل أف يتعمـ، وا 

 بدنيا غيره .

في تكاتف، أنا لي قناعة أف كل الكبلـ النظرؼ أييا اإلخوة الكراـ... فعندما اإلنساف يقدـ، صار في تعاوف صار 
ليس لو قيمة، اآلف الناس كفروا بالكممة، فمثل بسيط: أب ىذا أب نادر جدًا، أب وحش، يأتي بأطيب الطعاـ 
يأكمو وحده أماـ أوالده، وأوالده يتضوروف جوعًا، إذا قاؿ ىذا األب: أبنائي إني أحبكـ. فيل كممة أحبكـ ليا معنى 

بدًا، ىؤالء كفروا بيذه الكممة، ألف الممارسة خبلؼ الكبلـ، كفروا بيذه الكممة، ففي عيد األنبياء الكممة عندىـ ؟ أ
 مقدَّسة، جاؤوا بالكممة الصدقة..

مَ  َبٍة َأْصُمَيا َِاِبٌت َوَفْرُعَيا ِفي السه َبًة َكَشَجَرٍة َطيِّ ُ َمَِاًل َكِمَمًة َطيِّ ـْ َتَر َكْيَف َضَرَب َّللاه  (﴾24اِء )﴿َأَل

 ) سورة إبراىيـ(

مثل كممة كشجرة طيبة، احفظوا ىذه الكممة، األنبياء جاءوا بالكممة الصادقة، والكممة الصادقة وحدىا يمكف أف 
تصمح الدنيا بأكمميا، كممة صادقة، تصوَّر صحابي أثناء اليجرة، ألقي القبض عميو، قاؿ ليـ: أعاىدكـ إف 

مقوه، وصل إلى النبي عميو الصبلة والسبلـ، وفرح بو النبي، بعد حيف في أطمقتموني لف أحاربكـ، صدقوه وأط
غزوة، ومف شدة حبو لمجياد انخرط مع الجنود، رآه النبي قاؿ لو: ارجع، أنت عاىدتيـ أال تقاتميـ. أرأيتـ إلى ىذه 

 األخبلؽ، ىكذا.
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ة بينيـ، فأرادوا أف يغروه بحمّي نسائيـ كي أرسل النبي عبد هللا بف رواحة، لييود خيبر ليقيـ تمرىـ، وىناؾ اتفاقي
يخفِّض التقييـ، أؼ رشوة، قاؿ: " وهللا جئتكـ مف عند أحب الخمق إلي وألنتـ عندؼ أبغض مف القردة والخنازير، 

 ذلؾ لف أحيف عميكـ ". فيل لديؾ ىذه األخبلؽ، أعدػ أعداءؾ تعاممو بالعدؿ ؟.

 (﴾34َداَوٌة َكَأنهُو َوِليٌّ َحِميـٌ )﴿َفِإَذا الهِذي َبْيَنَؾ َوَبْيَنُو عَ 

 ) سورة فصمت (

 قاؿ لي واحد: أستاذ يجب أف تكوف في شدة، قمت لو: يجب أف تفرِّؽ بيف أخبلؽ الجياد وأخبلؽ الدعوة... 

 فأخبلؽ الجياد:

ـْ﴾ اَر َواْلُمَناِفِقيَف َواْغُمْظ َعَمْيِي  ﴿َيا َأيَُّيا النهِبيُّ َجاِىِد اْلُكفه

 " ( 73التوبة: مف آية "  ) سورة

بالمعركة ال يوجد حل وسط، ال تؤاخذنا يا سيدؼ أنا سأضربؾ. ىذه معركة، تحتاج لمشدة والقسوة، أما أخبلؽ 
 الدعوة:

وا ِمْف َحْوِلَؾ َفاْعُف َعْنيُ  ـْ َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ ـْ ﴿َفِبَما َرْحَمٍة ِمَف َّللاهِ ِلْنَت َلُي ـْ َوَشاِوْرُى ـْ َواْسَتْغِفْر َلُي
 ِفي اْْلَْمِر﴾

 " ( 159) سورة آؿ عمراف: مف آية " 

 (﴾34﴿َفِإَذا الهِذي َبْيَنَؾ َوَبْيَنُو َعَداَوٌة َكَأنهُو َوِليٌّ َحِميـٌ )

 ) سورة فصمت (
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ميا نعومة، كميا تواضع، كميا يجب أف تفرِّؽ بيف أخبلؽ الحرب وبيف أخبلؽ الدعوة، أخبلؽ الدعوة كميا لطف، ك
 إيناس، فيذا الذؼ يخمط بيف أخبلؽ الدعوة، يقوؿ لؾ: ىذا كافر. هللا عز وجل قاؿ: 

﴾ ـْ  ﴿َوََّل َيْجِرَمنهُك

 " ( 8) سورة المائدة: مف آية " 

 أؼ يحممنَّكـ..

ـٍ َعَمى َأَّله َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو َأَْ  ََْو ـْ َشَنَآُف   َرُب ِلمتهْقَوى﴾﴿َوََّل َيْجِرَمنهُك

 " ( 8) سورة المائدة: مف آية " 

اعدؿ مع ىذا الكافر، إف عدلت معو قرَّبتو مف هللا، وقرَّبتو منؾ، أحيانًا إنساف عنده ابف عاؽ، جاءتني ورقة اآلف 
كـ يقوؿ صاحبيا: أف رجل تنازؿ عف كافة أمبلكو إلى أحد أوالده، بقصد حرماف بقية أوالده السبعة، قاؿ: فما ح
ىذا التصرُّؼ ؟ ىذا التصرؼ حراـ عند عمماء المسمميف جميعًا، وفي كتب الفقو كميا، ألف ىؤالء السبعة العاّقيف 
برأؼ األب، لما حـر السبعة وأعطى واحد، زادىـ عقوقًا، أما لو عدؿ بينيـ خّفف مف عقوقيـ إف كاف فيما يقوؿ 

 صادقًا.
 اآلية الثانية، قاؿ:

 (﴾205ِلَمِف اتهَبَعَؾ ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف ) ﴿َواْخِفْض َجَناَحؾَ 

 ) سورة الشعراء ( 

مو ؟  أنت تريد النصيحة أـ الفضيحة ؟ تريد الدعوة إلى هللا أـ التأنيب ؟ تريد أف تأخذ بيده إلى هللا أـ أف تحطِّ
 ضمف الديف في معاصي، في معاصي ضمف الدعوة، قضية نفس مستعمية.
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 وجل:آية ثانية، يقوؿ هللا عز 

ـْ َوُيِحبُّ  ـٍ ُيِحبُُّي ُ ِبَقْو ـْ َعْف ِديِنِو َفَسْوَؼ َيْأِتي َّللاه وَنُو َأِذلهٍة َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف َأِعزهٍة ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا َمْف َيْرَتده ِمْنُك
 َعَمى اْلَكاِفِريَف﴾

 " ( 54) سورة المائدة: مف آية " 

روح الزاىد يأتي العاشق. أحيانًا اإلنساف يمف عمى هللا عز وجل، فقد ينصرؼ، وقد بعض الشيوخ ليـ كممة: أنو ي
يأتي َمف ىو مشتاؽ، فإذا هللا عز وجل سمح لؾ تعطي فاشكر هللا، سمح لؾ تعطي، سمح لؾ تحل مشكبلت 

ة ولعميا قاسية ػ الناس، إذا أحب هللا عبدًا جعل حوائج الناس إليو، إياؾ أف تتأفف، ألنو قادر ػ وهللا أقوؿ كمم
خ، قادر، شخص أقسـ لي  قادر هللا عز وجل يجعل أذكى إنساف وأغنى إنساف ينقِّب بالحاوية ليأكل طعاـ متفسِّ
با فقاؿ لي: وهللا عندؼ بيت مساحتو مع حديقتو ألف متر، أؼ فيبل، عندؼ ثبلثة سيارات، واحدة لمسفر ضخمة 

لي: وهللا ما دخل بيتي الحمويات إال بالصواني، والفواكو إال بأكبر جدًا، واحدة لممدينة، واحدة لممعمل، قاؿ 
كميات، وعنده طباخيف بالبيت، وعامل حديقة حكى لي عف حياتو، والقصة طويمة جدًا، يذىب إلى سوؽ الياؿ، 
 وفي قمامة سوؽ الياؿ، في شوية خس معسقميف، كبيـ صاحبيـ يمزموه، في شوية سبانج، شوية سمق مثبًل، يأتي

 بطبخو مف قمامة سوؽ الياؿ مف شدة الفقر، هللا قادر، أغنى واحد وأذكى واحد يجعمو ينقب بالحاوية.

في أخ مف إخواننا توفي رحمو هللا، قدـ بيت لجمعية خيرية، البيت اآلف صار مركز تدريب ميني لمفتيات 
حفل تكريـ، كل الذيف تكمموا أثنوا عميو، الفقيرات، تعميـ لمخياطة، والبيت ثميف جدًا بأرقى أحياء دمشق، عمموا لو 

وعمى إحسانو وكرمو، بيت كبير وبحي راقي، وقدمو ىدية لجمعية خيرية، وصار اآلف مركز تدريب ميني، وىذا 
عمل طيب، قاـ أحد إخواننا ألقى كممة قاؿ لو: أييا المحسف الكريـ، كاف مف أف تكوف أحد المنتفعيف بجمعيتنا، 

تو ويبصـ عمى مئتيف ليرة عمى العيد، قاؿ لو: كاف مف الممكف أف تكوف أحد المنتفعيف يقف صف طويل معو ىوي
 بجمعيتنا، ولكف هللا كرمؾ وجعمؾ تعطي، فاشكر هللا. 
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فإذا واحد أعطى هللا عز وجل مكنو أف يعطي، مف يوميف أو ثبلثة كنت بمكاف، واحد ألقى طرفة لكف يبدو أنو 
 تعميقي عمى ضحكيـ، أنو اقرأ قولو تعالى:ضحؾ الجميع ضحؾ شديد، فكاف 

 (﴾43﴿َوَأنهُو ُىَو َأْضَحَؾ َوَأْبَكى )

 ) سورة النجـ (

واحد يكوف ما عنده مشكمة كبيرة، صحتو طيبة، أوالده أمامو، بيتو منتظـ، دخمو كافي فيضحؾ إذا كانت طرفة 
موجود، حدثنا عف أستاذه، فأستاذه توفي رحمو لطيفة، كنت في دعوة الفتتاح كمية القرآف الكريـ، فكاف شيخ القراء 

 هللا وىو مف كبار عمماء القرآف الكريـ، فكاف يقرأ أمامو:

وِر َفَتْأُتوَف َأْفَواجًا )  (﴾08﴿َيْوـَ ُيْنَفُخ ِفي الصُّ

 ) سورة النبأ (

قاؿ لو: سيدؼ فتأتوف، فقاؿ لو أعدىا، فذكرنا دقائق لفع التاء، أعدىا، عادىا، مرة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، 
ممكف تسمع طرفة لطيفة تضحؾ، لماذا ضحكت ألف هللا عز وجل سمح لؾ أف تضحؾ، ما عندؾ مشكمة كبيرة، 
فمو أخذت خزعة منؾ، وظير أنو وـر خبيث، فيل تضحؾ ؟ مستحيل تضحؾ، مستحيل، في أمراض وبيمة تمغي 

بوع مرتيف، يضحؾ ؟ يحتاج إلى تبديل صماـ الضحؾ مف حياة اإلنساف كميًا، لو عنده غسيل كمية في األس
بأمريكا يكمف ثبلث مبلييف فيل يضحؾ الواحد ؟ ال يضحؾ، ما داـ استيقع صباحًا معافى في جسمو، آمف في 

 سربو عنده قوت يومو.

انظروا يا إخواف، فيـ الحياة بعمق ضرورؼ جدًا، إذا واحد منكـ استيقع صباحًا يسمونيا جاىزية تامة ؛ عينو 
مية، سمعو سميـ، ينطق، يتحرؾ، يقضي حاجتو بنفسو، ما في عنده مشكمة بجسمو، في طعاـ ببيتو، زوجتو سم

أمامو، أوالده أمامو، ما في عميو مذكرة بحث أراد أف يطمع عمى الزبداني، عمى حمب، يسافر، ليس مبلحق، 
 يتمتع بحقوقو المدنية، حر، وصحتو سميمة، وزوجتو وأوالده، ىذا َمِمؾ.
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رة ذكرت أف لو فرضنا َمِمؾ، وخير بيف أف يموت بمرض وبيف أف يكوف موظف بقصره، ال يتردد دقيقة، معنى م
ذلؾ أف كل واحد هللا عز وجل معافيو، أعطاه شيء ثميف جدًا، لما أقوؿ لصندوؽ العافية، اإلنساف لما يدفع يدفع 

بؾ، ىذا أمف اإليماف، لست مرتكب معصية، زكاة صحتو التي يتمتع بيا، ىذه صحة ثمينة فإذا أنت آمف في سر 
ما لؾ ظالـ إنساف، ما لؾ باني مجدؾ عمى أنقاض إنساف، أنت آمف في سربؾ معافى في جسمؾ عندؾ قوت 

 يومؾ، فكأنما حيزت لؾ الدنيا بحذافيرىا.

رجل ال نعرفو  مرة قمت لكـ: ممؾ جبار سأؿ وزيره َمف الممؾ ؟ قاؿ لو: أنت يا سيدؼ، قاؿ لو: ال يا بني، الممؾ
نا إف عرفناه جيدنا  وال يعرفنا، لو بيٌت يؤيو، وزوجة ترضيو، ورزٌؽ يكفيو، إنو إف عرفنا جيد في استرضائنا، وا 

 في إحراجو. فاإلنساف في عنده ميزات كبيرة جدًا إذا شكر هللا عميو..

ـْ﴾ ـْ َْلَِزيَدنهُك  ﴿َلِئْف َشَكْرُت

 " ( 7) سورة إبراىيـ: مف آية " 

حث عف النواقص، ابحث عف الموجودات، واحد دخل السجف ذات مرة، وطمع، قالت لو زوجتو: ما عندنا ال تب
، صار يبكي، قاؿ ليا: ما عندنا شيء، عندنا أكل لستة أشير، قصدىا ما عندىا طبخ، في بيت ما  شيء اليـو

ء استحى مف هللا، عندنا كل في جبنة وزيتوف وشاؼ ؟ بكل بيت في مونة لستة أشير، لما قاؿ ليا: ما عندنا شي
شيء، فإذا اإلنساف شكر هللا عز وجل، كاف عميو الصبلة والسبلـ تعظـ عنده النعمة ميما دقَّت، لو شرب كأس 

 مف الماء.

 يا أييا اإلخوة:

ـٍ يُ  ُ ِبَقْو ـْ َعْف ِديِنِو َفَسْوَؼ َيْأِتي َّللاه ـْ َوُيِحبُّوَنُو﴾﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا َمْف َيْرَتده ِمْنُك  ِحبُُّي

 " ( 54) سورة المائدة: مف آية " 

فإذا هللا عز وجل سمح لؾ أف تسمع الحق أشكر هللا، سمح لؾ تخدـ الناس أشكر هللا، سمح لؾ أف تنفق أشكر 
مشر، في هللا، ألنو: إذا أحب هللا عبدًا جعل حوائج الناس إليو، إذا أحب هللا عبدًا جعمو مفتاحًا لمخير مغبلقًا ل

 إنساف ميمتو شريرة، فإذا أحب هللا جعمو مفتاحًا لمخير..
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 ﴿َأِذلهٍة َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف َأِعزهٍة َعَمى اْلَكاِفِريَف﴾

 " ( 54) سورة المائدة: مف آية " 

ذليل، إلخوانو متواضع جدًا، أما لمكافريف عزيز، أحيانًا يكوف العكس، أماـ المؤمنيف متجبِّر، أماـ األقوػ منو 
أرأيت إلى ىذا النموذج ؟ أماـ إنساف أقوػ منو ذليل أذؿ مف شاٍة، أما عمى َمف ىو ضعيف متجبِّر، ىذا المئيـ، 
قاؿ سيدنا عمي: " وهللِا وهللا مرتيف، لحفر بئريف بإبرتيف ػ بئر بإبرة ػ وكنس أرض الحجار في يوـٍ عاصٍف 

ذه الريشة ػ ونقل بحريف ذاخريف بمنخميف، تنقل بحر مف بريشتيف ػ ريشة، صحراء كميا رمل يجب أف تكنسيا بي
طمب حاجٍة مف لئيـ لوفاء  مكاف لمكاف بالمنخل ػ وغسل عبديف أسوديف حتى يصيرا أبيضيف، أىوف عميَّ مف

 ".ديف

غسل عبديف أسوديف حتى يصيرا أبيضيف، كنس أرض الحجاز في يوـٍ عاصف بريشتيف، نقل بحريف ذاخريف 
ريف بإبرتيف أىوف مف طمب حاجٍة مف لئيـ لوفاء ديف، فالمئيـ عمى الضعيف متجبِّر، أماـ القوؼ بمنخميف، حفر بئ
 ذليل، المؤمف..

 ﴿َأِذلهٍة َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف َأِعزهٍة َعَمى اْلَكاِفِريَف﴾

 " ( 54) سورة المائدة: مف آية " 

عركة عدد جنوده ثبلثيف ألف، العدو مائتا فيل أنت تصدؽ أف سيدنا خالد بف الوليد رضي هللا عنو كاف في م
ألف، فطمب مدد مف سيدنا الصديق، طمب مدد، قائد جيش بالفتوح، والخميفة ميّمتو أف يمده، فطمب مدد، سيدنا 

؟ جاءه القعقاع قاؿ لو: أيف المدد الصديق أرسل لو واحد، اسمو القعقاع بف عمرو، وهللا قصص مثل الخياؿ، فمما
ىذا الكبلـ، معو كتاب، ففتحو فإذا بو قوؿ سيدنا الصديق لو: " أحمد هللا إليؾ، يا خالد ال تعجب قاؿ لو: أنا، ما 

مف إرساؿ القعقاع، فوالذؼ بعث دمحمًا بالحق إف جيشًا فيو القعقاع ال ييـز ". ما ىذه القوة، واحد كألف، اآلف ألف 
 كأؼ، فمذلؾ هللا عز وجل قاؿ لو:

 ُ ـْ َوُيِحبُّوَنُو َأِذلهٍة َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف َأِعزهٍة َعَمى اْلَكاِفِريَف﴾﴿َفَسْوَؼ َيْأِتي َّللاه ـٍ ُيِحبُُّي  ِبَقْو

 " ( 54) سورة المائدة: مف آية " 
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ال يكوف العكس، ال تكوف أماـ القوؼ ذليل، وعمى المؤمف الضعيف متجبر، في شخص دوف أف يشعر بعقمو 
تجبَّر عميو، أماـ قوؼ تجده ذليل لدرجة مخزية، فبل، أنت تواضع  الباطف، إذا رآه ضعيف تجده ضغط عميو،

 لممؤمف المستقيـ العفيف، وقف موقف عزيز أماـ إنساف منحرؼ..

ـْ َوُيِحبُّ  ـٍ ُيِحبُُّي ُ ِبَقْو ـْ َعْف ِديِنِو َفَسْوَؼ َيْأِتي َّللاه  وَنُو﴾﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا َمْف َيْرَتده ِمْنُك

  54المائدة: مف آية "  ) سورة

إخواننا الكراـ المحبوبية أصٌل في الديف، فإذا الواحد قرأ القرآف ولـ يتأثر، ذكر هللا لـ يتأثر، صمى لـ يتأثر، في 
عنده مشكمة مع هللا كبيرة جدًا، ديننا مبني عمى الُحب، اإلنساف بالحب يبذؿ روحو، أحد األعراب آمف، ودخل مع 

النصر، فأعطوه غنيمة قاؿ: ما ىذه ؟ قالوا: ىذه غنيمة، قاؿ: ما عمى ىذا أسممت، أنا النبي في غزوة، وحدث 
أسممت عمى الذبح، الشرط أف يموت في سبيل هللا، في المعركة الثانية ذبح، قتل، فبمغ النبي ذلؾ، فبكى، قاؿ: 

امع مرتاحيف، كاف سيدنا ىو ىو، قالوا: ىو ىو. أما نحف ماذا قدمنا ؟ نحف محموليف، مرتاحيف، نأتي عمى الج
 ياسر يعذَّب، سيدنا ببلؿ يوضعوا صخرة عمى صدره وىو يقوؿ: أحٌد أحد، فمذلؾ:

ـْ َوُيِحبُّوَنُو َأِذلهٍة َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف َأِعزهٍة َعَمى اْلَكاِفِريَف﴾ ـٍ ُيِحبُُّي ُ ِبَقْو  ﴿َفَسْوَؼ َيْأِتي َّللاه

 " ( 54) سورة المائدة: مف آية " 

 د  رب العالميف والحم
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 ( : َصة أصحاب اْلخدود 027 - 085الدرس )

 .-أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 09-07-2000لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

يـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم، الصادؽ الوعد األميف، الم
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبل، وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ، فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 الصالحيف.

إلخوة الكراـ، مف عبلمات التوفيق في حياتؾ الدنيا، أف تنظر لمف ىو أدنى منؾ، فيذا أحرػ بؾ، أف ال أييا ا
تحتقر نعمة هللا عميؾ، أف تنظر لمف ىو أدنى منؾ في شتى المجاالت، يعني، أحدنا يأتي إلى المسجد، ويصمي، 

فأصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، شكوا لو مرة، ماألـ  ويستمع لدرس عمـ، وال شيء عميو، ىذه نعمة ال يعرفيا إال مف فقدىا،
 بيـ مف ضيق، فذكر ليـ النبي عميو الصبلة والسبلـ قصة أصحاب األخدود، 

َُُعوٌد )5﴿النهاِر َذاِت اْلَوَُوِد ) ـْ َعَمْيَيا  ـْ َعَمى َما َيْفَعُموَف ِباْلُمْؤِمِنيَف ُشُيوٌد )6( ِإْذ ُى ـْ ِإَّله ( َوَما َنَقُموا 7( َوُى ِمْنُي
ُ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َشِييٌد )8َأْف ُيْؤِمُنوا ِباَّللهِ اْلَعِزيِز اْلَحِميِد ) َماَواِت َواْْلَْرِض َوَّللاه  (﴾9( الهِذي َلُو ُمْمُؾ السه

 ]سورة البروج[

اإلنساف، ىناؾ نعـ، يعني أحيانا، الذنب الوحيد الذؼ ُيؤخذ بو اإلنساف، ويستحق أف يقتل، أنو آمف با، يعني، 
، وتحج البيت، وزوجتؾ محجبة، وأنت آمف في بيتؾ، آمف في  ال ُتعّد، وال ُتحصى، أنؾ مؤمف، وتصمي، وتصـو
بيتؾ، ىذه نعمة ال يعرفيا إال مف فقدىا، ونحف اآلف في ببلد كثيرة ال تستطيع أف تدخل المسجد، وال أف تحضر 

لكبرػ عميكـ، أف تأتي، تستمع إلى درس عمـ، تستمع إلى آيات هللا مجمس عمـ إطبلقا، أنا أذكركـ بنعمة هللا ا
تتمى عميؾ، تستمع إلى حديث رسوؿ هللا ُيفسُر لؾ، تصمي وأنت مطمئف، يعني، بالتاريخ القريب، وليس البعيد، 
بتركية، مف ُوجد معو مصحف، يقتل، مثبل، يعني، قصص ال تعد وال تحصى مف قصص الضغط عمى 
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كنت آمنا في سربؾ، معافا في جسمؾ، عندؾ قوت يومؾ، فكأنما حيزت لؾ الدنيا بحذافيرىا، أنا  المسمميف، فإذا
أريد مف خبلؿ ىذا الدرس أف تقدروا نعمة عبادة هللا، نعمة عبادة هللا، النبي عميو الصبلة والسبلـ فسر في 

خدود، فقاؿ عميو الصبلة الصحاح، في البخارؼ ومسمـ والكتب الصحيحة، فسر اآليات المتعمقة بأصحاب األ
ىذه القصة رواىا النبي عميو الصبلة والسبلـ بألفاظيا،  -والسبلـ: كاف ممؾ مف المموؾ، وكاف لو كاىف يكَيف لو 

 بالمناسبة، لما ربنا عز وجل، ذكر فرعوف، قاؿ:  -كاف ممؾ مف المموؾ، وكاف لو كاىف يكَيف لو 

 (﴾8َما َكاُنوا َخاِطِئيَف )﴿ِإفه ِفْرَعْوَف َوَىاَماَف َوُجُنوَدىُ 

 ]سورة القصص[

وكل إنساف أعاف إنسانا ضاال، فمو اإلثـ نفسو، يعني مف عظمة ىذا الديف، أنو مف يشفع شفاعة حسنة، يكف لو 
نصيب منيا، إذا أنت ساىمت في ىداية إنساف، كل أعمل ىذا اإلنساف الصالحة في صحيفتؾ، كل فضائمو في 

الجميمة في حوزتؾ يـو القيامة، ألنؾ ساىمت في ىدايتو، أؼ شفعت لو شفاعة حسنة،  ميزاف حسناتؾ، كل أعمالو
دلمتو عمى هللا، دلمتو عمى الخير، أعنتو عمى طاعة هللا، مسكتو بالكتاب، حببتو بالمسجد، حممتو عمى اإلستقامة، 

مة، في صحيفتؾ أرأيت إلى شجعتو عمى العمل الصالح، فكل أعمالو الصالحة، ىو وذريتو مف بعده إلى يـو القيا
 ىذا الكـر اإلليي ؟ يمكف أربح تجارة عمى اإلطبلؽ، التجارة مع هللا، عمى اإلطبلؽ يعني، قاؿ تعالى: 

ََْوًَّل ِممهْف َدَعا ِإَلى َّللاهِ َوَعِمَل َصاِلحًا َوََاَؿ ِإنهِني ِمَف اْلُمْسِمِميَف )  (﴾33﴿َوَمْف َأْحَسُف 

 ]سورة فصمت [

كانت مفاتيح الخير عمى يديو، ىنيئا لمف استخدمو هللا في الخير، ىنيئا لمف جعل هللا تعالى حوائج  ىنيئًا لمف
الناس عنده، ىنيئا لمف كاف مصدر خير لمناس، مصدر رحمة لمناس، مصدر خير لمناس، ىكذا الدنيا، مف يشفع 

لو، وهللا معي قرشيف، قل لو وهللا  شفاعة حسنة، يكف لو نصيب منيا، ومف يشفع شفاعة سيئة قاؿ لؾ: ماذا أفعل
اآلف أكثر شيء المبلىي شغالة، يقوؿ لؾ مميى وتربح أرباحا طائمة، كل ىذه المعاصي، أنت قمت كممة، تكممت 
كممة، أقنعتو، أف اآلف األمور، التجارة التقميدية واقفة، أما تجارة السياحة، والمبلىي، والنوادؼ الميمية، والمطاعـ 

ممتازة، فأنشأ مميى، أقاـ مقصفا، جمع، فكل ىذه األعماؿ التي تمت في ىذا المقصف، وفي ىذا  المتفمتة، ىذه
المميى، وكل أنواع المعاصي التي ارُتكبت في ىذا المميى، في صحيفة، ال الذؼ أنشأه بل الذؼ أشار عميو أف 
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كفل منيا، أنتبو، عد  ينشئو، مف يشفع شفاعة حسنة، يكف لو نصيب منيا، ومف يشفع شفاعة سيئة يكف لو
لممميار قبل أف تدؿَّ إنسانا عمى معصية، أو عمى كسب غير مشروع أو عمى عمل ال يرضي هللا، أو عمى عبلقة 
مشبوىة، إحرص أف ال تنطق بكممة تسبب مخبلفة، أو انحراؼ، أو تقصير، أو محبة لمدنيا، فيذا الممؾ الظالـ 

ـ يحدثنا، كاف عميو الصبلة والسبلـ، بالتعبير المعاصر، كاف متحدثا كما روػ النبي، النبي عميو الصبلة والسبل
لبقا، مصطمح ثابت في عمـ النفس، متحدث لبق، فشرح النبي عميو الصبلة والسبلـ لنا قصة أصحاب األخدود، 

 هللا عز وجل قاؿ: 

ـْ َعمَ 5( النهاِر َذاِت اْلَوَُوِد )4﴿َُِتَل َأْصَحاُب اْْلُْخُدوِد ) َُُعوٌد )( ِإْذ ُى ـْ َعَمى َما َيْفَعُموَف ِباْلُمْؤِمِنيَف ُشُيوٌد 6ْيَيا  ( َوُى
(7﴾) 

 ]سورة البروج [

يعني أنت ماذا تحممت في سبيل الدعوة، يعني، اآلف يقوؿ لؾ كاف لنا ممتقى، قمنا بنزىة، حتى ُنسمع الناس 
كاف قبمكـ ُينشر بالمناشير ليرجعوا عف الحق، اإلنساف اآلف ُيغرػ بنزىة بوليمة، حتى يسمع كممتي حق، كاف مف 

دينيـ، ماذا تحمل أصحاب رسوؿ هللا ؟ تحمموا الشيء الكثير، ألـ تقـ حروب، وضعوا أنفسيـ عمى أكفيـ ؟ ! 
ضحوا بالغالي والرخيص، والنفس والنفيس، فيا أييا اإلخوة الكراـ نحف مع قصة رواىا النبي عميو الصبلة 

ألف ىؤالء الذيف ُوضعوا في األخدود، وُحّرقوا بالنار، ليـ ذنب واحد ىو أنيـ  والسبلـ، عف أصحاب األخدود،
آمنوا با العزيز الحميد، فقط، ىذا أكبر ذنب عند الطغاة، لذلؾ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ ىذا الحديث الطويل، 

كاف ممؾ مف  موجود في الصحاح كميا، وقد شرح بو عميو الصبلة والسبلـ قصة أصحاب األخدود، فقاؿ:
المموؾ، وكاف لذلؾ الممؾ كاىف يكيف لو، يعني يسمونيا المنطمقات النظرية، اإلنساف يحتاج إلى مف يدعمو 

 بالفكر أحيانا، يعني كل إنساف، طبيعة اإلنساف، يحتاج إلى دعـ فكرؼ، ماذا قاؿ فرعوف: 

ـْ  ـْ ِإَّله َما َأَرى َوَما َأْىِديُك َشاِد ) ﴿ََاَؿ ِفْرَعْوُف َما ُأِريُك  (29ِإَّله َسِبيَل الره

 ]سورة غافر[ 
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ما مف إنساف إال يعبِّر عف واقعو بكبلـ مقبوؿ، ألف اإلنساف منطقي، واحد يغش الناس، إسألو، لماذا تفعل ىذا ؟ 
يقوؿ لؾ، يا أخي، الزمف صعب، أنا عندؼ أوالد، ىذه بموػ عامة صارت، يعطي تبريرات، طبعا غير مقبولة 

ف ما يوجد إنساف، يرتكب معصية، ولو جيارا إال يغطييا بكبلـ معسوؿ، يعني، إذا أحب أف يعمل إطبلقا، لك
اختبلطا، يقوؿ لؾ المرأة نصف المجتمع، ينبغي أف ال تحبسيا، أنت تستمتع بيا لكف أنت تجعميا في الوحل، مف 

اَف ِلَذِلَؾ الَمِمِؾ َكاِىٌف َيْكَيُف َلُو فقاؿ الكِاىُف: أجل شيوتؾ فمذلؾ أييا اإلخوة، ىذا الممؾ، كاَف َمِمٌؾ ِمَف الُمُموِؾ َوكَ 
بالرواية فيما، أو  -َأْو قاَؿ َفِطنًا َلِقناً  -يريد غبلما ذكيا، فطنا، سريع الفيـ، سريع التعمـ، -اْنُظُروا ِلي ُغبَلمًا َفيما

ي عيني، وكاف رأس ما كاف فطنا، أحد كتاب األدب لو تعبير لطيف، قاؿ لي صديق، كاف مف أعظـ الناس ف
عظمو في عيني، صغر الدنيا في عينو، كاف خارجا عف سمطاف بطنو، فبل يشتيي ما ال يجد، وال يكثر إذا وجد، 
وكاف خارجا عف سمطاف الجيالة، فبل يتكمـ بما ال يعمـ، وال يمارؼ فيما عمـ، وكاف أكثر دىره صامتا، فإذا تكمـ 

عفا، فإذا جد الجد، فيو الميث عاديا، وكاف ال ُيدلي بحجة إال إذا رأػ بذػ القائميف، وكاف ُيرػ ضعيفا مستض
فُأَعّمَمُو ِعْمِمي َىَذا  -، لقنا ألقنو أؼ يتعمـ عف طريق التمقيف -قاضيا فيما، فيـ يعني سريع الفيـ، وشيودا عدوال، 

مف بعده، يعني تجد إنسانا متفمتا،  الكاىف حريص عمى أف تستمر ىذه الكيانة والتدجيل -فِإّني َأَخاُؼ َأْف َأُموَت 
يتمنى أف يكوف ابنو متفمتا مثمو، فإذا تاب إلى هللا عز وجل، يتمنى أف يكوف ابنو مثمو، إف الطيور عمى أشكاليا 
تقع، وهللا عز وجل أحيانا، ىؤالء الدجالوف، ىؤالء السحرة، المشعوذوف، قد يأتييـ رزؽ وفير، فخرؽ العادات عمى 

ضبلالت، وخرؽ العادات عمى يد المؤمنيف الصالحيف كرامات، وخرؽ العادات عمى يد األنبياء  يد المنحرفيف،
والمرسميف معجزات، فأنت بيف معجزة، وبيف كرامة، وبيف ضبللة، إال أف المعجزة، أمر النبي عميو الصبلة 

فيما بينؾ وبيف هللا أف هللا  والسبلـ أف يتحدػ بيا الناس، ألنيا دليل أنو رسوؿ، بينما الكرامة، ىذا إشعار لؾ
يحبؾ، واسمعوا ماذا سأقوؿ، وهللا أييا اإلخوة، وهللا ثـ وهللا، ثـ وهللا، ما مف مؤمف عمى وجو األرض يخطب وّد 
هللا، بعمل بخدمة، بطاعة، بإنفاؽ، ببذؿ، بنصيحة، بتواضع، بأنو يرحـ الناس، إال أشعره هللا فيما بينو وبينو 

و يحبو، يعني أنت مشدود لمديف ال ألف الديف منطقي فقط، ىو الديف منطقي، الديف قد دلؾ بطريقة أو بأخرػ، أن
تفسيرا كامبل لمكوف والحياة، الديف جعمؾ متوازنا، الديف أعطاؾ المركز القيادؼ في الحياة، الديف جعمؾ اإلنساف 

مف، ىناؾ مشكمة، مشكمة غير األوؿ، الديف أعطاؾ تفسيرا متكامبل، متناسقا، توجد موت، إذا واحد غير مؤ 
معقولة، يعني قبل يوميف حدثني أخ، إياكـ أف تفيموا مني إال الذؼ أريد أف أقولو لكـ، أخ يعتني بجسمو عناية، 
مف عشريف سنة، ما ترؾ المشي يوما، وال ترؾ السباحة يوما، وال يوما، مشي وسباحة، وكمما جمس في مجمس، 
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كل خبز نخالة، اعتف بصحتؾ، اعمل رياضة، امش، اسبح، ىذه دعوتو كل قميبل، كل خضرا، كل فواكييا، 
الوحيدة، ما عنده موضوع غيرىا، مف يوميف ثبلثة، رحمو هللا تعالى، وأسكنو فسيح جنتو، بالمسبح، سمت، تحرؾ 
بعة حركتيف، انتيى، وافاه األجل، يوجد طبيبي قمب، ما لحقاه، ما ىذه الحياة ؟! إنساف يغادر الحياة خبلؿ أر 
دقائق، مباشرة، خبلص انتيى، مغادرة ببل عودة، طيب،أىمو لـ يروه، يا ترػ ىناؾ حسابات ؟ ىناؾ عبلقات ؟ 
ىناؾ أشياء باسمو مسجمة، خبلص انتيى، ىذا الشيء، يعني بيذا الشير زماف، أخواف كريماف بيذه الطريقة 

ثاف عنده دعابة، قاعد بسيرة، قاؿ أنا ستطوؿ  ماتوا، بأربع دقائق كاف منتييا، ال يشكو شيئا، عمى اإلطبلؽ، أخ
، كمو كبلـ عممي، ىذه  بي الحياة، لماذا يافبلف ؟ قاؿ: أنا أكمي قميل أوال، وأمشي، وأنا ال أحمل نفسي اليمـو
ميا، قاؿ ىذا الكبلـ في جمسة يـو  أسباب طوؿ الحياة، أكمو قميل، رشيق، ال يدخف يمشي، رياضي، ال يحمِّ

لقادـ كاف تحت األرض، مدفونا، معنى ذلؾ أنو إذا واحد ما آمف باآلخرة عنده مشكمة كبيرة، السبت، السبت ا
يوجد اختبلؿ توازف، يعني، اآلف الواحد حتى يستقر، يكوف عنده دخل معقوؿ، يركب مركبة، يسكف في بيت ممؾ، 

س واألربعيف استقر وضعو، يجد زوجة في بيتو، مثبل، يجد لو ولديف ثبلثة، يموت مميوف موتة حتى يصل، بالخم
بالخمسيف، بقي لو عشر سنوات، بعد العشرة، شرؼ، اآلف امش، قضية المغادرة قضية مخيفة جدا، ممكف يغادر 
بثانية، نعـ، إذا مف دوف إيماف، اإليماف قدـ لؾ تفسيرا منطقيا، أنو توجد حياة دنيا، دار عمل، وتوجد آخرة أبدية، 

اآلخرة الميـ أف تستمتع، بجنة عرضيا السماوات واألرض، فأنت مشدود لمديف،  دار جزاء، ىنا الميـ أف تعمل،
ال ألف الديف منطقي فقط، ألف هللا عز وجل عاممؾ معاممة رائعة جدا، ذابت نفسؾ محبة لو، قاؿ لي واحد مف 

مميوف ليرة،  مدة،: كيف أثبت عمى ىذا الطريق ؟ قمت لو: وهللا إذا واحد فتح محبل تجاريا، وكل يـو مبيعاتو
 !     وربحو بالمائة خمسيف، معقوؿ أف يترؾ ىذا العمل؟ 

إذا قاؿ لؾ كيف أثبت عمى ىذا العمل ؟ ىذا كبلـ غير منطقي، ماداـ يوجد ربح أكيد، وغمة عالية جدا، وأرباح 
َؾ الَمِمِؾ َكاِىٌف بالمائة خمسيف، وعندؾ دخل فمكي، كيف تترؾ ؟ تتشبث بيذا العمل تشبثا عجيبا، إذا َوَكاَف ِلَذلِ 

 َيْكَيُف َلُو فقاؿ الكِاىُف: اْنُظُروا ِلي ُغبَلمًا َفيما فُأَعّمَمُو ِعْمِمي َىَذا فِإّني َأَخاُؼ َأْف َأُموتَ 

ـُ َواَل َيُكوَف فيكـ َمْف َيْعَمُموُ  ـْ َىَذا الِعْم ا كثير مف الحرؼ مبنية عمى الدجل، مبنية عمى الكذب، وأن -َفَيْنَقِطَع ِمْنُك
أنصح اإلخوة الكراـ، قضية فؾ السحر، وقضية شيخ يطالع الجني مف اإلنساف، ىذه قضايا كميا خرافات في 
خرافات، ليس معقوال أف اإلنساف أف هللا عز وجل، في موضوع خطير كيذه الخطورة أال يكوف لو تشريع، قاؿ 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1405 

 لؾ: 

ْيَطاِف َنْزٌغ َفاْسَتِعذْ  مها َيْنَزَغنهَؾ ِمَف الشه  ِباَّللهِ ِإنهُو َسِمي ٌَ َعِميـٌ﴾ ﴿َواِ 

 ]سورة األعراؼ[

استعذ با بقمب حاضر، أما أنو يوجد دجالوف، وأناس يعيشوف عمى الخرافات واألباطيل واألوىاـ، قاَؿ: َفَنَظُروا 
أؼ يأتي -لكاِىفَ فَأَمُروُه َأْف َيْحُضَر َذِلَؾ ا -وجدوا غبلما عمى ما وصف، فيما، فطنا لقنا، -َلُو َعَمى ما َوَصَف 

غبلـ ذكي جدا، يعني اإليماف يحتاج إلى ذكاء، سيدنا سميماف، -َوَأْف َيْخَتِمَف ِإَلْيِو. َفَجَعَل َيْخَتِمُف ِإَلْيوِ  -إلى بيتو 
لما أراد أف ييدؼ الممكة بمقيس، ماذا فعل ؟ امتحف ذكاءىا، جاء بعرشيا مف اليمف، وغير تغييرا بسيطا، قيل 

ف لـ يكف ىو، كأنو ال تعني أنو ىو، أىكذا عرشؾ ؟ قا لت كأنو ىو، إجابة رائعة، إذا كاف ىو قالت كأنو ىو، وا 
ذا أصابو تبديل، كأنو ىو، يعني يحتمل كبلميا ثبلث حاالت، فاإليماف يحتاج إلى فطانة، نعـ، واحد قاـ عمى  وا 

سمما، عمى أؼ جنب كاف في هللا المنبر يخطب، ومتحمس كثيرا، ردد قوؿ خبيب، قاؿ: ولست أبالي حيف َأقتُل م
مصرعي، قالوا لو إنزؿ، ولست أبالي حيف َأقتل مسمما ىذا في النار خالدا مخمدا صار، ىي البيت، ولست أبالي 
حيف ُأقتل مسمما، عمى أؼ جنب كاف في هللا مصرعي، مسافة كبيرة جدا، بيف أف تقوؿ ولست أبالي حيف َأقتل 

مصرعي، وبيف أف تقوؿ ولست أبالي حيف ُأقتل مسمما، عمى أؼ جنب كاف مسمما، عمى أؼ جنب كاف في هللا 
في هللا مصرعي، يعني كثير مف القصص والنوادر أف الدعوة تحتاج فطانة، تحتاج ذكاء، تحتاج حنكة، والنبي 
ا ىناؾ عميو الصبلة والسبلـ طمب النخبة، قاؿ: الميـ أعز اإلسبلـ بأحد العمريف اإلنساف المتفوؽ يحمل معؾ، أم

شخص أنت تحممو، الصحابة حممونا، يعني وهللا مقاـ أبي أيوب األنصارؼ في استنبوؿ، يعني سبحاف هللا، مف 
أيف جاء ىذا الصحابي الجميل، عمره ثمانوف سنة، مف أقاصي الدنيا، كـ كيمومترا،بيف مكة والمدينة وبيف استنبوؿ 

مسمـ، في استنبوؿ عشرة آالؼ مسجد، عشرة آالؼ مسجد  حتى ىذا البمد ينعـ باإلسبلـ ؟ أربع وثمانوف مميوف 
باستنبوؿ، وكميا تؤذف بالمغة العربية، وكأنؾ في الشاـ، نعـ، فوجدوا غبلما ذكيا، لقنا، فطنا ليتعمـ ىذا العمـ مف 

ـِ َراِىٌب ِفي َصْوَمَعٍة  -الكاىف، الذؼ ىو أساس ممؾ ىذا الممؾ الشديد،  ػ قاَؿ َمْعَمٌر: َوكاَف َعَمى َطِريِق الُغبَل
يعني كممة مسمـ التعني أف دينو اإلسبلـ اآلف، يعني األنبياء -َأْحَسُب َأّف َأْصَحاَب الّصَواِمِع كاُنوا َيْوَمِئٍذ ُمْسِمِميفَ 

جميعا مسمموف، كل إنساف خضع لمنيج هللا فيو مسمـ، لذلؾ توجد آيات، حصرا، األنبياء الذيف ذكروا في القرآف 
ناؾ آية تؤكد أنو كاف مسمما، وأنا أوؿ المسمميف، فاإلسبلـ بالمعنى الواسع، كل إنساف استسمـ ، واحدا واحدا، ى
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وخضع ، فيو مسمـ، فيروؼ ىذا الصحابي الجميل أف أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسمميف يعني أناس أتقياء 
ـْ ػ قاَؿ: فَ  -عرفوا هللا، وانقطعوا إلى صومعتيـ يعبدوف هللا عز وجل،  ـُ َيْسَأُؿ َذِلَؾ الّراِىَب ُكّمَما َمّر ِبِو َفَم َجَعَل الُغبَل

توجد عمى الطريق صومعة لراىب، ىذا الغبلـ فطف ذكي، بدافع حب الفضوؿ، يعني، دخل  -َيَزْؿ ِبِو َحّتى َأْخَبَرُه 
ل، كبلـ ببلتعميل، عميو، استأذف منو، سمع منو كبلما آخر، كبلـ الباطل كمو دجل، كبلـ مضحؾ، كبلـ ببل دلي

كبلـ غير متماسؾ، كبلـ سطحي،كبلـ فيو مبالغات، أما اجمس مع إنساف مؤمف، كبلـ منطقي، كل قضية 
ودليميا، والحادثة ينبأ بيا، يبدو أف ىذا الغبلـ، طرب طربا ال حدود لو لكبلـ ىذا الراىب، صار لو جمسة مع 

جة، أنا أقوؿ لؾ كممة، أكبر إنساف يخدـ الدعوة، ىو ساحر، كاىف، وجمسة مع راىب، والفرؽ مئة وثمانوف در 
اإلنساف الضاؿ، تجد إنسانا قذرا مزاحو منحط أمانتو مشكوؾ بيا، كبلمو كذب، نظراتو شيوانية، تعميقاتو الزعة، 
أناني، وصولي، منافق، متعجرؼ، أنت توازف موازنة طبيعية مع مؤمف، تجد أنو ال يوجد مثمو، يعني أكبر شيء 

لمسمـ ىو الطرؼ الثاني، مف خبلؿ موازنة بسيطة، تجد أف المسمـ متألق، والكافر في الوحل فيذا الغبلـ يخدـ ا
فالممؾ كاف ُيعبد مف دوف هللا، -صار يسأؿ ذلؾ الراىب، كمما مر بو، فمـ يزؿ بو حتى أخبره، فقاَؿ: ِإّنَما أَْعُبُد هللا،

ل فرعوف: أنا ربكـ األعمى، فيذا الغبلـ فطف، فعند الكاىف ألـ يقل فرعوف: ما عممت لكـ مف إلو غيرؼ، ألـ يق
ـُ َيْمُكُث ِعْنَد الّراِىِب َويبطئ َعمى الكاِىِف، -اإللو ىو الممؾ، وعند الراىب اإللو ىو هللا،  ذلؾ لـ -قاَؿ: َفَجَعَل الُغبَل

ـِ ِإّنُو ال َيَكاُد َيْحُضُرِنيفَأْرَسَل الكاِىُف ِإَلى أَ  -يعجبو، أكثر وقتو مع الراىب، أقل وقتو مع الكاىف،  -ْىِل الُغبَل
ـُ الّراِىَب ِبَذِلَؾ، فقاَؿ َلُو الّراِىُب: ِإَذا قاَؿ َلَؾ الكاِىُف َأْيَف ُكْنَت َفُقْل: ِعْنَد أَْىِمي،  -فعاقبو أىمو  َذا قاَؿ فَأْخَبَر الُغبَل َوا 

ـْ َأّنَؾ ُكْنَت ِعنْ  فمما الكاىف أخبرىـ، انكشف األمر، فإذا تأخر عف الكاىف، -َد الكاِىِف، َلَؾ أَْىُمَؾ َأْيَف ُكْنَت فاْخِبْرُى
يعاقبو أىمو، يعني، أنا أقوؿ لواحد: أنت حتى عرفت هللا ماذا دفعت ؟ أياـ يكوف فيو شدة شديدة، أياـ يكوف فيو 

اإلبف معزز أب ظالـ، ال يسمح لؾ أف تحضر درس عمـ، ال يسمح لؾ، األسر المتفمة، إفعل الموبقات كميا، 
، لما يتوب إلى هللا، فيغض بصره، يقاـ عميو النكير، ىذا مف عبلمات انحراؼ المجتمع، فصار إذا تأخر  مكـر

ذا تأخر عند الراىب، ُيحاسب،  عند الكاىف ُيحاسب، وا 

يزاؿ محتارا، ىذا يقوؿ الممؾ إلو، في أثناء الطريق، ىو ال-قاَؿ: َفَبْيَنَما الُغبَلـُ َعَمى َذِلَؾ إْذ َمّر ِبَجَماَعٍة ِمَف الّناِس 
وىذا يقوؿ اإللو خالق السماوات واألرض، اليزاؿ لـ يأخذ قرارا لكف كبلـ الراىب منطقي، وكبلـ الكاىف غير 

ـْ َداّبٌة  -منطقي،  يعني وحش كاسر واقف في مكاف قطع الطريِق الطريق ممر إجبارؼ بيف  -َكِثيٍر َقْد َحَبَسْتُي
: إّف ِتْمَؾ -خيف يعني فالناس خافوا، ىذا الغبلـ يبدو عمى اتصاؿ با شديد،بمدتيف، واقف وحش م ـْ ، فقاَؿ َبْعُضُي
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ـّ ِإْف كاَف َما َيُقوُؿ الّراِىُب َحّقا فَأْسْأُلَؾ أْف أَ  قاؿ لو يا  -ْقُتَمَيا،الّداّبَة كاَنْت أَسدًا، قاؿ: فَأَخَذ الُغبَلـُ َحجرًا فقاَؿ الّمُي
إذا كنت تعمـ أف ىذا الراىب يقوؿ حقا، وأنؾ أنت خمقت السماوات واألرض، فمكنني مف  رب دلني بؾ عميؾ،
ـّ َرَمى َفَقَتَل الّداّبةَ ، -قتل ىذه الدابة،  فالناس فرحوا فرحا شديدا أنظر اإلنساف، أحيانا يوظف نجاحو -قاؿ: ُث

مف األشخاص، ُيوفقوف في عمل، ىذا مف لذاتو، وىذا شرؾ با، وأياـ يوظف اإلنساف نجاحو لمدعوة، ، كثير 
خبرات متراكمة، يقوؿ لؾ، قل توفيق هللا عز وجل، بيِّف لمناس أف ىذا النجاح بسبب طاعتؾ  عز وجل، أعز 
ىذا النجاح إلى هللا، أنت عبد، فيذا الغبلـ، قاؿ لو يا رب: إف كاف كبلـ الراىب حقا، وأنت خالق السماوات 

يقوؿ باطبل، وأف ىذا الكاىف، يعني، يعينو عمى كفره، فمكنني مف قتل ىذه الدابة، فألقى واألرض، وأف ىذا الممؾ 
عمييا حجرا أصاب مقتبل مف مقاتميا فماتت، فكبر الناس، وعمموا أنو بدعاء رب السماوات واألرض، صار فيو 

بأعينيـ، كيف أف غبلما دعا  فرح، فرح جديد، عند الناس كميـ، أنا ربكـ األعمى، الممؾ، اآلف توجد قرية، شاىدوا
ىذه قصة رواىا النبي عميو الصبلة -هللا، قاؿ يارب، إف كاف كبلـ الراىب حقا فمكنني مف قتل ىذه الدابة، 

ـْ َيْعَممْ  -والسبلـ،  ـُ ِعْممًا َل ـَ َىَذا الُغبَل ـُ، َفَفِزع الّناُس فقاُلوا َقْد َعِم ُو َأَحٌد، قاَؿ َفَسِمَع فقاَؿ الّناُس َمْف َقَتَمَيا قاُلوا الُغبَل
ْف َرَجَع إلْيَؾ ِبِو أَْعَمى فقاَؿ َلُو: إْف َأْنَت َرَدْدَت َبَصرؼ َفَمَؾ كَذا وكَذا، قاَؿ لو: ال ُأِريُد ِمْنَؾ َىَذا َوَلِكْف َأَرَأْيَت إِ 

ـْ قاَؿ: َفدَعا يعني وظف كل إمكاناتو في سبيل الدعوة إلى هللا-َبَصُرَؾ ُأُتْؤِمُف باّلِذؼ َرّدُه َعَمْيَؾ؟  عز وجل، قاَؿ: َنَع
فاألعمى صار عنده يقيف قوؼ بصحة عقيدة ىذا الغبلـ، وىناؾ رواية أخرػ أف ىذا  -هللا َفَرّد َعَمْيِو َبَصَرُه 

األعمى كاف وزيرا لمممؾ، فمما عمـ أف ىنالؾ غبلما يشفي األمراض المستعصية، أتاه، قاؿ لو: أنا ال أشفيؾ أنا 
كف أدعو هللا لؾ، قاؿ لو أدعو هللا لؾ خالق السماوات واألرض، فإف شفاؾ هللا ينبغي أف تؤمف، عبد ضعيف، ول

فيذا وزير الممؾ، لما دعا لو الغبلـ آمف برب السماوات واألرض، ذىب إلى الممؾ، قاؿ لو أنت لـ ترد عمي 
، صار في أىل القرية طرح بصرؼ، لكف رب ىذا الغبلـ رد لي بصرؼ، فأنت لست إليا، فصار عند الممؾ مشكمة

خبل ؼ طرحو، وصار ىناؾ إنساف شفاه هللا مف العمى، وبدأت تجرؼ عمى يديو خوارؽ، لكف ىذا الغبلـ يعزوىا 
إلى هللا عز وجل، أبرغ األكمو واألبرص، وُأحيي الموتى بإذف هللا، والمؤمف دائما يرجع أعمالو الصالحة إلى 

لى حفع هللا، قاؿ لو إ ف رجع إليؾ بصرؾ، يجب أف تؤمف بالذؼ رده إليؾ، قاؿ لو نعـ، فدعا هللا، فرد توفيق هللا وا 
ـْ فقاَؿ: أَلْقُتَمّف كّل َواحِ  ـْ فُأِتَي ِبِي . َفَبَعَث إَلْيِي ـْ ـْ ِقْتَمًة ال َأْقُتُل هللا عميو بصره، َفآَمَف األْعَمى، َفَبَمَغ المِمَؾ َأْمُرُى ٍد ِمْنُك

جاء بالغبلـ، مازاؿ يعذبو حتى أقر مف شدة التعذيب بالراىب، جاء بالراىب، وجاء -ّراِىِب بَيا َصاِحَبُو، فأَمَر بال
والّرُجِل اّلِذؼ كاَف أْعَمى َفَوَضَع الِمْنَشاَر َعَمى َمْفَرِؽ َأَحِدِىَما َفَقَتَمو َوَقَتل ااَلَخَر  -باألعمى، وجاء بأىل المقرية، 
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ـّ َأَمَر ِباْلغُ  ـِ ِبَقْتمٍة ُأْخَرػ، ُث يعني قتل كل واحد، الراىب قتمو بالمنشار، واألعمى وزيره قتمو، وكل مف آمف برب -بَل
ىذا الغبلـ قتمو، قد تستغربوف ىذا الكبلـ، لكف يعني، التاريخ الحديث في بمد مف إفريقيا، ُجمع عمماء ىذا البمد، 

وقاؿ الذؼ أحرقيـ، سأصحح القرآف وأحرقوا بالنار، في ساحة المدينة الكبرػ، ىذا شيء ثابت قبل عشر سنوات 
، وتأتي مجالس العمـ، وأنت في راحة  بالقمـ األحمر، ونحف والحمد  ىذه مف نعـ هللا الكبرػ، تصمي، وتصـو
كبيرة، ىذه نعمة ال يعرفيا إال مف فقدىا، ىذا الغبلـ، طبعا قتل كل مف آمف برب الغبلـ، بقي الغبلـ، فقاَؿ: 

 اآلف هللا عز وجل تدخل، فاْنَطَمُقوا ِبِو إلى َذِلَؾ اْلجَبِل َفَمّما  -َبِل َكَذا وَكَذا فَأْلُقوُه ِمْف َرْأِسِو،اْنَطِمُقوا ِبِو إَلى جَ 

ـْ إاّل  َرّدْوَف َحّتىاْنَتَيْوا ِبو ِإلى َذِلَؾ الَمَكاِف اّلِذؼ َأَراُدوا أْف ُيْمُقوُه ِمْنُو َجَعُموا َيَتَياَفُتوَف ِمْف َذِلَؾ الَجَبِل، وَيتَ  ـْ َيْبَق ِمْنُي َل
ـّ َرَجَع فَأَمَر ِبِو الَمِمُؾ َأْف َيْنَطِمُقوا ِبِو إلى الَبْحِر َفُيْمُقوَنُو ِفيِو فاْنطمَق بو إلى ال َبْحِر َفَغّرَؽ هللا اّلِذيَف الُغبَلـُ. قاَؿ: ُث

يقة، حاوؿ الممؾ أف يقتمو بيا إال نجا، يعني ىذا الغبلـ صار عقدة كبيرة جدا، ليس ىناؾ طر -كاُنوا َمَعُو َوَأْنَجاُه 
ـُ ِلْمَمِمِؾ: إّنَؾ ال َتْقُتُمِني َحّتى َتْصُمَبِني وَتْرِميِني وَتُقوَؿ ِإذَ  ـِ والذيف أمرىـ بو ىـ الذيف ييمكوف، فقاَؿ الُغبَل ا َرَمْيَتِني ِبْس

ـّ َرَماُه فقَ  ـِ، َقاَؿ: فَأَمَر ِبِو َفُصِمَب ُث ـِ. هللا َرّب َىَذا الُغبَل ـِ هللا َرّب َىذا الُغبَل  اَؿ ِبْس

ـُ ِعْممًا مَ  ـَ َىَذا الُغبَل ـّ َماَت، فقاَؿ الناُس: َلَقْد َعِم ـُ َيَدُه َعَمى َصْدِغِو ِحيَف ُرِمَي ُث ا َعِمَمُو َأَحٌد َفِإّنا َقاَؿ: فوَضَع الُغبَل
ـِ، قاَؿ: َفِقيَل ِلْمَمِمِؾ َأَجِزْعتَ  ـّ  ُنْؤِمُف ِبَرّب َىَذا الُغبَل ـْ َقْد َخاَلُفوَؾ، َقاَؿ: َفَخّد ُأْخُدودًا ُث ـُ ُكّمُي َأْف َخاَلَفَؾ َثبَلَثٌة َفَيَذا الَعاَل

ـْ َيْرِجْع َألْ  ـّ َجَمَع الّناَس فَقاَؿ: َمْف َرَجَع َعْف ِديِنِو َتَرْكَناُه َوَمْف َل َجَعَل َقْيَناُه في َىِذِه الّناِر، فَ َأْلَقى ِفيَيا اْلَحَطَب َوالّناَر ُث
 ُيْمِقييـْ في ِتْمَؾ اأُلْخُدوِد. َقاَؿ َيُقوُؿ هللا تَباَرَؾ وتَعاَلى ِفيِو:

َُُعوٌد )5( النهاِر َذاِت اْلَوَُوِد )4﴿َُِتَل َأْصَحاُب اْْلُْخُدوِد ) ـْ َعَمْيَيا  ـْ َعَمى َما َيْفَعُموَف ِباْلُمْؤِمِنيَف ُشُيوٌد 6( ِإْذ ُى ( َوُى
ـْ ِإَّله َأْف ُيْؤِمُنوا ِباَّللهِ اْلَعِزيِز اْلَحِميِد )( َوَما َنَقُموا 7) ُ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء 8ِمْنُي َماَواِت َواْْلَْرِض َوَّللاه ( الهِذي َلُو ُمْمُؾ السه

 (﴾9َشِييٌد )

 ]سورة البروج[

َُِتَل َأْصَحاُب اُْلْخُدوِد الّناِر َذاِت الَوَُوِد{ َحّتى َبَمَغ }الَعِزيِز اْلحَ  ََاَؿ َفُيْذَكُر َأّنُو ُأْخِرَج ))} ـُ َفِإّنُو ُدِفَف،  ِميِد{َفَأّما الُغاَل
َُِتَل"(( ْصَبُعُو َعَمى صْدِغِو َكَما َوَضَعَيا ِحيَف   ِفي َزَمِف ُعَمَر بِف الَخّطاِب َواِ 

 ]رواه الترمذؼ[
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ة التي وردت في اإلنساف أحيانا يضحي بنفسو مف أجل إثبات حقيقة، أو مف أجل تحجيـ عدو، فيذه القص
الصحاح، والتي ذكرىا النبي عميو الصبلة والسبلـ، في كتب الحديث، ىذه قصة تؤكد أف اإلنساف حينما يؤمف، 
يجب أف يوطف نفسو عمى االبتبلء، اإلماـ الشافعي سئل، أندع هللا باالبتبلء أـ بالتمكيف ؟ فقاؿ: لف تمكف قبل أف 

أف اإلنساف سوؼ ينشر بالمناشير، ىذه تحتاج إلى إيماف كبير جدا،  تبتمى. أنا ال أريد أف تفيموا مف كبلمي
ولكف، يعني إذا كاف شيء مف المتاعب، إذا كاف ضايقوا الشاب ألنو التـز بدينو، معقوؿ الشاب، ألدنى مضايقة، 

 يترؾ ؟ ال قاؿ تعالى: 

ْف َأَصاَبْتُو ِفْتَنٌة اْنَقَمَب َعَمى َوْجِيِو َخِسَر ﴿َوِمَف النهاِس َمْف َيْعُبُد َّللاهَ َعَمى َحْرٍؼ َفِإْف َأَصاَبُو خَ  ْيٌر اْطَمَأفه ِبِو َواِ 
ْنَيا َواآْلَِخَرَة َذِلَؾ ُىَو اْلُخْسَراُف اْلُمِبيُف )  (﴾00الدُّ

 ]سورة الحج [

دبارىا، وأف فالبطولة، ال أف تعبد هللا عمى حرؼ، أف تعبد هللا في المنشط والمكره، وأف تعبده في إقباؿ الدنيا وا  
تعبده قبل الزواج، وبعد الزواج، وأف تعبده قبل أف تؤسس عمبل، وبعد أف تؤسس عمبل، وأف تعبده والدنيا مقبمة 
عميؾ، وأف تعبده والدنيا مدبرة عنؾ، فأما الذؼ يعبد هللا في الرخاء فقط، ىذا يعبد نفسو، ليس مف إنساف في 

ينو، شاكرينو، لكف ليس ىناؾ التزاـ، أما إذا جاءت األمور عمى غير الرخاء إال تجده حامدا شاكرا، يقوؿ لؾ حامد
ف كاف تصورىا صعبا جدا، أف اإلنساف  ماتريد، يبدأ الضجر، ويبدأ القمق، وما إلى ذلؾ، فطبعا ىذه القصة، وا 
،  ألنو آمف با العزيز الحميد، ينشر بالمناشير ويحرؽ في األخدود، ولكف إذا األىل ضايقوا شابا ألنو التـز

معقوؿ أف ىذه المضايقة البسيطة تصرفو عف الديف، أنا أقوؿ لكـ قصة ىذه تؤلمني كثيرا، يعني أخ يكوف غير 
، ىذا الجامع مفتوح، بابو مفتوح، أؼ إنساف يدخمو، أؼ إنساف كائنا مف كاف، يجوز الجامعة، ىناؾ تسجيل،  ممتـز

الجامعة ترتيب آخر، أما الجامع، ىذا فيو عينات  ىناؾ شيادات، ىناؾ امتحاف مقابمة، ىناؾ شروط قبوؿ،
عشوائية مف المجتمع، لو فرضنا إنسانا أساء لؾ في ىذا المسجد، قد يأتي إنساف إلى ىنا وليس فيو جنس الديف 
وقد يكوف إنساف منافق كبير، وقد يكوف إنساف وصولي، فإذا أساء لؾ إنساف، خبلص ترؾ الجامع، ىناؾ واحد 

نظر إليو، معقوؿ إنساف دخل كمية الطب مثبل، ومعمق آماال عمى ىذه الكمية، سيغدو طبيبا ال أستطيع أف أ
المعا، وألف طالبا مف طبلب ىذه الكمية أساء إليو، ترؾ ىذه الكمية، يكوف أحمقا، يا بني، أنا زعمتؾ، قاؿ ال 

ىو بيذا الجامع أنا لف أستاذ، أنت ما حكيت وال كممة، ىناؾ واحد زعمني أستاذ، لف احضر خبلص، ماداـ 
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أحضر، وهللا شيء مضحؾ، حتى ال ينظر إليو فقط، ىناؾ إنساف ألدنى سبب، ألدنى شبية، تجده ترؾ الحق، 
 إسمع اآلية:

َُُعوٌد )5( النهاِر َذاِت اْلَوَُوِد )4﴿َُِتَل َأْصَحاُب اْْلُْخُدوِد ) ـْ َعَمْيَيا  ـْ َعَمى َما َيْفَعُموَف ِبا6( ِإْذ ُى ْلُمْؤِمِنيَف ُشُيوٌد ( َوُى
ـْ ِإَّله َأْف ُيْؤِمُنوا ِباَّللهِ اْلَعِزيِز اْلَحِميِد )7) ُ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء 8( َوَما َنَقُموا ِمْنُي َماَواِت َواْْلَْرِض َوَّللاه ( الهِذي َلُو ُمْمُؾ السه

 (﴾9َشِييٌد )

 ]سورة البروج [ 

ر مسيممة الكذاب، مسيممة الكذاب قاؿ ألحدىما أتشيد أني مرة الميـ صل عميو ذكر أف صحابييف وقعا في أس
رسوؿ هللا ؟ قاؿ ما سمعت شيئا، فقتمو، جاء لمثاني، قاؿ أتشيد أني رسوؿ هللا ؟ شيد لو، خاؼ، ماذا قاؿ النبي 
ة عميو الصبلة والسبلـ،: أما األوؿ فقد أعز ديف هللا فأعزه هللا، وأما الثاني فقد قبل رخصة هللا، شايف عظم
اإلسبلـ، ما حممؾ فوؽ طاقتؾ، لو فرضنا أف أصحاب األخدود آمنوا بأف الممؾ ربيـ، يجوز أنو بالحكـ الشرعي 
ال شيء عمييـ، لكف كانوا أبطاال، اعزوا ديف هللا فأعزىـ هللا، أنا مرة ذكرت أنو في عصر الدوؿ المتتابعة كاف 

ر، وأمرىـ أف يأكموه، وكل مف لـ يأكل قتمو، كميـ أكموا ىناؾ ممؾ ظالـ، أراد أف يقير العمماء، فجاء بمحـ خنزي
طبعا، واحد مف العمماء الكبار ورع جدا، فمف شدة ىيبتو، ومكانتو الكبيرة في المجتمع، خادـ الممؾ، قدـ لو لحـ 
يانا ظأف، قاؿ لو ياسيدؼ ىذا ليس بمحـ خنزير، فقاؿ لو العالـ ولكنو عند الناس لحـ خنزير، ولـ يأكل فقتمو، أح
اإلنساف يضحي بحياتو، لكف يكوف درسا كبيرا جدا لمناس، ىؤالء ضحوا بحياتيـ، ولكنيـ كانوا مثبل أعمى لكل 

 الذيف تحمموا الضغط، في سبيل عقيدتيـ.

يعني كتعميق عمى ىذا الدرس، وطف نفسؾ أف تحمل ىـ المسمميف، وطف نفسؾ أف تتحمل في سبيل هللا الشيء 
لحياة ليست مزرعة ورود، والحياة فييا متاعب، ولما اإلنساف يأخذ طريق اليدػ، ىناؾ الكثير، وطف نفسؾ أف ا

، ىناؾ معركة أزلية أبدية بيف الحق والباطل، ىذه المعركة أرادىا هللا عز وجل، قاؿ تعالى:   خصـو

﴾ ْنِس َواْلِجفِّ  ﴿َوَكَذِلَؾ َجَعْمَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدّوًا َشَياِطيَف اإلِْ

 ألنعاـ[]سورة ا
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، فمو كاف األمور يعني سيمة جدا، ليس ىناؾ جنة أساسا، تصور أف هللا  ليس مف دعوة صادقة إال ليا خصـو
عز وجل جعل الكفار كميـ بأمريكا، وجعل الشرؽ كمو مؤمنيف، ال فيو معركة خندؽ، وال فيو أحد، وال فيو بدر، 

ىناؾ جنة، فيناؾ معركة أزلية أبدية بيف الحق وال فيو ىجرة، ليس ىناؾ شيء، األمور كميا سيمة لـ يعد 
والباطل، والمؤمف ال يرقى إال بتحمل قرار بطولي، أنت آمنت با، ىذا قرار بطولي، أحيانا ىذا اإليماف با 
يمنعؾ أف تأكل ماال حراما، قد يأتيؾ عرض مغر جدا، تقوؿ معاذ هللا، واحد مثبل، طالب طب تخرج حديثا، أخذ 

وه طبيبا شرعيا، ىناؾ جريمة قتل، ىذا المقتوؿ ترؾ مائتي مميوف، قاؿ لو خذ خمسة مبلييف، وقل شيادة، عين
وفاة طبيعية، وهللا شيء مغر، خمس مبلييف، عشر مبلييف، بيت ما عنده تحل كل المشاكل عشرة مبلييف، قاؿ 

كى لي ميندس، أف ىذا ال معاذ هللا ىذه جريمة قتل، فشوؼ، أياـ اإلنساف ىناؾ امتحانات صعبة جدا، ح
اإلسمنت، السنتيمتر مكعب، يتحمل خمسمائة كيمو، ضغط، مع الشّد عمى خمسة كيمو غرامات يقطع، فاإلسمنت 
يتحمل ضغطا مخيفا، خمسمائة كيمو غراـ يحمميا سنتيمتر مكعب واحد، أما لو شددت ىذا السنتي، بخمسة كيمو 

الطبخة ناجحة جدا، ستة كيمو غرامات، الطبخة فييا  غرامات، يكسر كل طبخة إسمنت، يعيروف قوػ الشد،
خمل، ثبلثة كيمو غرامات، أنا أقوؿ كل مؤمف، ينكسر عمى شيء، عمى إغراء معيف أو عمى ضغط معيف، فكمما 
كاف إيمانؾ قويا، ال تكسر ال عمى سياط الجبلديف البلذعة، وال عمى سبائؾ الذىب البلمعة، سبائؾ الذىب 

ياط الجبلديف البلذعة، أحٌد أحد، ىذا تخويف، ضغط، فكل مؤمف، معرض لضغط، أو معرض البلمعة إغراء، وس
إلغراء، فبطولتو، أف يتماسؾ، أماـ الضغط، وأماـ اإلغراء، أما أنو مؤمف، ال ضغط، وال إغراء، طوؿ حياتو، 

 لمجنة، ىذه مستحيمة، والدليل قولو تعالى:

ـْ ََّل ُيْفَتُنوَف )﴿َأَحِسَب النهاُس َأْف ُيْتَرُكوا َأْف  ُ الهِذيَف 2َيُقوُلوا َآَمنها َوُى ـْ َفَمَيْعَمَمفه َّللاه ََْبِمِي ( َوَلَقْد َفَتنها الهِذيَف ِمْف 
َُوا َوَلَيْعَمَمفه اْلَكاِذِبيَف﴾  َصَد

 ]سورة العنكبوت[

ة، المؤمنوف سنة هللا في الخمق أف يمتحف المؤمف، وأحيانا ربنا عز وجل ُيفرز المؤمنيف بيذه ا لطريقة، تأتي شدَّ
ُيفرزوف، حكى لي صديق كاف بالقاىرة أثناء الزلزاؿ، لما صار الزلزاؿ ىناؾ أطباء عمموا في المستشفى أربعة 
وعشريف ساعة، في إنقاذ الجرحى، وىناؾ أطباء ولَّوا إلى اإلسكندرية، مكاف آمف، ترؾ رسالتو، ترؾ ميمتو، ونفذ 

تعرؼ مف المخمص، كميـ يتكمموف كبلما طيبا، يقوؿ لؾ نحف في خدمة المجتمع، بريشو، فمف دوف زلزاؿ ال 
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نحف جنود المجتمع، نحف رسل الصحة، ما داـ ما فيو زلزاؿ، الكمب يتبروز بالكبلـ، ألف الكبلـ سيل، لما صار 
انو ضعيف الزلزاؿ، الطبيب المخمص المؤمف، بقي في المستشفى، يخدـ الجرحى كل الوقت، والطبيب الذؼ إيم

ولَّى ىاربا إلى اإلسكندرية، فاإلنساف بالزلزاؿ ُيمتحف اإلنساف، فدائما فيو فرز عند هللا عز وجل، الفرز يكوف 
بالشدة أياما، وأياما ليس بالشدة، الشيء المغرؼ كميـ جابوا صحونا، وهللا شيء يسمِّي، يعني، عندؾ مائتي 

ط، أنت ممتحف باإلغراء، وممتحف بالضغط، باإلغراء، ممكف محطة دجتل، مائتي محطة، فيفيو إغراء، وفيو ضغ
تسقط في االمتحاف، وبالضغط ممكف تسقط، فأنا ذكرت ىذا الدرس، حتى يوطف المؤمف نفسو أنو أخذ قرارا 
بطوليا، وأخذ قرارا سيتيح لو أف يكوف مف أىل الجنة إلى أبد اآلبديف، فيذا القرار يحتاج إلى التحمل، فنحف الحمد 

ذا واحد صار صاحب ديف الناس   ما أحد ذاؽ منا شيئا صعبا، نحف في بحبوحة، نأتي إلى الجامع، وا 
يحترمونو، أحيانا زيادة، ليس ىناؾ شيء، ىذا الوضع المريح جدا، ىناؾ ناس تركوه أيضا، تغريو بعزيمة، تغريو 

واف هللا عمييـ، يعني يتحمموف بسيراف، تغريو يسمع كممتيف، تعطيو ىدية، حتى يسمع، كاف أصحاب النبي رض
 مف الشدائد مبل يحتممو إنساف، النبي الكريـ قاؿ: 

)) لقد أوذيت في هللا وما يؤذى أحد، وأخفت في هللا وما يخاؼ أحد، ولقد أتت عمي ِالِوف مف بيف يـو وليمة 
 وما لي ولبالؿ طعاـ يأكمو ذو كبد إَّل شيء يواريو إبط بالؿ((

 مذؼ وابف ماجة وابف حباف في صحيحو [] أحمد في مسنده والتر 

 وقاؿ: 

ـه اَْلمَُِل ]فاْلمِل[ ُيْبَتمى الهرُجُل عمى َحَسِب دينو َفإْف َكاَف في ِديِنو َصمبًا اْشتَ  ده )) أشد النهاس بالًء اْلنبياء ُِ
ف كاف في دينو دَة ابتمى عمى َدر دينو، فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركو يمشي  عمى اْلرض، وما َبالؤه وا 

 عميو خطيئة(( 

 ]رواه ابف ماجو في سننو[
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أرجو هللا سبحانو وتعالى أف تكوف ىذه القصة التي رواىا النبي عميو الصبلة والسبلـ، شرحا ألصحاب األخدود، 
ز وأف تكوف باعثا لنا عمى أف يقوػ عودنا وعمى أف تشتد ىمتنا، وأف نتحمل بعض، يعني االبتبلءات، ألف هللا ع
وجل البد مف أف يبتمي، إما أف يبتمي باألشياء المحببة، أو باألشياء غير المحببة، فإما ىناؾ ضغط، أو ىناؾ 

 إغراء، والمؤمف متماسؾ أماـ الضغط، وأماـ اإلغراء

 والحمد  رب العالميف 
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 هللا عميو وسمـ ( : مف وصايا رسوؿ هللا صمى 027 - 086الدرس )

 17-09-2000لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -الشريف  الحديثشرح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
بما عممتنا وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا  أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا وانفعنا

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا مما يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو وأدخمنا في برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

 أييا األخوة الكراـ: 

ـَ وقع تحت ي دؼ كتاب عنوانو مئة وصية ووصية مف وصايا بعض مف وصايا رسوؿ هللا َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمَّ
ـَ فاألمر يأخذ مأخذًا آ ، حينما يكوف الموصي رسوؿ هللا َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمَّ ـَ خر، رسوؿ هللا َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ر طويل، وخفف ظيرؾ فإف العقبة كؤود، يا أبا ذر أحكـ السفينة، فإف البحر عميق، واستكثر الزاد فإف السف
 واخمص العمل فإف الناقد بصير.

 هللا هلالج لج يقوؿ: 

ْمَبُو َعْف ِذْكِرَنا َواتهَب ََ َىَواُه َوَكاَف َأْمُرُه ُفُرطًا﴾  ﴿َوََّل ُتِط َْ َمْف َأْغَفْمَنا ََ

 (28) سورة الكيف: 

 ماذا يقابل 

 )) وكاف أمره فرطا((
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أحكـ السفينة[ يعني أنت إف لـ تكف سفينتؾ محكمة، يعني إف لـ تكف عقيدتؾ متينة، إف لـ  أمره محكـ ]يا أبا ذر
يكف إيمانؾ قويًا، إف لـ تكف مفيوماتؾ عف الديف صحيحة، إف لـ تكف تصوراتؾ عف الحق واضحة، فمعنى ذلؾ 

إف البحر عميق [ يعني أف األمر ليس محكمًا عكس المحكـ " وكاف أمره فرطا " ] يا أبا ذر أحكـ السفينة، ف
الحياة فييا فتف، البحر عميق قد يغرؽ، اإلنساف قد يغرؽ في فتنٍة، وقد يغرؽ في شيوة، وقد يغرؽ في حرفة، وقد 

ذا قاؿ هللا عز وجل:  يغرؽ في ىوػ، وا 

 ﴿َوَما َأْنَت ِبُمْسِم ٍَ َمْف ِفي اْلُقُبوِر﴾

 (22)سورة فاطر: 

في مصالحو، يعني منتِو ىمو الدنيا، منتيى آمالو ومحط رحالو، فيو أؼ ىذا الذؼ قبر في بحر شيواتو، قبر 
كأنو في قبر ] يا أبا ذر أحكـ السفينة، فإف البحر عميق، واستكثر الزاد فإف السفر طويل[ يعني في إنساف 
وجل مقاومتو ىشة، في إنساف مقاومتو متينة، فكمما ازداد إيمانؾ كانت مقاومتؾ لمشيوات قوية، لذلؾ هللا عز 

نعى عمى أىل الحرؼ الذيف يعبدوف هللا عمى حرؼ فإذا أحكمت عقيدتؾ صح سموكؾ ونجوت في الدنيا واآلخرة، 
ف لـ تكف عقيدتؾ محكمة غرقت في بحر الشيوات وفي  كممة أحكـ السفينة ؛ إف لـ تكف محكمة غرقت بيا، وا 

 لذة المصالح والنزوات.

فإف السفر طويل يعني حجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ الصالح، حتى  الفقرة الثانية مف النصيحة: واستكثر الزاد
 المؤمف الذؼ نجى مف عذاب النار ال يندـ في أخرتو إال عمى ساعة مرت لـ يذكر هللا فييا.
يعني أييا األخوة الكراـ: بصراحة واضحة يجب أف تسأؿ نفسؾ سؤااًل ال تخجل مف أف يكوف الجواب سمبيًا، ألف 

ضل ألف مرة مف الوىـ المريح، ماذا قدمت بيف يدؼ ربؾ يـو القيامة ؟ ما العمل الذؼ يمكف أف الحقيقة المرة أف
يعرض عمى هللا ؟ ما في إنساف ما في عنده إمكانيات المشكمة اآلف إنساف ببل عمل صالح، عمل يومي، كسب 

 عز وجل، يعني أكاد ماؿ، وطعاـ وشراب، واستمقاء، ونزىة، وحل مشكمة، لكف ما في عمل ىادؼ في إرضاء هللا
أقوؿ أف اإلنساف الغربي إنساف ببل ىدؼ ىدفو االستمتاع بالحياة، أما اإلنساف المسمـ إنساف ذو ىدؼ، يعني لما 

 ربنا عز وجل قاؿ:
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ـْ َيْأَلُموَف َكَما َتْأَلُموَف َوَتْرُجوَف ِمَف َّللاهِ َما ََّل َيْرُجوَف﴾  ﴿ِإْف َتُكوُنوا َتْأَلُموَف َفِإنهُي

 (  104) سورة النساء: 

الكافر يعيش حياًة صعبًة، ويجيد نفسو، ويتعب قمبو، ولكف ببل ىدؼ، أما المؤمف يرجو رحمة هللا عز وجل، كل 
متاعبو أعماؿ صالحة كل جيوده درجات يرقى بيا عند هللا، بل إف عاداتو تعد عبادات، أما عبادات المنافق تعد 

 قنا في الحياة الدنيا لمعمل الصالح.سيئات، فمذلؾ هللا عز وجل يعني خم

، ما مف يـو ينشق فجره إال وينادؼ يا ابف  ، يومًا بيـو إلنساف حينما يستيقع ينبغي أف يفكر أنا ماذا فعمت اليـو
آدـ أنا خمق جديد وعمى عممؾ شييد فتزود مني فإني ال أعود إلى يـو القيامة، معنى ذلؾ أف كل يـو ينقضي ىو 

جزء منؾ قد انقضى، ألنؾ في األصل بضعة أياـ، فيذا اليـو لو إنساف باع بمميوف ليرة ال بضع مف اإلنساف، 
 يعد عند هللا رابحًا ىو عند هللا خاسر، لقولو تعالى:

ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر﴾  ﴿َواْلَعْصِر ِإفه اإلِْ

 (2ػ  1)سورة العصر: 

قت أرباح، هللا هلالج لج يقسـ بمطمق الزمف إف ىناؾ إنجازات يعرفيا الناس، اشتريت بيت، أخذت وكالة شركة حق
اإلنساف لفي خسر ألف مضي الزمف يستيمكو، متى تربح ؟ إذا أنفقت الزمف في العمل الصالح أما حينما ينفق 
الزمف في المباحات أنت خاسر، يعني دقق ما معنى إنفاؽ استيبلكي، إنفاؽ استثمارؼ، واحد راح نزىة ونزؿ في 

أوالده، قضى أربع أو خمسة أياـ، يعني غرؼ جميمة ومناظر خبلبة وطعاـ طيب، وسبح، فندؽ ىو وزوجتو و 
ألف ىذا المبمغ إذا دفعو ىل يرجع، خمص، ىذا اسمو إنفاؽ  130وانتيت الخمسة أياـ، وطمب الفاتورة 

باح طائمة ألف بشركة استثمارية تعطي أرباح مذىمة، أصل المبمغ محفوظ وىناؾ أر  130استيبلكي، أما إذا دفع 
ألف لشركة استثمارية، ودفع ىذا المبمغ ليا، ىذا اسمو إنفاؽ استثمارؼ،  130تتأتى مف ىذا األصل، فمما عد 

فأنت إما أف تنفق الوقت إنفاقًا استيبلكيًا، بأف تأكل وتشرب وترتاح، كالنموذج الغربي تمامًا، اإلنساف الغربي 
مسبح، حماـ مف مستوػ راقي جدًا، رياضة مف أجل جسمو، مكاف إنساف استمتاع ما لو ىـ أبدًا، ىمو بيت فخـ 
 لمنزىات، مكاف لقضاء العطبلت، فقط.
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لما النبي عميو الصبلة والسبلـ قالت لو السيدة خديجة: خذ قسطًا مف الراحة ػ بعد أف جاءه الوحي ػ فقاؿ عميو 
إياؾ عبد هللا والتنعـ  يو الصبلة والسبلـ: الصبلة والسبلـ: انقضى عيد النـو يا خديجة، الراحة انتيت، يقوؿ عم

، قد يسر عرضًا، أما أف يقصد النعيـ، أف يقصده، ويمح عميو، ويركز عميو،  فإف عباد َّللّا ليسوا بالمتنعميف
مستحيل، ىو يعيش ليدؼ ىل سمعتـ طالب عنده امتحاف مصيرؼ، خطر في بالو أف يأكل شطيرة مف طرؼ 

رة، وثاني سيارة، وروح أربع ساعات، وامتحانو غدًا الساعة الثامنة يكوف أحمق، مع المدينة اآلخر فركب أوؿ سيا
 أنو ما فعل شيئًا ما فعل حرامًا، لكف استيبلؾ ىذا الوقت جريمة، وقت ثميف.

سبحاف هللا يمي أخواف درسوا الجامعة، وقدموا االمتحانات يعرفوا قيمة الوقت، لما أنت تكوف باالمتحاف، ومعؾ 
، أو ثبلث ساعات، حريص عمى الدقيقة، كل دقيقة تعني عبلمة زيادة، والمجموع لو عبلقة بالدراسات ساعتيف

العميا، فكيف الطالب أثناء االمتحاف يحرص عمى الوقت حرصًا ال حدود لو، كذلؾ المؤمف يحرص عمى وقتو في 
 الدنيا.

  لو أف الوقت يشترػ مف ىؤالء الشتريناه منيـ.أحد العمماء مر بمقيى رأػ رواده يمعبوف النرد، فقاؿ يا سبحاف هللا

الوقت وعاء العمل، الحقيقة أثمف شيء تممكو ىو الوقت، ألنو ال معنى لوجودؾ مف دوف وقت، يعني واحد 
أصابو مرض عضاؿ انتيى ما عاد في عنده وقت، انتيى الوقت، فإذا انتيى الوقت الماؿ ما لو معنى إذا انتيى 

معنى، إذا انتيى الوقت الزوجة ما ليا معنى، إذا انتيى الوقت ال شيء لو معنى، يعني إذا الوقت المنصب ما لو 
انتيت الحياة أنت انتبو تممؾ أغمى شيء في الحياة ىو الوقت، في ىذا الوقت بإمكانؾ أف تتوب في ىذا الوقت 

 بإمكانؾ أف تعرؼ هللا، بإمكانؾ أف تعمل عمبًل صالحًا.

: يا أبا ذر أحسف السفينة، فإف البحر عميق، واستكثر الزاد فإف السفر فمف وصية رسوؿ هللا َصمَّ  ـَ ى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 طويل، لو بقينا في ىذه الفقرة مف ىذا الحديث، أو تمؾ الوصية، يعني الزاد أنواع، ىناؾ زاد مف أعمى المستوػ، 

 

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1418 

 قاؿ هللا عز وجل:

ََْوًَّل ِممهْف َدعَ   ا ِإَلى َّللاهِ َوَعِمَل َصاِلحًا َوََاَؿ ِإنهِني ِمَف اْلُمْسِمِميَف﴾﴿َوَمْف َأْحَسُف 

 (33)سورة فصمت: 

 يعني أف يستخدمؾ هللا في ىداية الخمق، ىذا مف أعظـ األعماؿ عمى اإلطبلؽ ألنو.

 ﴿َوَمْف َأْحَياَىا َفَكَأنهَما َأْحَيا النهاَس َجِميعًا﴾

 (  32)سورة المائدة: 

أحياىا فكأنما أحيا الناس جميعا " دقق أنت إذا هللا عز وجل سمح لؾ أف تيدؼ شاب، ىذا  ىذه النفس "مف
الشاب بعد حيف جاء بصديقو إلى المسجد، بعد حيف تزوج فتاًة مؤمنًة، بعد حيف أنجب ذرية صالحة يعني قد 

لصالح، ىل تصدؽ أف كل يسمح هللا لؾ بيداية إنساف، ويكوف ىذا اإلنساف سببًا ليداية آالؼ الناس، فالعمل ا
 مف اىتدػ إلى هللا في صحيفة رسوؿ هللا.

 ﴿َوَما َأْرَسْمَناَؾ ِإَّله َرْحَمًة ِلْمَعاَلِميَف﴾

 (107)سورة األنبياء: 

حتى كاف سيدنا عمر يقوؿ: ما أنا إال حسنة مف حسنات أبي بكر، يعني أنت ساىمت ببناء أسرة، ساىمت بيداية 
يعني ذىبت إلى استنبوؿ وجدت قمعة التي فتحيا دمحم الفاتح، قمت ىذه مف أعتى  إنساف، ساىمت في حل مشكمة،

 360المدف الغربية القسطنطينية، مدينة غربية مستعصية عاتية، اآلف فييا عشرة آالؼ مسجد، في بدمشق 
يفة مسجد في استنبوؿ في عشرة آالؼ مسجد، إذا حاف وقت الظييرة كل ىذه المآذف تصدح بذكر هللا، في صح
مف ؟ الذؼ فتح ىذه الببلد، والذؼ جعميا مسممة، يعني األعماؿ الصالحة ميمة جدًا، لكف نحتاج إلى إيماف 

 عميق، وىذا اإليماف تنعقد بو ىمة عالية، وىذه اليمة يترجميا هللا إلى عمل عظيـ.

وػ أنو إذا ركب الفرس أحد الصحابة رضواف هللا عميو اسمو زيد الخيل، كاف مف أجمل الرجاؿ في الجاىمية، ير 
ـَ أعجب بو،  المست قدماه األرض مف شدة نمو قامتو، و وضاءت وجيو، دخل عمى النبي َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمَّ
فقاؿ مف الرجل ؟ قاؿ زيد الخيل، ومف أدب النبي عميو الصبلة والسبلـ أنو كاف يبدؿ أسماء بعض أصحابو، قاؿ 
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وىذا إكراـ شديد، في داره قاؿ لو يا زيد ما وصف لي أحٍد فرأيتو، إال رأيتو دوف  بل زيد الخير واصطحبو إلى داره
ما وصف، إال أنت يا زيد، أحبو النبي أعطاه وسادًة ليتكئ عمييا، قاؿ وهللا ال أتكئ في حضرتؾ، ال فعل ىذا 

أنت! قاؿ لو يا رسوؿ هللا أمامؾ، ما ىذا األدب ! كيف تعمـ ىذا األدب ؟ فقاؿ لو النبي  درؾ يازيد، أؼ رجل 
، وعاد إلى مضارب أىمو، وفي الطريق توفاه هللا، يعني بيف إيمانو ووفاتو  أعطني ثبلثمائة فارس ألغزو بيا الرـو

 أياـ معدودة.

لكف اإليماف العالي يعقد ىمة عالية، واليمة العالية تترجـ إلى عمل عظيـ، يعني بجرأة اسأؿ نفسؾ، ما العمل 
دخره عند هللا، ىناؾ أناس كثيروف مف هللا عمييـ بأعماؿ جميمة، أعماؿ كالجباؿ أعماؿ عممية، الصالح الذؼ ت

أعماؿ خيرية، أعماؿ دعوية، أعماؿ تضحيات، أعماؿ جيادية، ىناؾ أعماؿ عظيمة، فأنت اسأؿ نفسؾ ما العمل 
ربيتيـ تربية طاىرة عفيفة، أـ زوجة  الذؼ أدخره عند هللا عز وجل، يا ترػ األوالد ربيتيـ تربية إسبلمية، أـ فتيات

أخذت بيدىا إلى هللا، أـ أـ وأب كنت باٌر بيما، أو عمل صالح أحتسبو عند هللا عز وجل، األعماؿ الصالحة ال 
تعد وال تحصى، والمؤمف البد لو مف نصيب مف ىذه األعماؿ، لذلؾ مف وصية النبي عميو الصبلة والسبلـ: يا 

 ف البحر عميق واستكثر الزاد فإف السفر طويل.أبا ذر أحسف السفينة، فإ

ُدوا َفِإفه َخْيَر الزهاِد التهْقَوى   ﴿َوَتَزوه

 (197)سورة البقرة: 

يعني في إنساف معو مبلييف مممينة، لكف زاده مف العمل الصالح قميل، في إنساف أعماؿ جميمة وزاده مف الماؿ 
 الغنى والفقر بعد العرض عمى هللا.قميل، مف ىو الغني الحقيقي كما قاؿ سيدنا عمي 

وخفف ظيرؾ فإف العقبة كؤود، يعني ىناؾ عقبة تحاسب عندىا عمى كل شيء، والعقبة كؤود أؼ مرتفعة، لذلؾ: 
 خفف ظيرؾ فإف العقبة كؤود.
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 مرة اجرؼ استبياف لمتعرؼ عمى حاالت الخيانة الزوجية فمف أسئمة ىذا التبياف، لماذا ال تخوف زوجتؾ عرضوا
السؤاؿ عمى ألف رجل فجاءت اإلجابات متفاوتة، أحد ىذه اإلجابات ال أستطيع ألني أعمل معيا في بقالية 
واحدة، ىذا أقل اإلجابات قيمة، في إجابة أخرػ ال أستطيع تحمل الذنب، في عنده حساسية أخبلقية ال يستطيع 

 تحمل الذنب.

ؿ في العالـ النفسي ىو الكآبة، والكآبة مرض نفسي خطير بالمناسبة أييا األخوة أكاد أقوؿ لكـ إف المرض األو 
سببو مخالفة الفطرة، الفطرة متوافقة مع المنيج توافق تاـ، أؼ شيء في المنيج اإلليي مزروع مثمو في الفطرة 
اإلسبلمية، فإذا اإلنساف اصطمح مع هللا وأطاع هللا ارتاحت فطرتو مف العذاب الداخمي، ارتاحت ىي الكآبة، 

 ؾ الكآبة أخطر مرض، اإلنساف حينما يرتكب الذنوب يصاب بالكآبة، قد ال يحتمل الذنب.فمذل

في مبلحظة اإلنساف إذا اختار عمل مبني عمى إيذاء اآلخريف أو مبني عمى سمب أمواؿ اآلخريف، أو مبني عمى 
ل إلى بيتو ليستريح ال إلقاء الرعب في اآلخريف، قد يكوف عمل لو ميزات كبيرة، ولو دخل ضخـ، لكف ىذا إذا دخ

 يستريح، يعذب عذابًا نفسيًا ال يعذبو أحد، ما ىذا العذاب ؟ عذاب الفطرة.

مرة ذكرت لكـ أنو فندؽ في ألمانيا كتب عمى رأس السرير إف لـ تنـ فالعمة ليست في سررنا إف فرشنا وثيرة، 
 ولكف العمة في ذنوبؾ.

تو ال يقدر أف يناـ حدثني أخ قاؿ لي: شاب طائش، أو رجل يقود أياـ تقرأ حياة مجـر تبلقيو بعد ما اقترؼ جريم
مركبة في بيروت الساعة الواحدة ليبًل، وكاف مسرع، أٌب أرسل ابنو ليأتيو بحاجة مف البقالية، فيذا السائق دىس 

بيذه المشكمة ىذا الطفل، وأماتو، والساعة الواحدة بالميل تابع سيره طبعًا ال أحد ألقى القبض عميو، وال أحد عمـ 
وكما ىي العادة سجمت ضد مجيوؿ، قاؿ في شرطي تركي وجد جريمة فكتب تقرير، قاؿ تـ القبض عمى 
المقتوؿ، أريح، المقتوؿ موجود ألنو، والذ القاتل بالفرار واألمف مستتب، فيذا بعد أف دىس ىذا الطفل بقي فيما 

الفطرة، التقى مع طبيب نفسي وحدثو بما جرػ، فقاؿ لو  أذكر عشريف يومًا لـ ينـ دقيقة واحدة، ما الذؼ يعذبو ؟ 
الطبيب النفسي البد مف أف تبحث عف أىل ىذا الطفل وأف تدفع ليـ الدية بالتماـ والكماؿ حتى تستطيع أف تناـ، 
اآلف أخوانا الكراـ لما أحدنا يرتكب معصية ال يناـ الميل، يحمل نفسو فوؽ ما تطيق، حينما يظمـ، حينما يأكل 

مواؿ الناس بالباطل، حينما يبني مجده عمى أنقاض اآلخريف، حينما يبني غناه عمى فقر اآلخريف، ىناؾ وسائل أ
ال تعد وال تحصى ألكل ماؿ الناس بالباطل، ال تعد وال تحصى، يعني ممكف إنساف، في ميف كثيرة جدًا، الميف 
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قاؿ لي وهللا لوال خوؼ هللا تعالى بإمكاني، بسبب الراقية ليا مشكمة أف أصحابيا موثوقوف، زارني البارحة طبيب، 
حرص الناس عمى حياتيـ وعمى سبلمة أجيزتيـ بإمكاني أف أكوف أغنى إنساف، ألف المريض قد يبيع بيتو، ال 
يسألؾ المريض، اعمل تحميل، اعمل إيكو، اعمل مرناف ال يسأؿ، ىو قمق عمى صحتو، وليس في مستوػ عممؾ 

 لوال خوؼ هللا لكنت مف أغنى األغنياء، ولكف خوؼ هللا قيد كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: ليناقشؾ، قاؿ لي وهللا
اإليماف قيد الفتؾ، أما إذا إنساف ما فيو إيماف يفتؾ بالناس بأساليب كثيرة جدًا، قد يفتؾ بيـ مباشرة إذا كاف قويًا، 

 وقد يفتؾ بيـ احتيااًل إذا كاف ذكيًا.

، نأتي بالميف الراقية، لو قاؿ لؾ ىذه الدعوة رابحة، وماطمؾ ثماف سنوات، ثـ فوجئت أف يعني اآلف مثبًل محامي
الدعوة خاسرة وكاف قد أخذ منؾ مبالغ طائمة، ىل تستطيع أف تناقشو ؟ أبدًا، إذا ىذه الحرفة أصحابيا موثوقوف، 

ب أنو عشر دروس خصوصية ينجح لذلؾ بإمكانيـ أف يأكموا الماؿ الحبلؿ أو الحراـ المدرس كذلؾ، لو أقنع األ
 بالرياضيات، والطالب ضعيف جدًا، الطبيب، الصيدلي، أكثر الميف الراقية أصحابيا موثوقوف.

 فيا أييا األخوة:

 خفف ظيرؾ فإف العقبة كؤود، يعني هللا عز وجل بصير.

ره َوَأْخَفى﴾ ـُ السِّ  ﴿َيْعَم

 (7)سورة طو: 

ـُ َخاِئَنَة اْْلَْعُيِف َومَ  ُدوُر﴾﴿َيْعَم  ا ُتْخِفي الصُّ

 (19) سورة غافر: 

كل شيء عنده بمقدار، وأخمص العمل فإف الناقد بصير، يعني أنت بإمكانؾ أف توىـ نفسؾ بشيء لكف هللا 
 كاشفؾ، وقد قاؿ هللا عز وجل:
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ـْ َخاِفَيٌة﴾  ﴿َيْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَف ََّل َتْخَفى ِمْنُك

 18)سورة الحاقة: 

 ويعمـ سرؾ ويعمـ ما خفي عنؾ  وفي الدنيا يعمـ جيرؾ،

 ))يعمـ السر وأخفى (( 

 أخمص العمل فإف الناقد بصير.

ف صح العمل ينبغي لصحتو أف تكوف نيتو عالية طيبًة.  أوؿ شيء إف صح اإليماف صح العمل، وا 

 أييا األخوة الكراـ: 

: ـَ  الوصية الثانية مف وصايا رسوؿ هللا َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 والحسد فإف الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إياكـ

ال بد مف توضيح ليذا الموضوع ىناؾ خصائص لمنفس، كل ىذه الخصائص أواًل لصالح اإليماف وحيادية، مف 
 خصائص النفس مثبًل.

ْنَساَف ُخِمَق َىُموعًا﴾  ﴿ِإفه اإلِْ

 (19)سورة المعارج: 

عمى باب هللا أبدًا، ولما تاب إليو، ألنو ىموع يخاؼ المصيبة، يخاؼ  شديد الخوؼ، لو لـ يكف ىموعا لما وقف
الخطر، يخاؼ المرض يخاؼ الدمار، يخاؼ الموت، يخاؼ الفقر، يخاؼ السجف، ألنو خمق ىموعا، إذًا ىذه 

 الخصيصة لصالح إيمانو.
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ْنَساُف َعُجوًَّل﴾  ﴿َوَكاَف اإلِْ

 (11) سورة اإلسراء: 

 وؿ الختار اآلخرة وال أجر لو بيا أما ألنو عجوؿ، إذا اختار اآلخرة يرقى عند هللا.عجوؿ، لو أنو خمق غير عج

اآلف اإلنساف خمق بتعبير أو بآخر يغار، ىذه خصيصة حيادية فإذا حسدت أىل الدنيا ىذه نقيصة، أما إذا 
ف، أو في صالح حسدت أىل اآلخرة ىذه ميزة ىذه غبطة، فالحسد قيمة حيادية، يمكف أف تكوف في صالح اإليما

الكفر والعدواف، إال أف الناس في معظميـ مع فساد الزماف يحسدوف بعضيـ بعضًا عمى الدنيا، بينما المؤمنوف 
يحسدوف بعضيـ بعضًا عمى أمور اآلخرة، يعني قد ال يستسيغؾ أف إنساف اشترػ بيتًا فخمًا، أو تولى مرتبًة 

لى الدعوة إليو لذلؾ ىناؾ حسد محمود سماه النبي حسدًا تجاوزًا، أما عاليًة لكف قد يستسيغؾ أف إنسانًا وفقو هللا إ
 ىو في الحقيقة غبطة، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

حسد إال في اثنتيف: رجل أتاه هللا عمما فيو ينفقو أناء الميل وأطراؼ النيار، ورجل أتاه هللا ماال فيو ينفقو أناء  ال 
 الميل وأناء النيار.

إياكـ والحسد، الحسد إذا أطمق انصرؼ إلى الحسد عمى الدنيا فإف الحسد يأكل   بلة والسبلـ: يقوؿ عميو الص
، وبالمناسبة كختاـ ليذا الدرس ىناؾ خبلفات بيف الناس، بعض ىذه الخبلفات  الحسنات كما تأكل النار الحطب

 ساسيا الحسد والبغي.طبيعية جدًا ألف أساسيا نقص المعمومات، وبعض ىذه الخبلفات قذرة جدًا ألف أ

ـْ﴾ ـُ َبْغيًا َبْيَنُي ـُ اْلِعْم َُوا ِإَّله ِمْف َبْعِد َما َجاَءُى  ﴿َوَما َتَفره

 (  14) سورة الشورػ: 

 وىناؾ حسدًا، أو تنافس شريف ىذا محمود، قاؿ تعالى: 
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 ﴿َوِفي َذِلَؾ َفْمَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَف﴾

 (26) سورة المطففيف: 

ِِْل   َىَذا َفْمَيْعَمِل اْلَعاِمُموَف﴾﴿ِلِم

 (61) سورة الصافات: 

 فيذه الوصية أييا األخوة األولى:

يا أبا ذر أحكـ السفينة فإف البحر عميق، واستكثر الزاد فإف السفر طويل وخفف ظيرؾ فإف العقبة كؤود، وأخمص 
 العمل فإف الناقد بصير.

 والحمد  رب العالميف 
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 اَّلستغفار( :  027 - 087) الدرس

 07-01-2001لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم، الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
لحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ ا

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

 أييا اإلخوة الكراـ:

ف مشكبلت األخوة الكراـ، فحينما يشتد اإللحاح عمى سؤاؿ بعينو معنى ذلؾ أستوحي أحيانًا بعض الموضوعات م
أف ىناؾ مشكمة عامة، فمف خبلؿ بعض األسئمة التي تتكرر وتتواتر أستوحي موضوعًا بيذا الدرس، أكثر مف أخ 

 يسألني إذا أذنبت ذنبًا أتوب فإذا وقعت بو ثانيًة ماذا أفعل ؟ 

يقع المرء بالذنب أكثر مف مرة، فميأتوا بيذا الموضوع موضوعات ثبلثة تجيب  ويبدو أف ىذه ظاىرة منتشرة، أف
 عف ىذا السؤاؿ بشكل شاؼ إف شاء هللا.

أواًل: ىذا الذؼ قتل تسعًة وتسعيف نفسًا والقصة معروفة عندكـ، وسأؿ راىبًا وقاؿ لو ال توبة لؾ فكمل بو المائة، 
ف ىذه األرض إلى أرض أخرػ، ماذا أعطاه الثاني ؟ أعطاه شيئًا ثـ سأؿ عالمًا فقاؿ لو لؾ توبٌة ولكف اخرج م

 حاسمًا في قطع أسباب الذنب.

مادمت في بيئة سيئة، مادمت في مكاف يعصى هللا فيو، ماداـ حولؾ أناس يدعونؾ إلى المعصية، مادامت 
أف تبحث عف البعد عف  اإلغراءات عالية جدًا في مكاف، العبرة ال أف تتوب مف ىذا الذنب تقع بو غدًا العبرة

أسباب الذنب، ىذا موضوع دقيق جدًا، حينما سيرت مع ىؤالء تورطت في بعض الذنوب إذًا ينبغي أف تبتعد 
عنيـ، حينما خموت بيذه الموظفة سولت لؾ نفسؾ أشياء لـ تكف تفعميا مف قبل، إذًا ينبغي أف تبتعد عف الخموة 

الفبلني طاش بصرؾ يمنة ويسرة ألف فيو مف الحسناوات الكثيرات بامرأة ال تحل لؾ، حينما تنزىت في المكاف 
 مثبًل.
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حينما تعاممت مع فبلف في عبلقة مالية مالت نفسؾ إلى أف تأخذ ما ليس لؾ ألنو يفعل ىكذا ىنا تسير في 
رر مكاف معيف وترػ أنؾ تنسى واجباتؾ الدينية مع ىؤالء ألنيـ بعيدوف عف هللا عز وجل...إذا قمت لي أنا أك

 الذنب أقوؿ لؾ ابحث عف أسباب الذنب وابتعد عنو.

حدثني أخ جزاه هللا خيرًا، قاؿ لي: أنا عندؼ معمل بسيط فأقنعني الناس أف المرأة راتبيا أقل مف العماؿ وال تسرؽ 
مصمحتؾ إلى جية أخرػ، فجاء بفتيات، قاؿ لي: دوف أف أشعر أنا معيـ كل يـو ابتعدت عف هللا شيئًا فشيئًا 

فت صبلتي، أخرت صبلتي، انقطع ذكرؼ، أنكرت قمبي، فتشكى إلي مرًة، فقمت لو: ىناؾ أسباب لمذنب ضع
مستمرة ينبغي أف تقطعيا، وىذا الرجل أنا أثني عميو وهللا أخذ موقف آخر وبدؿ جنس الموظفيف ودفع أكثر 

مح مع ربو، وعادت لو بكثير، ويوجد مع الشباب متاعب أكثر بكثير لكف سمـ صدره، وارتاحت نفسو، واصط
قبالو وتألقو.  أحوالو وصبلتو، وا 

العواـ يقولوف: اإلنساف حكيـ نفسو. مف أؼ جية يأتيؾ منو قمق أو بعد عف هللا ينبغي أف تستأصميا، أف تبتعد 
عنيا، يمكف أف تكتب قائمة سوداء، ىذا الشخص لف أصاحبو، ىذا المكاف لف أذىب إليو، ىذا المقاء لف أكرره، 

 لخموة لف أعيدىا، الذىاب إلى ىذا المكاف لف أفعمو، أنت حكيـ نفسؾ.ىذه ا

المكاف الذؼ عصيت هللا فيو، أو البيئة التي عصيت هللا فييا، اإلغراءات التي خضعت ليا، أو التيديدات التي 
 خفت منيا فعصيت هللا عز وجل، ينبغي أف تبتعد عنيا، واإلنساف حكيـ نفسو.

دًا حينما قاؿ لو الراىب ليس لؾ توبة كمل بو المائة أما العالـ قاؿ لو لؾ توبة ولكف ال ىذا أوؿ استنباط دقيق ج
ترجع إلى أرضؾ فإنيا أرض سوء، ففيو إشارة إلى أف التائب ينبغي لو مفارقة األحواؿ التي اعتادىا في زمف 

 المعصية.
جمس مع إخوانو في مكاف متواضع جدًا سبحاف هللا أماكف المعصية محزنة، وأماكف الطاعة مفرحة، لو أف رجبًل 

وصار نوع مف السرور والتألق يغدو ىذا المكاف جنة، ولو كاف في أفخر مكاف وأغمى مكاف وعصى هللا فيو يغدو 
ىذا المكاف جحيمًا، فالعبرة أف تعيش مع المؤمنيف أف تعيش في بيوت هللا، أف تكوف أجواؤؾ أجواء إيمانية، في 

عف أف أوؿ عبلٍج لضعف اإليماف أف تحيط نفسؾ بأجواٍء ال إيمانية، المسجد جو موضوع سابق تحدثت لكـ 
إيماني، أخ مؤمف بيتو إسبلمي لف تدخل عميؾ امرأتو كي تسمـ عميؾ وىي في أبيى زينة، لو جمست في مطعـ 

طاىر مريح، لف ترػ امرأة كاسيًة عارية، إذًا أقـ الوليمة في بيتؾ أو اطمب أف تقاـ الوليمة في البيت، جو 
، فييا شيء يغضب هللا عز وجل فأنت ميما أخذت  األماكف العامة موبوءة فييا تفمت، وفييا شيء محـر
احتياطات قد تنظر إلى امرأة، أو تستمع إلى أغنيًة، أو تشيد مشيدًا يثير غرائزؾ، ال أنت المكاف الذؼ يعصى 

ذا أفعل ؟ والحقيقة سؤالؾ وجيو إنؾ كمما كررت الذنب هللا فيو ابتعد عنو مف أجل أف ال تقوؿ أنا كررت الذنب ما
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وجدت التوبة أصعب، والحجاب بينؾ وبيف هللا أكثر، ومشروع التوبة شاؽ، أىوف توبة أوؿ توبة لكف الثانية 
أصعب وقد يأتي وقت ال تستطيع أف تتوب وقد يأتي وقت تنقض التوبة كل يـو مائة مرة وصار الطريق مسدودًا، 

 الحالة البد مف أف تبتعد عف سبب الذنب.في مثل ىذه 

 أييا األخوة:

مرًة ثانية إف كانت صحبة فبلف والمقاء معو فاألولى أف تتركو، إف كانت الخموة والوحدة قد يقع اإلنساف بذنب 
وحده ويوجد ذنوب كثيرة يقع بيا اإلنساف لوحده إذًا ينبغي أف يخفف قدر المستطاع مف الوحدة مثبًل، إف كاف 

ة ما تبثو الفضائيات سبب لنقض التوبة ابتعد عنيا كميًا، هللا سبحانو وتعالى أغمى، هللا وعدؾ بجنة عرضيا رؤي
السماوات واألرض ال شيء قي الدنيا يعدؿ طاعة هللا عز وجل، إف كاف السير في طريق معيف يمفت نظرؾ إلى 

 المؤمف، المؤمف يجاىد نفسو وىواه. الغاديات والرائحات ابتعد عف ىذا الطريق سر في طرؽ فرعية، ىذا 

ـَ اْلِعَباَدُة ِفي اْلَيْرِج َكِيْجرَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ   ٍة ِإَليه (())َعْف َمْعِقِل ْبِف َيَساٍر 

 ]مسمـ، الترمذؼ، أحمد [

خواطر إلى أف أشتيي أف أفعميا إذًا دعؾ مف إذا كاف بالتفكير أعصي هللا، أفكر في معصية وأسترسل في ىذه ال
 ىذه الخواطر، مثبًل مف األدلة التي تؤكد ىذه الحقيقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: 

ـْ َواْلُجُموَس ِفي الطُّرُ  ََاَؿ ِإيهاُك ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه اُلوا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َما ََاِت ََ ))َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َعْف النهِبيِّ َصمهى َّللاه
ـْ إِ  ـَ َفِإَذا َأَبْيُت ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ُث ِفيَيا  ُو َلَنا ُبدٌّ ِمْف َمَجاِلِسَنا َنَتَحده َّل اْلَمْجِمَس َفَأْعُطوا الطهِريَق َحقه

ََاَؿ َغضُّ اْلَبَصِر َوَكفُّ اْْلَ  ُو  ـِ َواْْلَْمُر ِباْلَمْعُروِؼ َوالنهْيُي َعْف اْلُمْنَكر((ََاُلوا َوَما َحقُّ ال  َذى َوَردُّ السه

 ] البخارؼ، مسمـ، أبو داود، أحمد [

مف خبلؿ ىذيف الحديثيف الشريفيف يتضح أف اليروب مف أسباب المعصية ىو ضماف أف ال تعود إلى المعصية 
فاسديف وفي جو موبوء بالشيوات، وفي مكتبة مفعمة بالمغريات، ثانيًا، أما إذا كنت في بيئة منحرفة ومع أصدقاء 

وفي أجيزة تسبح باألغنيات، وفي محطات تكشف لؾ عف ما يجرؼ في نوادؼ الميل، فأنت مع ىذه البيئة 
 الموبوءة لف تستطيع أف تحكـ استقامتؾ بل كثيرًا ما تنقض توبتؾ، ىذه القضية واضحة.
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سبلـ أف الشريف ليس الذؼ ال يقترؼ ذنبًا أو ال يقترؼ خطيئًة ولكف الشريف قرأت كممة لسيدنا عيسى عميو ال
 الذؼ ييرب مف أسباب الخطيئة.

لكف لو أف مؤمنًا وقع في الذنب ثانيًا بماذا نجيبو ؟ قمنا لو أواًل ابتعد عف أسباب ىذه المعصية، إف ابتعدت عف 
الى يعينؾ عمى نفسؾ، في شيء آخر توحيدؼ، قاؿ أسباب ىذه المعصية في األعـ األغمب اف هللا سبحانو وتع

 تعالى:

ي َكْيَدُىفه َأْصُب ِإَلْيِيفه وَ  َّله َتْصِرْؼ َعنِّ ْجُف َأَحبُّ ِإَليه ِممها َيْدُعوَنِني ِإَلْيِو َواِ   (﴾33َأُكْف ِمَف اْلَجاِىِميَف )﴿ََاَؿ َربِّ السِّ

 ] سورة يوسف [

ال أف تعتد بنفسؾ وبإرادتؾ، كل إنساف اعتد بنفسو كأنو وقع في شرؾ  يجب أف تستعيف با عمى االستقامة،
ال تصرؼ عني كيدىف  خفي، هللا هلالج لج ربما يضعف لو مقاومتو تأديبًا لو، إاذ كاف نبي كريـ كسيدنا يوسف يقوؿ: وا 

 أصب إلييف وأكف مف الجاىميف فاألمر بدييي جدًا أف تستعيف عمى طاعة هللا با.

شروحات بعض األحاديث أف معنى ال حوؿ وال قوة إال با أؼ ال حوؿ عف معصية هللا إال با وال وقرأت في 
قوة عمى طاعتو إال بو. يارب اعصمني مف أف أخطئ، يا رب اىدني سبيل االستقامة ال أحيد عنيا أبدًا، اىدني 

 بيرة جدًا، ولقوؿ هللا عز وجل:لصالح األعماؿ ال ييدؼ لصالحيا إال أنت، ىذه االستعانة تعطيؾ مقامة ك

َئاِت﴾ يِّ  ﴿ِإفه اْلَحَسَناِت ُيْذِىْبَف السه

 [114] سورة ىود اآلية: 

 وبعد ىذا نقوؿ لو مف حديث أبي ىريرة رضي هللا عنو: 
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ََاَؿ: ِإفه َعْبًدا أَ  ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َسِمْعُت النهِبيه َصمهى َّللاه ََاَؿ َأْذَنَب َذْنًبا َفَقاَؿ ))عف أبي ُىَرْيَرَة  َصاَب َذْنًبا َوُربهَما 
ـَ َعْبِدي َأفه َلُو َربًّا َيْغِفُر الذهْنبَ  ََاَؿ َأَصْبُت َفاْغِفْر ِلي َفَقاَؿ َربُُّو َأَعِم ـه َربِّ َأْذَنْبُت َوُربهَما   َوَيْأُخُذ ِبِو َغَفْرُت ِلَعْبِدي ُِ

ـه أَ  ُِ ُ ـَ َعْبِدي َأفه لَ َمَكَث َما َشاَء َّللاه ُو َربًّا َصاَب َذْنًبا َأْو َأْذَنَب َذْنًبا َفَقاَؿ َربِّ َأْذَنْبُت َأْو َأَصْبُت آَخَر َفاْغِفْرُه َفَقاَؿ َأَعِم
ـه َأْذَنَب َذْنًبا َوُربهَما  ُِ ُ ـه َمَكَث َما َشاَء َّللاه ََاَؿ َربِّ َأَصْبُت َيْغِفُر الذهْنَب َوَيْأُخُذ ِبِو َغَفْرُت ِلَعْبِدي ُِ ََاَؿ  ََاَؿ َأَصاَب َذْنًبا 

ـَ َعْبِدي َأفه َلُو َربًّا َيْغِفُر الذهْنب(( ََاَؿ َأْذَنْبُت آَخَر َفاْغِفْرُه ِلي َفَقاَؿ َأَعِم  َأْو 

 ] البخارؼ، مسمـ، أحمد [

أسباب الذنب، واألولى أف  معنى الحديث: ليس لنا إال هللا نتوب ألف مرة، والمؤمف مذنب تواب، األولى أف تدع
تستعيف با عمى ترؾ الذنب واألولى أف ترمـ التوبة الثانية بصدقة وحينما تقع بالذنب مرة ثانية ليس لؾ إال أف 
تتوب إلى هللا ال يوجد طريق ثاف، تصوروا أف هللا لف يفتح باب التوبة ما الذؼ يحصل ؟ اإلنساف مف أقل ذنب 

ف هللا عز وجل بفتح باب التوبة أصمح مف عباده أعدادًا ال يعدوف وال يحصوف، قاؿ يفجر ال يوجد أمل يأس، ولك
 تعالى:

ـْ﴾ ُ ُيِريُد َأْف َيُتوَب َعَمْيُك  ﴿َوَّللاه

 [27] سورة النساء: اآلية 

 بل:

ِريَف﴾  ﴿ِإفه َّللاهَ ُيِحبُّ التهوهاِبيَف َوُيِحبُّ اْلُمَتَطيِّ

 [222] سورة البقرة: اآلية 
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 آخر:  حديث

))عف عقبة بف عامر رضي هللا عنو، أف رجاًل أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ يا رسوؿ هللا أحدنا يذنب َاؿ: يكتب عميو، 
َاؿ: ِـ يستغفر منو ويتوب، فقاؿ: يغفر لو ويتاب عميو، َاؿ: فيعود ويذنب َاؿ: فيكتب عميو، َاؿ: ِـ يستغفر 

ف هللا َّل يمل حتى تمموا((منو ويتوب، َاؿ: يغفر لو ويتاب عمي  و، َاؿ: فيعود فيذنب، َاؿ: يكتب عميو، وا 

ىل يوجد غير هللا عز وجل ؟ أنا أعطيؾ العبلج األولي، لكف بعد ىذا ال يوجد غير هللا، تتوب إلى هللا مرة 
حينما  واثنتيف وأربعة، وكل عدد التوبات مف ذنب واحد قل يرتاح أكثر، حينما ترتقي نفسؾ إلى مستوػ الشرع،

 يكوف ىواؾ تبعًا لما جاء بو النبي ىذه مرتبة عالية جدًا حينما يقوؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 ))نعـ العبد لو لـ يخف هللا لـ يعصو (( 

ىذا شيء راٍؽ جدًا أنت في مستوػ الشرع طاقت نفسؾ إلى الفضائل تمقت الرذائل، يعني يجب أف تصل إلى 
 ًا ال تفعمو شيء ثابت وىذه أعمى مرتبة،درجة لو يكف ىذا العمل محرم

 )) نعـ العبد لو لـ يخف هللا لـ يعصو (( 

ارتقت نفسو إلى مستوػ الشريعة فصار ىواه تبعًا لما جاء بو النبي، يعني ىواه في العفة، ىواه في صحبة 
يفعل ىذا ال عف األكابر، ىواه في ضبط المساف، ىواه في غض البصر، ىواه في قوؿ الحق، ىواه في التواضع، 

 جياد ومشقة بل عف طيب نفس ومسرة.

)) خياركـ كل مفتف تواب، َيل فإف عاد، َاؿ: يستغفر هللا ويتوب، َاؿ: فإف عاد، َاؿ: يستغفر هللا ويتوب، َيل 
 حتى متى ؟ َاؿ سيدنا عمي حتى يكوف الشيطاف ىو المدحور(( 

 يوجد نقطة ميمة:

ـه َيُتوُبوَف ِمْف ََِريٍب﴾ ُِ﴿ 

 [17ورة النساء: اآلية ] س
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إذا طاؿ عميؾ األمد بالذنب يصبح عادًة ومف أصعب الحاالت ترؾ العادات، ليتوبوا مف قريب أما إذا طاؿ عمييـ 
األمد قست قموبيـ فأصبح كالحجر األصـ، العبرة أف تتوب مف قريب اآلف، كمكـ يعمـ أف لؾ يومًا مشيودًا ىو 

اضي، ويومًا موعودًا ىو الموت، ويومًا مورودًا ىو يـو القيامة، ويومًا ممدودًا ىذه الساعة، ويومًا مفقودًا ىو الم
ىو الخمد في الجنة أو النار. أنت بيف يـو مفقود، ويـو مشيود، ويـو مورود، ويـو موعود، ويـو ممدود، أخطر 

 ىذه األياـ عمى اإلطبلؽ اليـو المشيود الذؼ أنت فيو، ىذا يحدد أيامؾ القادمة.

لمحسف: أال يستحي أحدنا مف ربو يستغفر مف ذنوبو ثـ يعود ويستغفر، ثـ يعود، فقاؿ: ود الشيطاف لو ظفر وقيل 
 منكـ بيذه فبل تمموا مف االستغفار.

الشيطاف يدفع عمييا مبلييف أف تيئس مف رحمة هللا، أف تنصرؼ عف التوبة، أنا ال أتوب، ىذا الذؼ يتمناه 
 عز وجل. الشيطاف، خيب ظنو وتب إلى هللا

سيدنا عمر بف عبد العزيز رحمو هللا تعالى يقوؿ في خطبتو: أييا الناس مف لـ يذنب فميستغفر هللا وليتب فإف 
ف اليبلؾ كل اليبلؾ  عاد فميستغفر هللا وليتب، فإف عاد فميستغفر هللا وليتب، فإنما ىي خطايا في أعناؽ الرجاؿ وا 

 في اإلصرار عمييا.

 قرآف الكريـ عمى اإلطبلؽ ىي:الحقيقة أرجى آية في ال

 ﴿ََّل َتْقَنُطوا ِمْف َرْحَمِة َّللاهِ﴾

 [53] سورة الزمر: اآلية 

 وهللا يا أييا اإلخوة: التائب يشعر براحة وهللا لو وزعت عمى أىل بمد لكفتيـ، يشعر بخفة.

ع رقـ واحد، ويوجد قمت ليـ البارحة أني كنت في مطار أمسترداـ، في بطاقة الصعود إلى الطائرة مكتوب الفر 
خمسة فروع وكل فرع تقف بو مائة طائرة، فخطر في بالي أف ىذه بوابات خروج وأيضًا لكل إنساف بوابة خروج ال 
يوجد إنساف إال ولو بوابة يخرج منيا مف الدنيا، ىذا يخرج بحادث، وىذا بالدماغ، وىذا بالقمب، ىذا باألعصاب، 

بالوـر الخبيث، ال يوجد أحد ليس لو بوابة، إذًا مف ىو المؤمف ؟ يموت مثل  ىذا بالكميتيف، ىذا بالكبد، ىذا مثبلً 
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الناس، ببوابة كذلؾ، تجد عالمًا كبيرًا معو مرض معيف نقمو إلى الدار اآلخرة، الذؼ تكممتو البارحة أف بطولة 
لنار، ىذا المعنى أنو كمما المؤمف أف يجعل ىذه البوابة التي البد منيا بوابة إلى الجنة، أما بوابة الكافر إلى ا
 أذنبت ينبغي أف تتوب، ىل ىناؾ آية تؤكد ىذا المعنى ؟ طبعًا أرجى آية قولو تعالى: 

ـْ ََّل َتْقَنُطوا ِمْف َرْحَمِة َّللاهِ﴾  ﴿َُْل َيا ِعَباِدَي الهِذيَف َأْسَرُفوا َعَمى َأْنُفِسِي

 [53] سورة الزمر: اآلية 

 لكف ىنا اآلية:

ـْ َذَكُروا َّللاهَ﴾﴿َوالهِذيَف إِ   َذا َفَعُموا َفاِحَشًة َأْو َظَمُموا َأْنُفَسُي

 [135] سورة آؿ عمراف: اآلية 

 ذكروا رحمتو و ذكروا عفوه و ذكروا مغفرتو و ذكروا محبتو، ورد ببعض اآلثار أف:

لماتوا شوقًا يا داود لو يعمـ المعرضوف انتظارؼ ليـ و شوقي إلى ترؾ معاصييـ لتقطعت أوصاليـ مف حبي و 
 إلي، ىذه إرادتي في المعرضيف فكيف بالمقبميف ؟ 

 إف عممت أف لؾ ربًا يحبؾ و يرحمؾ و يعفو عنؾ و يغفر لؾ و يقبل توبتؾ ينبغي أف تتوب:

ـْ َومَ  َ َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِي ـْ َذَكُروا َّللاه وا ﴿َوالهِذيَف ِإَذا َفَعُموا َفاِحَشًة َأْو َظَمُموا َأْنُفَسُي ـْ ُيِصرُّ ُ َوَل ْف َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإَّله َّللاه
ـْ َيْعَمُموَف﴾  َعَمى َما َفَعُموا َوُى

 [135] سورة آؿ عمراف: اآلية 

 الجريمة أف تصر عمى ذنبؾ:

ـِ﴾ ِْ َ َأَخَذْتُو اْلِعزهُة ِباإلِْ َِيَل َلُو اتهِق َّللاه َذا   ﴿َواِ 

 [206] سورة البقرة: اآلية 
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  يتعع مف مصيبة أراد هللا أف تحممو عمى التوبة فنفسو أكبر مصيبة.و كل إنساف ال

مف لـ تحدث المصيبة في نفسو موعظة فمصيبتو في نفسو أكبر مصيبتو في نفسو أكبر بكثير، النعماف بف بشير 
 مف أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسر قولو تعالى: 

ـْ ِإَلى الته   ْيُمَكِة﴾﴿َوََّل ُتْمُقوا ِبَأْيِديُك

 [195] سورة البقرة: اآلية 

مف ألطف تفسيرات ىذه اآلية: أؼ إذا أذنب أحدكـ فبل يمقيف بيده إلى التيمكة و ال يقولف ال توبة لي، إف قاؿ 
المؤمف ال توبة لي فقد ألقى بنفسو إلى التيمكة، أنا بيذا الكبلـ ال أشجعكـ عمى تكرار الذنب ال سمح هللا و لكف 

ف ال تيئسوا و لو أعدت الذنب مرتيف و ثبلثة ليس لؾ إال هللا، أؼ و ال تمقوا بأيديكـ إلى التيمكة إذا أطمب منكـ أ
أذنب أحدكـ فبل يمقيف بيده إلى التيمكة و ال يقولف ال توبة لي، و لكف ليستغفر هللا و ليتب إليو فإف هللا غفور 

 رحيـ.
 لو تعالى:و عف البراء قاؿ لو رجل يا أبا عمارة: ما معنى قو 

 (﴾095﴿وَّل تمقوا بأيديكـ إلى التيمكة)

أحد الصحابة سئل أىو الرجل يمقى العدو فيقاتل حتى يقتل ؟ قاؿ: ال، و لكنو الرجل يذنب الذنب فيقوؿ ال يغفره 
هللا لي، يوجد شخص ىداه هللا بالزمف القديـ يطوؼ حوؿ الكعبة و يقوؿ: ربي اغفر لي ذنبي و ال أظنؾ تفعل، 

: يا ىذا ما أشد يأسؾ مف رحمة هللا، قاؿ: ذنبي عظيـ، قاؿ: ما ذنبؾ ؟ أؼ المؤمف انظروا يظل المسمـ فقيل لو
بخير ما لـ يسفؾ دمًا ىذا عمل كبير، قاؿ لو: ما ذنبؾ ؟ قاؿ لو: كنت في حممة لقمع فتنة فمما قمعت أبيحت لنا 

ف فقتمت الرجل و قمت المرأتو أعطني كل ما عندؾ، المدينة فدخمت بيتًا مف بيوتيا فرأيت فيو رجبًل و امرأة وولدي
أعطتني كل ما عندىا، فقتمت ولدىا األوؿ فمما رأتني جادًا في قتل الثاني أعطتني درعًا مذىبة ػ مف الذىب ػ 

 غالية جدًا، أعجبتني قرأت عمييا بيتيف مف الشعر فمما قرأتيما وقعت مغشيًا عمي، البيتاف:

 و َاضي اْلرض أسرؼ في القضاء             هإذا جػار اْلمير و حاجبػا

 لػقاضي األرض مف قاضي السماء             فويػػل ثـ ويػل ثـ ويػل
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أؼ هللا عز وجل بطشو شديد، و هللا قبل أشير رجل مف أىل العمـ متواضع أخطأ بقيادة مركبتو فاصطدـ بسيارة 
منؾ، قاؿ لو: دع هللا يخمصؾ مني، لـ يمض أربع و  فكتب ورقة أنو أنا فبلف الفبلني، قاؿ لو: هللا يحميني

عشروف ساعة حتى أصيب بحادث فأصبح مشمواًل بأربعة أطرافو، ال يزاؿ اآلف، فالذؼ عالجو حدثني أؼ طبيبو، 
 أربعة أطراؼ و ذىب نطقو، ما ىذا الكبلـ ؟ 

 (﴾04( َوُىَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد )03( ِإنهُو ُىَو ُيْبِدُئ َوُيِعيُد )02﴿ِإفه َبْطَش َربَِّؾ َلَشِديٌد )

 ] سورة البروج [

 فأنت إياؾ أف تقوؿ كممة فييا تطاوؿ عمى هللا، قاؿ: يا أبا عمارة ما معنى قولو تعالى:

 (﴾095﴿وَّل تمقوا بأيديكـ إلى التيمكة)

غفره هللا لي، يوجد أىو الرجل يمقى العدو فيقاتل حتى يقتل ؟ قاؿ: ال، و لكنو الرجل يذنب الذنب فيقوؿ: ال ي
شخص آخر يطوؼ حوؿ الكعبة قاؿ لو يا ربي ىل أنت راٍض عني ؟ كاف وراءه اإلماـ الشافعي قاؿ لو: يا ىذا 
ىل أنت راٍض عف هللا حتى يرضى عنؾ ؟ قاؿ لو: يا سبحاف هللا مف أنت ؟ قاؿ لو: أنا دمحم بف إدريس، قاؿ لو: 

ذا الكبلـ ؟ قاؿ لو: إذا كاف سرورؾ بالنقمة كسرورؾ بالنعمة فقد كيف أرضى عف هللا و أنا أتمنى رضاه ؟ ما ى
رضيت عف هللا، أؼ إذا عندؾ إمكاف أف ترضى بقضاء هللا و أف تقبمو، و هللا أعرؼ رجل أصيب بمرض خبيث 
 في أمعائو كاف صديقًا لي، و قد توفي رحمو هللا، بقي سنتيف، تقسـ با زوجتو أنيا ما سمعت منو في السنتيف
كممة تأفف، إال ربي لؾ الحمد أنا راٍض عنؾ، ىذه أكبر درجة، حينما تأتي مصيبة تقوؿ يا ربي لؾ الحمد أنا 

 راٍض يا رب.

 انظر موقف النبي عميو الصبلة و السبلـ:

 )) إف لـ يكف بؾ غضب عمي فال أبالي، و لؾ العتبة حتى ترضى، لكف عافيتؾ أوس َ ((
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 تعالى: و يقوؿ سعيد بف المسيب في قولو

 ﴿َفِإنهُو َكاَف ِلِْلَوهاِبيَف َغُفورًا﴾

 [25] سورة اإلسراء: اآلية 

 أؼ ىو الذؼ يذنب ثـ يتوب ثـ يذنب ثـ يتوب ثـ يذنب ثـ يتوب، ليس لنا إال هللا.

وعف وىب بف جرير عف أبيو قاؿ: كنت جالسًا عند الحسف إذ جاءه رجل فقاؿ: يا أبا سعيد ما تقوؿ في العبد 
ذنب ثـ يتوب ؟ قاؿ: لـ يزدد بتوبتو مف هللا إال دنوًا، أذنب وتاب معنى ذلؾ طمب مف هللا، ثـ قاؿ: ثـ عاد يذنب ال

 في ذنبو ثـ تاب، قاؿ: لـ يزدد بتوبتو إال شرفًا عند هللا، ثـ ذكر حديثًا عنو ملسو هيلع هللا ىلص ثـ قرأ:

ُروا  ْيَطاِف َتَذكه ـْ َطاِئٌف ِمَف الشه ُي ـْ ُمْبِصُروَف﴾﴿ِإَذا َمسه  َفِإَذا ُى

 [201] سورة األعراؼ: اآلية 

أؼ كمما تبت توبة ارتفع مقامؾ عند هللا، ىذا الحق، حتى أكوف معكـ واقعيًا ليس مف السيل أف تتوب مف الذنب 
كف مرة ثانية، التوبة الثانية صعبة و الثالثة أصعب بكثير، و الرابعة أصعب بكثير جدًا فكل بطولتؾ أال تعود، ول

 إذا عدت ماذا تفعل ؟ الجريمة أف تيأس مف هللا:

 ﴿ِإنهُو ََّل َيْيَئُس ِمْف َرْوِح َّللاهِ ِإَّله اْلَقْوـُ اْلَكاِفُروَف﴾

 [87] سورة يوسف: اآلية 

القنوت واليأس مف رحمة هللا جريمة، أقوؿ لكـ أييا اإلخوة طالما القمب ينبض باب التوبة مفتوح، إذا كاف في 
 .العمر بقية

أخت كريمة تحضر معنا مف عاـ أربع وسبعيف وال تزاؿ فيما أعتقد ليا بنت وصير ليسوا عمى ما يريد هللا عز 
وجل بل إف صيرىا ممحد، واألـ أـ تدعو ابنتيا إلى دروس األحد ىذه القصة قديمة جدًا منذ عشريف عامًا، بعد 

مرة واحدة، وكاف عندنا ىنا قاعدة قديمة  إلحاح طويٍل طويل أرادت البنت أف ترضي أميا إرضاء فقط حضرت
ميدمة متداعية، وال يوجد غيرىا في ذلؾ الوقت والنساء يجمسف ىناؾ، فمما دخمت ابنتيا إلى قسـ النساء فرحت 
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األـ فرحًا ال حدود لو ألف هللا ىدػ ابنتيا، والبنت جاءت مرة واحدة لترضي أميا وىي ال تعبأ بشيء أبدًا، ثـ جاء 
معنا حضر درسيف فقط يـو األحد ثـ وافتو المنية، يروؼ أوالده ىو محموؿ إلى المستشفى في  زوجيا وحضر

 أزمة قمبية قاؿ ليـ: كل شيء سمعتموه مني باطل والحق ىو الذؼ سمعتو في ىذيف الدرسيف.

سيف أنا وهللا دىشت مف ىذه القصة، إنساف قضى عمره في اإللحاد ويبدو أنو مفكر ورأػ كبلمي حق، حضر در 
 فقط ووافتو المنية ولعل هللا تاب عميو، الصمحة في لمحة يا أييا اإلخوة.

اآلف آخر فقرة في الدرس وأرجو أف ال تطوؿ، أوؿ فقرة ينبغي أف تبتعد عف أسباب الذنب، وأف تستعيف با عمى 
 االستقامة، وأف تحدث عند كل ذنب توبة، ولو تعددت.

 وجل عمى لساف سيدنا نوح:اآلف دواـ االستغفار يقوؿ هللا عز 

 ِميَف ِإَّله َتَبارًا﴾﴿َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديه َوِلَمْف َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمنًا َوِلْمُمْؤِمِنيَف َواْلُمْؤِمَناِت َوََّل َتِزِد الظهالِ 

 [28] سورة نوح: اآلية 

 سيدنا نوح قاؿ: 

ي َأُعوُذ ِبَؾ َأْف َأْسَألَ  َّله َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُكْف ِمَف اْلَخاِسِريَف﴾﴿ََاَؿ َربِّ ِإنِّ ـٌ َواِ   َؾ َما َلْيَس ِلي ِبِو ِعْم

 [47] سورة ىود: اآلية 

، قاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  أذكر لكـ آيات مف القرآف الكريـ، األنبياء يستغفروف كل يـو

 ))إني ْلستغفر هللا وأتوب إليو في اليـو مائة مرة((

يوجد معنى جديد ما كل استغفار مف ذنب، النبي الكريـ يستغفر هللا في اليـو أكثر مف مئة مرة، إذًا ما كل  ىنا
 استغفار ذنب، سيدنا موسى:
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ـُ﴾ ِحي ي َظَمْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُو ِإنهُو ُىَو اْلَغُفوُر الره  ﴿ِإنِّ

 [16] سورة القصص: اآلية 

ـُ الرهاِحِميَف﴾﴿ََاَؿ َربِّ اغْ   ِفْر ِلي َوِْلَِخي َوَأْدِخْمَنا ِفي َرْحَمِتَؾ َوَأْنَت َأْرَح

 [151] سورة األعراؼ: اآلية 

 سيدنا إبراىيـ:

َذا َمِرْضُت َفُيَو َيْشِفيِف )79﴿َوالهِذي ُىَو ُيْطِعُمِني َوَيْسِقيِف ) ـه ُيْحِييِف )80( َواِ  ي َأْطَم َُ ( َوالهذِ 80( َوالهِذي ُيِميُتِني ُِ
يِف )  (﴾82َأْف َيْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي َيْوـَ الدِّ

 ] سورة الشعراء [

 ﴿َربهَنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديه َوِلْمُمْؤِمِنيَف َيْوـَ َيُقوـُ اْلِحَساُب﴾

 [41] سورة إبراىيـ: اآلية 

 إذًا االستغفار ىو مف شأف األنبياء فمف أنت ؟ مف شأف األنبياء العظاـ.

قاؿ العمماء: االستغفار لو مواضع أوؿ مواضعو عند الذنب، وىو أكد ىذه المواضع، اعتراؼ بالذنب وطمب 
 لمتوبة، وسؤاؿ هللا أف يمحو أثر ىذا الذنب، قاؿ تعالى عمى لساف سيدنا آدـ:

ـْ َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَنفه  ْف َل  ِمَف اْلَخاِسِريَف﴾ ﴿ََاََّل َربهَنا َظَمْمَنا َأْنُفَسَنا َواِ 

 [23] سورة األعراؼ: اآلية 

 سيدنا موسى وكزه فقضى عميو:

ي َظَمْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُو﴾  ﴿ََاَؿ َربِّ ِإنِّ

 [16] سورة القصص: اآلية 
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 وسيدنا يونس لما ذىب مغاضبًا قاؿ تعالى:

ي ُكْنُت ِمَف الظهاِلِميَف﴾  ﴿ِإنِّ

 [87: اآلية ] سورة األنبياء

 وهللا عز وجل يقوؿ:

َ َيِجِد َّللاهَ َغُفورًا َرِحيمًا﴾ ـه َيْسَتْغِفِر َّللاه ـْ َنْفَسُو ُِ  ﴿َوَمْف َيْعَمْل ُسوءًا َأْو َيْظِم

 [110] سورة النساء: اآلية 

 واآلية التي قمتيا قبل قميل:

ـْ َوَمْف َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإَّله َّللاهُ﴾ ﴿َوالهِذيَف ِإَذا َفَعُموا َفاِحَشًة َأْو َظَمُموا َأْنُفَسُيـْ  َ َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِي  َذَكُروا َّللاه

 [135] سورة آؿ عمراف: اآلية 

 يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ لمسيدة عائشة:

ُ َعَمْيِو َوَسمه  ََاَؿ ِلي َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَلْت:  ـَ َيا َعاِئَشُة ِإْف ُكْنِت َأْلَمْمِت ِبَذْنٍب )) َعْف ُعْرَوَة َعْف َعاِئَشَة 
ـُ َواَّلْسِتْغَفاُر(( َ َفِإفه التهْوَبَة ِمْف الذهْنِب النهَد  َفاْسَتْغِفِري َّللاه

 ]البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، أبو داود، ابف ماجة، الدارمي، أحمد [

 وفي حديث لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

مْ )) َعْف َأِبي ُىرَ  ََاَؿ ِإفه اْلَعْبَد ِإَذا َأْخَطَأ َخِطيَئًة ُنِكَتْت ِفي ََ ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ِبِو ُنْكَتٌة ْيَرَة َعْف َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ْمبَ  ْف َعاَد ِزيَد ِفيَيا َحتهى َتْعُمَو ََ ْمُبُو َواِ  ُ َكال َبْل َسْوَداُء َفِإَذا ُىَو َنَزَع َواْسَتْغَفَر َوَتاَب ُسِقَل ََ ُو َوُىَو الرهاُف الهِذي َذَكَر َّللاه

ََاَؿ َىَذا َحِديٌث َحَسٌف َصِحيٌح (( ـْ َما َكاُنوا َيْكِسُبوَف   َراَف َعَمى َُُموِبِي

 ] الترمذؼ، ابف ماجة، أحمد [
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ؿ ؟ أستغفر اآلف عندنا موقع ثاني، االستغفار عند الذنب اآلف تفاجأوف ومتى ؟ وبعد كل طاعة، صميت ماذا تقو 
هللا العظيـ لعمؾ لـ تؤدىا كما ينبغي، لعمؾ قصرت فييا، لعمؾ شردت فييا، لعمو جاءتؾ خواطر فييا، لعمؾ 

 أسرعت فييا فيذه موطف آخر بعد الطاعة.

 كاف عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ:

ـَ إِ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َكاَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـه َأْنَت )) َعْف َِْوَباَف  َذا اْنَصَرَؼ ِمْف َصاَلِتِو اْسَتْغَفَر َِالًِا َوََاَؿ المهُي
ـِ (( الـُ َوِمْنَؾ السالـُ َتَباَرْكَت َذا اْلجالِؿ َواإِلْكَرا  السه

 ] مسمـ أبو داود، ابف ماجة، أحمد، مسمـ [

 بعد الفراغ مف الحج قاؿ تعالى:

ـه َأِفيُضوا ِمْف َحْيُث َأَفاَض النه   اُس َواْسَتْغِفُروا َّللاهَ ِإفه َّللاهَ َغُفوٌر َرِحيـٌ﴾﴿ُِ

 [199] سورة البقرة: اآلية 

 وبعد الفراغ مف الوضوء، وبعد الفراغ مف قياـ الميل، قاؿ تعالى:

 ﴿َواْلُمْسَتْغِفِريَف ِباْْلَْسَحاِر﴾

 [17] سورة آؿ عمراف: اآلية 

ِمياًل ِمَف المهْيِل َما َيْيَجعُ  ـْ َيْسَتْغِفُروَف )07وَف )﴿َكاُنوا ََ  (﴾08( َوِباْْلَْسَحاِر ُى

 ] سورة الذاريات [
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 وبعد النصر، قاؿ تعالى: 

ُو ( َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّؾ َواْسَتْغِفْرُه ِإنه 2( َوَرَأْيَت النهاَس َيْدُخُموَف ِفي ِديِف َّللاهِ َأْفَواجًا )0﴿ِإَذا َجاَء َنْصُر َّللاهِ َواْلَفْتُح )
 (﴾3َكاَف َتوهابًا )

 ] سورة النصر [

اإلنساف ال يأتيو العجب أو التيو، أياـ يحقق نجاح فيتكمـ كثير، يقوؿ أنا فعمت ىكذا... أصبح عنده عجب في 
نفسو ونسي هللا عز وجل، أنت بحاجة إلى أف تستغفر عقب النجاح، يوجد نجاح ميـ جدًا ودخل الناس في ديف 

 ل مكة فاتحًا ملسو هيلع هللا ىلص فاستغفر هللا عز وجل.هللا أفواجا فسبح، دخ

أحد العمماء يقوؿ: أرباب العزائـ والبصائر أشد ما يكونوف استغفارًا بعد الطاعات لشيودىـ تقصيرىـ فييا، وترؾ 
 القياـ  بيا كما يميق بجبللو وكبريائو وأنو لوال األمر لما أقدـ أحد عمى مثل ىذه العبودية.

 د الذنب أواًل عن

 ثانيًا عقب الطاعات كالصبلة والصياـ والحج والزكاة.

 ثالثًا في األذكار اليومية الراتبة.

: َعمِّ  ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ ِلَرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ُ َعْنُو َأنهُو  يِق َرِضَي َّللاه دِّ ْمِني ُدَعاًء َأْدُعو ِبِو ِفي )) َعْف َأِبي َبْكٍر الصِّ
ي َظَمْمُت َنْفِسي ُظْمًما َكِِيًرا َوَّل َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإَّل َأْنَت َفاْغِفْر ِلي َمْغفِ َصال  ـه ِإنِّ َُْل المهُي ََاَؿ:  َرًة ِمْف ِعْنِدَؾ ِتي، 

ـُ(( ِحي  َواْرَحْمِني ِإنهؾ َأْنَت اْلَغُفوُر الره

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، النسائي، ابف ماجو، أحمد [

 ة، عقب الخروج مف البيت، الدخوؿ إلى البيت.... عقب الصبل
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 رابعًا: االستغفار في كل وقت وحيف يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ََاَؿ: ِإنهوُ  ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ْمبِ  )) َعْف اَْلَغرِّ اْلُمَزِنيِّ َوَكاَنْت َلُو ُصْحَبٌة َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ي َلُيَغاُف َعَمى ََ نِّ ي َواِ 
ـِ ِماَئَة َمرهٍة ((  َْلْسَتْغِفُر َّللاهَ ِفي اْلَيْو

 ] مسمـ، أبو داود، أحمد [

ي َْلْسَتْغِفُر  ـَ َيُقوُؿ: َوَّللاهِ ِإنِّ ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َأُبو ُىَرْيَرَة َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َ َوَأُتوُب ِإَلْيِو ِفي اْلَيْوـِ ))   َّللاه
 َأْكََِر ِمْف َسْبِعيَف َمرهًة((

 ] البخارؼ، الترمذؼ، ابف ماجة، أحمد [

 أييا اإلخوة الكراـ:

 مف أدعية النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

)) إف هللا ليعجب مف العبد إذا َاؿ َّل إلو إَّل أنت إني َد ظممت نفسي ظممًا كِيرًا فاغفر لي ذنوبي فإنو َّل يغفر 
 الذنوب إَّل أنت((

جو هللا تعالى أف ينفعنا بما عممنا وأف يميمنا أف نستقيـ عمى أمره فإذا أذنبنا أف نتوب إليو مرة ومرتيف... وأف أر 
 نجعل االستغفار دائمًا في حياتنا.

 والحمد  رب العالميف 
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 الخير في البداءة في الترغيب( :  027 - 088) الدرس

 14-01-2001ضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: لف -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

أييا اإلخوة الكراـ مف األحاديث الدقيقة التي جاءت تحت باب الترغيب في البداءة بالخير ليستف بيا، والترىيب 
 اءة بالشر، لئبل يستف بيا. عف جرير رضي هللا عنو قاؿ..مف البد

يا أييا اإلخو قبل أف أقرأ الحديث، كمما ارتقى إيماف المؤمف يشعر أنو إذا قرأ حديثًا صحيحًا أف ىذا الحديث ليس 
 مف عند النبي، إنما ىو مف عند هللا، ألف اآلية الواضحة قطعية الداللة.. 

 (﴾4(ِإْف ُىَو ِإَّل َوْحٌي ُيوَحى)3َوى)﴿َوَما َيْنِطُق َعْف اْليَ 

 ) سورة النجـ (

فعف جرير رضي هللا عنو قاؿ: كنا في صدر النيار عند رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فجاءه قـو غزاٌة مجتابي النمار ػ يعني 
كميـ مف مقطعي الثياب، ثيابيـ ميترئة، أجساميـ ظاىرة ػ والعباء، متقمدؼ السيوؼ عامتيـ مف مضر، بل 

 مضر، فتمعَّر وجو النبي عميو الصبلة والسبلـ ػ تغير لونو ػ لما رأػ ما بيـ مف الفاقة...

أييا اإلخوة بكبلـ صريح، إف لـ يكف في صدرؾ قمب رقيق ال يحتمل رؤية البؤس، وال الفقر، وال المرض، وال 
، أو مريٍض، فمست مؤمنًا، ذلؾ  الظمـ، وال القير، صدقني إف لـ يرؽ قمبؾ لبائٍس، أو فقير، أو مقيور، أو مظمـو

 أف هللا سبحانو وتعالى يقوؿ: 
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ـْ ِمْف ِذْكِر َّللاهِ﴾  ﴿َفَوْيٌل ِلْمَقاِسَيِة َُُموُبُي

 " (22) سورة الزمر: مف آية " 

أْبَعد القموب عف هللا القمب القاسي، قد يؤدؼ عباداتو ولكف قمبو كقطعة مف حجر، ال يميف ال يرحـ زوجتو، ال 
يرحـ أوالده، ال يرحـ جيرانو، ال يرحـ مريضو، ال يرحـ موكِّمو، ال يرحـ الشارؼ، بحاسة سادسة يرػ أف ىذا 
الشارؼ مضطر ليذه الحاجة فيضاعف أسعارىا أضعافًا مضاعفة، فالذؼ ال يرحـ ال يرحـ، الذؼ ال يرحـ مقطوٌع 

اجعل ىذا الحديث مقياسًا لؾ، ما أكثر البائسيف،  عف هللا، الذؼ ال يرحـ بعيٌد عف هللا، فالنبي تمعر وجيو، أنت
 ما أكثر المرضى، ما أكثر الفقراء، ما أكثر األيتاـ، ما أكثر األرامل، ماذا يعني ىذا الكبلـ ؟ 

يعني ىذا الكبلـ أنو ينبغي أال تسرؼ في اإلنفاؽ، ولو كنت في بحبوحة، ألف ىناؾ، وهللا حدثني أخ شخص 
رؼ، قاؿ لو: قبضتو، وىو لـ يقبضو، كاد الدـ يجف في عروقو، طعاـ شيٍر بأكممو، أخطأ مع شخص براتبو الشي

أحيانًا خمسة آالؼ يحموف ألف مشكمة، فيناؾ َمف ينفق مئات األلوؼ، مبلييف ليمٍة واحدة، مف أجل الظيور، 
 وحب الظيور يقسـ الظيور.

ع  الناس وال سيما األغنياء عمى إقامة عقود أنا كنت قد حدثتكـ أف بعض فنادؽ دمشق الكبرػ، أرادت أف تشجِّ
القراف فييا، فدعت كل مف عقد قرانو في ىذا الفندؽ خبلؿ ستة أشير، فإذا ىـ ستة عشر عقدًا، دعوا إلى حفل 
 تكريمي، المفاجأة أف ثبلثة عشر عقٍد منيـ آؿ إلى الطبلؽ قبل مضي ستة أشير، كثرة الظيور تقسـ الظيور.

لسبلـ تمعر وجيو، أنت امتحف نفسؾ، ىل لؾ قمب رقيق ؟ ىل تشعر أف المسمميف إخوانؾ فالنبي عميو الصبلة وا
جميعًا وأف بؤسيـ يؤلمؾ، وأف سعاداتيـ تسعدؾ، وأف سبلمتيـ تطرب ليا، أـ أنؾ تعيش وحدؾ ال تنتمي إلى 

 مجموع المسمميف ؟

 أييا اإلخوة... ىناؾ مممح دقيق في قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

 )إذا جاءكـ مف ترضوف دينو وخمقو (()

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف: عف " ابف حاتـ المزني " (
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كأف النبي فرَّؽ بيف الديف والُخُمق، فقد تكوف دينًا بمعنى تصمي وتصـو وتؤدؼ زكاة مالؾ وتحج بيت هللا الحراـ، 
ال أنني قد يسأؿ أحدكـ: ما الذؼ يحمل ولكف ليس لؾ قمب رقيق، قمب قاسي، والتصرفات قاسية جدًا، وهللا لو 

األستاذ عمى اختيار موضوع معيف ؟ صدقوني أف الذؼ يحممني عمى اختيار الموضوعات ما أعانيو مف مشكبلٍت 
مف حولي، تجد كل يـو في مشكمة، تقوؿ لي زوجتو: يحضر عندؾ، وىو قاسي لدرجة غير معقولة بالبيت. فيا 

ينقمب إلى وحش في البيت، وحش ال يرحـ، ال يرحـ زوجًة، وال يرحـ ابنًا، وال رب ىذا اإلنساف وديع في المسجد 
 يرحـ بنتًا، يعيش لوحده، يعيش لحظوظو، لذلؾ النبي الميـ صمي عميو قاؿ: 

 ))خيركـ خيركـ ْلىمو((

 ) مف مختصر تفسير ابف كثير (

ة مع زوجتو، قد يرتدؼ أفضح ثياب ال فكل إنساف بالبيت يشعر بحرية، ال يوجد رقيب عميو، قد يتكمـ أقسى كمم
يعبأ، قد يمارس شيء يستحي أف يفعمو أماـ طفل في البيت، فالنبي جعل المقياس ىو البيت، المنضبط في البيت 
حتمًا منضبط خارج البيت، كيف أننا في فحص إجازة السوؽ، يكمَّف المفحوص بأصعب شيء في القادة وىو أف 

ويوجد عبلمات متحركة، فمو مس عبلمًة رسب، أما أف ينطمق بالمركبة إلى يرجع القيقرة بطريق ممتو ضيق 
 األماـ قضية سيمة جدًا.

وأنت أييا المؤمف ممتحف في بيتؾ، فحينما تكوف في بيتؾ رحيمًا، حينما تكوف وديعًا، حينما تكوف ُمْنصفًا، حينما 
ًا في البيت، فأنت صالٌح خارج البيت، كل ترحـ زوجتؾ، حينما ترحـ بناتؾ، حينما ترحـ أوالدؾ، إذا كنت صالح

 ىذا ذكرتو ألف النبي عميو الصبلة والسبلـ تمعَّر وجيو حينما رأػ قومًا حفاًة، عراًة، فقراء.

 ولذلؾ حينما أمر هللا بقرية أف تيمؾ، أرسل إلييا المبلئكة لييمكوىا. 

 قالوا: يا رب إف فييا رجبًل صالحًا.
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 ػقاؿ: بو فابدؤوا.

 لـ يا رب ؟! قالوا:

 قاؿ: ألف وجيو ال يتمعر إذا رأػ منكر.

 ىو مستقيـ، ىو ناٍج في زعمو، ولكنو لف يفكر أف يأخذ بيد أحد إلى هللا.

ويا أييا اإلخوة... كبلـ دقيق وواضح كالشمس، " َمف لـ يجاىد ولـ يحدث نفسو بالجياد مات عمى ثممة مف 
ف لـ يكف الجياد القتالي متاحاً  ، فالجياد الدعوؼ متاٌح بشكل واضح جدًا، ما الذؼ يمنعؾ أف تنقل النفاؽ "، وا 

درسًا إلى إخوانؾ، إلى جيرانؾ، إلى أصحابؾ، إلى مف يموذ بؾ، إلى أقربائؾ، إلى أوالدؾ، ما الذؼ يمنعؾ أال 
مَّاه هللا تقدـ شريطًا لدرس تأثرت بو إلى مف تحب، البد مف أف تحدث نفسؾ بالجياد ولو كاف جيادًا دعويًا وقد س

 جياد كبيرًا، فقاؿ هللا عز وجل: بو فابدؤوا ؟ لماذا ؟ قاؿ: ألف وجيو ال يتمعر إذا رأػ منكرًا.

وهللا أنا أعاني مف كثيريف، تجد أخ مستقصي ال ييمو أحد، الناس كميا ىالكة. أىكذا بيذه البساطة ؟ مف قاؿ 
مكيـ (، أؼ ىو الذؼ وصفيـ بأنيـ ىمكى وىـ ليسوا ىمؾ الناس فيو أىمكيـ، أشدىـ ىبلكًا، وفي رواية ) فيو أى

كذلؾ، أنا أييا اإلخوة أربأ بكـ أف يكوف انتماؤكـ ذاتيًا تنتمي مثبًل، تنتبو لنفسؾ، ييمؾ دخمؾ، أوالدؾ، بيتؾ فقط، 
 أما المؤمف في عنده ىمـو غيرية، يعيش لممسمميف، يسيـ بحل مشكمة مف مشكبلت المسمميف.

، جارنا، قاؿ لي: أنا عندؼ معمل وأقدـ كل سنة تقاويـ، وعدد كبير وماليا فائدة، فكل محل وهللا أخ مف إخواننا
فيو عدة تقاويـ، خطر ببالو يعمل مؤلف فيو كممات طيبة، مضيئة، واقعية، صادقة، مخمصة، مدعمو باألدلة، 

ى لو اآلف، فيو فكر يحل وبداًل مف التقويـ يطبع مؤلف ويوزعو بأعداد كبيرة مكاف ثمف التقويـ الذؼ ال معن
 مشكمة، فكر يقدـ شيء لمناس.

حينما تعيش لمناس، صدقوني أييا اإلخوة، تحل مشكبلتؾ الذاتية إكرامًا مف هللا عز وجل، وحينما يعيش الناس 
لؾ تتفجر مشكبلتؾ الداخمية، فإف عشت لمناس تولى هللا شؤونؾ، وهللا مف أربعيف عامًا ىذا الحديث متغمغٌل في 

 قي: أعما
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 )) مف شغمو ذكري عف مسألتي أعطيتو فوؽ ما أعطي السائميف ((

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف (

ال يوجد مؤمف يشغمو الناس، ىمـو الناس، بؤؤس الناس، ضبلؿ الناس، يشغل بإصبلحيـ، بخدمتيـ، بإشاعة 
، بإعطاء فقيرىـ، بنصرة الفضيمة فييـ، بيدايتيـ، بتعميميـ، بمساعدتيـ، بحل مشكبلتيـ بتمريض مريضيـ

مظموميـ، ال يوجد إنساف يتولى خدمة الخمق إال أعطاه هللا فوؽ ما يعطي السائميف، دوف أف تشعر، ألف هللا أكـر 
 األكرميف، وىؤالء كميـ عباده فإذ كنت أنت في خدمتيـ.

ؿ أف يمد ليـ يد المعونة، أف يقدـ أنا وهللا أييا اإلخوة حينما أرػ أخًا كريمًا ييتـ بإخوانو، ييتـ بمشكبلتيـ، يحاو 
ليـ حل لمشكبلتيـ، وهللا يكبر في عيني، وأنا وهللا أرػ إخوة آخريف ػ سامحيـ هللا ػ ليـ بيذا الجامع حوالي 
خمسة وعشريف سنة ما سمعت منو أنو قدـ شيء، وال سألني عف شيء، يحضر، يقوؿ لؾ: الدرس حمو، خير إف 

 شاء هللا، ال يقدـ شيء ؟!

ة كثيروف يقولوف لي: أنا كيربي، أؼ خدمة، أنا محاـ، وهللا طبيب جراح، قاؿ لي: أنا طبيب جراح َمف تحب وأخو 
أعمل لو عممية في الجامع، بعثنا لو اثنيف، ثبلثة، أربعة، القصة قديمة قبل صندوؽ العافية، فالطبيب قدـ، 

ـ، اإلنساف في عنده شيء   يقدمو.المحامي قدـ، صانع قدـ، صاحب حرفة قدَّ

فالنبي عميو الصبلة والسبلـ لما رأػ ما بيـ مف الفاقة تمعر وجيو، فدخل، ثـ خرج، فأمر ببلاًل فأذف وأقاـ 
 وصمى، ثـ خطب فقاؿ: 

ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثه ِمْنُيمَ  ـُ الهِذي َخَمَقُك َجاًَّل َكِِيرًا َوِنَساًء َواتهُقوا ا رِ ﴿َيا َأيَُّيا النهاُس اتهُقوا َربهُك
ـْ َرَِيبًا﴾ َ َكاَف َعَمْيُك ـَ ِإفه َّللاه  َّللاهَ الهِذي َتَساَءُلوَف ِبِو َواْْلَْرَحا

 ) سورة النساء( 

 

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1447 

 ثـ ختـ اآلية فقاؿ:

ـْ َرَِيبًا﴾ َ َكاَف َعَمْيُك  ﴿ِإفه َّللاه

 ) سورة النساء( 

 وتمى عمييـ آية ثانية:

َمْت ِلَغٍد َواتهُقوا َّللاهَ﴾﴿َيا َأيُّ  َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما ََده  َيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاه

 ) سورة الحشر(

 ثـ قاؿ: تصدؽ رجل مف ديناره، مف درىمو، مف ثوبو، مف صاع بره، مف صاع تمره حتى قاؿ: ولو بشق تمرة.

إحدػ مزارع دمشق، وكاف في ىذا الحفل نخبة مف أغنياء كنا مرة في حفل لجمع تبرعات لصندوؽ العافية، في  
البمد، ألقيت كممًة، وألقى أحد الدعاة كممة، والمفاجأة أنو ُجِمع في ىذا الحفل خمسيف مميوف لصندوؽ العافية، 
ـ ألفيف ليرة، أف أطفااًل صغارًا قدموا كل ما في حوزتي ـ، ولكف الذؼ لفت نظرؼ، أف عامبًل يعمل في المزرعة قدَّ
خمسمائة ليرة، سبعمائة ليرة، ثـ بمغني أنو في بعض الببلد اإلسبلمية أحدثوا وقفًا لؤلطفاؿ، الوقف نحف يبدو أننا 
نسيناه، فالوقف مف أعظـ أعماؿ البر، والوقف يمكف أف يحل مشكبلت المسمميف، وذكرت لكـ مف قبل فيما أعمـ 

ؽ، رأيت في بعض الببلد اإلسبلمية وقف لتشجيع أنني حضرت مؤتمر لموقف في دمشق فرأيت شيئًا ال يصد
األطفاؿ عمى المطالعة، تؤلف قصص راقية إسبلمية، يطبع منيا أعداد كبيرة، توزع عمى البيوت مجانًا ألنيا 

ق الطفل المطالعة، وقف لمقرض الحسف.  وقف، ثـ توزع ثانيًة وثالثًة، إلى أف يتعشَّ

يمنع أف ينشأ في دمشق مصرؼ لمقرض الحسف، واحد ميسور معو مبمغ فكر ىذا الذؼ ييتـ بأمر المسمميف ماذا  
ىو لو، أنا أضعو لخدمة الناس كإقراض ال كيبة، وبالطبع يكوف في موظفيف، خبراء لمتحقيق، ضمانات، 

ـ لكل إنساف بحاجة لقرض، ىذا كاف صندوؽ القرض الحسف.  وكاالت، كفاالت، يقدَّ

فيو مشكمة، والزوجة حردانة، والزوج مزعور واألوالد مشردوف، ىذا وقف  صندوؽ الوفاؽ الزوجي، كـ بيت بالشاـ
أيضًا، ىذا الوقف فيو عمماء ديف، فيو خبراء اجتماعييف، لو مقر في عندىـ سيارات، إذا كاف واحد يعاني بمشكمة 

ف، يتصموف مع زوجتو، أو ىي تخبر، فيأتي الخبراء، يأتي العمماء يوفِّقوف، يضعوف الحموؿ، يجمعوف الزوجي
 باألىل، يخففوف حدة البغضاء، ىذا وقف.
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وقف لمتوعية المرورية، وقف لمتوعية الصحية، وقف لطمبة القرآف، وقف لمشباب الفقراء ليتعمموا الكمبيوتر، ىذا 
وقف، وهللا سمعت شيئًا ال يصدؽ، ثـ شعرت أف الوقف يمكف أف يحل مشكبلت المجتمع بأكمميا، وقف لمزواج، 

و المسمموف لمزوجة الغاضبة، أحيانًا قد تجد زوج وحش، يفتح الباب في منتصف الميل ويركل زوجتو في وقف وقف
إلى الطريق، وال أحد ليا، في وقف تذىب فتناـ، وتأكل وتشرب، إلى يرضى عنيا زوجيا، طبعًا برعاية أشخاص 

 أمناء محترميف.

شيء، يذىب بقطعة مف ىذا اشيء إلى ىذا  في وقف لؤلواني المكسورة، صانع معممو قاٍس جدا، انكسر معو
الوقف فيأخذ قطعة جديدة، حمينا المشكمة، في وقف لمحيوانات المريضة مرجة الحشيش ىذه وقف إسبلمي، كل 
حيواف مريض يأكل ويشرب ويرتاح إلى أف يعافى، كانوا رحماء، كاف بقموب المؤمنيف رحمة كبيرة جدًا، وهللا ال 

تي قرأت عنيا، أنا مثَّمت البمد في المؤتمر، فألقيت كممة فيو، فاستعرضت ماذا يعني يحضرني أنواع األوقاؼ ال
 الوقف ؟ الوقف أؼ أنؾ ىذا الشيء حبست األصل وسبَّمت الثمرة، ريعو لممسمميف.

فالذؼ أتمناه في ىذا الدرس أف يمتحف أحدنا، وأنا معكـ، قمبو، أيرؽ لفقير ؟ أيرؽ لمريض ؟ أيرؽ لمحتاج ؟ أيرؽ 
ألرممة بائسة ؟ أيرؽ إلنساف عاطل عف العمل ؟ إف لـ َترحـ ُتْرحـ، إف أردتـ رحمتي فارحموا عبادؼ، وهللا سمعت 

 قصصًا ال تصدَّؽ، مف معاممة هللا هلالج لج لمف يرحـ عباده.

أحدث قصة قمتيا لكـ: أف سائق تكسي أوقفو شخص يبدو مريض قاؿ لو: آخر جادة بالجبل. قاؿ لو: حاضر 
، قاؿ لو: ما معي وال قرش. قاؿ لو: اطمع، تفضل. في رحـ في قمبو، وصل آلخر جادة، أربع خمسة أوالد تفضل

خرجوا مف البيت: بابا أحضرت لنا خبز، قاؿ ليـ: بابا وهللا استحيت مف السائق طالعني بببلش أقوؿ لو قف 
و، نزؿ لمبمد اثنيف مف السعودية: ألحضر الخبز. السائق انتبو نزؿ لحالو وأحضر خمسة ربطات وطمع، قدميـ ل

تروح عمى المطار ؟ حاضر، ما شارطوه، الطمب خمسمائة ليرة، أعطوه ألفيف وخمسمائة ليرة، في اثنيف بالمطار 
لفندؽ الشاـ، تنزؿ ؟ أنزؿ، أوصميـ، فأعطوه مائتي دوالر، اثني عشر ألف وخمسمائة ليرة أخذىـ بساعة ونصف 

ر جادة فمف، فمف شدة رحمتو اشترػ ليذا الفقير لحمة، وخضار، وحمويات وخبز بحسنة ىذا الذؼ أوصمو إلى آخ
 وطمع، وأعطاه ألفيف، قاؿ لو: األلفيف ال آخذىـ أما ىؤالء هللا يجزيؾ الخير. مف ال َيرحـ ال ُيرحـ.

ألف  أنا ذكرت ىذه القصة يـو الجمعة، أحد إخواننا سمعيا، رواىا لمف حولو، فأحد األغنياء قاؿ: لو مني
وخمسمائة كل شير. بحثنا عنو وجدناه، فقمنا لو: إذىب وخذ معاش كل شير، كميا بدأت مف رحمة إنساف بائس 
قاؿ لو آلخر جادة، وليس معي شيء. فو النبي يعممنا أنؾ إف لـ َترحـ ال ُترحـ، وارحموا مف في األرض يرحمكـ 

 مف في السماء.
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ي: أنا اشتغمت بالجمرؾ أربعيف سنة، و وهللا الذؼ ال إلو إال ىو ما أكمت وهللا قاؿ لي أخ ػ توفي رحمو هللا ػ قاؿ ل
ليرة حراـ. أنا أدىشت بالجمرؾ، وال ليرة، مرة جاءه رصاص مف الميربيف، قاؿ: أصبت باثني عشر رصاصة 
لو، بجذعي، أخذت إلى المشفى، كدت أموت، والموت بيني وبينو دقائق، وجد في المشفى خمسة ألتار دـ مناسبة 
أعطي ىذه األلتار، وأنا مضجع قبل العممية ناجيت هللا فقمت: يا رب إذا أنا أؤذؼ لؾ واحد مف عبادؾ بكل 
ذا ما أؤذؼ واحد طيبني، وعاش بعدىا خمسة عشر سنة، ومات بالتسعيف، قاؿ لي: وهللا ال أشكو  حياتي موتني وا 

أتحممو ػ ومعو حق ػ ىذا ال أرحمو، ىذا يجب أف  شيء، وقاؿ لي: ما آذيت إنساف بحياتي إال تيريب المخدرات ال
 نبطش بو.

 فالنبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: 

َمْت ِلَغٍد َواتهُقوا َّللاهَ﴾ َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما ََده  ﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاه

 ) سورة الحشر( 

ػ دينار، خمسمائة ليرة ػ تصدؽ رجل مف درىمو ػ مائة ليرة ػ مف اآلف عقد تسييبلت، قاؿ: تصدؽ رجل مف ديناره 
 ثوبو، مف صاع بره، مف صاع تمره، حتى قاؿ: ولو بشق تمرة.

أنا قبل شير تقريبًا أو قبل سنة، دعاني أخ مف طبلب العمـ األفارقة لبيتو، بيتو بعيد كثيرًا بطرؼ المدينة، 
في سجادة عمى الببلط، وبرد شديد، قمت: كـ واحد منا عنده عمى وبالشتاء القارس وليس عنده سجادة، تصور ما 

السقيفة بساط عتيق، سجادة ميرية، كـ واحد عنده مدفأة عتيقة، براد ال يريده، ىذه الحاجات التي ىي تشكل عبأ 
 عمى بعض البيوت ليس ليا محل وال تباع وال تشترػ وحاجزة مكاف، وهللا في عدد مف اإلخوة أحضروا كـ بساط
وسجادة عتيقة، ال ييـ طالب عمـ، قاعد لو سنتيف ثبلثة، عندؾ مدفأة عتيقة، عندؾ براد عتيق، عندؾ سجادة، 
بساط، فرشة، ديواف ال تريده أنت ال يعجبؾ، وىذا لواحد ال يوجد عنده بالغرفة عمى الببلط فرشة إسفنج، الديواف 

يق منو وليس بحاجة لو، نحف ممكف نعطيو لطبلب مريح جدًا، قمت وهللا طريقة لطيفة، الذؼ عنده أثاث متضا
العمـ األفارقة، واألتراؾ، والذيف يأتوف مف الببلد البعيدة، وىـ فقراء جدًا، وىؤالء يدرسوف ىنا ليعودوا إلى ببلدىـ 

 دعاة إلى هللا عز وجل.

صاع تمره حتى  فالنبي أعطى تسييبلت قاؿ: ))تصدؽ رجل مف ديناره، مف درىمو، مف ثوبو، مف صاع بره، مف
قاؿ ولو بشق تمرة((. قاؿ: فجاء رجل مف األنصار بصرة كادت كفو تعجز عنيا، بل قد عجزت ػ أؼ كادت تقع 

 مف يده ػ قاؿ: ثـ تتابع الناس حتى رأيت كوميف مف طعاـ وثياب.
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وهللا ألقيت أنا مرة دعيت إلى ميتـ في رمضاف، تمنوا أف ألقي كممة لعمي أحمس الناس، وىذا منذ سبع سنوات، 
ف شاء هللا تكوف مخمصة، تبرعوا الحاضريف بستة مبلييف تقريبًا، وكل سنة تصير، ستة، خمسة، سبعة،  كممة وا 
في سنة كاف الترتيب ال يكوف في تبرُّع عمني كل واحد حسب طاقتو، فجمع مميوف، أو يمكف ثمانمائة ألف، ىذا 

جاره بالمحل قاؿ: أنا مائة ألف، وىو أغنى منو  قاؿ يكفي خمسة عشر ألف، وىذا يكفي خمسة، ما عندما
 فاستحى قاؿ لو: أنا مائة وخمسيف، ماذا قاؿ هللا؟ قاؿ: 

ََاِت َفِنِعمها ِىَي﴾ َد  ﴿ِإْف ُتْبُدوا الصه

 " (271) سورة البقرة: مف آية " 

صندوؽ العافية  في بعض المواطف يجب أف تذكر، ال كبرًا وال فخرًا، ولكف كي تشجع الناس، فمرَّة ىذه وقت
خمسيف مميوف التبرع، وببعض المياتـ ستة مبلييف برمضاف، عندما صار اقتراع مف دوف إعبلف ثمانمائة ألف، 
مف ستة مبلييف إلى ثمانمائة ألف، فيذا األنصارؼ جاء بصرة ػ حتمًا فييا ليرات ذىبية، دنانير، وثقيمة جدًا ػ 

ف والصحابة الكراـ، قاؿ حتى رأيت كوميف مف طعاـ وثياب، تعجز كفو عنيا، بل قد عجزت، وتيافت المؤمنو 
 حتى رأيت وجو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يتيمل كأنو مذىبة. كأنو مف ذىب، صار وجيو مثل الشمس مف فرحو.

كل والحقيقة يا إخواف األنبياء قمـ البشر، مشكبلت الناس مشكبلتيـ، أفراح الناس أفراحيـ، آالـ الناس آالميـ، و 
إنساف تصدَّػ لمدعوة إلى هللا يجب أف يشعر بما يشعر بو اآلخروف، أف يرحميـ، أف يتعاطف معيـ، أف يضع 
 يده عمى جراحيـ، فالنبي أصبح وجيو كاإلبريز، كالذىب الخالص مف شدة الفرح فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

ه مف غير أف ينقص مف أجورىـ ))مف سف في اإلسالـ سنة حسنة فمو أجرىا وأجر مف عمل بيا مف بعد
 شيء((

أنا مضطر أف أوضح لكـ أف ىذا الحديث ال كما يتوىمو بعض الناس، أنا سأحدث شيء باإلسبلـ، كل محدثٍة 
بدعة، وكل بدعٍة ضبللة، وكل ضبللٍة في النار، البدعة في الديف مرفوضة، البدعة في العقيدة مرفوضة، البدعة 

في العبادات مرفوضة، إنؾ تجترغ عمى هللا، تدخل عمى الديف ما ليس منو، إنؾ في المعامبلت مرفوضة، البدعة 
ف حذفت مف الديف شيئًا تتيمو بالزيادة، إنؾ مبتدع.  تتيمو بالنقص، وا 
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الذؼ قصده النبي عميو الصبلة والسبلـ: ))َمف سف في اإلسبلـ سنة حسنة(( في حياتنا الدنيوية، اآلف مثبًل 
ما كاف عمى عيد النبي ىذا سنة حسنة، إحداث صندوؽ العافية ما كاف عمى عيد النبي، إحداث صندوؽ لمزواج 

تييئة الراحة في المساجد ما كاف عمى عيد النبي، كاف األرض بحص، اآلف في سجاد، وموضوع تحت السجاد 
اء بارد، وفي ماء لبَّاد، سماكتو خمسة مميمتر تقريبًا لصد الرطوبة، وفي تدفئة، وفي تبريد، وفي تكييف، وفي م

 ساخف، ىذا كمو ما كاف عمى عيد النبي، وفي تسجيل، ىذا معنى:

 )) مف سف في اإلسالـ سنة حسنة ((

أما تتوىـ البدعة في الديف، سنة حسنة في الديف، ال يوجد سنة حسنة في الديف، أنت معنى ذلؾ تضيف عمى 
 الديف شيء،

 أف ينقص مف أجورىـ شيء(()) فمو أجرىا وأجر مف عمل بيا مف بعده مف غير 

لكف قد تسمع أنت إلى كممة ) تجديد في الديف (، التجديد الديف ال يقبل إال بحالٍة دقيقة ونادرة، أؼ أف تنزع مف 
الديف ما َعِمَق بو مما ليس منو، بالضبط، وال أزيد حركة، أف تنزع عف الديف ما عمق بو مما ليس منو، أوؿ 

، وىل ىناؾ الخمسيف تبعو، وثبلثة سنوات زوجتو البسة أسود، قد يكوف أخوىا خميس لو في القبر، واألربعيف
مات، ثبلثة سنيف البسة أسود، وكل أربع في أخذاف خاطر، ىذه كمو ليس مف الديف، ىذه كميا عادات وتقاليد ال 

غي أف نحاربو، أصل ليا في الديف، وفي مف ىذا القبيل آالؼ العادات التي ال أصل ليا في الديف، ىذا كمو ينب
تجد أىل الميت، مفجوع، عمى قمبو، يجب أف نحضر أكل مف السوؽ، لمذيف وقفوا طمعوا بالجنازة ماذا قاؿ النبي 

 ؟ قاؿ: 

 ))اصنعوا ْلىل جعفر طعاـ فإنو َد جاءىـ ما يشغميـ((

 ) مف سنف الترمذؼ: عف " عبد هللا بف جعفر " (

ؼ أكل، وأطعـ الناس، ىذا منيي عنو فالمؤمف تسعو السنة، وال ال، فوؽ ىمو، وفوؽ نكبتو، وفوؽ مصابو اشتر 
 تستيوه البدعة.
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 قاؿ: 

)) ومف سف في اإلسالـ سنة سيئة كاف عميو وزرىا ووزر مف عمل بيا مف غير أف ينقص مف أوزراىـ 
 شيء((

يـ نأكل سفرة واحدة، فقد يقوؿ: يا بني نحف ربينا صفرتيف ال يوجد عندنا بالبيت، يأتي كل أخواتي البنات وأزواج
ىكذا أمي تريد، وىكذا أبي يقوؿ لي. ىل أبوؾ مَشرِّع ؟ ىذا الصير رأػ كل أخوات زوجتو، فتجده يتندـ ويقوؿ: 
وهللا ىذه أحسف مف ىذه، هللا عمى قمبي لو، أخذت ىذه. فيذا يحدث، تجده يوازف: لماذا لـ يأخذ ىذه ؟ لـ 

الوسطى. ىذا كمو يحدث بسبب ىذه العزيمة المشتركة.. " الحمو  يرونييا لي، ضحكوا عمي غشوني، تخمصوا مف
 الموت ".. فألف عادة ليس ليا أصل بالديف ألف عادة غمط بالديف. 

)) ومف سف في اإلسالـ سنة سيئة كاف عميو وزرىا ووزر مف عمل بيا مف غير أف ينقص مف أوزراىـ 
 شيء((

عد عف الشرع، ما نشأ عميو بعض المسمميف مف أشياء ال ترضي هللا ىذا االختبلط، ىذه العادات والتقاليد التي تبت
عز وجل، كثير في بالببلد اإلسبلمية أشياء محرَّمة يفعمونيا، كنت مرة بقرية في أواسط سوريا، يعيشوف عمى بيع 
الجوع،  الَسَمـ، بيع السمـ شرعي، ولكف تطبيقو غير شرعي يأتي بدوؼ مف البادية عنده قطيع غنـ يكاد يموت مف

يبيع الصوؼ عمى ظير الغنـ بعشر ثمنيا، ليعطوه ثمف عمف، فبيع السمـ موجود وصحيح ولكنو ليس بسعر ال 
يصدؽ، فرضًا كيمو الصوؼ بخمسيف، يشتريو منو بخمس ليرات، فيذا كاف ممكف يحصل ثورة كبيرة عمى الربيع، 

 ف: ىكذا ببلدنا كميا.يجد نفسو كل شيء عنده أحضر بو عمف لمغنـ بفترة بسيطة، ويقولو 

بحمب ػ ىكذا سمعت ػ أف واحد يدفع مبمغ لشخص ويجمس ببيت مف دوف مقابل، يعطيو مميونيف، يقعد بالبيت  
، وىنا بالشاـ كذلؾ  ببل أجرة، عندما يطمب مبمغو يسترد مبمغو يسمـ البيت، ىذا قرض جرَّ نفعًا، وىذا محـر

ولو، ال يحب الحسابات، يعطيني عمى المائة ألف بالشير ألفيف، يقولوف: ىذا تاجر آدمي كثير، ما شاء هللا ح
ىكذا أريح لي يا أستاذ، أما ىذا ربا ما في حسابات بالمرة، يعطي عمى مائة ألف ألفيف بالشير ىكذا أريح، فمائة 

ف كاف ببيع التقسيط.  ، ببمدنا وبالشماؿ وبالوسط، إف كاف ببيع السمـ، وا   طريقة لكسب الماؿ المحـر
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ا مف غير أف ينقص مف أوزراىـ ) ومف سف في اإلسالـ سنة سيئة كاف عميو وزرىا ووزر مف عمل بي)
 ((شيء

 ) رواه مسمـ (

ىذا الحديث أييا اإلخوة أحد أحاديث كتاب الترغيب والترىيب، فأرجو هللا سبحانو وتعالى أف ينفعنا بو، أنا ال 
 أعتقد، حديث شريف، سنة النبي، كتاب مف الصحاح، أعتقد أف ىناؾ بيت مسمـ وال يوجد بو كتاب حديث، ال

رياض الصالحيف، الترغيب والترىيب، ىذه كتب ميمة جدًا، فاإلنساف يقرأ سنة النبي، وباألحاديث اعتمد عمى 
الصحيح، حتى في الترغيب والترىيب ىناؾ كتاب أعجبني اسمو إتحاؼ المسمـ لما في الترغيب والترىيب مف 

ـ، فاألحاديث الصحيح مائة بالمائة أخذت مف الترغيب والترىيب فجعمت في كتاٍب صغير، صحيح البخارؼ ومسم
وكل حديث ركف مف أركاف اإلسبلـ، فأرجو هللا سبحانو وتعالى أف يأخذ بيدنا جميعًا، إلى معرفة سنة النبي 

 وتطبيقيا، ألنؾ إذا قمت: أنا أحب هللا. يقوؿ هللا لؾ:

ـْ ُتِحبُّ  ﴾﴿َُْل ِإْف ُكْنُت ـْ ـْ ُذُنوَبُك ُ َوَيْغِفْر َلُك ـُ َّللاه َ َفاتهِبُعوِني ُيْحِبْبُك  وَف َّللاه

 " ( 31) سورة آؿ عمراف: مف آية " 

 عبلمة حبؾ  اتباع سنة النبي، وكيف تتبعيا إف لـ تعرفيا ؟ معرفتيا أواًل، واتباعيا ثانيًا.

 الصادؽ الوعد األميف.الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم 

الميـ أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تينا، آثرنا وال تؤثر عمينا، أرضنا وارض عنا، وصمى هللا عمى سيدنا دمحم النبي 
 األمي وعمى آلو وصحبو وسمـ.

 والحمد  رب العالميف 
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 والسنة الكتاب اتباع( :  027 - 089) الدرس

 21-01-2001لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -رقة أحاديث متف -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
دنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وز 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

أييا اإلخوة مرًة ثانية نعيش مع بعض األحاديث الشريفة المتعمقة في اتباع الكتاب والسنة، سبب اختيارؼ ليذه 
األحاديث، أنني ألتقي مع أناٍس كثيريف يقوؿ بعضيـ: ىكذا عمَّمنا والدنا. يقوؿ بعضيـ اآلخر: ىكذا قاؿ الشيخ 
الفبلني. مف والده إلى شيٍخ معّيف، إلى كتاٍب، إلى مقالٍة، إلى مجمٍة، إلى ندوة في الفضائيات، يتمقى توجيياٍت 

يء الخطير أف ىذا الِعمـ ديف، فأغمى شيء في حياتؾ مف مصادر شتى، وال يتأكَّد مف صحة ىذا النقل، الش
ف استقيت دينؾ مف مصادر غير موثوقة، فعشت في أوىاـ،  دينؾ، ألنؾ إف صح دينؾ سممت وسعدت، وا 

 وانطمقت إلى تصرُّفات بعيدة عف الديف، ىمكت وأىمكت.

لوا عمى هللا ما ال يعمموف ". ما أروع قوؿ اإلماـ الغزالي: " ألف يرتكب بعض الناس الكبائر أىوف مف أف يقو 
قضية بيت يتغير، حرفة تتبدؿ، مركبة تبيعيا، أما دينؾ إنو لحمؾ ودمؾ، يجب أف تأخذ عف الذيف استقاموا في 

 عقيدتيـ، واستقاموا في سموكيـ، واستقاموا في عبلقاتيـ، وال تأخذ عف الذيف مالوا.

صف بمنيج، وهللا عدٌد كبيٌر جدًا مف المسمميف قد ىذه الحقيقة يجب أف تتحصف بمنيج، دقيق كبلمي: أف تتح
يزيد عف معظميـ ما عندىـ منيج، مرة يقوؿ لؾ: الشيخ الفبلني بالفضائية الفبلنية أفتى بالربا، فيل أنت أفيـ مف 
الشيخ ؟ مرة يقوؿ لؾ: سمعت خطبة، مرة يقوؿ لؾ: قرأت كتاب، في كتب فييا ضبلالت، في كتب عناوينيا 

مضمونيا خطيٌر جدًا، كمف يقوؿ في كتابو: أف الفتاة يمكف اف يراىا والدىا كما خمقيا هللا، وال شيء برَّاقة لكف 
 عمييا، ألنو والدىا، وقد غطَّاىا ببعض التفسيرات المضحكة لآليات الكريمة.
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عندىـ أنا حينما كنت في بعض الببلد، شيء ال يصدؽ أف مثل ىذه الكتاب رائجة ىناؾ، وىي عندىـ ديف، وىي 
صحيحة، فمع فوضى المعمومات، ومع تعدد المصادر، ومع انحراؼ بعض مف يتصدَّوف لمدعوة إلى هللا، ومع 
كثرة النفاؽ، ومع إرضاء أىل الدنيا، ومع الخوؼ مف األقوياء، نسمع مف يوـٍ إلى آخر أشياء ما أنزؿ هللا بيا مف 

 سمطاف. 

الذؼ يعصمنا مف ىذه االنحرافات ؟ وما الذؼ يبقينا عمى فمذلؾ، ما الذؼ يعصمنا مف ىذه الضبلالت ؟ وما 
الطريق الصحيح ؟ أف يكوف عندنا منيج، نظاـ، مبادغ ثابتة، أوضح مثل: لو أعطيناؾ ألف ثوب قماش، وعمى 
كل ثوٍب طولو، يا ترػ ىذه األطواؿ المكتوبة عمى ىذه األثواب صحيحة ؟ لعل في غش، لعل في مبالغة، لعل 

 واقعية، ما الذؼ يحل ىذه المشكمة ؟ أف يكوف معؾ متر. في كذب، لعميا

أنا أتمنى وهللا أييا اإلخوة أف معرفة منيج التمقي أخطر مف التمقي نفسو، ذلؾ أف الميزاف إذا صَح صح الوزف، 
ذا اختل الميزاف اختل الوزف، ولي مقولٌة شييرة: " أف الخطأ في الميزاف ال يصحح، بينما الخطأ في الوزف ال  وا 

 يتكرر، فأىوف ألف مرة أف تخطئ في وزنٍة واحدة مف أف يكوف ميزانؾ مختبًل ". 

درس اليـو عمى الميزاف، اقرأ كتب، اقرأ صحف، تسمع أخبار، تسمع أقواؿ َمف يعمل في حقل الدعوة، تسمع 
المقوالت، ماذا  أقواؿ منقولة عنيـ وقد يكونوف بريئيف مف قوليا، أنت أماـ ىذه الفوضى وأماـ ىذا الُركاـ مف

ينبغي أف تفعل ؟ فمو أدخمناؾ عمى غرفٍة فييا مائة ألف قطعٍة صفراء برَّاقة، وقمنا لؾ: ىذه الِقَطع بعضيا مف 
( وبعضيا نحاٌس مطمٌي 11( وبعضيا )16( وبعضيا عيار )18الذىب الخالص، وبعضيا مف ذىب عياره أقل )

س مطمٌي بموف معدٍف نفيس، ولؾ أف تبقى في ىذه الغرفة بالذىب، وبعضيا نحاٌس مممَّع، وبعضيا معدٌف خسي
ساعة، وأف تأخذ مائة قطعة، َمف ىو البطل ؟ الذؼ يأتي بمقياس يكشف مستوػ الذىب في ىذه القطع، فيأخذ 
مائة قطعٍة مف الذىب الخالص، مف ىو األحمق ؟ الذؼ يدخل ىذه الغرفة ببل مقياس، فيأخذ أخذًا عشوائيًا، وقد 

 مف القطع الخسيسة ال النفيسة.يكوف حظو 

فسبحاف هللا مع تطور الحياة، ومع كثرة التآليف، ومع تعدد المشارب، ومع اختبلؼ المسمميف، ومع افتراقيـ إلى 
ممٍل ونحٍل، وطوائف واتجاىاٍت، ومصالح، ومع َمف يتاجر بالديف، ومع مف يبتِغ الديف بالدنيا تجد ركامًا مف 

 عضيا غير صحيح.المعمومات، بعضيا صحيح وب
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فمثبًل: أؼ كتاب تفتحو تقرأ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ىل تعتقد أنو حديث رسوؿ هللا ؟ ال، ستمائة ألف حديٍث موضوع، 
 أعداد مذىمة مثل: 

))كل الناس ىمكى إَّل العالموف، والعالموف ىمكى إَّل العامموف، والعامموف ىمكى إَّل المخمصوف، والمخمصوف 
 خطٍر عظيـ(( عمى

ف  ف كنت عالـ فأنت ىالؾ، وا  ىذا حديٌث موضوٌع ال أصل لو، ىدفو التيئيس، إف كنت مف الناس فأنت ىالؾ، وا 
ف كنت مخمصًا فأنت ىالؾ.   كنت عامبًل بعممؾ فأنت ىالؾ، وا 

 ))ما وسعني أرضي وَّل سمائي ولكف وسعني َمب عبدي المؤمف((

 ـ فيو زندقة، طبعًا األحاديث التي تروػ وال أصل ليا كثيرة جدًا.يعقل أف قمب المؤمف يسع هللا ؟ ىذا كبل

فبلبد مف منيج تمقي، البد مف مقياس، إف كنت ناقبًل فالصحة، متبعًا فالدليل، ىذا منيج، إف أردت أف تنقل 
 فتحرَّػ الصحة في النقل، إف أردت أف تبتدع فعميؾ أف تأتي بالدليل القياسي.

* * * * * 

بيعة قاؿ: رأيت عمر بف الخطاب رضي هللا عنو يقبِّل الحجر األسود، ويقوؿ: " إني ألعمـ أنؾ عف عابس بف ر 
حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أني رأيت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقبمؾ ما قبَّمتؾ ". ما معنى ىذا الكبلـ؟ معنى ىذا الكبلـ 

و ال ينطق عف اليوػ، وال يفعل فعبًل غير صحيح، وقد أمرنا أنو في حياة المسمـ رجٌل واحد كبلمو ىو الدليل، ألن
قراره فقاؿ:   هللا أف نأخذ منو أقوالو وأفعالو وا 

ـْ َعْنُو َفاْنَتُيوا﴾ ُسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك ـُ الره  ﴿َوَما َآَتاُك

 " ( 7) سورة الحشر: مف آية " 

لؾ أف تعرؼ الحكمة ال مانع، لكف مف الخطأ الفاحش أف أنت أماـ ىذا الحديث ينبغي أف تقمِّد النبي، إف أتيح 
تعمِّق تطبيق ىذه السنة عمى فيمؾ لمحكمة، نبٌي كريـ، والدليل: أنؾ مع إنساف ليس رسواًل وليس نبيًا لكف طبيب 
متفوؽ، يعطيؾ التعميمات وال تفكر في مناقشة كبلمو، ىذا طبيب، ىكذا قاؿ لي، غير معقوؿ يغمط، أنت مع 

 تناقشو، فكيف تتيح لنفسؾ أف تناقش رسوؿ هللا ؟ وىذا معنى قولو تعالى: طبيب ال
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ُموا َبْيَف َيَدِي َّللاهِ َوَرُسوِلِو﴾  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ََّل ُتَقدِّ

 " ( 1) سورة الحجرات: مف آية " 

ـ حموؿ لـ ترد في الكت اب والسنة، أيعقل أف ينسى هللا عزَّ ال تقدـ اقتراحات بخبلؼ ما في الكتاب والسنة، ال تقدِّ
وجل ؟ البداء مف صفات المخموقيف، لكف ليس مف صفات الخالق، ما البداء ؟ يعني بدا لؾ شيء لـ يكف باديًا 
لت القرار، ألغيت قرار، طوَّرت قرار، ألف البداء مف صفات المخموقيف لكنو ال يعقل أف  مف قبل، فعدلت رأيؾ، عدَّ

ق، كأف يقوؿ: أف هللا غاب عنو شيء، ثـ بدا لو إذًا ىذا التشريع ال يناسب ىذا العصر، يكوف مف صفات الخال
 ال..

ـَ ِدينًا﴾ ْساَل ـُ اإلِْ ـْ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك  ﴿اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك

 " ( 3) سورة المائدة: مف آية " 

التمقي ػ أنا مخموؽ مف خالٌق عظيـ، كل ىذا الكوف يشيد بعظمتو، وعممو، وخبرتو، فأنا أوؿ شيء بالمنيج ػ منيج 
ورحمتو، وقدرتو، وحكمتو، وىذا الكتاب كتابو، وىذا اإلنساف نبيُّو، وأقوالو أقواؿ نبٍي معصوـٍ مؤيٍَّد بالوحي، معو 

لى النبي في سنتو القولية أو معجزات، فأوؿ شيء بمنيج التمقي: أنني البد مف أف أستسمـ إلى هللا في قرآنو ، وا 
ـٍ ينقل لي ما في القرآف وما في السنة، أنا ال أتبع رأيو بل أتبع نقمو فقط، ىذا المنيج،  العممية، أو إلى قوؿ عال
لكف أنت حينما تنساؽ إلى طاعة هللا، يتفضل هللا عميؾ فيمنحؾ حكمة ىذا األمر، تكوف قد جمعت بيف 

تبة العبادة الخالصة، وبيف مرتبة العمـ، فكل إنساف طبق ما عمـ، أورثو هللا عمـ ما لـ الُحْسَنَييف، جمعت بيف مر 
 يعمـ، منحو الحكمة.

فمذلؾ يقوؿ سيدنا عمر: " وهللِا إني ألعمـ أنؾ حجٌر ال تضر وال تنفع، ولوال أني رأيت رسوؿ هللا يقبمؾ ما قبمتؾ  
 أمر، أنت كمؤمف.. ". فمف الممكف تفيـ حكمة ألف أمر ويغيب عنؾ حكمة 

ـُ اْلِخَيَرُة ِمْف َأْمِرىِ  ُ َوَرُسوُلُو َأْمرًا َأْف َيُكوَف َلُي ﴾﴿َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍف َوََّل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َََضى َّللاه  ـْ

 " ( 36) سورة األحزاب: مف آية " 
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حتى تناقشو، أنت عبد مأمور،  أنا ما لي خيار، وعمَّة أؼ أمٍر أنو أمر، ىذا منيج، أنت ما لؾ ند  عزَّ وجل
فإذا ثبت عندؾ أف ىذا كبلـ هللا، وأف تأويمو ىكذا، أو أف ىذا كبلـ رسوؿ هللا، وأف تأويمو ىكذا، ال يمكف أف تفكِّر 
بوضع األمر عمى بساط البحث، أما أف يتفضل هللا عميؾ فيكشف لؾ حكمة ىذا األمر، ىذه منحٌة إليية يعطيؾ 

 نؾ مطبٌق لؤلمر في كل األحواؿ.إياىا أو ال يعطيؾ، لك

: التجديد في الديف، التجديد في الفقو، تطوير الديف، قولبة الديف وفق العصر  طبعًا ىذا ينقمنا إلى ما يقاؿ اليـو
الحاضر، أف نحدث أشياء لـ تكف مف قبل، لعمي ذكرت بعض ىذا في الدرس الماضي، لكف مف خطورتو أوسع 

 ىذا في ىذا الدرس.

قبل التطوير، وال التجديد، وال التغيير، وال التحسيف، وال الزيادة، وال الحذؼ، ألنو مف عند هللا، وهللا الديف ال ي
مطمق في كمالو، هللا عزَّ وجل ال يغيب عنو شيء، وال تخفى عنو خافية، وخبرتو قديمٌة قدـ وجوده. ذات مرة 

ـ خدمة ىذه ا لزيارة، أردت أف ألفت نظره إلى هللا عزَّ وجل، زرت معمل سيارات لكنو ضخـ جدًا، فيذا الذؼ قدَّ
قمت لو: ىل تذكر مركبة مف عاـ ألف وتسعمائة وعشرة ؟ لعمو ذكر بعض ىذه المركبات، بسيطة جدًا، اإلضاءة 
في فانوس عمى الذيل، والتشغيل بحركة مف خارج المركبة، والبوؽ ىوائي، والمحرِّؾ حركة واحدة، والعجبلت 

مركبة بسيطة جدًا، لو وازناىا مع مركبة حديثة جدًا، وهللا رأيت مركبة فييا خارطة مربوطة صب ما فييـ ىواء، 
بالقمر الصناعي، أنت اكتب ىدفؾ كل الطرقات تظير عمى الشاشة، الحدائق، األبنية، الجسور، الطرقات، فروع 

رنامج ناطق، تمشي عمى طريق، الطرقات كميا عمى الشاشة، والمركبة ُرِمَز ليا بمثمث، والخارطة تسير، وىذا ب
فتسمع مف يقوؿ لؾ: بعد خمسة مايل ىناؾ انعطاؼ نحو اليسار، تسير فيو كذا كيمو متر أو كذا ميل، يعني 

 ناطق مشاىد.

أقسـ لي با أحد اإلخوة الكراـ أنو خرج مف بيتو في مدينة، واتجو إلى مدينة فييا مؤتمر إسبلمي، والمسافة 
متر، ما اضطر يسأؿ إنساف، فمركبة كيذه المركبة فييا ثبلثمائة أو أربعمائة إجراء أمني حوالي أربعمائة كيمو 

يقي الراكب العطب مثبًل، فييا ما ال يوصف، ىل توازف ىذه المركبة الحديثة مع مركبة قديمة ؟! فالمقعد تضعو 
زر يعود إلى البرنامج الذؼ  بشكل ترتاح بو، محفوظ في الذاكرة، لو جاء ابنؾ وغيَّر ىذا المقعد، أنت بكبسة

برمجتو عميو. ممكف وأنت في المركبة أف تشاىد كل شيء، أف تتصل بأؼ إنساف، مثبًل مف أجل أف تكوف 
متناسبة مع الجو المريح ىناؾ حركة تبدؿ اليواء في ثواني، ويأتي ىواء بارد في الصيف، وفي الشتاء ىواء 

 كبة الحديثة جدًا تتطور عف مركبٍة بدائيٍة جدًا ؟ ساخف، فما الذؼ حصل ؟ ما الذؼ جعل ىذه المر 
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ىو أف خبرة اإلنساف حادثة، يعني تزيد، أما خبرة هللا قديمة، ىل سمعت أنو في إنساف موديل تسعة وسبعيف ؟ 
ظير تعديل عمى حركاتو، ارتفعت عتبة الرؤية عنده، كانت رؤيتو سوداء فأصبحت ممونة مثبًل ؟ ىذه ليست واردة 

 ف خبرة هللا قديمة قدـ وجوده، فاإلنساف كامل كماؿ مطمق.أبدًا أل

بالمناسبة أنا ال أرضى أف تقوؿ: زائدة دودية، ولكف ذائدة، أؼ مدافعة، ما يسميو األطباء الزائدة الدودية ىي في 
يكوف الحقيقة مدافعة، خط دفاع، ذائدة، بالذاؿ، دودية. فحينما تعمـ أف هللا كامل وكمالو مطمق ال يمكف أف 

 تشريعو يحتاج إلى تعديل، والدليل يقوؿ هللا عزَّ وجل: 

ـْ﴾ ُسوَؿ َوُأوِلي اْْلَْمِر ِمْنُك َ َوَأِطيُعوا الره  ﴿َأِطيُعوا َّللاه

 واضحة. قاؿ:

ـْ ِفي َشْيٍء﴾  ﴿َفِإْف َتَناَزْعُت

 تنازعتـ أنتـ وأمراؤكـ، أو أنتـ وعمماؤكـ في شيء.. 

وُه ِإَلى َّللاهِ َوالره   ُسوِؿ﴾﴿َفُردُّ

 " ( 59) سورة النساء: مف آية " 

هللا عزَّ وجل أحالنا إلى الكتاب والسنة، وىذا كبلـٌ إلى يـو القيامة، أفيعقل أف تنشأ مشكمٌة تشريعية ونختمف 
 حياليا، ثـ نرجع إلى الكتاب والسنة فبل نجد شيئًا ؟ أيعقل أف نحاؿ عمى معدـو ؟!! مستحيل. 

ا أذكر: أنني حضرت مؤتمرًا لمفقو في دمشق، قبل أشير تقريبًا، خرجت بانطباع قمت لكـ في درٍس سابق فيم
دقيق جدًا ىو أف العمة ليست في اإلسبلـ ولكنيا في المسمميف، يعني ما مف حاجٍة إلى تشريٍع إال وفي التشريع 

ديننا فيو كل اإلسبلمي ما يغطي ىذه الحاجة، ولكف إذا رفضنا الديف نحف في األصل ىذا موضوع آخر، أما 
 التشريعات المبلئمة لكل عصر.

* * * * * 
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 الحديث اآلخر: 

 عف عائشة رضي هللا عنيا قالت: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) مف أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فيو رد((

مطمق وانتيى األمر، ما  أخطر شيء عقائدنا وعباداتنا، ىذه منتيية، ىذه مقطوٌع بيا، ىذه توقيفيَّة، نزلت بكماؿٍ 
 عمينا إال االتباع، لذلؾ أعمى الخمفاء قاطبًة ػ سيدنا الصديق ػ قاؿ: 

 ))إنما أنا متب َ ولست بمبتدع((

 إنؾ تتبع الذات الكاممة، تتبع الكماؿ المطمق، تتبع الحكمة المطمقة، تتبع العدؿ المطمق، لذلؾ:

 ))مف أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فيو رد ((

 البطولة أف تنزع عف الديف ما ليس منو. بل

 وفي حديث دقيق يقوؿ: 

 ))إذا لـ تستح فاصن َ ما تشاء ((

 ) مف الجامع الصغير: عف " حذيفة " (

ما معنى ىذا الحديث ؟ قد يفيمو الناس فيمًا آخر، معنى ىذا الحديث أنو: إف كاف فعمؾ مطابقًا لمشرع، وقد 
ما تشاء، إف كاف فعمؾ مطابقًا لمشرع، أنا أقسـ لكـ با أف ىناؾ نساء  أنكره الناس، فبل تعبأ بيـ، فاصنع

 مسممات يقمف ألزواجيف: ازِف وال تتزوج عمي. الشيء المسموح ترفضو، والشيء المحـر ترضاه.

 فمذلؾ: 

 ))إذا لـ تستح فاصن َ ما تشاء ((
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وأجدادىـ إنكارًا ليذا الشيء، فبل تعبأ إذا كاف فعمؾ صحيحًا وفق الكتاب والسنة، وقد ورث الناس مف آبائيـ 
 بكبلـ الناس، وعميؾ بطاعة هللا.

بالمناسبة، ىذا الذؼ يحفل بكبلـ الناس إلى درجة غير معقولة، البد مف أف تحفل بكبلـ الناس، ولكف إلى درجة 
الصحيح،  غير معقولة فيذا مرض، ألنو َمف عرؼ نفسو ما ضرتو مقالة الناس بو واألمور ال تستقر إال عمى

 وهللا عزَّ وجل ىو الحق ومتكفٌل أف يظير الحق. 

مف بعض منيج التمقي: أنت إنساف لؾ خالق، وليذا الخالق كتاب، وقد أرسل نبيًا، وليذا النبي أحاديث، فكل 
سموٍؾ، أو فعٍل ال ينطبق عمى الكتاب والسنة ينبغي أف ترفضو، وكل سموٍؾ ينسجـ مع الكتاب والسنة، ولو كاف 

يجنًا، ينبغي أف تفعمو وال تعبأ بقوؿ أحد، ىذا منيج التمقي، أنت معؾ تعميمات الصانع فقط، أطبق ىذا وال مست
أعبأ بأحد، لكف إذا أمكنؾ أف توضح، وأف تبيف، وأف تقرب، وأف تسدد ىذا أفضل، لكنو لو صار ىناؾ تصادـ، 

 فبل طاعة لمخموٍؽ في معصية الخالق.

: زوجي يجبرني عمى أف أذىب معو إلى البحر، وأف أسبح بثياب البحر مع قالت لي مرة أخت عمى الياتف
ال طمقني، قمت ليا: ال طاعة لمخموٍؽ في معصية الخالق. فرعوف بكل جبروتو لـ يستطع أف يحمل  أصدقائو، وا 

 امرأتو عمى عبادتو، قالت: 

ِني ِمْف ِفْرَعْوَف َوَعَمِمِو﴾  ﴿َوَنجِّ

ُ َمَِاًل لِ  ِني ِمْف ِفْرَعْوفَ ﴿َوَضَرَب َّللاه ََاَلْت َربِّ اْبِف ِلي ِعْنَدَؾ َبْيتًا ِفي اْلَجنهِة َوَنجِّ  َوَعَمِمِو مهِذيَف َآَمُنوا ِاْمَرَأت ِفْرَعْوَف ِإْذ 
ـِ الظهاِلِميَف ) ِني ِمَف اْلَقْو  (﴾00َوَنجِّ

 ) سورة التحريـ ( 

أف المرأة مستقمٌة في إيمانيا عف زوجيا، فبل يقبل منيا  وىذه القصة إخواننا الكراـ خطيرة جدًا، مؤدَّػ ىذه القصة
ف شاء هللا برقبتو، ال برقبتيا ىي، ألنو ال طاعة لمخموٍؽ في معصية الخالق.  أف تقوؿ: ىكذا يريد زوجي، وا 

 
* * * * * 
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تو، واشتدَّ غضبو، كأنو وعف جابٍر رضي هللا عنو قاؿ: كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا خطب احمرَّت عيناه، وعبل صو 
 منذر جيش. ىذه عاطفة جياشة، ىذا إخبلص شديد..

ـْ ِباْلُمْؤِمِنيَف َرُءوٌؼ َرِحيـٌ  ـْ َحِريٌص َعَمْيُك ـْ َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّ ـْ َرُسوٌؿ ِمْف َأْنُفِسُك  (﴾028 )﴿َلَقْد َجاَءُك

 ) سورة التوبة ( 

بالمعاصي ويمدحؾ كذلؾ بقولو: ما شاء هللا حولو، فييـ وهللا،  في اآلف سموؾ معاكس، مجاممة، تكوف غرقاف
لبق، اجتماعي، هللا يكثر أمثالؾ. وىو غارؽ بألف معصية أمامو، المجاممة كذب. مرة كنت في جمسة لـ أجد 
فييا إال يمدح الحاضروف بعضيـ بعضًا مدحًا غير معقواًل، وكمو كذب، قاؿ لي واحد: أيف كنت ؟ وهللا كنت 

ة كذب، هللا وكيمؾ كمو مديح فارغ، نحف لو بدلنا المديح بالنصيحة، بأدب طبعًا، وبمطف، وبدليل، فيذا أقوػ بجمس
 بكثير. 

مرة دخمت عمى أحد اإلخوة التجار ػ المحسوبيف عمى المؤمنيف ػ يعني ديف، ويحضر مجالس عمـ، ولو مكانتو، 
أنؾ أنت محسوب عمينا، أقسـ لي وقاؿ لي: وهللا زارني لكف وجدت عنده موظفة بوضع ال يقبل إطبلقًا، فعاتبتو: 

عشرات مف الرجاؿ الذيف يعتد بيـ ما أحد نصحني ىذه النصيحة، وهللا جزاه هللا خيرًا بدليا بموظف بعد ذلؾ، فبل 
يتناسب ىذا الوضع مع مكانتؾ الدينية، أنت اطمع مف المديح لمنصيحة، المديح وهللا فارغ، وبعض األحاديث 

  تقوؿ:

 ))احِوا في وجو المداحيف التراب ((

كف معتدؿ بالمديح، واجعل مديحؾ واقعي، وأف يكوف مديحؾ بحكمة، ولكف الشيء الذؼ يحير أف النبي لو 
 حديثاف يبدواف متناقضيف، األوؿ يقوؿ: 

 )) إذا مدح المؤمف في وجيو ربا اإلسالـ في َمبو ((

 ) مف الجامع الصغير: عف " أسامة بف زيد " (
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 والثاني:

 )) أحِوا في وجو المداحيف التراب ((

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف (

 أحدىـ مدح آخر أماـ النبي الكريـ قاؿ: 

 ))لقد ذبحتو((

فكيف نجمع بيف األحاديث ؟ قاؿ: المؤمف موحد ومتواضع، فإذا مدحتو رأػ فضل هللا عميو، فازداد محبة ، 
 ولكف ضعيف اإليماف إذا مدحتو يستعمي ويتكبَّر. وازداد تواضع، وازداد نعومة وليف،

 فكاف عميو الصبلة والسبلـ إذا خطب احمرت عيناه، وعبل صوتو، واشتد غضبو، كأنو منذر جيش يقوؿ: 

اكـ. ويقوؿ: بعِت أنا والساعة كياتيف((  )) صبهحكـ ومسه

مات قياـ الساعة، واألحاديث عف بعثتو مف عبلمات قياـ الساعة، بعث النبي في آخر الزماف، بعثتو مف عبل
 عبلمات قياـ الساعة كثيرة جدة، ويقرف بيف إصبعيو السبابة والوسطى ويقوؿ: 

 )) أما بعد: فإف خير الحديث كتاب هللا(( 

ؾ بو، خير دستور تمشي عميو، خير نّصِ تتعامل معو،  يعني خير كتاب تقرأه، خير منيج تتبعو، خير حبل تتمسَّ
، وخبر ما بعدكـ، فيو الحبلؿ والحراـ، فيو األمر والنيي، فيو أخبار األمـ السابقة، فيو آيات فيو نبأ مف قبمكـ

 كونية دالة عمى عظمة هللا عز وجل.

)) بعِت أنا والساعة كياتيف، ويقرف بيف إصبعيو السبابة والوسطى ويقوؿ: أما بعد فإف خير الحديث كتاب 
 هللا(( 
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خمقو، كفضل هللا عمى خمقو، يعني المسافة بيف خالق ومخموؽ، كالمسافة بيف  ػيعني فضل كبلـ هللا عمى كبلـ
كبلـ خالق وكبلـ مخموؽ، ميما كاف كتاب قيِّـ، إذا كاف قديـ تجد فيو شيء مضحؾ، وهللا كتاب مشيور شيرة 

العالـ وقتيا في العالـ اإلسبلمي تفوؽ حد الخياؿ، مف ليس عنده ىذا الكتاب فميس مف األحياء بعضيـ قاؿ، ىذا 
ل التفكير، ىذا الشيء  كاف يتوىَّـ أف المعدة مفتوحة كالوعاء، وأف الطعاـ الحار يخرج منو بخار إلى الدماغ، فيعطِّ
غير صحيح، إنساف ثاني تقرأ في كتابو: أف حبل السرة ىو حبل فيو دـ وفيو ىواء، لكي يتنفس الطفل، ال تجد 

ريـ، كتاب هللا، مع كل التقدـ العممي، ىل يوجد فيو آية تناقض مع كتاب إال فيو خطأ، ولكف ىذا الكتاب الك
 حقيقة عممية ؟ مستحيل، أنا ذكرت مرة في ندوة أزيعت في رمضاف، أف هللا عز وجل قاؿ: 

َِ َِ النُُّجوـِ ) ـُ ِبَمَوا ِس َْ  (﴾75﴿َفاَل ُأ

 ) سورة الواقعة ( 

ات تبعد عنا عشريف مميار سنة، ومشى، لكف ما أف ىذا النجـ كاف ىنا قبل عشريف مميار سنة، بعض المجرَّ 
سرعتو ؟ مائتي وأربعيف ألف كيمو متر بالثانية، تقترب مف سرعة الضوء، فأيف ىو اآلف ؟ مائتي وأربعيف ألف 
كيمو متر ثانية، بالدقيقة ضرب ستيف، بالساعة ضرب ستيف، باليـو ضرب أربعة وعشريف، بالسنة ضرب ثبلثمائة 

شريف مميار سنة، فأيف ىو اآلف ؟ فيذا المكاف الذؼ أصدر الضوء منو، ىل ىو نجـ ؟ ال ليس وخمسة وستيف، بع
نجـ اسمو موقع، كممة موقع ال تعني أف صاحب الموقع في الموقع، فمو أف القرآف كاف ليس مف كبلـ هللا لوجدت 

. ألف النجـ ليس ثابت، لو قاؿ بالمس افات بيف النجـو ليس قرآنًا ىذا آية تقوؿ: فبل اقسـ بالمسافات بيف النجـو
 كبلـ بشر، أما ألنو كبلـ خالق البشر.

َِ َِ النُُّجوـِ ) ـُ ِبَمَوا ِس َْ  (﴾75﴿َفاَل ُأ

 ) سورة الواقعة ( 
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ىذا النجـ كاف في ىذا الموقع، وانطمق بسرعة ىائمة، وبعد عشريف مميار سنة جاءنا الضوء مف ىذا الموقع الذؼ 
ا تقدـ العمـ يقترب مف الديف، وأكبر غمط يرتكبو بعض المسمموف، أنو يقوؿ: مرحى تركو صاحب الموقع، فميم

فالديف ىو األصل، ال تمدح  لمديف إذا وافقو العمـ. ال، ىذا تفكير معكوس، قل: مرحى لمعمـ إذا وافق الديف. 
 الديف بتطابقو مع العمـ، ال، امدح العمـ إذا تطابق مع الديف، ىذا ىو األصل.

 إذًا:  

 ))إف خير الحديث كتاب هللا وخير اليدى ىدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وشر اْلمور محدِاتيا وكل بدعة ضاللة((

 وفي رواية: 

 )) وكل ضاللة في النار((

 إذا كاف صنعة المطمق في كمالو كانت ىكذا، فأؼ تبديل وتعديل نحو األسوأ، هللا ماذا قاؿ: 

ْنَساَف مِ   (﴾2ْف ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتِميِو َفَجَعْمَناُه َسِميعًا َبِصيرًا )﴿ِإنها َخَمْقَنا اإلِْ

 ) سورة اإلنساف ( 

النطفة فييا مورِّثات، والبويضة فييا مورثات، تصميـ ربنا عز وجل لو أف ىناؾ مورِّثيف في البويضة وفي النطفة 
تيما، األقوػ يغمب األضعف في التصميـ اإلليي، لو  فرضنا إنساف مف أسرة معيا تخمخل في مختمفيف في قوَّ

العظاـ مبكِّر، ىذا اإلنساف تزوَّج مف أسرة بعيدة عنو، معيا قوة في العظاـ بحسب المورثات، إذا صار تزاوج بيف 
ىذيف، المورث القوؼ يغمب المورث الضعيف ويأتي الطفل قوؼ، أما لو استنسخنا، كما يفعل البشر، أخذنا خمية 

قَّحناىا ونمت في أنبوب، ثـ وضعناىا في رحـ، ثـ نمت، فالناتج ليس وفق منيج هللا، الناتج مف ثدؼ الحيواف، ول
شقيق األصل، والخطأ يكرس في التماثل، والخطأ يتبلشى في التباُعد، لذلؾ قاؿ سيدنا رسوؿ هللا فيما رواه عمر 

نساخ غير جيد أنو تعديل عف عنو، موقوؼ عف سيدنا عمر: " اغتربوا ال تضووا ". أقوػ دليل عمى أف االست
 خطة الخالق، والخالق مطمق، فالتعديل نحو األسوأ.
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ولكف بعد ذلؾ صار في فضائح، ىذه النعجة التي كادت عف طريق االستنساخ، أصابتيا أعراض اليـر بعد 
 أشير، وكأنيا عاشت أعواـ طويمة، ألنيا خبلؿ المنيج اإلليي.

 ))وشر اْلمور محدِاتيا ((

س تجد أغمبيـ يسيروف إلى ساعة متأخرة مف الميل، أجمل ساعة في اليـو الفجر، " لو يعمـ ما في انظر لمنا
العتمة والصبح ألتوىما ولو حبوًا "، أحدنا أحيانًا يكوف خارج دمشق يناـ باكرًا في الساعة التاسعة أو العاشرة، 

هللا عز وجل، كل نياره سعيد، بيذه الساعة  تجده يستيقع كالحصاف وىو متفيـ لعباداتو وتبلوة القرآف، مقبل عمى
 المباركة التي كانت في السحر. " لو يعمـ الناس ما في العتمة والصبح ألتوىما ولو حبوًا ".

نحف نأخذ مف الحضارة ما ينفعنا، سئل أحد األدباء: ماذا نأخذ وماذا ندع مف حضارة الغربييف ؟ قاؿ: نأخذ ما 
حساسيـ ممكيـ، ولكف المعرفة َقْدٌر مشترؾ بيف الجميع.  في رؤوسيـ وندع ما في نفوسيـ، إحساسنا ممكنا وا 

ويقوؿ: إف ثقافة أؼ أمة ممؾ البشرية جمعاء، ذلؾ ألنيا بمثابة عسل استخمص مف زىرات مختمف الشعوب عمى 
 مر األجياؿ، وىل يعقل إذا لدغتنا جماعة مف النحل أف نقاطع عسميا ؟! 

؛ يجب أف يكوف أنواع الزواج ثبلثة ف أف نأخذ ما في رؤوسيـ، أما ديننا ديف عظيـ، أمافالثقافة ممؾ البشرية، يمك
عقد بيف شخصيف، بيف ذكريف، أو أنثييف، أو ذكر وأنثى، ىذا خبلؼ الطبيعة، خبلؼ الفطرة، خبلؼ المنيج، 

ف عندنا منيج مف طمع عمينا مؤتمر السكاف بأشياء ال تصدؽ، أناٌس شاردوف عف هللا، ما في عندىـ منيج، نح
 عند خالقنا ومربينا. 

 ))وكل محدِة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار((

 ثـ يقوؿ: 

 ))أنا أولى بكل مؤمف مف نفسو، مف ترؾ ماًَّل فِلىمو ومف ترؾ دينًا أو ضياعًا فإلي وعمي((

رائب تقمل الضرائب، ضرائب غير ماذا نستنبط مف ىذا ؟ أف كمما اغتنى المواطف تغتني الدولة، أحيانًا قي ض
معقولة، فماذا يفعل الناس ؟ يحجموف عف العمل، فتقل الضرائب، فماذا وجو النبي ؟ ىذا توجيو عاـ اقتصادؼ 

 قاؿ: 
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 ))أنا أولى بكل مؤمف مف نفسو، مف ترؾ ماًَّل فِلىمو، ومف ترؾ دينًا أو ضياعًا فإلي وعمي(( 

فقط، بكل ولي أمر مف المسمميف، إذا المواطف اغتنى، صار خزانة لمدولة،  طبعًا ىذا التوجيو ليس متعمقًا بالنبي
 طبعًا دفع الضرائب، دفع ما عميو. 

ذات مرة جرت تجربة ببعض الببلد: وزير النقل أو البريد اقترح مضاعفة ثمف الطوابع يأتي خمسيف مميوف جنيو، 
اعفت ثمف الطوابع جاء خمسة وعشريف فقاؿ: نضاعف القيمة يصبحوا مئة مميوف. حساب بسيط، فمما تض

مميوف، ألف الناس أصبحوا يرسموف الرسائل بشكل شخصي مع بعضيـ بعضًا، فميس كل حساب عمى اآللة 
الحاسبة صحيح، فينا التوجيو أف ينبغي أف يغتني المواطف، فإذا اغتنى تغتني معو الدولة، ال ينبغي أف يفتقر 

 المواطف.

 فسو، مف ترؾ ماًَّل فِلىمو، ومف ترؾ دينًا أو ضياعًا فإلي أو عمي(()) أنا أولى بكل مؤمف مف ن

 وعف أنس بف مالؾ رضي هللا عنو قاؿ: قاؿ عميو السبلـ: 

 )) مف رغب عف سنتي فميس منو((

في بعض إخواننا الكراـ تجد النمط الغربي سائد في مجتمعاتنا، الـز تكوف احتفاالتنا وأعيادنا عف النمط الغربي، 
ا وشرابنا ودعواتنا ووالئمنا واألعراس كميا عمى النمط الغربي، ىذا الشيء فيو غمط كبير، ىذا طمٌس عف وطعامن

 شخصية األمة، 

 ))فمف رغب سنتي فميس مني((

 والدليل: إف هللا هلالج لج لف يقبل دعوػ محبتو إال بالدليل، فقاؿ:

َ َفاتهِبُعوِني يُ  ـْ ُتِحبُّوَف َّللاه ﴾﴿َُْل ِإْف ُكْنُت ـْ ـْ ُذُنوَبُك ُ َوَيْغِفْر َلُك ـُ َّللاه  ْحِبْبُك

 " (31) سورة آؿ عمراف: مف آية " 
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حدثني أخ ػ ىو مف بمد عربي بعيد، مقيـ في أمريكا، قاؿ لي: تباع بعض األشرطة اإلباحية بأسعار مرتفعة جدًا، 
، في آالت تصوير خفية في بعض الفنادؽ،  فحينما يقيـ إنساف عقد قراف ىي في الحقيقة ألزواج في غرؼ النـو

بفندؽ، تقدـ لو ىدية أف يناـ الميمة األولى في غرفٍة مف غرؼ الفندؽ، ويصوراف، وترسل األفبلـ إلى ببلٍد بعيدة، 
فتباع بأثماف باىظة، فطوبى لمف وسعتو السنة ولـ تستيوه البدعة، انتبيوا، في أناس مف الطبقة الغنية تريد كل 

، بأغمى مكاف، بأجمل مكاف، بأرقى مكاف، لكف في مطبات، فأنا أقوؿ ىذه الكممة: شيء فخـ، كل شيء غالي
 طوبى لمف وسعتو السنة ولـ تستيوه البدعة.

شخص اشترػ آلة تصوير ممونة متحركة فيديو، صور أىمو، والشيطاف بعد ذلؾ وسوس لو أف يصورىـ بوضع 
مستعير عدد مف أفبلـ الفيديو مف بعض المحبلت، غير مقبوؿ، بعد ذلؾ مف دوف ثياب، بعد ذلؾ بمقاء زوجي، 

بالخطأ وضع الفيمـ الخاص بو بغبلؼ فيمـ مستعار، ىذا المؤجر وجد فيمـ جديد، أجره، ووصل ألخ صاحب 
الموضوع، ىذا الرجل اضطر أف يبيع بيتو وأف يسكف في مدينة بعيدة جدًا، أنا أذكر ىذا الكبلـ مع أنو قاٍس جدًا، 

، ولكف لكي أنبو إخواننا ما كل آلة حديثة استخدميا استخداـ غيرمشروع، طوبى لمف وسعتو ومع أنو ال يقبل
 السنة ولـ تستيوه البدعة.

اآلف آالؼ المشكبلت تعاني منيا النساء بسبب صور، صار في برامج مذىمة، يقاـ رأس وتوضع عمى شخص 
ج لزوجتو مف حيث رأسيا فقط، أما جسميا آخر، دوف أف تشعر، دوف أف تبلحع الفرؽ، ممكف تقدـ صورة إلى زو 

المرأة ثانية، وتكوف ىذه الصورة سببًا في الطبلؽ، فنحف نريد أف نقمد الغربييف أف في عرس مع فيديو مع 
تصوير، فيل يعقل أف تصور ىذه النساء الكاسيات العاريات في العرس وصار في وثيقة، أحيانًا تكوف بيد الزوج 

الفيمـ عمى أقربائو إغاظة لزوجتو، فأنا أقوؿ لكـ أشياء حادة جدًا ولكف اخترتيا لتكوف  فيحدث الطبلؽ، يوزع ىذا
 رادعًا لنا جميعًا عف أف نستخدـ شيئًا ما فعميا النبي، مف رغب عف سنتي فميس مف أمتي.

كف وهللا بعد أف رأيت ماذا يمكف أف يكوف في المونتاج في الصور شيء ال يصدؽ، في تقدـ عممي مذىل، مم
تضيف إنساف، تحذؼ إنساف، تضع رأس إنساف عمى جسد إنساف آخر، خيارات ليس ليا نياية، ولف تستطيع 

 كشف ىذا التصوير، فعندما قاؿ النبي: 
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 ))إف مف أشد الناس عذابًا يـو القيامة المصوروف ((

 ) مف الجامع ألحكاـ القرآف: عف " عبد هللا بف مسعود " (

 سيكوف:يبدو أف هللا أنبأه بما 

 ))إف مف أشد الناس عذابًا يـو القيامة ((

أكثر الفتيات المواتي يستدرجف إلى الزنا عف طريق صور، ضبطت في صور، وىددت أف تصل إلى أىميا، 
فبلنت، أكثر ما يجرؼ اآلف تحويل الفتاة مف فتاة إلى مومس عف طريق صورة التقطت في غفمٍة منيا، ثـ ىددت 

أف أذكر بعض القصص، مرة كنت بالعمرة، فمدخل الفندؽ في المدينة المنورة، استاند  بيا، أحيانًا أحتاج إلى
مكتوب عميو قصص أف اقرأىا وأرجعيا إلى مكانيا، وجدت قصة، أخذتيا وقرأتيا في الميل، ىي فتاة مسجونة 

ـ ليِّف، بعد بمصر، قتمت شابًا، فحكـ عمييا بسنوات طويل، ىذا الشاب استدرجيا بعد اتصاؿ ىاتفي، بعد كبل
تمثيل متقف جدًا، استدرجيا إلى بيت، وخدَّرىا، وفعل بيا الفاحشة وصورىا، ثـ أراىا الصورة وقاؿ: ىذه إف لـ 
ترضخي لي أرسميا إلى أىمؾ، رضخت لو وصار يؤجرىا ألصدقائو، إلى أف وصمت ىذه الصورة إلى أىميا، 

 فطعنتو وقتمتو وحكمت بالسجف، سببيا صورة. 

ألب الراقي ينبو: ينبغي أال تدخل ابنتو إلى بيت ال تعرفو، لو صديقتيا، كثير أشياء تجرؼ عف طريق فدائمًا ا
الصديقات، أبدًا ال تدخل الفتاة إلى بيت ال تعرفو، قد تخدر، وقد تمارس معيا الفاحشة، وقد تصور، وقد تبتز 

 بيذه الصورة، فأنا ذكرت ىذا تعميقًا لقوؿ النبي الكريـ: 

لمف وسعتو السنة ولـ تستيوه البدعة، وكل محدِة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار، )) طوبى 
 ومف رغب عف سنتي فميس مني((

المؤمف الصادؽ جيده منصب عمى معرفة األمر والنيي، وتطبيق األمر والنيي لينجو، وأرجو هللا سبحانو وتعالى 
سوء، فالمصيبة الكبيرة أف تكتشف أنو في خمل في بيتؾ، ىذا خمل ال أف يحفع لنا أىمنا، وشبابنا، وبناتنا مف كل 

 يحتمل، وكل تقصير في التربية، وكل تقصير في التوجيو قد ينتج عنو خمل خطير.
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أعيد وأَذكِّر بمنيج ىذا الدرس: أىـ شيء أف تمتمؾ منيج التمقي، منيج التمقي ؛ خالق الكوف ىو المشرع بالكميات 
ورسولو الكريـ الذؼ أوحى إليو وعصمو عف كل خطأ، ىو أيضًا المشرع عف الكتاب والسنة، ما  مف خبلؿ القرآف،

إف تمسكنا بيما فمف نضل بعدىما أبدًا، وأقواؿ ما سوػ الكتاب والسنة نعرضيا عمى الكتاب والسنة، فإف وافقتو 
ف خالفتو نركميا بأقدامنا، ىذا ىو المنيج. أنا مخمو  ؽ، لي خالق عظيـ ىو صانع حكيـ فعمى العيف والرأس، وا 

 معو تعميمات، أنا انطبلقًا مف حبي لذاتي ومف حرصي عمى سبلمتي أتبع تعميمات الصانع. 

فماذا يجرؼ في الحفبلت مف تصوير، ومف ابتزاز، ومف تعرِّؼ، ىذا كمو مف عادات األجانب، فاألجانب ال يوجد 
 عندىـ شيء حراـ، كمو مباح ليـ. قاؿ لو: 

 حببت الفتاة أأتزوجيا ؟يا أبت أ

 ػقاؿ لو: ال يا بني إنيا أختؾ وأمؾ ال تدرؼ.

رأػ فتاة ثانية قاؿ لو: ال يا بني إنيا أختؾ أيضًا وأمؾ ال تدرؼ، طبعًا ممف حولو. رأػ فتاة ثالثة، فقاؿ لو كذلؾ، 
 فضجر وحدث أمو، قالت: خذ أيًا شئت فأنت لست ابنو وىو ال يدرؼ.

ور أبدًا، نحف كمسمميف والحمد  في انضباط، في بقية ػ أقوؿ بقية ػ بقية حياء، بقية ال يوجد تكميف بيف الن
خجل، بقية مروءة، بقية عفة، ىذه البقية نعمة كبيرة، فكيف إذا كانت ىذه العفة والمروءة والحياء والخجل في 

 األوج كما كاف عند

 الصحابة الكراـ.

في الصبلة والصياـ فقط، ديننا في المعامبلت، في غض البصر، في  يا إخواننا الكراـ كممة أخيرة: ديننا ليس
ضبط لمساف، في ضبط العيف، في إقامة اإلسبلـ في البيت في نساء مؤمناٍت، عفيفاٍت، طاىراٍت، راكعاٍت، 
ساجداٍت، اإلسبلـ فيو أوالد أبرار، فأنت ال تقطف ثمار الديف إذا صميت، بل إذا طبقت أحكامو التفصيمية في 

 ياتؾ، عندئٍذ يغدو بيتؾ مقدسًا، ويغدو مف حولؾ عمى شاكمتؾ، وعندئٍذ يسعدوف بؾ.ح

إخواننا الكراـ ما يسمع اإلنساف مف قصص بيف عمـو المسمميف الشارديف عف هللا، شيء يندػ لو الجبيف، شيء 
لى ال يصدؽ، وىذا سبب تخمي هللا عنا، فنحف بذنوبنا نستحق أف يتخمى هللا عنا، أما إذا عدن ا إلى ديننا، وا 

لى طاعتنا ، لعل هللا يغيِّر، التقيت مع أخ اليـو  لى حيائنا، وا  لى عفتنا، وا  لى ورعنا، وا  لى شرعنا، وا  إيماننا، وا 
بجامع الطاووسية، استنصحني، قمت لو كممة مختصرة وىو في ضيق: غير حتى يغير، إف لـ تغير ال يغير، ال 
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 التغيير منؾ ال مف هللا عز وجل، غير لكي يغيِّر ال تغير ال يغير.  تنتظر أف يغير هللا سننو مف أجمؾ،

ـْ﴾ ـٍ َحتهى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِي ُر َما ِبَقْو  ﴿ِإفه َّللاهَ ََّل ُيَغيِّ

 " ( 11) سورة الرعد: مف آية " 

 والحمد  رب العالميف

ادؽ الوعد األميف الميـ أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الص
 تينا، آثرنا وال تؤثر عمينا، أرضنا وارض عنا، وصمى هللا عمى سيدنا دمحم النبي األمي وعمى آلو وصحبو وسمـ.

 والحمد  رب العالميف 
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 اَّلصطفاء( :  027 - 090) الدرس

 28-01-2001فضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: ل -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم، الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

 أييا اإلخوة الكراـ:

لو، أف ىذا ذكرت في خطبة الجمعة أف ىذا اإلنساف الذؼ ال يستحق إال أف يكوف رقمًا في مجموعٍ  ال معنى 
اإلنساف الذؼ ال يستطيع أف يؤثر بأحد، مف صفاتو أنو يعيش ماضيو وحاضره فقط يعيش ماضيو يتغنى إما 
بأمجاد مف سبق أو بشبابو وطفولتو وما إلى ذلؾ، وأما حاضره فيو لو دور واحد في ىذا الحاضر دوره ردود 

إطبلقًا، واإلنساف إف لـ يعمـ أف عمره ثميف جدًا وأف  فعل، تأتيو األفعاؿ فيرد عمييا لكنو ال يخطط لمستقبمو أبداً 
 الوقت وعاء عممو وأنو ما لـ يخطط لمستقبمو فإنو ىالؾ ال محاؿ وىذا شأف معظـ الناس.

ىذه المعاني تستقى مف حديث صحيح في كتاب إتحاؼ المسمـ لما في الترغيب والترىيب لحديث البخارؼ 
 نبي ملسو هيلع هللا ىلص أو مف دعائو:ومسمـ، ىذا المعنى ينطمق مف قوؿ ال

ـَ َقاَؿ:   َعْف َزْيِد ْبِف َأْرَق

ْمٍب َّل َيْخَش َُ َوِمْف َنْفٍس َّل َتْشَب َُ َوِمْف َدْعَوٍة  ـٍ َّل َيْنَف َُ َوِمْف ََ ي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف ِعْم ـه ِإنِّ  َّل ُيْسَتَجاُب َلَيا(())المهُي

 ]النسائي،الترمذؼ، مسمـ [
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ثورة معمومات، المعمومات التي تأتينا ال تعد وال تحصى قد تسأؿ موقع معموماتي عف معمومة تأتيؾ  نحف اآلف في
مائة ألف بحث، ىناؾ غزارة في المعمومات ال تصدؽ، ىناؾ كتب كنت أقوؿ دائمًا ما يطبع في اليـو الواحد 

العربية في موضوعات شتى ال تعد وال بالمغة اإلنكميزية ال تستطيع أف تقرأه في مائتي عاـ، ىناؾ كتب في المغة 
تحصى، ىناؾ نشاطات ال تحصى ىناؾ عبلقات ال تنتيي، ىناؾ مشاريع ال تنقضي، أنا ماذا أفعل ؟ أماـ ىذا 
الكـ البلمتناىي مف المعمومات، أماـ ىذا الكـ البلمتناىي مف الحقائق، أماـ ىذا الكـ البلمتناىي مف النشاطات، 

 اذا عمي أف أفعل ؟ ماذا ينبغي أف أفعل ؟ م

 أييا اإلخوة الكراـ: 

الجواب الدقيق عف ىذا السؤاؿ البد مف االصطفاء، وأوضح مثل: لو أنؾ تممؾ مكتبًة فييا مائة ألف كتاب 
وعندؾ بعد أربعة أياـ فحص مصيرؼ مادة أساسية في سنة االختصاص والتخرج يبنى عميو وظيفتؾ، ودخمؾ، 

 ل أف تتناوؿ كتاب مف ىذه المكتبة ال عبلقة لو باالمتحافوزواجؾ، وحياتؾ الدنيا، ىل يعق

ىل يعقل أف تقرأ قصًة ال معنى ليا، أماـ حالة واضحة جدًا يوجد امتحاف لمادة أساسية في سنة التخرج 
الختصاص نادر لو تخرجت لعينت ولو عينت لتزوجت، وبينؾ وبيف االمتحاف أربعة أياـ فبلبد مف أف تستقي مف 

 ب الكتاب المقرر.كل ىذه الكت

والبد أف تصطفي مف كل ىؤالء الناس إنسانًا يدلؾ عمى هللا وترقى بو، يرقى بؾ إلى هللا حالو ويدلؾ عمى هللا 
مقالو، والبد أف تصطفي مف كل ىذه األمكنة مكانًا يقربؾ مف هللا، مسجد، بيت هللا الحراـ، مكاف، جمست أنس، 

 جمسة فييا روحانية، أخوة مؤمنيف.

ال الحياة قصيرة واالىتمامات ال تعد وال تحصى،  محور ىذا المقاء إف شاء هللا االصطفاء، البد مف أف تصطفي وا 
ادخل إلى مكتبة في األدب ألف كتاب، في الفف، التمثيل، الرسـ، الموسيقا، النحت، التاريخ، تاريخ اإلغريق، 

إلسبلمي، في التربية، عمـ النفس، عمـ االجتماع، تاريخ اليوناف، تاريخ الروماف، تاريخ األمة العربية، تاريخ ا
 الفمؾ، الرياضيات الطب، اليندسة، الكتب ال يمكف أف أقرأ كل ىذه الكتب، ماذا أختار منيا ؟ 
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أياـ اإلنساف بحكـ حركة الحياة يسمع أخبار، ممكف أف تتابع أؼ خبر في أؼ مكاف في العالـ وكل يـو ماذا فعل 
فعموا ؟ ترػ نفسؾ موزع بيف مائة موضوع، موضوعات ال تعنيؾ إطبلقًا تتابعيا ولكف ممتعة خاطفوا الطائرة ماذا 

المتابعة، فأنت مع ما يجرؼ في العالـ كمو تضيع أربع ساعات، ماذا كسبت مف ىذه الساعات، شيء وقع وال أحد 
قع، الذيف يحركوف األحداث يستشيرؾ ولف تستطيع أف تقوؿ كممة وال أف تدلي برأؼ، وال أف تحرؾ ساكنًا، شيء ي

 ال تستطيع أف تصل إلييـ، أنت فقط تمقي، تمقي...

 تتمقى والوقت يضيع أما حينما يأتي الموت ماذا أعددت ليذه الساعة.

 أنا كل إحساسي اليـو مف ىذا الحديث 

ـٍ َّل َيْنَف َُ((  ي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف ِعْم ـه ِإنِّ  )) المهُي

ة ثبلثيف صفحة عبلقات، خيانة، حب، موقف غير أخبلقي، أو موقف أخبلقي، ممكف أف تقتني مجمة فييا قص
شيء يتكرر، أنا أريد أف أقوؿ العمر ثميف، والوقت غالي والبد مف أف تصطفي ما تقرأ، وأف تصطفي مف 
تصاحب، وأف تصطفي مكاف تذىب إليو، وأف تصطفي زماف تقبل بو عمى هللا عز وجل، كل ىذه المعاني مف 

 بي ملسو هيلع هللا ىلص في بعض أدعيتو قوؿ الن

ـٍ َّل َيْنَف َُ(( ي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف ِعْم ـه ِإنِّ  )) المهُي

الوقت يمضي سريعًا وكل واحد منا لو سأؿ نفسو سؤاؿ ولو كاف قاسي ىل بقي بقدر ما مضى، إذا اإلنساف 
عاش ؟ أنا أسأؿ ىذا السؤاؿ دائمًا  تجاوز األربعيف مف عمره ىل بقي بقدر ما مضى ؟ كمما مات إنساف اسأؿ كـ

اثنيف وستيف، تسعًا وخمسيف، واحد وخمسيف، تسعة وأربعيف، واحد وأربعيف، تسعة وثبلثيف، ثبلثة وسبعيف، كل 
إنساف خرج مف األربعيف قمما يكوف الذؼ بقي بقدر ما مضى إال أقل، فما داـ الذؼ مضى قد مضى بممح البصر 

 البصر، إذًا ماذا ينبغي أف أتعمـ ؟ فالذؼ بقي أيضًا يمضي بممح 

يوجد مجبلت غالية جدًا فييا موضوعات قيمة ولكف كميا ال تعنيؾ قضية خبلؼ في دولة في إفريقيا، تحميل 
دقيق جدًا، دولة في آسيا صراع بيف الصيف وتايواف، ممكف كميا أف تطمع عمييا ! أنا ال أزىد في العمـ ولكف 

نسانًا مف تايواف وقرءوا ىذه المقالة يستفيدوا كيف  ىناؾ عمـ ال ينفع لعمو ينفع عند أىمو لو أف إنسانًا مف الصيف وا 
األمور تجرؼ، أما أنت ال في العير وال في النفير، موضوع عف أمتؾ يمكف أف تقرأه عف صراعنا مع أعدائنا 
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 يمكف أف تقرأه، أما صراعات بعيدة وأحداث بعيدة عنا نتابعيا باستمرار.

شعر، ما ىذا الشعر الجاىمي ؟ شيء جميل، غزؿ وىجاء ووصف وحماسة، كميا موضوعات غير أو نقرأ 
إسبلمية، غزؿ رخيص وفي ىجاء كاذب ومر والذع، وفي وصف يمني المغة ولكف ىل مف المعقوؿ أنا أعيش 
و شعر عمرًا وحيدًا معد لجنة عرضيا السماوات واألرض أف يكوف كل اىتمامي بشعر غزلي، أو شعر ىجاء، أ

 وصف، أو شعر... والشعر كمو جانب مف حياة اإلنساف.

ل يجب أف تخطط لو، ماذا أنا الذؼ أتمنى عمى هللا عز وجل أف ننتبو إلى أف المستقبل خطير جدًا المستقب
؟ ينبغي أف أفيـ كبلـ هللا، ينبغي أف أقرأ تفسير القرآف، ينبغي أف أفيـ سنة النبي العدناف، ينبغي أف ينبغي
ص مف ىذه العادات غير الجيدة، نحتاج إلى مراقبة لمذات، مراقبة لمعمل، فالنبي الكريـ يعوذ با مف عمـ ال أتخم
 ينفع.

كنت أقوؿ دائمًا ىناؾ عمـ ممتع لكنو غير نافع، عممونا في الجامعة أنو يوجد قصيدة ليوميروس اسميا اإللياذة 
إلغريق بأكممو وطبعًا كميا آلية ووثنيات، وكميا عادات وتقاليد تقريبًا عشريف ثبلثيف ألف بيت شعر، فييا تاريخ ا

بعيدة عنا بعد األرض عف السماء، قراءة ىذه القصيدة مترجمة إلى المغة العربية لعل ذلؾ يكوف شيء ممتع يطمع 
اإلنساف عمى تاريخ األمـ ولكف ما عبلقتيا بحياتنا ؟ ىذا عمـ ممتع ولكف غير نافع يوجد ألواف األدب، 
المسرحيات، القصص، الشعر، المقاالت، يوجد كتب سيرة ذاتية، سيرة موضوعية، بحوث في الفف، في النحت 
مثبًل، يوجد موضوعات ال تعد وال تحصى، وىذه كميا موضعات رصينة، ويوجد أيضًا موضوعات ساقطة تبثيا 

تقدـ لؾ في دينؾ شيئًا لكنيا إف الفضائيات، يمكف أف يتوزع الوقت كمو في مشاىدات وفي قراءات، وسماعيات ال 
لـ تكف فييا معصية فيي استيبلؾ رخيص لموقت، بربكـ عندؾ الساعة ثمانية غدًا امتحاف و أنت جائع و بمغؾ 
أنو يوجد بالميداف بائع يبيع شطائر لذيذة المذاؽ و ال يوجد عندؾ سيارة ممكف تركب بباص و تنتظر بالدور، 

شخصًا تقف و تنتظر ساعة كي تأخذ ىذه الشطيرة تأكميا و ترجع ساعة إلى باص ثاني، تجد عنده خمسيف 
أخرػ، أذىبت مف وقتؾ ثبلث ساعات، يقوؿ لؾ: أنا لـ أعمل شيئًا حرامًا، ىذا صحيح و لكف ارتكبت بحق 
الوقت جريمة، أنت لـ تعمل حرامًا و لكف أكمت شطيرة، أنت جائع، وشطيرة طيبة المذاؽ، لكف استيبلؾ ثبلث 

ت لتناوؿ شطيرة و الوقت يعد عميؾ بالدقائق حتى االمتحاف، ىذا عمل فيو خطأ كبير، فأحيانًا يوجد أعماؿ ساعا
ليست محرمة و لكف ألنيا تستيمؾ وقتًا كبيرًا محرمة لغيرىا، الشيطاف كنت أقوؿ لكـ دائمًا إنو يغرؼ اإلنساف 
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يغريو بالبدعة، فإف رآه عمى سنة يغريو بالكبيرة،  بالكفر، فإف رآه عمى إيماف يغريو بالشرؾ، فإف رآه عمى توحيد
فإف رآه عمى طاعة يغريو بالصغيرة، فإف رآه عمى ورع يغريو بالمباحات، كمو حبلؿ لكف المباحات تستغرؽ وقتًا 
كبيرًا جدًا وىذا الوقت أثمف شيء تممكو، في الوقت تتعرؼ إلى هللا في الوقت تطمب العمـ، في الوقت تعرؼ سنة 

ملسو هيلع هللا ىلص، في الوقت تعرؼ الفقو والحبلؿ والحراـ، في الوقت تصل رحمؾ، في الوقت تعطف عمى مسكيف، في  النبي
الوقت تدعو إلى هللا، في الوقت تأمر بالمعروؼ، ىذا كمو في الوقت، فيذا الذؼ يمعب النرد، أو ىذا الذؼ يسير 

 سيرة فارغة ليس ليا معنى إطبلقًا.

 ة كما يقوؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص:وهللا أييا األخو 

َُوا َعفْ  ََْوـٌ َمْجِمًسا َفَتَفره ََاَؿ َما َجَمَس  ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه َُوا َعْف ))َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف النهِبيِّ َصمهى َّللاه  َغْيِر ِذْكٍر ِإَّل َتَفره
ِِْل ِجيَفِة ِحَماٍر َوَكاَف َذِلَؾ اْلَمْجِمُس َعَميْ  ـْ َحْسَرًة َيْوـَ اْلِقَياَمِة((ِم  ِي

 ] أحمد، الترمذؼ، أبو داود [

يتكمموف عف األسعار، وعف األعماؿ، وعف األبنية، والسيارات، والقوانيف الحديثة، وقت ضاع سدًا، أنا ما رأيت 
 أىوف شيء عنده إنسانًا ناجحًا في حياتو إال رأيت الوقت ثميف جدًا عنده، وما رأيت إنسانًا تافيًا في حياتو إال

 الوقت.
حدثني أخ وقاؿ لي: أنا أرغب أف أتقف اختصاص وال يوجد عندؼ وقت وبيتو في مكاف بعيد يركب سيارة عامة، 
ويوجد عندؼ كل يـو ساعة طريق، أخذت الكتاب أقرأ في السيارة العامة كل يـو تقريبًا عشريف صفحة، ساعة 

يذىب إلى طبيب ويوجد انتظار يأخذ معو كتيب صغير في جيبو  ركوب سيارة عامة استفاد منيا. إنساف أحياناً 
ما أف تنظر  ما أف تتمو كتاب هللا غيبًا، وا  ما أف تستغفر، أو تحفع كتاب هللا، وا  يوجد انتظار يقرأ، إما أف تقرأ، وا 
ما أف تنصح، الوقت ينبغي أف ال يضيع سدػ، ألف ا ما أف تدعو إلى هللا، وا  لمؤمف في آية مف آيات هللا، وا 

 المتفوؽ الناجي يـو القيامة يندـ عمى ساعة مضت لـ يذكر هللا فييا، مف قوؿ النبي الكريـ: 

ـٍ َّل َيْنَف َُ (( ي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف ِعْم ـه ِإنِّ  )) المهُي
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يعني ىذا أنو يجب أف تصطفي مف العمـو ما ينفع، بربؾ ىل ترػ كتابًا أعمى مف كتاب هللا؟ أبدًا كتاب هللا 
تورنا، منيجنا، حبل هللا المتيف، كبلـ رب العالميف، فضل كبلـ هللا عمى كبلـ خمقو كفضل هللا عمى خمقو، ىذا دس

 ىو القرآف.

إذًا أؼ وقت تمضيو في تبلوتو، أو في فيمو، أو في تطبيقو، أو في تعميمو فيذا استثمار لموقت، وأؼ وقت 
ذه المغة تعينؾ عمى فيـ كتاب هللا، أحيانًا ببلغة تمضيو في موضوع يمت إليو بصمة، موضوع لغة عربية ى

تعينؾ عمى فيـ كتاب هللا، أحيانًا حديث شريف ىذا تفسير النبي لكتاب هللا تقريبًا، أؼ شيء يمت بصمة إلى هللا 
يجب أف يشغمؾ، وأؼ شيء يبعدؾ عف هللا يجب أف تبتعد عنو لذلؾ النبي الكريـ ىكذا في بعض األحاديث 

 يقوؿ:

 مف شيء يقربكـ إلى هللا تعالى إَّل أمرتكـ بو، وما مف شيء يبعدكـ عف هللا إَّل نييتكـ عنو(()) ما 

ىذا ىو المقياس، هللا ىو كل شيء، تسعد بقربو وتنجو بحفظو وترقى برضاه، فبلبد أف تكوف عمى طريق يوصل 
 إليو، ىذا أوؿ فقرة بالدعاء: 

ـٍ  ي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف ِعْم ـه ِإنِّ  َّل َيْنَف َُ(( )) المهُي

ابحث عف عمـ ينفع، أنت الحع مريض مع طبيب مف أعمى مستوػ ىذا المريض مف شدة ثقتو بيذا الطبيب ال 
يسألو التعميل يتأكد مف الطريقة الدقيقة في استعماؿ الدواء وال يسألو التعميل لثقتو بو، والمؤمف كذلؾ ال شيء يعمو 

 ع، حكـ هللا ىكذا انتيى األمر.في حياتو عمى معرفة حكـ هللا في أؼ موضو 

ْمٍب َّل َيْخَش َُ((  )) َوََ

 ىذا القمب، ىذا الذؼ قاؿ عنو هللا عز وجل:

ـٍ )88﴿َيْوـَ ََّل َيْنَف َُ َماٌؿ َوََّل َبُنوَف ) َ ِبَقْمٍب َسِمي  (﴾89( ِإَّله َمْف َأَتى َّللاه

 ] سورة الشعراء [
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كبر وال نرػ كبره فيتضاءؿ أمامو كل عظيـ، يوجد قمب أكبر ىذا ىو قمب النفس، ىذا القمب الذؼ يكبر ويكبُر وي
مف المجرات، قموب األنبياء أكبر مف المجرات، يكبر ىذا القمب وال نرػ كبره فيتضاءؿ أمامو كل عظيـ، ويصغر 

 وال نرػ صغره فيتعاظـ عميو كل حقير.

عف أعمالو، أشبعنا حديثًا عف نفسو، كنت مسافرًا إلى بيروت فالسائق يتكمـ طوؿ الطريق عف نفسو وعف بطولتو و 
واإلنساف يصدقو، في العودة رجعت معو جندؼ فقير، راكب اشترػ عددًا مف العمب الغذائية، وأنا أريد أف أنزؿ 
في مكاف قبل آخر الخط فنزلت وىو نزؿ قبمي وفتح صندوؽ السيارة يخرج عمب الجندؼ ويدخميا خمف الدوالب، 

ذ بعض العمب الغذائية مف بضاعة الجندؼ الفقير ورماىا خمف العجمة االحتياط، يعني نفسو دنية إلى درجة أخ
 يعني كل شيء قالو في الطريق صار تحت األقداـ.

ىذا ىو القمب الصغير، عمبة ثمنيا تقريبًا خمسيف ليرة، عشريف ليرة، وىذه سرقة دنا نفسو، ويوجد إنساف أقسـ با 
ف في كيس أسود وبحث عف صاحبيا عشريف يومًا حتى وجده وأعطاه شخص وجد في سيارتو ثمانية عشر مميو 

الكيس، ىذا إنساف آخر، انظر إلى القمب الكبير، قمب دنيء لدرجة أنو يسرؽ مف جندؼ فقير بعض العمب 
نساف آخر في أمس الحاجة إلى ألف ليرة يجد ثمانية عشر مميونًا في السيارة ويبحث عف صاحبيا، قاؿ  الغذائية وا 

 الصبلة والسبلـ:عميو 

 ))عف أبي ىريرة أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َاؿ: تجدوف الناس معادف فخيارىـ في الجاىمية خيارىـ في اإلسالـ((

 ] البخارؼ، مسمـ [

فأنت كمما عرفت هللا غمى معدنؾ، مرة كنت في استنبوؿ رأيت ألماسة وسمعت أف ثمنيا مائة وخمسيف مميوف 
لبيضة ألماس برلنت وعمييا إضاءة كأنيا شمس، واأللماس أساسو فحـ، ويوجد فحمة بالحجـ دوالر، وىي بحجـ ا

 نفسو ثمنيا قرشيف، بائع الفحـ يبيعيا ربع ليرة.

 قمب كاأللماس وقمب كالفحـ، كمما عرفت هللا ارتقيت وكمما ابتعدت عنو إلى شيوات الدنيا سفيت.
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الكراـ قاؿ لي: كنت أعالج مريضة يوجد عنده فطور ما كنت أعرؼ  وجدت طبيبًا في مدينة في أمريكا مف أخوانا
أصميا، عممت تحميل وزرع بعد ىذا كاف يوجد حالة نادرة جدًا، ثـ فوجئ أنيا تعاشر كمبًا، إنسانة مكرمة خمقت 

 كبلب.لتكوف زوجًة تعاشر كمبًا، طبعًا انتقل إلى أسنانيا مف لعابو فطور لـ يوجد مثميا في البشر توجد في ال

إذا اإلنساف سقط مف عيف هللا يكوف أحقر إنساف، وقد تقرأ عف بعض المجرميف أشياء ال تصدؽ، قبل أشير 
إنساف مسمـ مف لبناف دخل إلى مدينة قمار في أمريكا وكسب مميوني دوالر وذىب إلى بيتو سحب مسدسو وقتل 

 زوجتو وأوالده الخمسة ثـ انتحر وقاؿ ليغفر لي هللا.

 الديف طريق العفاؼ والطير والنقاء، طريق الطمأنينة والسعادة، أساسًا اآلية:انظر طريق 

ـْ﴾  ﴿ُأوَلِئَؾ َعَمى ُىًدى ِمْف َربِِّي

 [5] سورة البقرة: اآلية 

 اليدػ رفعيـ، وقولو تعالى:

 ﴿ُأوَلِئَؾ ِفي َضاَلٍؿ﴾

 [3] سورة إبراىيـ: اآلية 

و داخل القبر بعد اإلعداـ، بيف أف يكوف اإلنساف لو أؼ شيء ضمف شيء، ىـ داخل كآبة أو داخل السجف، أ
 قمب كبير، ىذا القمب الكبير سببو معرفة هللا عز وجل، قاؿ تعالى:

ـْ َُُموٌب َيْعِقُموَف ِبَيا﴾  ﴿َلُي

 [46] سورة الحج: اآلية 

قياس تسعة، إذا النبي الكريـ استعاذ با مف عمـ ال ينفع، تمسؾ جريدة مائة وأربعيف صفحة، وكل حرؼ يسمونو 
ما كاف بصره اثنتي عشرة عمى عشرة يحتاج إلى نظارات، اثنيف وأربعيف صفحة بحرؼ تسعة يكوف كتاب مائتي 

... ، كل يـو  صفحة كل يـو
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في مصر يوجد خمسيف طف كتب كاسدة ويوجد عندىـ معمل ورؽ فأحالوا ىذه الكتب الكاسدة إلى معمل الورؽ 
 بيث كتب وىنا يتحوؿ المت إلى عجف، أما يقوؿ لؾ لت وعجف.يصبحوا عجينة ورؽ، فجاء معمق خ

يوجد كبلـ ليس لو نياية، محور المقاء محور ىذا الدرس المبارؾ إف شاء هللا االصطفاء، طالما يوجد عمـ ال  
ينفع البد مف أف تصطفي مف العمـو ما ينفع، يوجد أصدقاء ال ينفعوف البد أف تصطفي مف الناس ما ينفعؾ، مف 

 ى بؾ إلى هللا حالو ويدلؾ عمى هللا مقالو.يرق

ماداـ يوجد أماكف فييا موبقات البد أف تصطفي مكاف فيو قربات، إف بيوتي في األرض المساجد، يمكف أف 
تصطفي كتاب، صديق، مكاف، لقاء، جمسة، مجمس، ندوة، سيرة، يوجد سيرة فييا ذكر  عز وجل، أكثر 

ف كتاب هللا، كتاب فقو، كتاب حديث، شيء جميل جدًا، وعندىـ عبلقات الدينيف ليـ جمسات لطيفة يتدارسو 
لطيفة جدًا، عندىـ مزح برؼء لطيف مسعد، اختر جمسة راقية، دائمًا صاحب في أمور الديف مف ىو فوقؾ 

 وصاحب في أمور الدنيا مف ىو دونؾ.

آبة أرػ عندنا أشياء كثيرة ناقصة، حدثني أخ طبيب قاؿ لي أنا أسافر إلى أوربا كل سنة تقريبًا أرجع وعندؼ ك
طرقاتنا، مواصبلتنا، التعامل مع الناس صعب أحيانًا، قاؿ لي ىذه المرة سافرت إلى اليند وجدت بمدؼ أرقى بمد 
في العالـ، قاؿ لي واصفًا لبيت عبارة عف جدرانو مف أقمشة ميترئة أو مف أكياس نايموف عتيقة، أو مف كرتوف 

تراب ويوجد داخمو خمسة أشخاص وأميـ وأبييـ يسكنوف، ىذه حياة الرصيف بيت لو  مخيطة، ىذا الجدار أرض
، وجموس، وضيوؼ،  فروغ، أسرة ىنا أسست وأنجبت أوؿ ولد والثاني والثالث عمى الرصيف ال يوجد غرفة نـو

وف نزلوا في نير فمما اإلنساف يرػ ببلد فقيرة جدًا يرػ نفسو في بحبوحة، يوجد أناس في القوارب، اآلف سبعيف ممي
 يتطيروا، اشكروا هللا يوجد عندؾ حماـ وماء نظيفة، ىذا النير قذر والذؼ فيو أقذر، أدياف كميا.

دائمًا في أمر الديف صاحب مف ىو فوقؾ تقتبس مف عممو، مف لطفو، مف حكمتو، مف نظاـ حياتو، مف 
 تصرفاتو.

اس ومف إكرامو ليـ، الغني المسمـ إنساف كبير جدًا فالغني تشتيي الغنى مف تواضعو ومف سخائو، ومف محبتو لمن
ولو شأف كبير ىو يؤلف القموب بمالو واآلخروف يؤلفوف القموب بعمميـ، وىو بمالو، فإذا قمنا غني المقصود غني 

 غير مؤمف، غني متكبر.
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اؿ: مف دخل ال تصاحب في أمر الدنيا إال مف ىو دونؾ فذلؾ أحرػ أال تحتقر نعمة هللا عميؾ، سيدنا عمر ق
عمى األغنياء خرج مف عندىـ وىو عمى هللا ساخط. إذا السجادة ثمنيا ثبلث مبلييف وىو ال يممؾ، قاؿ لي أحدىـ 

 يوجد صنبور ماء بثمف بيت.

القمب ال يخشع ألنو قمب بعيد عف هللا مشغوؿ في الدنيا، لذلؾ قاؿ سيدنا عمر تعاىدوا قموبكـ، ىل القمب فيو 
ذا محبة إلى هللا ؟ أق ذا تموت القرآف فمـ تشعر بشيء، وا  وؿ ىذا مرات كثيرة إذا ذكرت هللا فمـ تشعر بشيء وا 

صميت فمـ تشعر بشيء يوجد مشكمة كبيرة في إيمانؾ، إياؾ أف تكوف كالنعامة تتعامى عنيا، يوجد مشكمة كبيرة 
 تعاىد قمبؾ.

 )) َوِمْف َنْفٍس َّل َتْشَب َُ((

لمؤمف ىناؾ شيء يبمغ بو سؤلو، دخموا عمى سيدنا أبوعبيدة بف الجراح رضي ميما أعطيتيا تقوؿ ىل مف مزيد، ا
هللا عنو في الشاـ وكاف قائد الجيوش اإلسبلمية وجدوا في بيتو قدر ماء مغطى برغيف خبز وىو يجمس عمى جمد 

كثير أال يبمغنا غزاؿ وسيفو معمق عمى الحائط، قالوا: ما ىذا يا أميف ىذه األمة ؟ قاؿ: ىو لمدنيا وعمى الدنيا 
 المقت !

 )) َوِمْف َدْعَوٍة َّل ُيْسَتَجاُب َلَيا((

 يا أييا اإلخوة: 

كـ خطيب يدعو يـو الجمعة الميـ دمرىـ، الميـ شتت شمميـ، الميـ اجعل تدميرىـ في تدبيرىـ، الميـ اجعل الدائرة 
المؤمنيف الصادقيف، طبعًا إذا اإلنساف تدور عمييـ يا رب العالميف، ما تدمروا ألننا نحتاج إلى دعاء يمثل مجموع 

 دعا نيابة عف المجموع ينبغي أف يكوف المجموع عمى مستوػ الدعاء، فالنبي الكريـ يقوؿ: 

 ))يا سعد أطب مطعمؾ تكف مستجاب الدعوة((
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ذا كاف طعامؾ طيبًا فدعاؤؾ مستجاب،  يعني اشتِر طعامًا بماؿ حبلؿ كسبتو مف حبلؿ عندئذ الطعاـ طيب وا 
الحقيقة لما يكوف اإلنساف مستجاب الدعاء يشعر أف هللا معو، أما إذا دعا ولـ يستجب لو ألف مطعمو غير و 

 طيب أو لحكمة أرادىا هللا.

 ىذا ىو الحديث األوؿ:

ْمٍب َّل َيْخَش َُ َوِمْف َنْفٍس َّل َتْشَب َُ َومِ  ـٍ َّل َيْنَف َُ َوِمْف ََ ي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف ِعْم ـه ِإنِّ  ْف َدْعَوٍة َّل ُيْسَتَجاُب َلَيا(())المهُي

 )) في بعض الروايات مف عيف َّل تدم َ، ومف أذف َّل تسم َ(( 

 األذف تسمع الصوت ولكف إف لـ تستجب فكأنما لـ تسمع وأقوػ دليل عمى ذلؾ قولو تعالى:

 ﴿ِإْف َتُتوَبا ِإَلى َّللاهِ َفَقْد َصَغْت َُُموُبُكَما﴾

 [4] سورة التحريـ: اآلية 

 عبلمة اإلصغاء ىو التوبة، الحركة، الموقف العممي، قاؿ تعالى:يعني 

ـْ َتْسَمُعوَف )  (﴾20﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا َأِطيُعوا َّللاهَ َوَرُسوَلُو َوََّل َتَولهْوا َعْنُو َوَأْنُت

 ] سورة األنفاؿ [

يعني عيف تبكي مف خشية هللا، أو عيف  السماع عند هللا االستجابة فقط، في رواية ليذا الحديث عيف ال تدمع،
تحرس في سبيل هللا، أو عيف تغض عف محاـر هللا، ىذه عيف أطاعت هللا ومادامت أطاعت هللا عز وجل أغمب 
الظف أف هللا يحفظيا لؾ، كذلؾ األذف لو أنيا كفت عف سماع الغناء وعف سماع أؼ شيء ال يرضي هللا أغمب 

والرجل والمساف وكل ىذه األعضاء وىذه األجيزة إذا أطعت هللا فييا يحفظيا هللا الظف أف هللا يحفظيا لؾ واليد 
 لؾ.
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ُجِل َيْوـَ اْلِقَياَمةِ  ـَ َيُقوُؿ: ُيَجاُء ِبالره ُ َعَمْيِو َوَسمه َِاَؿِ أَساَمة َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َفُيْمَقى ِفي النهاِر َفَتْنَدِلُق  )) 
َتابُ  َْ ا َلَؾ َما َأَصاَبَؾ ُو َفَيُدوُر ِبَيا ِفي النهاِر َكَما َيُدوُر اْلِحَماُر ِبَرَحاُه َفُيِطيُف ِبِو َأْىُل النهاِر َفَيُقوُلوَف: َيا ُفالُف مَ ِبِو َأ

ـْ ِباْلَمْعرُ  ـْ َتُكْف َتْأُمُرَنا ِباْلَمْعُروِؼ َوَتْنَياَنا َعْف اْلُمْنَكِر ؟ َفَقاَؿ: ُكْنُت آُمُرُك ـْ َعْف اْلُمْنَكِر َأَل وِؼ َوَّل آِتيِو َوَأْنَياُك
 َوآِتيِو((

 ] البخارؼ، مسمـ [

 أقتابو: أمعاؤه.

وهللا أييا اإلخوة ىذا كبلـ يقصـ الظير، الحديث سيل، كل إنساف طميق المساف، ذكي الفكر، إذا حافظتو قوية، 
 تكوف في مستوػ ىذا الكبلـ.يتكمـ كبلمًا يسمونو متحدثًا لبقًا، فالكبلـ سيل لكف البطولة أف 

المؤمف الصادؽ يحاوؿ أف يكوف إنسانًا فعااًل قبل أف يكوف قوااًل، مرة أحد الخطباء في عيد بني أمية صعد 
المنبر، أو أحد الخمفاء صعد المنبر فُأرتج عميو أؼ اضطرب فقاؿ: يا أىل الشاـ أنتـ إلى إماـ فعاؿ أحوج منكـ 

و األساس، سبحاف هللا أنا أشعر اآلف مع كثرة الكبلـ في أؼ موضوع الناس إلى إماـ قواؿ، ماداـ الفعل ى
انصرفوا عف الكبلـ يقوؿ لؾ: كبلـ بكبلـ، لكف ما الذؼ ييزىـ ؟ العمل، الموقف األخبلقي أؼ أنت ال تستطيع 

صدؽ، يوجد أف تحدث تأثيرًا إيجابيًا بإنساف إال بعمل، بعمل بطولي، كاف يوجد أمانة، كاف ىناؾ عفة، يوجد 
وفاء، تضحية فما لـ تكف، و هللا إنساف دعاني إلى طعاـ حدثني عف حياتو السابقة فكاف مقيمًا بحي مف أحياء 
دمشق المتطرفة، القصة مف حوالي أربعيف سنة، قاؿ لي: نحف اثني عشر أخًا بغرفة واحدة نزحوا مف فمسطيف 

ـ تقريبًا يوجد ثبلثيف سنتيمتر مف الطيف السائل في عقب الحروب القديمة، قاؿ لي: الطريق إلى الطريق العا
الشتاء، و ىو طالب طب فما الحل ؟ كيف يصل مف غرفتو إلى الطريق العاـ ؟ كيف يصل إلى الجامعة بحذاء 
و بجوارب و ببنطاؿ إذا الطيف السائل أربعيف سنتيمترًا، طريق يوجد فيو أمطار و أطياف و بيف البيت و الطريق 

لطريق، قاؿ لي: أمي كانت تحمل لي جوربيف و حذاء و تمشي في الطيف إلى الطريق العاـ، مع وعاء العاـ ىذا ا
ماء، أغسل رجمي و أرتدؼ الجوارب و الحذاء و أذىب إلى الجامعة، تنتظرني في المساء لتحمل لي حذائي و 

اب، ىذا الكتاب ال يوجد جوربي و أعود إلى البيت، أربع، خمس سنوات في الطب، قاؿ لي: مرة احتجت إلى كت
معي ثمنو و ىو أساسي فباعت حمييا و اشترت لي الكتاب و بكى، قاؿ لي: و ماتت و لـ ترني طبيبًا، لكنيا 
أوصتني بأخوتي، ماذا فعل بعد التخرج ؟ قاؿ لي: وصمت إلى أمريكا فأعطونا أوؿ راتب ستمائة دوالر، تقوؿ لو 

ا الباقي، قاؿ لي: ىذا الموقف ال أنساه لزوجتي، ثـ بدأ يرسل، قاؿ لي: زوجتو: ادفع أربعمائة إلى أىمؾ و يكفين
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كل أخوتي الذكور و اإلناث اشترػ ليـ بيوتًا في الشاـ و ليـ رواتب شيرية منو إلى اآلف، ألف والده ووالدتو 
يشقى بيا أوصياه بأخوتو، فيذه بطولة، اإلنساف يرقى بأعمالو الصالحة و يسقط بمؤمو، و هللا يوجد أعماؿ 

اإلنساف في جينـ إلى أبد اآلبديف، و ىناؾ أعماؿ دائمًا أخوانا ىناؾ قاعدة: الخير أو متاعب الخير تنقضي و 
يبقى ثوابو، و لذائذ الشر تنقضي و يبقى عقابو، ىذا الذؼ يعق أمو أو يعق أباه، أقوؿ ىذا الشخص كاف يوجد 

آلف و هللا ىناؾ شباب تركوا ببلدىـ و تركوا أمياتيـ فيو خير فما نسي الفضل ألمو و أبيو، لكف كـ شاب ا
عشريف سنة و لـ يبعث أية رسالة، تزوج و عاش و أىمو فقراء، ىذا لما ربنا عز وجل يـو القيامة يكشف لو عف 
عممو ماذا يحصل لو ؟ تصور، ىناؾ آباء و أميات كل ما عندىـ ألوالدىـ، سافر و لـ يعد أحب واحدة فاسقة، 

حياة منحطة، ضّف عمى أىمو برسالة، باتصاؿ ىاتفي، أنا أعرؼ أناسًا عشروف سنة و ال رسالة،  فاجرة، عاش
يعيش في بحبوحة كبيرة جدًا و أىمو فقراء أما ىذا فطمع صاحب أصل، حكى لي قصة ماذا فعل مع أىمو وهللا 

ييـ جميعًا وأعطييـ فوؽ ما أبكاني وأنا أكبرتو جدًا، قاؿ لي: الحمد  كل أخوتي في بحبوحة وأنا أنفق عم
يحتاجوف تنفيذًا لوصية أمي وأبي، األـ آية مف آيات هللا واألب كذلؾ، فأنت حياتؾ كميا كممة في األخير، اذكر 
واحدًا ال عمى التعييف تقوؿ هللا يرحمو عمل كذا وأحسف، واذكر إنسانًا خبيثًا جدًا، زاني، شارب خمر، سافل، ظالـ 

 هللا يمعنو.مثبًل أوؿ كممة تقوؿ 

ما أف ال يترحموا عميؾ، قاؿ تعالى:  في النياية اإلنساف كممة واحدة إما اف يترحـ الناس عميو وا 

َماُء َواْْلَْرُض﴾ ـُ السه  ﴿َفَما َبَكْت َعَمْيِي

 [29]سورة الدخاف: اآلية 

ده، في مكاف غير المؤمنيف، أما المعنى المخالف المؤمف تبكي عميو السماء واألرض، تبكي في مكاف سجو 
عممو، أياـ أكوف في جمسة يتكمـ عف رجل صالح كيف كانت أعمالو ترػ الجمسة كميا صار فييا خير، صار 
فييا سرور ورحمات، سمعت عف رجل مف أىل العمـ عنده كاف معيد شرعي قالوا لي أوالده ما أكل في حياتو 

ذا لـ  يأكموا ال يأكل، عاش مف أجل الطبلب والمعيد والدعاة لقمة تزيد عف طبلبو أبدًا، إذا أكموا لحـ يأكل معيـ وا 
 إلى هللا، هللا عز وجل رحمو بيـ.
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اترؾ أثر خطط لممستقبل ال تكوف عممًا ال ينفع، عمى ىامش الحياة، ميمش إنساف، رقـ بمجموع كبير ال يعني 
ًا، وكل واحد منكـ بإمكانو أف يعمل شيئًا، األولى أف يكوف اإلنساف كبيرًا عند هللا، والعمل الصالح بيف يديكـ جميع

 عمبًل صالحًا، فأرجو هللا سبحانو وتعالى أف ينفعنا بما عممنا.

 آخر حديث:

ـٍ ُتقْ  ََْو ـَ َمَرْرُت َلْيَمَة ُأْسِرَي ِبي َعَمى  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ  ـْ ِبَمَقاِري)) َعْف َأَنٍس  َض َرُض ِشَفاُىُي
ْنَيا َكاُنوا َيْأُمُروَف النهاَس ِباْلبِ  ِتَؾ ِمْف َأْىِل الدُّ ََاَؿ َىُؤَّلِء ُخَطَباُء ُأمه ـْ ِمْف َناٍر َُْمُت َما َىُؤَّلِء  ـْ َوُى رِّ َوَيْنَسْوَف َأْنُفَسُي

 َيْتُموَف اْلِكَتاَب َأَفال َيْعِقُموَف ((

 ] أحمد [

لرجل لو شيخ، الشيخ زار التمميذ، العبد رأػ سيده أديب جدًا مع ىناؾ قصة بميغة، كاف رجل عنده عبد فيذا ا
شيخو ليس معقوؿ احترمو احترامًا يفوؽ حد الخياؿ، فجاء إلى الشيخ وقاؿ لو: يا سيدؼ لعمؾ تأمر سيدؼ أف 

أؼ حركة، يا ترػ ما قاؿ لو يعتقني، فقاؿ لو: إف شاء هللا أقوؿ لو، مضى جمعة جمعتيف شير شيريف وال 
؟ ثـ زاره ثانيًة بعد أف زاره قاؿ لو العبد: يا سيدؼ قمت لؾ أف تقوؿ لسيدؼ أف يعتقني، قاؿ لو: إف شاء هللا الشيخ

أفعل وأيضًا مضى سنة وال أؼ حركة، ثالث مرة قاؿ لو بعد شير أعتقو، فالتقى ىذا العبد بالشيخ وقاؿ لو: يا 
تى اآلف ؟ قاؿ لو: يا بني لقد أرىقتني أنا وفرت مف سيدؼ إذا كاف أمر إعتاقي يتـ بكممة منؾ فمماذا أخرتيا ح
 مصروؼ البيت مبمغًا أعتقت عبدًا ثـ أمرت سيدؾ أف يعتقؾ.

يعني ما أمر سيده أف يعتقو حتى كاف قدوة لو، وأنت حينما تكوف قدوة في شيء تقوؿ عف ىذا الشيء وأنت قوؼ 
ت ضعيف النفس فمف تستطيع أف تؤثر إال إذا النفس، أما حينما تكوف مقصرًا في ىذا الشيء تتحدث عنو وأن

 كنت في مستوػ دعوتؾ.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : اتقوا الالعنيف 027 - 090الدرس )

 04-02-2001لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، الحمد  رب العالمي
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا إتباعو، وأرنا 

وؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف الق
 الصالحيف.

 أييا األخوة المؤمنوف:

حديٌث شريٌف سيكوف إف شاء هللا محور ىذا الدرس، ولكف يحتاج إلى تمييد، التمييد ىو أف النبي عميو الصبلة 
 والسبلـ حينما قاؿ 

ََاَؿ إِ  ِه  ـَ الزهَكاَة ِفي َىِذِه )) َعْف َعْمِرو ْبِف ُشَعْيٍب َعْف َأِبيِو َعْف َجدِّ نهَما َسفه َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ِبيِب َوالذَُّرِة((  ِعيِر َوالتهْمِر َوالزه  اْلَخْمَسِة ِفي اْلِحْنَطِة َوالشه

 )سنف ابف ماجو(

تذىب إلى ببلد المحصوؿ  ىذا الذؼ كاف في عيد النبي قمح وشعير وتمر وزبيب، انتشر اإلسبلـ في الخافقيف،
 األوؿ الذؼ يخزف والذؼ ىو قوت العباد الرز، ويوجد أيضًا العدس، والحمص، فماذا قاؿ العمماء ؟ 

 قػاؿ العمماء: مػع النص 

ـَ الزهَكاَة ِفي َىِذِه اْلَخْمَسِة ِفي اْلِحْنَطِة وَ  ِبيِب )) ِإنهَما َسفه َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ِعيِر َوالتهْمِر َوالزه الشه
 َوالذَُّرِة(( 
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ولكف لـ يرد الرز أو العدس أو الحمص، ومحاصيل أخرػ ال يعمميا إال هللا، التمر والزبيب فإذا قمت أف التمر 
فاكية، والزبيب عنب ولكف ال يوجد تفاح، لـ يرد تفاح وال أجاص وال... أنواع منوعة مف الفواكو، يقولوف أف 

عض الببلد ولعميا قبرص تعدؿ ميزانيا التجارؼ مف تصدير األفوكادو إلى أوربا، أيضًا لـ يرد في الحديث ب
 األفوكادو، فماذا يفعل الفقياء ؟

 قاؿ الفقياء قاعدة رائعة وىي: تجب في عمتيا ال في عينيا.

مح والشعير والتمر ما عمة القمح ؟ محصوؿ أساسي يخزف ويعد قوت العباد، فأؼ محصوؿ زراعي يشبو الق
 والزبيب تجب فيو الزكاة، إنطبلقًا مف ىذه القاعدة:

 ))تجب في عمتيا َّل في عينيا((

ََاَؿ: َكَتَب َأُبو َبْكَرَة ِإلَ  ْحَمِف ْبَف َأِبي َبْكَرَة  ََِنا َعْبُداْلَمِمِؾ ْبُف ُعَمْيٍر، َسِمْعُت َعْبَد الره ى اْبِنِو َوَكاَف ِبِسِجْسَتاَف، ))َحده
ـَ َيُقوُؿ: بِ  َنْيِف َوَأْنَت َغْضَباُف َفِإنِّي َسِمْعُت النهِبيه َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ِْ ـٌ َبْيَف َأْف َّل َتْقِضَي َبْيَف ا َّل َيْقِضَيفه َحَك

َنْيِف َوُىَو َغْضَباُف(( ِْ  ا

 )أخرجو البخارؼ(

ربًا ينبغي أف ال يقضي وىو غضباف، ألف غضبو يجعل حكمو مضطربًا، فمئبل يأتي حكمو ظالمًا أو مضط
العمماء أيضًا حمموا عمى ىذا الحديث فيما أذكر ثبلثًا وثبلثيف حالة، مثل قاٍض ابنو مريض ومرضو مخيف 
ويحتمل أف يكوف مصابًا بالتياب السحايا، وىذا المرض مميت، فتشوش والده وعنده في المنزؿ قضية، أيحق لو 

 أزمة مرض ابنو ( أف يقضي في ىذا الموضوع ؟  وىو في ىذه األزمة الطاحنة )أؼ

يقاس عمى الغضب مرض ابنو، وأؼ شيء يدعو إلى االضطراب يقاس عمى الغضب، معنى ذلؾ أف هللا عز  
 وجل حيف قاؿ: 

يِف ) ُب ِبالدِّ ـَ )0﴿َأَرَأْيَت الهِذي ُيَكذِّ  (﴾2( َفَذِلَؾ الهِذي َيُدعُّ اْلَيِتي

 )سورة الماعوف(
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دع اليتيـ ؟ اليتيـ يجب أف يكـر فإف لـ تكرمو فقد أسأت إليو فكيف إذا ضربتو ؟ ذكر هللا لنا حالة فقط الذؼ ي
 حادة وقس عمييا آالؼ الحاالت، وىذا معنى الببلغة في اإليجاز، أؼ كبلـ موجز يحتمل معاني واسعة.

 ﴿َفاَل َتُقْل َلُيَما ُأؼٍّ َوََّل َتْنَيْرُىَما﴾

 )سورة اإلسراء(

 قل ليما أؼ، رجل ضرب أباه ! يقوؿ لؾ: أنا لـ أقل لو أؼ.فقط ال ت

 فؤلنو ال يوجد أقل مف أؼ فيذه محرمة، فما قولؾ فيما فوقيا ؟ فيي محرمة مف باب أولى.

فحينما تممؾ ىذا الفكر الفقيي أف أؼ محرمة إذًا ما بر أباه مف شدَّ نظره إليو، فيذه مثل أؼ، أو مف أغمق الباب 
وه كممة فأغمق الباب بعنف ! ىذه أشد مف أؼ، إذًا المؤمف يحمل عمى كممة أؼ ألف حالة، بعنف، قاؿ لو أب

 محرمة عنده، ويحمل عمى 

َنْيِف َوُىَو َغْضَباُف(( ِْ ـٌ َبْيَف ا  ))َّل َيْقِضَيفه َحَك

 ألف حالة.

 ويحمل عمى 

ـَ الزه  ِبيِب ))ِإنهَما َسفه َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ِعيِر َوالتهْمِر َوالزه َكاَة ِفي َىِذِه اْلَخْمَسِة ِفي اْلِحْنَطِة َوالشه
 َوالذَُّرِة(( 

 ألف محصوؿ، المنطمق القياس. 

حسنًا حـر هللا الخمر، يوجد اآلف لمخمر أسماء جديدة مثل )الويسكي( والعياذ با ىل ىي محرمة ؟ ىذه لـ ترد 
 بالقرآف !.. شيء مضحؾ!
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ََاَؿ: ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحرَ )) ـَ  ـٌ ((َعِف اْبِف ُعَمَر، َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه  ا

 )صحيح مسمـ(

يقوؿ لؾ: مشروبات روحية، وقيـ روحية. وكميا روحية بروحية، تصور أف الخمر اسميا مشروبات روحية ! 
إذا أحبوا أف يعبروا عف الديف يخجموف أف يقولوا إسبلـ بل يقولوف: قيـ روحية. يستحي أف وتصور أف العممانييف 

 ينطق بكممة إسبلـ أو قرآف أو إيماف. ويقوؿ لؾ: قيـ روحية. ومشروبات روحية.

 حسنًا عندنا كل

ـٌ((  ))ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرا

الحديث دقيق جدًا. فػ ) كل مسكر حراـ ( كل أنواع الخمر، فالمخدرات  وىذا ىو القياس أنا أعطيكـ تمييد ألف
 أشد حرمة.

 حسنًا أف ال يكوف القاضي غضباف، وىناؾ حاالت كثيرة تشبو الغضب تنسحب عمييا.

﴾  ﴿َفاَل َتُقْل َلُيَما ُأؼٍّ

 ويوجد مائة حالة تشبو أؼ 

ِعيِر(())ِإنهَما َسفه َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَميْ  ـَ الزهَكاَة ِفي َىِذِه اْلَخْمَسِة ِفي اْلِحْنَطِة َوالشه  ِو َوَسمه

وفي الرز، والبطاطا فيو محصوؿ أساسي جدًا ويخزف، ) التمر والزبيب( والتفاح فيو محصوؿ أساسي جدًا، 
 فالعمماء قالوا: 

 ))تجب في عمتيا َّل في عينيا(( 
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 الحديث الذؼ بيف يدؼ:

ََاُلوا: َوَما الالِعَناِف يَ ))َعْف َأِبي ىُ  ََاَؿ: اتهُقوا الالِعَنْيِف.  ـَ  ا َرُسوَؿ َّللاهِ ؟ َرْيَرَة، َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
)) ـْ  ََاَؿ: الهِذي َيَتَخمهى ِفي َطِريِق النهاِس َأْو ِظمِِّي

 )سنف أبي داوود(

ف الجالبيف لمعف، أؼ عمل عممتو فمعف الناس مف فعموه )لعنو هللا (، النبي جاء قالوا: معنى البلعنيف أؼ األمري
 بحالتيف بسيطتيف 

ََاُلوا: َوَما ََاَؿ: اتهُقوا الالِعَنْيِف.  ـَ  الالِعَناِف َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ؟  ))َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
((ََاؿَ  ـْ  : الهِذي َيَتَخمهى ِفي َطِريِق النهاِس َأْو ِظمِِّي

نساف وقح، في ىذه األياـ مثل مدخل بناء، أو في  أؼ يقضي حاجتو في الطريق، طريق عاـ ممؾ لمناس جميعًا وا 
 درج، مدخل عمارة، مدخل معمل، يقضي حاجتو في الميل الساعة الثانية عشرة ليبًل لـ يره أحد، فإف رآه أحدىـ
فيذا القذر، ولو بقي مضبوط المساف ماذا يقوؿ في قمبو ؟ يقوؿ: لعف هللا مف فعميا، قميل حياء، ال أصل لو، 

 عديـ التربية. 

إف كنت ميذبًا وضبطت لسانؾ فبل تممؾ قمبؾ، بل تمعنو في قمبؾ، ألنو أساء إساءة بالغة، اسمحوا لي أف أقوؿ 
 لكـ طبقوا قاعدة.

ـَ الزهَكاَة ِفي َىِذهِ )) َعْف َعْمِرو ْبِف شُ  ََاَؿ: ِإنهَما َسفه َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ِه   َعْيٍب َعْف َأِبيِو َعْف َجدِّ
ِبيِب َوالذَُّرِة((  ِعيِر َوالتهْمِر َوالزه  اْلَخْمَسِة ِفي اْلِحْنَطِة َوالشه

 )سنف ابف ماجو(

 وؿ، وأقوؿ لكـ:وينطبق عمى ىذا الحديث أكثر مف محص

َنْيِف َوُىَو َغْضَباُف(( ِْ ـٌ َبْيَف ا  ))َّل َيْقِضَيفه َحَك
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 وينطبق عمى ىذا الحديث ثبلٌث وثبلثيف حالة.

﴾  ﴿َفاَل َتُقْل َلُيَما ُأؼٍّ

 )سورة اإلسراء(

 وىناؾ مائة موقف يشبو أؼ 

ْيَطاِف﴾﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ِإنهَما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َوا ـُ ِرْجٌس ِمْف َعَمِل الشه  ْْلَْنَصاُب َواْْلَْزََّل

 )سورة المائدة(

، ومعو المخدرات، ىل تروف القياس ؟ اآلف   ولو سميت الخمر بألف اسـ فكمو محـر

 ))اتقوا الالعنيف((

جل تخمى في الشيئيف المذيف يجمباف المعف لمف فعميما، وىذا مثل، فيل نبقى بالمثل فقط؟ ىذه الحالة فقط؟ كر 
الطريق، حسنًا إف تخمى في مدخل بناء؟ أليس بحراـ ؟ األمر ذاتو، حسنًا رجل عنده كمب عقور، ووضعو في 
مدخل بناء مف دوف أف يربطو، ويوجد في ىذا البناء أطفاؿ صغار يجب أف يذىبوا إلى مدرستيـ الساعة السابعة 

 ف أنت أىل البناء؟ أال يستحق مف فعل ىذا المعف ؟ صباحًا، وصاحب الكمب نائـ، والكمب مف دوف قيد، ألـ تخ

اآلف درسنا: أؼ عمل يمعف الناس صاحبو أو مف فعمو يجب أف تحممو عمى ىاتيف الحالتيف أؼ عمٍل يسبب أف 
يمعنو الناس أو أف يمعنوا مف فعمو يجب أف يحمل عمى ىذيف الفعميف، الذؼ يتخمى في طريق الناس أو في ظميـ، 

حر شديد والطريق إلى سفر، ويوجد شجرة كالدوحة كأنيا مظمة كبيرة، الناس يرتاحوف تحتيا في الوقت صيف وال
الصيف، فقضى رجل حاجتو تحت ىذه الشجرة، وجاء آخر ليستريح فرآػ ىذا الشيء المقزز، ماذا يقوؿ في 

 نفسو؟ يقوؿ: لعف هللا مف فعميا، قميل األصل، قميل التربية، قميل الذوؽ إنساف ىمجي. 

اآلف حياتنا معقدة جدًا، أؼ إذا فتح اإلنساف فتحة مياه مالحة ولـ يغمقيا، فكـ حادث سير يقع؟ فإف حدث حادث 
مع أحدىـ دوف أف يشعر ينياؿ بالسباب عمى مف أبقى ىذه الفتحة مفتوحة، رجل وضع حجر كبير وراء عجبلت 

بسرعة مائة وعشروف في الميل ولـ ينتبو  سيارتو وىو يصمح سيارتو، ثـ مشي وتركو، والطريق سفر، آخر يمشي
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ـٍ عمى  لو، فتحطمت سيارتو وانقمبت رأسًا عمى عقب، أال يستحق المعف؟ رجل ركَّب صحف ويبدو أف السوؽ حا
الصحوف، وثبتو ببرغييف بداًل مف أربعة، في أياـ عاصفة طار ىذا الصحف وسقط فوؽ بنت مثل الوردة فقتميا، 

معف ؟ إنساف ركَّب بمور ووضع لو مسماريف فقط، والمعجونة طرية، جاء آخر فاصطدـ أال يستحق ىذا اإلنساف ال
 بو فجاء فوؽ طفل فقتمو، أال يستحق المعف ؟ بكل حرفة، بكل مينة، يوجد أشياء مزعجة جدًا.

ف رجل زرع شجرة أماـ منزلو، وصنع ليا قفصًا عند حداد غير متقف، وىذا القفص لو نتوءات حادة، فكـ مف إنسا
تمزقت ثيابو مف ىذه النتوءات ؟ رجل يمشي دوف أف ينتبو عمق معطفو بيذا النتوء الحاد فشرطو، بدلة جديدة 
يمبسيا، أال يستحق المعف ؟ وهللا لو كاف ىناؾ مجاؿ لتفاصيل لوجدت مائة ألف حالة، وكل حالة يستحق 

بير، فجئت بدواء ورششتو بو، مكتوب صاحبيا المعف، مثبًل أنت لديؾ بستاف فيو عنب، وتخاؼ عميو مف الدبا
عمى ىذا الدواء أنو إف بقي عمى العنب أقل مف شيريف فيو مسرطف، أنت لـ تيتـ قطفت الثمار وبعتيا، وجاء 
إنساف برؼء واشترػ منؾ العنب، وأخذت حقؾ، قبضت ثمف الكيمو خمٌس وعشروف ليرة سورية، أكمو األوالد 

 يصدؽ أف األوراـ الخبيثة أصبحت بنسب مخيفة، عشرة أضعاؼ األوراـ فحدث معيـ وـر خبيث، والشيء الذؼ ال
الخبيثة، دواء مسرطف، فواكو ميرمنة، فمف أجل أف يكبر حجـ الخضراوات نأتي بيرموف محـر دوليًا ممنوع 

 استيراده، وأؼ صيدلية تبيعو تغمق، نأتي بو عف طريق التيريب، ونرش ىذه الطماطـ أو البندورة 

فتظير بحجـ كبير، ونبيعيا بسعر عاٍؿ، أما مف أكمو وأصيب بمرض خبيث فيذا ال ييـ، الميـ أنني أو الخيار 
قد بعت بضاعتي بسعٍر عاٍؿ، فمو فـر هللا ىذا اإلنساف فرمًا، ما قضية أف يبتاؿ إنساف في الطريق أماميا ؟ ولكف 

 ب أف يفيـ فيمًا واسعًا جدًا.ىذا ما كاف عمى عيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أما ىذا الحديث فيج

وهللا ىذه القصة لوال أنيا واقعية، والذؼ حدثني بيا أثق بعممو وصدقو، ما أروييا عمى اإلطبلؽ، رجل شؾ بسموؾ 
ابنتو، وابنتو بريئة، جاءه خبر مف حاسد أو ماكر مف رفيقة حاقدة مثبًل، أحيانًا إف تفوؽ اإلنساف في المدرسة ينشأ 

المناسبة الحسد: أنت ممكف أف تتمنى أف ينتقل ىذا الخير مف فبلف إليؾ ىذا حسد واضح، حسد مف زمبلءه، ب
ولكف ىناؾ حسد أشد مف ىذا تمنى فقط أف يذىب عنو الخير، دوف أف يصل إليؾ، فيذا حسد أشد، األوؿ تمنى 

بالياتف، وعمل وشاية، لو الخير، أما الثاني فتمنى لو أف يذىب عنو دوف أف يصل إليو، أما الثالث فكتـ واتصل 
عمل شكوػ باطمة حتى يصاب اآلخر بالضرر، فيبدو أف البنت متفوقة بالمدرسة، وليا رفيقة ال تعرؼ هللا أبدًا 
اتصمت بوالدىا وقالت لو: ابنتؾ ليا صمة مع شاب، وربما أف تكوف حامل مثبًل. أال يمكف أف يكوف مثل ىذا 
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 األمر ؟ ممكف..

ًا أخذ عينة إلى المخبر لمتحميل، موظف المخبر سقطت مف يده العينو وضاعت، ولـ األب سيخرج مف جمده، فور 
يجد عينة غيرىا، وخاؼ مف صاحب المخبر فكتب أف النتيجة إيجابية أؼ يوجد حمل، جاء األب عشية فقاؿ لو: 

 مبروؾ حامل. 

 يا أخواف عشية ذبح األب ابنتو، أال يمكف أف تحدث مثل ىذه القصة ؟ لقد حدثت في الشاـ، 

ـُ ِباْلَكِمَمةِ  ََاَؿ: ِإفه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه ـَ   ِمْف ِرْضَواِف َّللاهِ َّل ُيْمِقي َلَيا )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة،عَػِف النهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
ـُ بِ  فه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه ُ ِبَيا َدَرَجاٍت بل، َواِ  ((َباًَّل َيْرَفُعُو َّللاه ـَ  اْلَكِمَمِة ِمْف َسَخِط َّللاهِ َّل ُيْمِقي َلَيا َباَّل َيْيِوي ِبَيا ِفي َجَينه

 )صحيح البخارؼ (

 وهللا أقوؿ لكـ كممة أخرػ ليس القذؼ المفظي وحسب، بل لو ذكر اسـ فبلنة أمامؾ وقمت: ال أعمـ، هللا أعمـ. 

أف تشعر، السيدة عائشة قالت عف ضرتيا صفية: إنيا أنت لـ تقل شيئًا، أنت قذفتيا بيذه الحركة، قذفتيا دوف 
 قصيرة.

: َحْسُبَؾ ِمْف َصِفيهةَ  ـَ ََاَلْت: َُْمُت ِلمنهِبيِّ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َغْيُر  ))َعْف َأِبي ُحَذْيَفَة َعْف َعاِئَشَة  َكَذا َوَكَذا، 
ٍد َتْعِني ََِصيَرًة، َفَقاَؿ، َلَقْد َُمْ   ِت َكِمَمًة َلْو ُمِزَجْت ِبَماِء اْلَبْحِر َلَمَزَجْتُو ((ُمَسده

 )سنف أبي داوود(

فأنت خذ ىذا المقياس، أؼ كممة أو أؼ ابتسامة أو أؼ نظرة ساخرة أو أؼ عمل، أحيانًا يصنع اإلنساف شيء 
ف كاف الوعاء غير نظيف أصيب بمرض ال كزاز، ما قولكـ؟ غير متقف، يكبر نتوءات فأثناء تنظيفو تجرح اليد، وا 

لفت نظرؼ ببعض الببلد التي زرتيا أف أعمدة الكيرباء ليا أوتاد مف أجل تثبيتيا، عمى ارتفاع متريف إلى األسفل 
ىذه األسطوانة محاطة بأسطوانة مف اإلسفنج قطرىا عشرة سنتيمترات، حتى ال يتأثر طفل مسرع دخل بيا خطًأ، 

ني، دخمت إلى بعض الحدائق فوجدت بعض األجيزة الرياضية، أليس ىذا بعمل إنساني ؟ بمى ىو عمل إنسا
ولكف األرضية سوداء لمستيا فإذا ىي مكعبات كوشوكية صغيرة، وىي عبارة عف العجبلت القديمة الميترئة التي 
تفـر وتصبح مكعبات توضع تحت األدوات الرياضية وتحت ألعاب األطفاؿ، فمو سقط الطفل ال يتأذػ، كمما 

ءات وقاية لؤلطفاؿ والكبار كاف أفضل، كـ إنساف مات بتماس كيربائي في بيتو، كـ إنساف مات أجرينا إجرا
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بانفجار أسطوانة غاز ؟ كـ إنساف مات؟ وما شابو، مف حيف آلخر يوجد انفجار اسطوانة، السبب ىو أنيا غير 
ة، ما مف حرفة إال وجدت محكمة، ويجب أف تنسق لكنيا لـ تنسق، فإذا مشيت بيذا الباب تجد أنو ما مف مصمح
 عمل يسبب لعف مف عممو، فإذا كاف عندؾ فكر فقيي، وكاف عندؾ أفق واسع جداً 

ََاُلوا: َومَ  ََاَؿ: اتهُقوا الالِعَنْيِف.  ـَ  ا الالِعَناِف َيا َرُسوَؿ َّللاهِ )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوَسمه
((؟ ََ  ـْ  اَؿ: الهِذي َيَتَخمهى ِفي َطِريِق النهاِس َأْو ِظمِِّي

إف ىذا يستحق المعف ولكف أؼ عمل وأؼ صنعة، يوجد صنعات فييا إىماؿ شديد جدًا، كـ مف بناء بيت المصعد 
فييا غير محصف ؟ كـ طفل مات بيذه الحفر ؟ كـ طفل مات باختناؽ الغاز؟ يوجد اآلف أجيزة ليا إجراءات 

ية، فمو نسي األىل الغاز مشتعبًل فإنو ينطفيء مف تمقاء نفسو، ىذا كمو مف الديف، اإلنساف ىو ىدؼ ىذه وقائ
الحياة كميا، ميما فعمت مف إجراءات وقائية فأنت تفعل شيء مف صمب الديف، ىذا ىو الديف ! يوجد مواد 

أف األلبسة البالية تؤخذ إلى مكاف في  مسرطنة، مواد قد انتيى مفعوليا، ىناؾ غش ال يعممو إال هللا، سمعت مرة
، ثـ يعاد غزليا إلى خيوط تسمى براتو، ىذا الخيط ضعيف جدًا ألنو مستيمؾ، فيصنعوا منيا  بعض الببلد ثـ تفـر
كنزات، وجوارب وألبسة منظرىا جميل جدًا، تمبس لبستيف وتنتيي، فأنت تبيع موظفًا كنزة ثمنيا ثمانمائة ليرة 

عة آالؼ ليرة سورية، أؼ ما يعادؿ خمس معاشو، يمبسيا مرتيف فتيترغ وتصبح ال تحتمل، أال سورية، ومعاشو أرب
يسب مف صنعيا ؟ بمى يسبو، وهللا يكاد يكوف المعف قمبي باستمرار، فيوجد صناعات سيئة جدًا، وصناعات 

جروح، قد تسبب مفعوليا منتٍو، وصناعات مسرطنة، وصناعات غير متقنة، نتوءاتيا عالية جدًا، قد تسبب 
حوادث سير، مرة متعيد طرقات لـ يضع إضاءة كافية ولوحات جيدة، قاؿ لي أحدىـ أنو خبلؿ عاـ أربعة عشر 
ر في وضع البلفتات المضيئة والمشتعمة، ويوجد تحويمة تحتاج  شخص توفوا بحوادث في نفس المنطقة، أؼ قصَّ

رتيا رأيت لوحة مف دوف مبالغة ثبلثة أمتار بثبلثة إلضاءة مف قبل خمسة كيمو مترات، في أحد الببلد التي ز 
أمتار، تقوؿ: انتبو ىناؾ مطب، أؼ ارتفاع، قبل ثبلثة آالؼ، قبل ألفيف، قبل خمسمائة، ربما لو كاف الشخص ال 
يرػ بعيونو النتبو، أؼ خمسة لوحات جاءت بتسمسل، مثبًل الحظت مرة في جسور ليا ارتفاع محدد خمسة أمتار 

د شاحنات محممة ارتفاع أعمى مف خمسة أمتار ونصف، فمو دخل ىذا الرجل بالجسر أتمف ونصف، ويوج
بضاعتو أو كسر الجسر، قبل كل جسر قوس ولو أجراس مف ألفي متر، فإذا مشى تحت ىذا القوس وحمولتو 

حصى كمما ارتقى أعمى يسمع أجراس غير طبيعية، فينتبو أف ىنالؾ جسرًا عميو أف ال يخترقو، األمثمة ال تعد وال ت
إيمانؾ عممت عمبًل متقنًا تمنع الناس أف يمعنوؾ، كمما ارتقى إيمانؾ ! وىذا الشيء واسع جدًا، بالصناعات أحيانًا 
تجد صناعة زجاجية غير متقنة، القالب غير متقف، ليا نتوءات، مع التنظيف تجرح اليد، يوجد أباريق وطنية ليا 

تراىا مثل الشفرة، وطفمة صغيرة غير منتبية تنظف اإلبريق، تضع يدىا نتوءات حادة ناجمة عف ضعف القالب، 
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 عميو فتجرح يدىا، ال يوجد عندىـ أدوية، واإلبريق غير نظيف فتنجـ عنيا مشكمة، فانظر فيمنا لمحديث: 

ََاَؿ: الهِذي َيَتَخمه  ََاُلوا: َوَما الالِعَناِف َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ؟  (()) اتهُقوا الالِعَنْيِف.  ـْ  ى ِفي َطِريِق النهاِس َأْو ِظمِِّي

ىذا الحديث يبدو بسيط يتعمق بمف قضى حاجة في الطريق، أو قضى حاجة في ظل الناس لكف أؼ عمل عمى 
 اإلطبلؽ يسبب لعف الناس عندما سألوا النبي عميو الصبلة والسبلـ وما البلعناف قاؿ كذا وكذا. 

 عنيف: األمريف الجالبيف لمعف.شرح الحديث لئلماـ النووؼ يقوؿ: البل

اآلف انتقل لمعنى المعف، المعف: أف تكوف بعيدًا عف هللا، اف يبعدؾ هللا عف ذاتو العمية، أؼ أف يطردؾ مف 
 رحمتو. 

 قاؿ العمماء: أؼ حديث فيو كممة لعف فيذا المضموف مف الكبائر.

أحد الكبائر، لذلؾ إتقاف العمل جزء مف الديف،  أحد تعريفات الكبائر: أف تفعل شيئًا تسبب المعف لمف فعمو. ىكذا
ىل تصدؽ أف إنساف لـ يتقف إغبلؽ الزيت بعمبة السرعة فتسبب بالقتل ؟ رجل قادـ مف الحجاز إلى الشاـ ومعو 
زوجتو وخمسة أوالد، توقف في محطة وغيَّر زيت عمبة السرعة، يوجد في المحطة موظفيف صغار بالسف أطفاؿ، 

لو الزيت، ىذا الطفل شده شدًا خفيفًا، طمبو معممو فتركو كما ىو وذىب، قاؿ لو: ماذا حدث ؟  قاؿ لو معممو غير
 قاؿ لو: لقد انتيى تفضل.

بعد المشي ساؿ الزيت مف مكانو، فرغ الزيت مما أدػ لمشكمة في عمبة السرعة، توقفت السيارة نزؿ صاحبيا 
درجة، أصيب بضربة فمات في الصحراء، ومعو  وفتح غطاء المحرؾ، درجة حرارة أشعة الشمس ست وخمسوف 

زوجة وخمسة أوالد، ما سبب موتو ؟ أف الولد لـ يحكـ إغبلؽ عمبة السرعة، ممعوف صاحبو ؟، صدقوا أف اإلنساف 
يمعف في اليـو الواحد مائة شخص دوف أف يشعر، ميمل، مقصر، غير متقف، أحيانًا بئر يحفر بشكل غير فني 

 يكمف أحيانًا المبلييف ألنو حفر بشكل غير مستقيـ،  فيسبب متاعب ال تنتيي،

 ))إتقوا الالعنيف((
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كل عمل يسبب لؾ المعف، كما أننا قسنا عمى التمر والزبيب والقمح والشعير مئات المحاصي، وكما أننا قسنا 
مائة موقف عمى غضب القاضي ثبلٌث وثبلثوف حالة، ممنوع أف يصدر قرار وىو في ىذه الحالة، وكما أننا قسنا 

 عمى 

﴾  ﴿َفاَل َتُقْل َلُيَما ُأؼٍّ

 )سورة اإلسراء.(

كما أننا قسنا أشياء كثيرة، وكل أنواع الخمر كميا محرمة ميما اختمفت أسماءىا لعمة اإلسكار، كل عمل يسبب 
المعف فيو محـر بنص ىذا الحديث، ىذا ىو الديف، الديف ىو الحياة، الديف حرفتؾ، وظيفتؾ، إف أنت قابمت 

 موظفًا وقضيتؾ تحل بدقيقة، وقاؿ لؾ: تعاؿ غدًا. 

ىو يتكمـ مع صديقو ويشرب القيوة وأمامو جرائد، وىذا الرجل عكر ليما مزاجيما، تعاؿ غدًا، ىذا الرجل قد يكوف 
أتى مف حمب، غدًا تعني ألف ليرة أجرة الفندؽ، ويريد أف يتناوؿ طعاـ الغداء والعشاء، مف أجل أف تقوؿ لو تعاؿ 

ًا، حسنًا أبرة غير معقمة، أخ مف أخوتنا ظير في جسده بعض الحبوب غير المعقولة مف حبلؽ أدواتو غير غد
معقمة، ىل تصدؽ اآلف أف مرض األيدز ممكف أف ينتقل عف طريق حبلؽ ؟ إف حمق لشخص يحمل ىذا 

 المرض، وحمق لشخص آخر ولـ يعقمو انتقل إليو، وىذا شيء مخيف.

ولدت، العادة أف ىذه اإلنساف أثناء الوالدة ليا إضبارة تصف زمر دميا وكل أوضاعيا، فمع حدثني أخ عف والَّدة 
كل والَّدة إضبارتيا، والَّدة ولدت والدة سميمة وأخذت مف غرفة العمميات نسوا اإلضبارة بسبب اإلىماؿ، أتوا بوالَّدة 

ووجد إضبارة، فالشيء المألوؼ أف ىذه  أخرػ ونسوا أف يأتوا بإضبارتيا، المولِّد وجد إنسانة عمى الطاولة
+( أؼ أو إيجابي، أتوا بدـ مف ىذه الزمرة التي Oاإلضبارة ليذه اإلنسانة، لـز ليا دـ فتح المصنف فوجد الزمرة )

ىي مختمفة عف زمرتيا مما أدػ النحبلؿ في دميا فماتت، ىل تصدؽ أف نسياف أخذ إضبارة تسبب بموت 
 إنساف؟ وقعت !

تتوسع بالديف فالطبيب محاسب حساب ال يعممو إال هللا، والمحامي كذلؾ، والميندس كذلؾ، والمعمـ فمو أردت أف 
كذلؾ، إذا لـ يتقف المعمـ عممو يرسب الطالب، وأبوه ظالـ فقتمو قتمة روحو بيا، عندما يغضب الرجل يصبح 

ل " ل " ىذا  وحشًا، المعمـ لـ يعممو ولـ يعتني بو، فيذه ىي، كل شيء غير متقف "كحِّ ىل ىي آية أـ حديث "كحِّ
ل "، مرة كنت أدرِّس كاف ىناؾ متعيد تعيد تجديد البناء كمو، في ثانوية التجييز األولى  شعار الناس "كحِّ
ؿ النوافذ واألبواب، وأنا في الدرس كاف يضع غاالت األبواب، وأنا أنظر  المشيورة، وىي قديمة جدًا، المتعيد بدَّ
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ات يدخل إلى الداخل، البرغي يجب أف يدور، وىذا أفضل مف الضرب أفضل بكثير، ىذا يضع البرغي وبثبلث دق
الغاؿ عياره يوماف، فورًا سينفؾ البرغي إذا لـ يثبت، قمت لو ىل ىذا معقوؿ ؟ قاؿ لي: ال تدقق أستاذ عافاؾ هللا، 

 التدقق!
ل أصبحت شعارات، ألنيا صنعتنا، يوجد مواد مؤذية، ومواد  كيماوية، يكفي أف تكوف الكيرباء غير ال تدقق وكحِّ

متقنة تميت طفبًل في الحماـ، مائتاف وعشروف مف الفولطات ىذا التيار قاتل، إف لمست بيدؾ تيار مائتاف 
عف أخطار الغاز أـ  وعشروف في الحماـ ولـ تمبس شيئًا بقدمؾ، ويوجد ماء فيذا شيء مميت، عـ سأتكمـ ؟ 

محبلت تجارية سببيا وجود وصمة داخل التيب، انحمت فأحدثت شرارة،  التمديدات، كـ مف حريقة حدثت في
فاحترؽ المحل كمو، أحيانًا توفر مبمغ بسيط فتسبب ىبوط بناء بأكممو، كـ مف بناء ىبط، بسبب عدـ اإلتقاف، أو 
ؾ أسمنت قميل، أو أسمنت منتٍو مفعولو، قتمت خمسة أشخاص، والبناء تيدـ، والبناء مكمف المبلييف، ألن
استخدمت أسمنت أقل ثمنًا ومنتيي المفعوؿ، أحيانًا طبيب، طيمة عمرؼ أعمـ أف الدواء المنتيي المفعوؿ ال ينفع 
لكف ال يؤذؼ، لكف ثبت العكس، يتفكؾ ويصبح مؤذيًا، يمكف أف يكوف لديؾ دواء لـ يبع معؾ، تمحو مكاف 

لدواء، وهللا يا أخواف ىذا الدرس موضوعو لو الصبلحية وتبيعو إلنساف جاىل، ىذا الديف؟ الديف أف ال تبيع ا
أتيت بمائة ألف مثاؿ لـ يكفي، ىذا ىو حاؿ المسمميف، غش وعدـ إتقاف، مريض تعالج بسرعة غير معقولة، 
أعطاه الطبيب أبر أحدثت معو تحسسًا أصابتو بصدمة مات بيا، ممكف! عندما نعطي المريض دمًا نجرؼ ما 

الزمرة الدموية، عمينا أف نضع نقطة مف الدـ مع نقطة مف الدـ الذؼ أخذه، فإف  يسمى بالتصالب، لو تأكدنا مف
تنافرا يظير، وىذا أسمو التصالب، صدقوني أييا األخوة أف عشرات المرضى ماتوا ألف الموظف استكسل أف 

 وقدرًا، كمو يجرؼ التصالب، استكسل مأخوذة الزمرة خطًأ، أعطوه دـ إنحل دمو ومات فورًا، وكل بالنياية قضاءً 

عمل سيدؾ، ىل ترػ الجيل ؟ كمو سبحاف هللا منتٍو أجمو، ىذا الكبلـ غير صحيح، أنا أعتقد أف الطبيب يحاسب 
 كقاتل، النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ:

 ))مف طبب ولـ يعمـ منو طب فيو ضامف((

مت إلى طبيب قمب في أمريكا أؼ يجب أف يدفع الدية، في ببلد أخرػ قد يصل التعويض إلى خمسيف مميوف، دخ
يريني عيادتو، أراني أضابير وهللا دوف مبالغة مف الجدار لمجدار، قاؿ لي: ىؤالء جميعًا مرضاؼ، وجميعيـ قد 

 ماتوا.

ىو طبيب قمب، ليس ىو مف قتميـ ولكف أجميـ قد انتيى، يحتفع باألضابير خمس سنوات حسب القانوف، لعل 
عمى الطبيب بعد أربع أو خمس سنوات عميو أف يحتفع بالوثائق كيف عالجو،  أف يخطر بباؿ ابف أف يقيـ دعوػ 

اإلنساف غاٍؿ عمى هللا كثيرًا، وكمما كاف اإلنساف لو مكانة ولو حقوؽ، ولو واجبات كمما كاف المجتمع راٍؽ أكثر، 
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جدًا يكوف وكمما كنت في مجتمع اإلنساف ليس لو قيمة، وليس لو حقوؽ، وليس لو واجبات، والوقت رخيص 
اإلنساف متخمف، بالمفيـو الحضارؼ أو الديني األخبلقي أو الوطني، بكل المفاىيـ المجتمع متخمف، فأنا أتمنى 
أف تفيـ دينؾ ليس بالجامع وحسب بل بالمحل والعمل، إتقاف عممؾ جزء أساسي جدًا جدًا مف الديف، يوجد 

سبب بسيط جدًا وىو عدـ وجود تعميمات واضحة، ال مخابر، يوجد مصانع، كـ إنساف مثبًل فقد يده في مصنع ل
يوجد تعميمات واضحة، مرة دعي أحد أىل الغنى إلى حفل عشاء كي يتبرعوا لصندوؽ العافية، فعرضوا مناظر 
لممرضى، إحداىف قد احترقت بكامميا، ألف زوجيا اشترػ مادة التنر ولـ ينبييا، وضعتو عمى الرؼ فوؽ الغاز، 

الحرارة التيب التنر وأحرقيا كميا، سقطت الزجاجة فوقيا، حروؽ مخيفة، ترػ أف أكثر ولما ارتفعت درجة 
األمراض الوبيمة سببيا سوء استعماؿ، عدـ وجود تعميمات، أنا أالحع في بعض الببلد تحذير، المرآة التي عمى 

األشكاؿ كبيرة جدًا ولكف ليا طرؼ السيارة عمييا تحذير أف المسافة فييا غير حقيقية، يوجد مرايا بنورامية تعطيؾ 
مشكمة، المسافة التي تظير عمى المرآة مختمفة عف الواقع، يوجد تحذير إذًا انتيى األمر، لكف ماذا يفعموف بتحذير 
الدخاف ؟ يضعونو بحرؼ ال يقرأ، ال تبلحظو أنت، ال تممحو، فورًا كممة بحرؼ صغير ىنا التحذير، يغريؾ 

صغير أو ال يقرأ، أو بوقت زمني ال يقرأ، ىذا أيضًا مف الغش، فكمما كاف إيمانؾ باإلعبلف ويغفل التحذير بخط 
قويًا وجدت نفسؾ منضبط انضباط عجيب، أنت تخاؼ مف هللا، ألف جميع الخمق عباده ىؤالء عباد هللا، ترػ 

ينتيي، اآلف طفل معو عاىة دائمة سببيا خطأ مف الوالديف، والطفل الذؼ معو عاىة يحدث شقاء في األسرة ال 
ف نسييا األىل ينطفئ مف تمقاء نفسو، ىذه  والحمد  يوجد قميبًل مف الوعي، يوجد غازات ليا منصب وقاية، وا 
األشياء أعدىا أنا حضارية، الرجل يجب أف ينتبو في بيتو، إف كاف عنده شرفة أو غيرىا، فالغمطة تسبب آالـ ال 

يذا الحديث المطيف الذؼ ىو كممتاف، وهللا قناعتي أف كل الذؼ قمتو تنتيي، أنا أقوؿ لكـ ما عبلقة ىذا الكبلـ ب
جزء بسيط مف معنى ىذا الحديث، كل شيء يسبب المعف أتركو، في صناعتؾ، أحد إخواننا عنده معمل بدالت 
ر إلى ألمانيا صفقة كبيرة جدًا، ولما فحصوا وجدوا أف السحاب لو قفل، عبارة عف شريط أبيض  رياضية، صدَّ

ع عندما ينتيي السحاب ليقفموه، قطعة معدف، لما فحصوا ىذه القطعة وجدوا أف ىذه القطعة ىي معدف يوض
مشع، فأعادوا البضاعة بكامميا، وثمنيا المبلييف، أو أف يخصـ مميوناف، وسماكة ىذا القفل تساوؼ ما يعادؿ ربع 

 ف لمناس ليذه الدرجة.ميمي، ربع ميمي بالبدلة فحصوه فإذا بو معدف مشع وىذا مؤذؼ، ينتبيو 

نحف لدينا أدوية مسرطنة، كيف يبيع الفبلح العنب ولـ يمضي ستوف يومًا عمى الرش ؟ بل مضى خمسوف يومًا 
وباع العنب، أكموا فتسرطف الدـ، الحديث عف ىذه الموضوعات ال ينتيي، حدث وال حرج، أحيانًا يكوف في 

يماف با عز وجل ال يمكف أف تعمل عمبًل يسبب األذػ الطحيف أشياء مقززة، وأنت ال تعمـ، فإف وجد اإل
لممسمميف، ال يمكف، فإتقاف عممؾ، ضبط أمورؾ إجراءات وقائية لمصمحتؾ ىذا الشيء جزء مف الديف، ىذا ىو 
الديف، الديف ىو الحياة، الديف ىو العمل المتقف، الديف ىو السبلمة، الديف ىو السعادة، الديف ىو الصدؽ، الديف 

ألمانة، الديف ىو الخير، ال تفيموا الديف عمى أنو صـو وصبلة فقط، أو عبادات شعائرية، ىذا فيـ سقيـ ىو ا
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لمديف، الديف ىو الحياة، اف تكوف في أعمى مستوػ في عممؾ، وفي حرفتؾ، أنا أقوؿ لكـ بعض المشاىد، أنا ال 
ماء، لكف مثبًل مرة كنت مسافرًا وجدت أف أمدح ىؤالء، ال وهللا، وهللا ىـ بعيدوف عف هللا بعد األرض عف الس

لمطفل طريق خاص، يوجد طريق معبد، ورصيف لممشاة وطريق خاص عرضو متر خاص لدراجات األطفاؿ وىـ 
في ذىابيـ إلى المدرسة، شيء جميل الطفل لو طريق خاص، وصل الطفل لتقاطع، يوجد شرطة خاصة 

مكتوب عمييا "ستوب"، إذا حمل الموحة ال يمكف إلنساف أف لممدارس، ىذا الطفل يمسؾ بيد الشرطي ومعو لوحة 
ذا مشى فإنو يدفع مبمغ فمكي، إذا رفع كممة "ستوب" توقف الطريق، يمسؾ ىذا الطفل ويوصمو إلى  يمشي، وا 
الطرؼ الثاني، يوجد عمى كل تقاطع طريق شرطي، حتى يعبر الطفل الطريق عف طريقو، وكممة "ستوب" كممة 

مف طفل مات عندما كاف ينزؿ مف باص المدرسة، ومشى في الطريق المعاكس دوف انتباه مقدسة، اآلف كـ 
فصدمتو سيارة ؟ عندما يقف الباص يرفع لوحة "ستوب " فيقف الطريق باالتجاىيف، يجب أف يكوف بعدؾ عف 

ال تدفع غرامة كبيرة جدًا، ثبلثوف مترًا بعيد عف الباص وواقف،  ألف الباص قد وقف باص المدرسة ثبلثوف مترًا وا 
؟ سار الييـ، أليس ىذا العمل طيباً وعمل "ستوب"، مف أجل أف يمرر الطبلب، فالطفل حر بيتو عمى اليميف أو الي

ىؤالء أوالدنا والولد غاٍؿ جدًا، وهللا األخ الصديق الذؼ ماتت ابنتو بيذا الصحف كانت ابنتو مثل الوردة، ماذا 
مف أربعة وضع برغييف، يـو عاصف طار الصحف وجاء فوقيا فقتميا، فمف حدث باألسرة مف أجل برغييف، بداًل 

أجل برغييف قتل طفمة، التقل لي ىذا قضاءًا وقدرًا، انتيى أجميا ! نعـ إنتيى أجميا، ولكف عمى يد ىذا اإلنساف 
 ولسوؼ يحاسب، تريدوف دليبًل قويًا 

ـْ  ْفِؾ ُعْصَبٌة ِمْنُك ﴾﴿ِإفه الهِذيَف َجاُءوا ِباإلِْ ـْ ـْ َبْل ُىَو َخْيٌر َلُك  ََّل َتْحَسُبوُه َشّرًا َلُك

 )سورة النور(

معنى ىذا أف الذؼ مشي باإلفؾ، وتكمـ عف السيدة عائشة واتيميا بالزنى وىي زوجة النبي عميو الصبلة والسبلـ 
أف ينفي، وأىل والمدينة كميا عرفت، والنبي قد انزعج، وأربعوف يومًا والوحي منقطع، وال يستطيع أف يثبت أو 

 بيتو، وهللا يا أخواف ىذا شيء ال يحتمل، قاؿ 

ـْ﴾ ـْ َبْل ُىَو َخْيٌر َلُك  ﴿ََّل َتْحَسُبوُه َشّرًا َلُك
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 أؼ أف هللا أراده، وكل شيء أراده هللا ىو خير، قاؿ:

ـْ َلُو َعَذاٌب َعِظيـٌ )  (﴾00﴿َوالهِذي َتَولهى ِكْبَرُه ِمْنُي

 )سورة النور(

حيد ال يعفي مف المسؤولية، تقوؿ لي شغل سيدؾ، وىكذا أراد هللا، وانتيى أجمو، ال إلو إال هللا اتنيى دققتـ ! التو 
 أجمو، ولكف أنت مقصر، ولو كاف قد انتيى أجمو عمى يد الفضيل المؤمف فسوؼ يحاسب، كأنو قاتل.

ـْ﴾ َِاَرُى ُموا َوَآ  ﴿ِإنها َنْحُف ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما ََده

 )سورة يس(

فيا أييا األخوة: أرجو هللا سبحانو وتعالى أف ينقمب ىذا الدرس إلى واقع، إلى ممارسة، كل إنساف بحرفتو، يعتبر 
أف كل الناس عباد هللا، وأحبيـ إلى هللا أنفعيـ لعباده، كميـ عياؿ هللا أحبيـ إلى هللا أنفعيـ لعيالو، سمعت مرة مف 

الصابوف ينشر في الشمس، كاف ينشر ىو الصابوف أربعة أمثاؿ المدة،  شخص صالح كاف عنده معمل صابوف،
لماذا؟ قاؿ: ألف الصابوف لو نشر لمدة قميمة )قصة قديمة والعمل بدائي ( يذوب بسرعة بيد السيدة. حتى ال يدعو 

عد، حتى ال عميو أحد، لدينا الكثير مف األخواف الذيف عمروا األبنية، قاؿ لي: وهللا آتي بأحسف أنواع المصا
 يمعنني أحد.

رجل باع طقـ كنبات، والذؼ اشتراه فرح بو فدعا أصدقاءه، مف اليـو األوؿ فسد الطقـ، ركض إليو فقاؿ لو: ىل 
 جمستـ عميو في النيار. 

حداىف لدييا مرض بالقمب وىي في الطريق  ركب مصعد، كل يـو يتعطل، كل يـو يقف، اثني عشر طابقًا وا 
ب المصعد مف نوع رخيص كقاتل، فأخ مف إخواننا جزاه هللا عنا خيرًا قاؿ لي: وهللا أركِّب ماتت، يحاسب مف ركَّ 

 أغمى نوع حتى ال يمعنني أحد.

ىل تروف كيف كاف فيمو لمديف ؟ بأؼ مصمحة، بأؼ شيء، وهللا أتيت بأمثمة واحد مف مميار، بقدر ما أسمع مف 
ضع األسمنت في الطرؼ، بعد يوميف تجد الببلطة قد قصص، بقدر ما أرػ بعيني إىماؿ المسمميف، يبمط في

خفست، ىطل المطر ومشيت عمييا فرششت أحدىـ مف األعمى إلى األسفل، أال يمكف ليذا أف يحدث، ممكف، 
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وىذا كمو إىماؿ، ألنو ال يوجد ديف، حدثني أخ طبيب وهللا كبر بعيني كثيرًا، قاؿ لي: الجنة قمت لو أيف؟ قاؿ: 
  في المشفى العاـ.

مريض فقير ما معو ماؿ، يأتي ىذا األخ الطبيب يعتني بالمرضى، ويحكميـ ولو كأنيـ في أرقى مشفى، كأف 
ىذا المريض أعطاه مميوف ليرة، يسألو عف التحاليل، ويقعد معو ساعة، يخرج الساعة الواحدة مف المشفى، قاؿ 

 لي: الجنة العمل في مستشفى عاـ.لي: أعيش في جنة، فيؤالء ليس لدييـ واسطة، وال أحد يعرفيـ. قاؿ 

ألنو فيو قربى ، وىؤالء عياؿ هللا عز وجل، عندما تفيـ الحياة بيذا الشكل تصبح إنسانًا آخر، كل ىؤالء عياؿ 
 هللا، حتى الحيوانات، ىل تستطيع أنت أف تعذب حيواف ؟ قاؿ لو: 

 ىبل حجبتيا عف أختيا أتريد أف تميتيا مرتيف ؟ 

اة أماـ أختيا ممنوع، بائعي الدجاج أحيانًا يذبح الدجاجة ويضعيا في ماء يغمي حتى ينتفيا ممنوع أف تذبح ش
 بسرعة، ولكنيا لـ تمت، قاؿ هللا سبحانو وتعالى: 

 ﴿َفِإَذا َوَجَبْت ُجُنوُبَيا﴾

 )سورة الحج(

ءه، ما تزاؿ السمكة لـ تمت، بائعي السمؾ الذيف يبيعونو طازج، مازاؿ السمؾ يتحرؾ يفتحوف قمبو ويخرجوف أحشا
حية، تميل قميبًل، فإف لـ يكف لديؾ رحمة بالسمكة، لماذا النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ بأف الحيتاف في البحار 

يعمموف الناس أف ال يفتحوا بطف السمكة قبل أف تموت، أف ال يعذب الدجاجة  تصمي عمى معممي الناس الخير
تيا، ال يمثل بالحيواف، ىكذا، فأرجو مف هللا سبحانو وتعالى أف ينقمب ىذا بعد أف يذبحيا ال يذبح الشاة أماـ أخ

الدرس إلى واقع، أنا ميدت ثبلثة تمييدات، قضية القمح والشعير والتمر والزبيب، وقضية ال تقل ليما أؼ، 
 وقضية الخمر مائة أسـ لمخمر، ىذا كمو محـر 

ََاَؿ: الهِذي َيَتَخمهى )) َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى المهيـ َعَمْيِو َوسَ  ََاُلوا: َوَما الالِعَناِف َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ؟  ََاَؿ: اتهُقوا الالِعَنْيِف.  ـَ  مه
)) ـْ  ِفي َطِريِق النهاِس َأْو ِظمِِّي
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اآلف قس كل شيء ممكف أف يسبب المعف قسو عمى ىذا الحديث، تجد نفسؾ منضبط في عممؾ إلى أقصى 
 .درجة 

العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا  والحمد  رب
وال تينا، آثرنا وال تؤثر عمينا، أرضنا وارضى عنا، وصمى هللا عمى سيدنا دمحم النبي األمي وعمى آلو وصحبو 

 . وسمـ

 والحمد  رب العالميف 
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 المساجد بناء في الترغيب:  ( 127 - 092) الدرس

 25-02-2001لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم، الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

 أييا اإلخوة الكراـ:

لما في الترغيب و الترىيب مف صحيح البخارؼ و مسمـ، و الباب اليـو الترغيب في بناء  الزلنا في إتحاؼ المسمـ
 المساجد في األمكنة المحتاجة إلييا:

ِ َمسْ  ـَ َيُقوؿُ: َمْف َبَنى َّللِه ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ: َسِمْعُت النهِبيه َصمهى َّللاه اَف  َمُو ِجًدا َبَنى َّللاهُ )) َعْف ُعَِْماَف ْبِف َعفه  َلُو ِمِْ
 ِفي اْلَجنهِة((

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

 أييا اإلخوة الكراـ:

كما أنتـ تعمموف و كما أنتـ تشاىدوف معركة الحق و الباطل معركة أزلية أبدية، فإما أف تبني مسجدًا، و إما أف 
تدعو إلى الشيوة، فيناؾ شيوة و ىناؾ عقل، يوجد دنيا و يوجد  تبني مميى، المسجد يدعو إلى هللا و أماكف الميو

آخرة، يوجد خير و يوجد شر، و اإلنساف البد لو مف عمل يعرض عمى هللا، و الناس اآلف في غفمة شغمتيـ 
دنياىـ و طعاميـ و شرابيـ و معاشيـ و أوالدىـ و تجارتيـ، لكف ىذه المحظة التي نفارؽ فييا الدنيا متصورة لكف 
ال يعيشيا اإلنساف، لو عاشيا الرتعدت فرائصو، مغادرة الدنيا مف كل شيء إلى ال شيء، مف بيت فخـ إلى حفرة 
تحت األرض، مف زوجة و أوالد إلى وحشة ما بعدىا وحشة، فيذه المغادرة مف الدنيا إلى اآلخرة تحتاج إلى إعداد 

حجـ اإلنساف عند هللا بحجـ عممو الصالح، و هللا  كبير، الذؼ يرقى بؾ عممؾ الصالح، فيا أييا اإلخوة الكراـ
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الذؼ ال إلو إال ىو ينبغي أال تغمض عينيؾ إال و أنت قمق عف العمل الذؼ قدمتو بيف يديؾ يـو القيامة، تسمع 
أزمة قمبية حادة عمره اثنيف و ثبلثيف سنة، سبحاف هللا في ىذه األشير الستة أكثر مف سبعة أو ثمانية أشخاص 

ثيف مف عمرىـ جاءتيـ أزمة قمبية حادة أودت بيـ، اإلنساف إلى أيف سيذىب ؟ ذىاب مف دوف رجوع، في الثبل
كيف كاف؟ ىل ىو مستعد لمقاء هللا ؟ ىل تاب مف ذنوبو و آثامو ؟ ىل في رقبتو ماؿ حراـ ؟ ىكذا، فبلبد مف أف 

 نستعد ليذه الساعة، و النبي عميو الصبلة و السبلـ يقوؿ:

: اْلَكيُِّس َمْف َداَف َنْفَسوُ )) َعْف َأبِ  ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ:  اِد ْبِف َأْوٍس  َوَعِمَل ِلَما َبْعَد  ي َيْعَمى َشده
ـه َتَمنهى َعَمى َّللاهِ((   اْلَمْوِت، َواْلَعاِجُز َمْف َأْتَب ََ َنْفَسُو َىَواَىا ُِ

 ] الترمذؼ، ابف ماجو[

 مرة ثانية أييا األخوة: 

التفكر بالموت شيء، و أف تعيشو شيء آخر، الذيف أصابتيـ أمراض حادة و كانوا عمى مشارؼ مغادرة الدنيا 
يعمموف عمـ اليقيف ما معنى مفارقة الدنيا، اإلنساف حينما يوقف أنو سيغادر كل المذائذ التي استمتع بيا في الدنيا 

؟ كانة عند هللا باستجابتو و طاعتوبقى المسؤولية، فمف ىو البطل الذؼ ىيأ لنفسو مال شيء تذىب أدراج الرياح، ت
إذًا بعد أف تؤمف اإليماف الذؼ يحممؾ عمى طاعة هللا ينبغي أال تبحث عف شيء، بحثؾ عف عمل صالح يصمح 

، الجامعة تحتاج لمعرض عمى هللا، مف أبرز ىذه األعماؿ الصالحة: أف تبني  مسجدًا ألنو ال كياف ببل أرض
إلى بناء، التطبيب و الناس يحتاج إلى مستشفى، تعميـ الطبلب يحتاج إلى بناء، الدعوة إلى هللا تحتاج إلى 

 مسجد، قاؿ تعالى:

ِ َفاَل َتْدُعوا َم ََ َّللاهِ َأَحدًا )  (﴾08﴿َوَأفه اْلَمَساِجَد َّللِه

 [18] سورة الجف: اآلية 

 ره. خير الببلد مساجدىا، و شرىا أسواقيا.بآخر الفصل حديث لعمي أستبق ذك
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ََاَؿ: َأَحبُّ اْلِبالِد ِإَلى َّللاهِ َمَسا ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ِجُدَىا َوَأْبَغُض اْلِبالِد ِإَلى َّللاهِ )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ََُيا((  َأْسَوا

 ] مسمـ[

و قد ال تممؾ ثمف ىذه السمعة، ألف السير في أسواؽ راقية جدًا و ال تممؾ ثمف ىذه األسواؽ ترغب في الدنيا 
السمعة الجميمة تنشأ مشكمة الشعور بالحرماف، و إذا معؾ زوجتؾ فعندؾ في المساء قتاؿ معيا، ىذا الفستاف 

باىظة فوؽ طاقة  أعجبيا و أنت ال تممؾ ثمنو، و البضاعة معروضة بشكل رائع جدًا، بشيء مغٍر أما أسعارىا
أصحاب الدخل المحدود، فتجد اإلنساف يأتي مع زوجتو إلى المسجد و يعوداف إلى البيت عمى وفاؽ تاـ، ألنيا 
سمعت حقوؽ الزوج و واجبات الزوجة، و سمع ىو حقوؽ الزوجة و واجبات الزوج، فكل واحد مف الطرفيف سعى 

ار المجيء إلى المسجد، أما مف ثمار المجيء إلى إلرضاء هللا عف طريق إكراـ الطرؼ اآلخر، ىذه مف ثم
األسواؽ البد مف مشكمة ألف ما كل شيء تراه عينؾ تممؾ ثمنو جيبؾ، و طوبى لمف اكتفى بحاجاتو األساسية، 
الحاجات الثانوية ال تنتو، و الحياة الدنيا أربابيا و الذيف يعيشوف لمدنيا يخترعوف كل يـو سمعة جديدة و جيازًا 

صعب أف تمسؾ الفرشاة و تفرشي أسنانؾ اآلف يوجد فرشاة معيا حركة ذاتية، محرؾ و بطارية، خذ مف  جديدًا،
 الدنيا ما شئت و خذ بقدرىا ىمًا، كل ميزة تتممكيا يقابميا ىـ حينما يصيبيا العطب، فيذا القوؿ رائع جدًا.

 يكفيو، أخذ مف حتفو و ىو ال يشعر.خذ مف الدنيا ما شئت، و خذ بقدرىا ىمًا، و مف أخذ مف الدنيا فوؽ ما 

أحيانًا إدارة األعماؿ الكبيرة جدًا، إدارة األمواؿ الكبيرة جدًا، تحتاج إلى طاقة قد ال يممكيا اإلنساف تنعكس أزمة 
قمبية في نفسو، ىذا مف أخذ مف الدنيا فوؽ ما يكفيو، أخذ مف حتفو و ىو ال يشعر، لكف أعماؿ البر سبحاف هللا 

ير جدًا، أنا ال أريد أف أبقى في مضموف الكممة فقط، أريد أف أوسع المعنى، بناء مسجد، بناء ميتـ، ليا أثر كب
بناء ثانوية شرعية، تأليف كتاب دعوة إلى هللا، عمل خيرؼ، مساعدة أيتاـ، مساعدة طبلب عمـ، ال بد لؾ مف 

فسو سؤااًل محرجًا، ماذا فعمت اليـو عمل صالح يصمح لمعرض عمى هللا، أنا أتمنى عمى كل واحد منا أف يسأؿ ن
مف أجل الجنة ؟ ماذا فعمت اليـو مف أجل الدار اآلخرة ؟ ما العمل الذؼ أبتغي بو وجو هللا و ال أريد ثناء و ال 
مديحًا و ال شكرًا و ال تعقيبًا و ال ىدية لوجو هللا ؟ ىذا الذؼ يبقى، و ذكرت لكـ إنو مف أجمل ما فسر بو 

 عالى:المفسروف قولو ت
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ـِ )26﴿ُكلُّ َمْف َعَمْيَيا َفاٍف ) ْكَرا  (﴾27( َوَيْبَقى َوْجُو َربَِّؾ ُذو اْلَجاَلِؿ َواإلِْ

 ] سورة الرحمف [

أؼ أنشأنا جامعة عمبلقة مكمفة ثبلثة آالؼ مميوف عند قياـ الساعة تصبح ىباء منثورًا، أسسنا جسور، أسسنا 
 طرؽ، مثبًل أقمنا مستشفيات:

 (﴾26َمْيَيا َفاٍف )﴿ُكلُّ َمْف عَ 

ما الذؼ يبقى و ال يفنى ؟ عمل صالح ابتغي بو وجو هللا، أؼ مف أعظـ ىذه األعماؿ أف ُتنِشئ كيانًا بدعوة إلى 
هللا، أؼ مسجد أو تدريس أو معاونة طمبة عمـ أو معاونة دعاة إلى هللا، و الدنيا مفعمة باألعماؿ الصالحة، و هللا 

فاس الخبلئق، بإمكانؾ أف تفعل كل شيء، بل إف هللا ال يكمفؾ فوؽ طاقتؾ، يكمفؾ الطرائق إلى الخالق بعدد أن
اختصاصؾ، إف آتاؾ هللا مااًل أنفق مف ىذا الماؿ، إف آتاؾ هللا عممًا أنفق مف ىذا العمـ، إف آتاؾ هللا جاىًا أنفق 

 ئًا، أؼ ىذا رزؽ:مف ىذا الجاه، إف آتاؾ هللا حكمة وفق بيف الناس، ال يوجد إنسانًا ال يممؾ شي

ـْ ُيْنِفُقوَف﴾ َناُى  ﴿َوِممها َرَزَْ

 [3] سورة البقرة: اآلية 

يوجد شخص عنده قدرة عمى اإلقناع، و عنده قدرة عمى التوفيق بيف الناس، ىذا إذا أصمح بيف الناس وصل إلى 
ة جيدة مقبولة أعمى درجات الجنة، و الذؼ طبب المسمميف و أخمص ليـ يصل إلى الجنة، و الذؼ باعيـ سمع

معقولة يصل إلى الجنة، كل اختصاص و كل حرفة و كل ميزة و كل ىوية تصمح أف تكوف سببًا لمجنة، يقوؿ 
 عميو الصبلة و السبلـ: 

ُ لَ  ََاَؿ: َيْبَتِغي ِبِو َوْجَو َّللاهِ َبَنى َّللاه ََاَؿ ُبَكْيٌر َحِسْبُت َأنهُو  ِ َتَعاَلى   َبْيًتا ِفي اْلَجنهِة(( وُ ))َمْف َبَنى َمْسِجًدا َّللِه

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [
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و أنا أذكركـ بقصة لعمكـ سمعتموىا مني كثيرًا، رجل مف أىل اليسار، مف أىل الغنى أراد إنشاء مسجد في أحد 
أف يبحث لو عف أرض أحياء دمشق الجنوبية المكتظة بالسكاف و ليس فييا مسجد، كمف أحد أخوانا الكراـ 

مناسبة، و الرجل مف األغنياء الكبار، وجد أرضًا مناسبة، مساحتيا مناسبة، شكميا مناسب، صاحبيا آذف مدرسة 
ورثيا قبل أسابيع و ال يممؾ مف الدنيا غيرىا، و دخمو محدود جدًا و عنده أربعة أو خمسة أوالد، يشكو الفقر و 

فتـ االتفاؽ عمى شراء ىذه األرض مف ىذا الوريث، و جاء بيذا المحسف  الحاجة و الفاقة، و األرض مناسبة جداً 
الكبير ليرػ األرض و ليدفع الثمف، فجاء بيذا المحسف و رأػ األرض و أعجبتو، و الثمف مقبوؿ و جيد و معقوؿ 

و: البقية عند ووقع الشيؾ بمميوني ليرة، ىذا اآلذف قاؿ لو: أيف البقية لماذا ليس ثبلثة مبلييف و نصف ؟ قاؿ ل
التنازؿ، قاؿ لو: أؼ تنازؿ ؟ قاؿ لو: حينما تتنازؿ لنا في األوقاؼ أدفع لؾ بقية الثمف، قاؿ لو: و ما عبلقة 
األوقاؼ بيذا ؟ قاؿ لو: نريد أف نجعميا مسجدًا، عندما قاؿ لو مسجد، ارتعد و قاؿ لو: أعطني الشيؾ و مزؽ 

، ال يعقل أف أبيعؾ أرضًا تقدميا أنت  مسجدًا، أنا أولى أف أقدميا الشيؾ، قاؿ لو: أنا أولى منؾ أف أقدميا 
 منؾ، يقوؿ ىذا المحسف بحياتي ما صغرت أماـ إنساف كما صغرت أماـ ىذا اآلذف، و استحيا مف هللا أف 

إلنساف أحيانًا يأتي مف يشترييا و يجعميا  مسجدًا، أنا أتمنى أنو يجب أف يكوف لؾ عمبًل تبتغي بو وجو هللا، ا
عنده كل شيء لو أجر ال يتحرؾ دوف أجر، ال يتكمـ كممة مف دوف نسبة، كـ لنا نسبة ؟ ال يستطيع أف يتحرؾ 
حركة إال ليحسب كـ لو مف ىذه ؟ ال، ال يوجد، إذا ال يوجد شيء ال يتحرؾ، ىذا أفقر إنساف يـو القيامة، أفقر 

هللا عز وجل خمقنا لنربح عميو، خمقنا ليعطينا شيئًا النيائيًا مقابل إنساف يـو القيامة الذؼ ال يتحرؾ إال بأجر، 
 شيء بسيط.

 إذًا: 

ُ َلُو َبْيًتا ِفي اْلَجنهِة(( ِ َتَعاَلى َيْبَتِغي ِبِو َوْجَو َّللاهِ َبَنى َّللاه  )) َمْف َبَنى َمْسِجًدا َّللِه

طبعًا ىناؾ مف يدفع مااًل، ىناؾ مف يأتي  اآلف يوجد عندنا حديث آخر، ىذا المسجد يمكف أف يبنى و يتأسس،
بالمواد، ىناؾ مف يبني، أحدىـ يقوؿ لؾ أنا سوؼ آخذ منؾ نصف أجرة ألنو بيت هللا، و النصف الثاني 
محسوب صدقة عند هللا عز وجل، إنساف سيأخذ فقط سعر المواد معنى ىذا أف أجرتو محسوبة صدقة عند هللا 

رتو، أحدىـ قدـ مالو، و اآلخر قدـ جيده، و اآلخر قدـ مالو و جيده، أنشأنا عز وجل، إنساف يقدـ المواد و أج
مسجدًا إنساف قدـ جياز تكبير صوت مثبًل جياز إنارة، جياز مولدة، أؼ المسجد بناء يحتاج إلى عشرات بل 
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نربح عميو، أؼ مئات األشياء، مرافقو مف أجيزتو، كمو داخل في البناء، هللا عز و جل كما قمت قبل قميل خمقنا ل
حركة تتحركيا لؾ فييا أجر، اآلف الصيانة و الفرؽ بيننا و بيف بعض الببلد المتقدمة ماديًا، نحف ال يوجد عندنا 
صيانة أبدًا، يبنى البناء بعد حيف يتداعى، يوجد إىماؿ شديد ال يوجد تنظيف، أحيانًا تجد محبًل تجاريًا تزييناتو 

دخمو ال تنظف، أمطار و غبار إلى أف تغدو سوداء الموف و ال يفكر صاحب مكمفة مبلييف، الموحة التي في م
المحل أف ينظفيا، موضوع الصيانة و التنظيف ىذا جزء مف الحضارة، تدخل أحيانًا إلى بناء منشأ منذ أربعيف 
در أف سنة تتوىـ أنو مف يوميف انتيى مف الصيانة، و أنا أقوؿ لؾ ىذه قضية حضارة، قضية رقي، أؼ الذؼ يق
 يتـ كل حاجاتو مجددة، بالتنظيف و العناية و المتابعة و الصيانة و اإلصبلح، و النبي الكريـ قاؿ: 

 )) أصمح دنياؾ و اعمل آلخرتؾ((

أؼ مشكمة بالبيت تحتاج إلى نقطة زيت في الباب، يزقزؽ الباب و كمما يزقزؽ البيت يصرخ بأوالده و يشتميـ، 
كل يـو يوجد مشكمتيف ثبلثة، أيقظتني، فتحت الباب، فضع لو زيتًا و انتيى،  فالمشكمة ىذه مف ثبلث سنوات و

أحيانًا يكوف الباب ليس لو دافع و الدنيا برد وشتاء كذلؾ أغمق الباب يريد دافعًا و انتيى األمر، لو إنساف فكر أف 
ا عنده حل، ىذا يصمح حياتو ىذه ليست مف الدنيا ىذه مف الديف، تحل مشكمة، تجد شخصًا كل مشكمة لي

استطراد، لكف الصيانة ميمة جدًا، تجد مسجدًا ميمبًل، أساس بنائو جيد لكنو ميمل، و ىذا يحتاج إلى جيد، فيذا 
الذؼ ينظف، يعتني، يممع البمور، يممع الثريات، يغسل السجاد، أحيانًا يأتي إنساف يرتدؼ بذلة كحمية الموف يركع 

بتيو، معنى ىذا أف السجاد منذ شيريف لـ ينظف، أما إذا كاف منظفًا و و يسجد يجد بقعتيف بيضاوتيف عمى رك
مغسواًل تجد السجاد لو لمعة، أؼ األولى أف تكوف بيوتنا نظيفة جدًا أـ بيت هللا ؟ بيت هللا، اآلف ىؤالء الذيف 

 ينظفوف، ىؤالء ليف عند هللا أجر ال يعممو إال هللا، فالنبي عميو الصبلة و السبلـ:

ُـّ اْلَمْسِجَد َفَماَت َفَسَأَؿ النهِبيُّ َصمهى  )) َعفْ  ـَ َعْنُو َأِبي ُىَرْيَرَة َأفه َرجاًل َأْسَوَد َأْو اْمَرَأًة َسْوَداَء َكاَف َيُق ُ َعَمْيِو َوَسمه َّللاه
ََْبرِِه َأْو ََاَؿ  ـْ آَذْنُتُموِني ِبِو ُدلُّوِني َعَمى  ََاَؿ َأَفال ُكْنُت ََْبَرَىا َفَصمهى َعَمْيَيا((؟ َفَقاُلوا: َماَت   ََْبِرَىا َفَأَتى 

 ] البخارؼ، مسمـ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [
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أرأيت إلى ىذه األخبلؽ، ىذا اإلسبلـ، أؼ بحسب مقاييس المجتمع أما عند هللا تكوف ىذه المرأة عند هللا في 
لطرؽ أليس كذلؾ ؟ ما قولؾ أف أبا األنبياء مكانة عمية، لكف بمقياس المجتمع أدنى رتبة الذؼ يعمل في تنظيف ا

 نبي كريـ أوحى هللا إليو و إلى ابنو أف:

ُجوِد﴾ كه َِ السُّ َرا َبْيِتَي ِلمطهاِئِفيَف َواْلَعاِكِفيَف َوالرُّ  ﴿َأْف َطيِّ

 [125] سورة البقرة: اآلية 

حضر خطبة الجمعة و اضطر  إذًا تنظيف المساجد مف أعظـ األعماؿ، مرة أخ مف إخوانا جاء والده مف مصر،
لقضاء حاجة في أثناء الخطبة فقاؿ لي: غير معقوؿ ! كأنو ببيت، المرافق في مسجدكـ كأنيا في بيت مف شدة 
النظافة، فبفضل مف ؟ بفضل عدد مف األخوة الكراـ ليـ مكانة كبيرة عند هللا تبرعوا لتنظيف ىذه المرافق بأيدييـ، 

 رؼ عظيـ.بأغمى المواد، فتنظيف المسجد ش

ىناؾ نقطة دقيقة جدًا يتوىـ إنساف أف أعظـ عمل الدعوة إلى هللا، أف تمقي درسًا تمقي خطبة، ىذا عمل، مف 
أدراؾ أنؾ إذا نظفت المسجد بإخبلص قد تفوؽ الذؼ يتكمـ، مف أدراؾ ؟ قيمة العمل عند هللا ليست بالوجاىة لكف 

ى قبرىا و صمى عميو و ىذه مف خصوصيات ملسو هيلع هللا ىلص، ال يوجد ببذؿ الجيد، فالنبي عميو الصبلة و السبلـ ذىب إل
صبلة عمى إنساف مدفوف، الصبلة عمى إنساف فوؽ األرض ال تحت األرض لكف لكرامتيا عند هللا ولـ يقتِد 
لقبر الصحابة في ىذا ولـ يبَف حكـ شرعي إال أف النبي عميو الصبلة والسبلـ تولى بنفسو الصبلة عمييا وىو في ا

 وغضب غضبًا شديدًا ألف أصحابو لـ يمموه بموتيا.

 وفي حديث آخر ونحف في المساجد قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

ُجِل ِفي اْلَجَماَعِة ُتَضعهفُ  ـَ َصالُة الره ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ي َعَمى َصالِتِو فِ  )) عف أبي ُىَرْيَرَة َاؿ: 
ـه َخَرَج ِإَلى  َأ َفَأْحَسَف اْلُوُضوَء ُِ اْلَمْسِجِد َّل ُيْخِرُجُو ِإَّل َبْيِتِو َوِفي ُسوَِِو َخْمًسا َوِعْشِريَف ِضْعًفا َوَذِلَؾ َأنهُو ِإَذا َتَوضه

ـْ َيْخُط َخْطَوًة ِإَّل ُرِفَعْت َلُو ِبَيا َدَرَجٌة، َوُحطه َعْنُو ِبَيا َخِطيَئٌة  الُة َل ـْ َتَزْؿ اْلَمالِئَكُة ُتَصمِّي َعَمْيِو َما الصه َفِإَذا َصمهى َل
الةَ  ـْ ِفي َصالٍة َما اْنَتَظَر الصه ـه اْرَحْمُو َوَّل َيَزاُؿ َأَحُدُك ـه َصلِّ َعَمْيِو المهُي ـَ ِفي ُمَصالُه، المهُي  ((َدا

 ]البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، أحمد، النسائي، ابف ماجة، مالؾ، الدارمي [
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يعني أجر الصبلة في المسجد خمسًا وعشريف ضعفًا كأجر الصبلة في البيت أو في السوؽ أؼ في محمو 
ذا كنت تنتظر إقامة الصبلة فأنت في صبلة، أحيانًا في بعض المساجد تقاـ صبلة الظير بعد  التجارؼ، وا 

إنساف دخل مع أذاف الظير عشريف دقيقة مف األذاف، والفجر بعد ثبلثيف دقيقة، والمغرب بعد خمس دقائق، 
 وصمى السنة وىو ينتظر إقامة الصبلة ىذا الوقت ىو مف الصبلة، فانتظار الصبلة مف الصبلة.

 وفي رواية أخرػ:

 )) الميـ تب عميو ما لـ يؤذ فيو ما لـ يحدث فيو(( 

بعض مف ارتادوا  كيف يؤذؼ اإلنساف في المسجد ؟ أنا يـو الجمعة لفت نظر وأنا ال أعرفيـ مف بعض األخوة أو
ىذا المسجد، أو بعض مف لـ يكف ليـ عيد بمسجد، تكمموا بصوت مرتفع وكأنيـ في الطريق والناس جميعًا 
يصموف ىذا بعيد بعد األرض عف السماء، عف أف يكوف في مستوػ بيت هللا، كل األخوة يصموف وحديثيـ مسموع 

ذػ، أحيانًا يأتي أخ يصمي مع اثنيف في الحـر بصوت مرتفع فشوش عمى الحاضريف صبلتيـ، ىذا نوع مف األ
والدرس قائـ ويقوؿ هللا أكبر بصوت مرتفع ويشوش عمى الدرس ىذا نوع مف األذػ، شخص آخر يصمي مقتديًا 
بإماـ وقد تكوف الصبلة سرية أو جيرية يقرأ الفاتحة بصوت مرتفع يعني غبلظة ما بعدىا غبلظة شوش عمى 

جات ترتفع موجة وتنزؿ موجة، ما ىذا ؟ خشوع ال وهللا ليس بخشوع لو خشع قمبو الكل صبلتيـ يعمل موجات مو 
لخشعت جوارحو، النبي الكريـ نيى عف ىذا، وىذا الرجل إذا رفع صوتو ليس لو، أحيانًا يأتي مع ابنو الصغير 

و وقالت لو خذه وهللا أنا أحب الصغار وأتمنى عمى كل أب أف يأتي بأوالده أما دوف السنتيف، زوجتو ضغطت عمي
 معؾ ىذا ليس موضوع طمب عمـ والطفل ما نظف...

ىذا مكاف السجود ما قولؾ أليس ىذا إيذاء شديد ! وهللا بضع عشرات مف اإلخواف في ىذا المسجد يأتوف 
ويحضروف الماء ويغسموف أيضًا ىذا إيذاء، أياـ تأتي أخت كريمة وأنا أتمنى أف كل أخت أف تأتي إلى المسجد، 

عيا خمسة أو ستة أوالد تتركيـ يركضوا و يمعبوا معيـ بسكويت و غيره ىذا غير معقوؿ، نحف انزعجنا جدًا لكف م
مف ىذا الشيء، عممنا ترتيب أف أخت كريمة تبرعت تعمل درسًا لمصغار، عممنا المصمى العموؼ و كل سيدة 

عض النساء وجدوا الفرصة ممتازة، معيا أوالد تدفع أوالدىا لممصمى و ىي تسمع الدرس، ىذا شيء جميل ألف ب
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عندىا استقباؿ تضع أوالدىا بالجامع و تذىب، أليس ىذا كمو إيذاء لممسجد، نحف قمنا التي معيا أوالدىا نقبل ليا 
أوالدىا و لكف ليست ىي باالستقباؿ و زوجيا عنده سيرة و ليس عندىـ مشكمة إال األوالد فوضعوىـ بالجامع و 

 ة جدًا، دقق بالحديث:ذىبوا، ىذه مشكمة كبير 

ـه ارْ  ـه اْغِفْر َلُو المهُي ـَ المهُي ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـْ )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة ََاؿ:  ـه ُتْب َعَمْيِو َما َل َحْمُو المهُي
ـْ ُيْحِدْث ِفيو((  ُيْؤِذ ِفيِو َما َل

 ذؼ، أبو داود، أحمد، ابف ماجو، مالؾ، الدارمي [] البخارؼ، مسمـ، النسائي، الترم

 ىذا بيت هللا، حتى لو أف اإلنساف حمل قشة مف المسجد لو أجر، بيت هللا أؼ هللا عز وجل قاؿ:

))إف بيوتي في اْلرض المساجد، و إف زوارىا ىـ عمارىا، فطوبى لعبد تطير في بيتو ِـ زارنا و حق عمى 
 المزور أف يكـر الزائر ((

عنصر خدمي بالجامع، لمخدمة، عنصر نظيف، صوت منخفض و رفع الصوت مف المنكرات، و هللا  فأنت
 أعرؼ أناسًا يتكمـ في المسجد و ىو ممتمئ بالمصميف و كأنو في فبلة، مرتاح، فيذا ال يعظـ شعائر هللا:

ـْ َشَعاِئَر َّللاهِ َفِإنهَيا ِمْف َتْقَوى اْلُقُموِب﴾  ﴿َوَمْف ُيَعظِّ

 [32الحج: اآلية ] سورة 

ـْ يُ  َـّ ُتْب َعَمْيِو َما َل َـّ اْرَحْمُو المَُّي َـّ اْغِفْر َلُو المَُّي ـْ أنا سوؼ أدقق مرة أخرػ عمى كممة: و في رواية))المَُّي ْؤِذ ِفيِو َما َل
و في المسجد، ُيْحِدْث ِفيِو(( يؤذؼ فيو: إذا أذػ، ىناؾ إيذاء بالصوت، ىناؾ إيذاء مع أوالده الصغار، إيذاء بالمغ

ىذا كمو إيذاء، أو بعدـ تنظيف المسجد، أو ترؾ شيء مف بقايا الطعاـ بالمسجد، مف بضع سنوات أو أكثر، مف 
اثنتي عشرة سنة تقريبًا كاف عندنا إحياء بالمسجد ينتيي اإلحياء تجد المكدوس و األكل و الشرب نظل شيرًا و 

كل يأكموف و لكف تمرًا و قيوة و ُتمد مبلءات مف الببلستيؾ نحف ننظف المسجد، ىكذا، أؼ بالحرميف برمضاف ال
و تقاـ بأقل مف دقائق شيء جميل جدًا، كمما كنت لطيفًا بالمسجد و كمما كنت نظيفًا وأنيقًا تكوف أقرب إلى هللا 

 عز وجل:

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1512 

َُْرِب اْلَمْسِجِد َفَبَمَغ َذِلَؾ )) َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد َّللاهِ ََاؿ: َخَمْت اْلِبَقاُع َحْوَؿ اْلَمْسِجِد َفَأَرا َد َبُنو َسِمَمَة َأْف َيْنَتِقُموا ِإَلى 
ـْ ُتِريُدوَف َأْف َتْنَتِقُموا َُ  ُك : ِإنهُو َبَمَغِني َأنه ـْ ـَ َفَقاَؿ َلُي ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ َيا َرُسوَؿ َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاُلوا: َنَع ْرَب اْلَمْسِجِد، 

((َّللاهِ  ـْ ـْ ُتْكَتْب آَِاُرُك ـْ ِدَياَرُك ـْ ُتْكَتْب آَِاُرُك  ََْد َأَرْدَنا َذِلَؾ، َفَقاَؿ: َيا َبِني َسِمَمَة ِدَياَرُك

 ]مسمـ، أحمد [

يعني الزموا دياركـ تكتب آثاركـ، أعادىا ثانيًة، فقالوا: ما يسرنا أنا تحولنا، وفي رواية ليذا الحديث أخرػ إّف لكـ 
 بكل خطوة درجة 

أخ جاء مف دوما راكب ساعة مف الزمف ىذا باألجر يتساوػ مع أخ إلى جوار المسجد ؟ ال وهللا، يوجد مشقة 
بالغة فكمما كاف مكانؾ أبعد كاف أجرؾ أكبر، مكانكـ تكتب آثاركـ، وليس معنى ىذا أف اإلنساف يبيع بيتو 

بعيد لو أجر، وهللا جبار خواطر، ال يوجد  المجاور لممسجد ويسكف بعيدًا ىذا ليس وارد، بيتو قريب نعمة، بيتو
 إنساف عند هللا ليس لو شيء حتى لو كاف بيتؾ بعيدًا.

 أييا األخوة:

المشقة في اإلسبلـ ال يمكف أف تكوف مطموبًة لذاتيا، أما إذا فرضت عمينا مرحبًا بيا، قد يأتي الصـو في أشير 
ياـ سبعة عشر ساعة والحر خمسة وأربعيف، يوجد مشقة الصـو في أشير الحر الشديد وقد ال تتوقع أف يدـو الص

مرحبًا بيذه المشقة ألف العبادة فرضتيا، قد تطوؼ حوؿ البيت في الحج بمشقة بالغة، وقد ترمي الجمار بمشقة 
بالغة ىذا كمو لؾ أجر عميو كبير انطبلقا مف أف النبي عميو الصبلة والسبلـ رأػ رجبًل قابعًا في الشمس فقاؿ 

لصبلة والسبلـ وسأؿ عف حالو قالوا: نذر أف يبقى في الشمس قاؿ: امروه فميتحوؿ إف هللا غني عف تعذيب عميو ا
 ىذا نفسو.

إذا هللا يسر أمر، يسر ركوب، يسر طائرات، مواصبلت، إذا إنساف يوجد عنده في البيت ماء فيجة فأراد حتى 
ت ىذا مجنوف، المشقة ال تطمب لذاتيا أما إذا يكسب أجر حمل التنؾ مف مكاف بعيد وعبء وجاء بيا إلى البي

 فرضت عميو مرحبًا بيا.
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يوجد قاعدة أساسية كل إنساف يحـر نفسو ببل مبرر النبي عميو الصبلة والسبلـ بمغو أف بعض أصحابو أراد أف ال 
أف يقـو الميل تقربًا إلى هللا يتزوج تقربًا إلى هللا، وبعضيـ اآلخر أراد أف ال يأكل المحـ تقربًا إلى هللا، وبعضيـ أراد 

 فجمعيـ وقاؿ:

ـَ َسَأُلوا َأْزَواَج النهِبيِّ َصمهى  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـَ َعْف َعَمِمِو ))َعْف َأَنٍس َأفه َنَفًرا ِمْف َأْصَحاِب النهِبيِّ َصمهى َّللاه ُ َعَمْيِو َوَسمه َّللاه
: َّل َأَتَزوهجُ  ـْ رِّ ؟ َفَقاؿ َبْعُضُي ـُ َعَمى ِفَراٍش، َفَحِمَد  ِفي السِّ : َّل َأَنا ـْ ـَ َوََاَؿ َبْعُضُي : َّل آُكُل المهْح ـْ َساَء، َوََاَؿ َبْعُضُي النِّ

ـُ َوَأُصوـُ َوُأْفِطرُ  ي ُأَصمِّي َوَأَنا ََاُلوا َكَذا َوَكَذا َلِكنِّ ـٍ  َوا َْ َِْنى َعَمْيِو َفَقاَؿ: َما َباُؿ َأ َ َوَأ اَء َفَمْف َرِغَب َعْف  َوَأَتَزوهُج النِّسَ َّللاه
 ُسنهِتي َفَمْيَس ِمنِّي((

 ] البخارؼ، مسمـ، النسائي، أحمد [

اإلسبلـ واقعي، اإلسبلـ متوازف، اإلسبلـ وسطي، جمع بيف الديف والدنيا، وبيف الدنيا واآلخرة، وبيف حاجات 
ذاء لمروح القرب، وغذاء الجسد وحاجات الروح، وبيف حاجات العقل، يوجد في اإلسبلـ غذاء لمعقل العمـ، غ

 لمجسـ، قاؿ تعالى:

ـَ ِزيَنَة َّللاهِ﴾  ﴿َمْف َحره

 [32] سورة األعراؼ: اآلية 

أنت ليس مكمفًا أف تعيش الحرماف في التقرب إلى هللا إال أنو حينما أمرؾ هللا أف تصـو ىذه مشقة أرادىا هللا، 
 اف قاؿ تعالى:والمشقة اإلليية التي أرادىا هللا متناسبة مع حاجة اإلنس

ُ َنْفسًا ِإَّله ُوْسَعَيا﴾  ﴿ََّل ُيَكمُِّف َّللاه

 [286] سورة البقرة: اآلية 

 في حاالت معينة اإلنساف يفطر في السفر أو في المرض.
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 وفي حديث آخر:

ـَ ال : ِإفه َأْعَظ ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ:  ـْ ِإَلْيَيا )) َعْف َأِبي ُموَسى  الِة َأْبَعُدُى نهاِس َأْجًرا ِفي الصه
ـُ َأْجًرا ِمْف الهِذي ُيَصمِّ  ـِ َأْعَظ الَة َحتهى ُيَصمَِّيَيا َم ََ اإِلَما ـْ َوالهِذي َيْنَتِظُر الصه ـُ((َمْمًشى َفَأْبَعُدُى ـه َيَنا  يَيا ُِ

 ] البخارؼ، مسمـ [

 يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ـَ اْلُمْؤِمُف اْلَقِويُّ َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاهِ  )) َعْف َأِبي ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ:   ِمْف اْلُمْؤِمِف ُىَرْيَرَة 
ِعيِف َوِفي ُكلٍّ َخْيٌر((  الضه

 ] مسمـ، أحمد، ابف ماجة [

بيتو بعيد لو أجر، مف أروع ما قرأت أف النبي عميو  المؤمف الضعيف عمى العيف والرأس، إنساف بيتو قريب نعمة،
الصبلة والسبلـ بمغو أف صحابييف وقعا في أسر مسيممة الكذاب، مسيممة الكذاب سأؿ األوؿ أتشيد أني رسوؿ 
هللا، قاؿ: ما سمعت شيئًا فقتمو، سأؿ الثاني أتشيد أني رسوؿ هللا فشيد لو أنو رسوؿ هللا، بمغ ذلؾ النبي صمى هللا 

ميو وسمـ فماذا قاؿ عنيما ؟ قاؿ: أما األوؿ فقد أعز ديف هللا فأعزه هللا، وأما الثاني فقد قبل رخصة هللا، والثاني ع
ف عادوا فعد  ليس آثـ، هللا رخص لو إذا أكره عمى الكفر نجاًة بحياتو سمح لو أف ينطق بالكفر فقاؿ لو النبي: وا 

 وال شيء عميؾ.

د أدنى وحد أعمى، الحد األعمى حد البطولة ىذا تخييرؼ ال قصرؼ، واألدنى انظر إلى عظمة اإلسبلـ يوجد ح
.  مسموح واألعمى مأجور، أنت في بحبوحة كبيرة لؾ أف تقمد أولي العـز

عالـ أحد حكاـ المغوؿ أراد أف يتحدػ عمماء المسمميف فجمعيـ وجاء بمحـ خنزير وأمرىـ أف يأكموا فمف لـ يأكل 
ورع وقور مف شدة محبة الناس لو وتقديرىـ لو استطاعوا دوف أف يعمـ ىذا الممؾ أف فقتمو، يوجد عالـ جميل 

يضعوا لو بدؿ لحـ الخنزير لحـ ضأف فمو أكمو فبل شيء عميو، فمـ يأكل وقاؿ: ىذا عند الناس لحـ خنزير وقتمو 
العمـ في أعينيـ ولـ  الممؾ. كـ ىو ورع خاؼ عمى سمعة العمـ، قاؿ: ىذا عند الناس لحـ خنزير فإذا أكمت سقط

 يأكل وقتل.



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1515 

يوجد مواقف تحتاج إلى عزيمة، مرة الحسف البصرؼ يبدو أنو تكمـ كبلـ أزعج الحجاج فقاؿ الحجاج لمف حولو: 
وهللا يا جبناء ألروينكـ مف دمو فجيء بو ليقتمو فجاء بالسياؼ، ومد النطع، وكل شيء جاىز لقتمو، والحجاج وما 

ني لصاحبيا، الحجاج مخيف ضرب الكعبة بالمنجنيق أدراكـ... قاؿ: إني أرػ  رؤوسًا قد أينعت وحاف قطافيا وا 
وصمب أحد الصحابة... لما جيء بالحسف البصرؼ ورأػ األمر كمو واضح حرؾ شفتيو بتمتمات لـ يسمعيا أحد 

مجمسو حتى أجمسو فإذا بالحجاج يقف لو ويقوؿ لو: أىبًل بأبي سعيد وقاؿ لو: أنت سيد العمماء ومازاؿ يدنيو مف 
عمى سريره وسألو واستفتاه وضيفو ثـ ودعو إلى باب القصر، السياؼ صعق أيف قتمو والخادـ أيضًا، فتبعو الخادـ 
وقاؿ لو: يا أبا سعيد لقد جيء بؾ لغير ما فعل بؾ فماذا قمت بربؾ ؟ قاؿ: قمت لربي يا مبلذؼ عند كربتي، يا 

 سبلمًا كما جعمت النار بردًا وسبلمًا عمى إبراىيـ.مؤنسي في وحشتي اجعل نقمتو عمي بردًا و 
ف لـ تكف مع هللا   األمر بيد هللا، قموب العباد بيد هللا، أنت مع هللا إذا كنت مع هللا كاف عدوؾ معؾ يخدمؾ، وا 

 تطاوؿ عميؾ أقرب الناس إليؾ.

 أييا األخوة:

د ىذه الفوائد أنؾ تمتقي بأخيؾ، الجماعة رحمة، أنا أتصور أف صبلة الجماعة في المسجد ليا فوائد كبيرة جدًا، أح
أخوؾ قد يأخذ بيدؾ إلى هللا وقد تأخذ بيده، قد ينصحؾ وقد تنصحو، قد تحل عنده مشكمتؾ وقد تحل عندؾ 

 مشكمتو، قد يكوف متألق تألقو يطفي عمى أخيو روحانيًة عجيبة.

خ مثبًل تأخر ولـ يبَق وقت فوقع في حرج يا صدقوا أييا األخوة يحدثونني أخواف ال أعرؼ ؟ ولكف شيء متكرر أ
ترػ يأتي إلى المسجد أـ ال يأتي يذىب ويصمي العشاء فقد يجتمع مع إخوانو ويشعر براحة ما سمع مف الدرس 
وال كممة ولكف دخل بيت هللا عز وجل والتقى مع إخوانو فشعر باحة، أنا أتمنى أف يكوف تعارؼ بينكـ، ىذا في 

كوف أخ مف أخوانا فرضًا لو اختصاص نادر ثماف سنوات أنا ال أعمـ أنو يحضر عندنا، تقصير وهللا شديد ي
ونحف نبحث عف ىذا االختصاص ولمصمحتو، نبحث عف ىذا االختصاص في الطب النادر وال نجد وىو يحضر 

 ىنا منذ ثماف سنوات وىذا تقصير.

ه فرصة عمل فكمما تعرفنا إلى بعضنا يجب أف نعرؼ بعضنا، قد يكوف أخ يشكي البطالة ويوجد أخ آخر عند
أكثر ىذا يرضي هللا أكثر ألف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمرنا أف يكوف ىناؾ تواصل بيننا، فبل يكفي أف تأتي إلى المسجد وتجمس 
في زاوية فقط، ال تعرؼ أحد وال أحد يعرفؾ ىذا خبلؼ السنة، إذا التقيت مع أخوؾ اسألو عف اسمو مف ىو؟ 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1516 

ختصاصو، بيتو، أوالده، تأخذ فكرة، يمكف أف تخدمو أو يخدمؾ والحياة فرص أحيانًا، قد يكوف أخ عنده عممو، ا
ضائقة مادية شديدة وعممو واقف وأخ بحاجة إلى صاحب مصمحة ىو يتقنيا ولكف ال يعرفو، يبحث خارجًا عف 

تقيت مع أخ تتعرؼ عميو سؤاؿ شخص يغشوه ويأخذوا منو سعر عالي جدًا ويسيئوا لو، ال يوجد مانع كل ما ال
 بسيط قاؿ تعالى:

 ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتهْقَوى﴾

 [2] سورة المائدة: اآلية 

والعجيب أف الطرؼ اآلخر غير المؤمف يتعاونوف تعاونًا مذىبًل، تعاونًا غير معقوؿ، وأنت أواًل أف تتعاوف مع 
معو نشترؼ منو، إال يوجد منزلق بالمناسبة أياـ يتوىـ ىذا األخ إخوانؾ، أخ فتح محل جديد يجب نحف أف نتعامل 

أف ىؤالء األخواف كميـ دراويش ويحبونو ويحبوا هللا فإذا أنا ربحت زيادة مسموح، ىنا صار عندنا مشكمة كبيرة 
وترفع جدًا، أما أنو ال يفاصمؾ يستحي أف يساومؾ، يستحي أف يقوؿ لؾ ىذه البضاعة غالية تستغل ىذه الناحية 

 السعر معنى ىذا أنؾ أنت جئت لتستغل إخوانؾ.

أنا وهللا أتألـ ألمًا شديدًا إذا أخ فتح مصمحة وما لبيناه كمنا، كمنا نشترؼ مف عنده يشعر أنو منتمي إلى جامع، 
يوجد ترابط، تعاوف، أنا وهللا شيد هللا في كل حياتي ال يمكف أف يكوف أخ عنده مصمحة وأبحث عف غيره ألف 

خيانة، أخ ممتـز إذا ربح منؾ ويدفع زكاة مالو وينفق مالو عمى أوالده وزوجتو وفقط المنيج تعطي آخر  ىذه
 يشرب الخمر بربح منؾ أو متفمت أو ال يدفع زكاة مالو ال يجوز.

والحقيقة الذؼ يشدؾ إلى الجامع لؾ أخواف طيبيف، أنا مصر عمى ىذا لو أنت عرفنا مصمحتؾ عندؾ حرفة، 
، محل نجارة، وأنت مؤمف مستقيـ وستكـر األخواف، تعارفوا عمى بعضكـ وتعاونوا، ما الذؼ يمنع محل األلم نيـو

 أف كل أخ يعرؼ أخيف ثبلثة ؟ النبي قاؿ: تآخيا اثنيِف اثنيف.

الحد األدنى أخ ما جاء إلى الدرس أخبره ىاتفيًا، أزوره لعل مريض، لعل عنده مشكمة، لعل عنده مشكمة مع 
ح بينيما، كبر عميو أف يطمبيا عمى الياتف، وىي كبرت عمييا أف ال يأتي ويأخذىا، ىو جالس في زوجتو، يصم

قمعتو وىي في قمعتيا واألمر يتفاقـ ويوجد تغذية سيئة جدًا، يأتي األخ الثالث يزور بيت الحمي يبيف ليـ فضائل 
 صيرىـ ويقنعيـ أنو يجب أف ترجع وىكذا األصوؿ.
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ة مع زوجتو، اجتماعية، مشكمة مع ابنو، قضية محتار بيا، وأنا أتمنى وأنا قمت ىذا مئات قد يكوف لو مشكمة مالي
المرات أف يتآخى األخواف اثنيِف اثنيف، والحد األدنى واحد، واثنيف أفضل، ثبلثة أفضل، أربعة أفضل، فكمما 

المؤمناف يقوؿ األوؿ ما أسألو عف اسمو، عممو، اختصاصو، سكنو، ىذا سؤاؿ طبيعي إذا التقى  خالتقيت مع أ
 اسمؾ ؟ ما اسـ أبيؾ ؟ مف أيف أنت ؟ ىذا شيء أشد بالمودة:

ـُ َرُجاًل َأْبَعَد ِمْف اْلَمْسِجِد ِمْنُو َوَكاف َّل ُتْخِطُئُو صال ََاَؿ: َكاَف َرُجٌل َّل َأْعَم ََاَؿ: َفِقيَل َلُو َأْو )) َعْف ُأَبيِّ ْبِف َكْعٍب  ٌة 
ِني َأفه َمْنِزِلي ِإَلى َجْنِب اْلَمْسِجِد إِ َُْمُت َلُو َلْو اْشَتَريْ  ََاَؿ: َما َيُسرُّ ْمَضاِء ؟  نِّي َت ِحَماًرا َتْرَكُبُو ِفي الظهْمَماِء َوِفي الره

ََْد ُأِريُد َأْف ُيْكَتَب ِلي َمْمَشاَي ِإَلى اْلَمْسِجِد َوُرُجوِعي ِإَذا َرَجْعُت ِإَلى َأْىِمي، َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمه   : ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ى َّللاه
ُ َلَؾ َذِلَؾ ُكله((  َجَم ََ َّللاه

 ] مسمـ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدارمي[

 أنت فكر، أنت حينما تتجو إلى بيت هللا:

: َمْف َسَمَؾ َطرِ  ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ:  ُ َلُو )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة  َل َّللاه يًقا َيْمَتِمُس ِفيِو ِعْمًما َسيه
 َطِريًقا ِإَلى اْلَجنهِة((

 ] مسمـ، أبو داود، الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد، الدارمي[

 أنت ارتديت ثيابؾ و خرجت مف منزلؾ و ركبت سيارة عامة باتجاه جامعؾ، ىل تدرؼ أف ىذا طريق الجنة ؟ 

اٍؿ  ـِ ِرًض ))َعْف َصْفَواَف ْبِف َعسه ََاَؿ: ِإفه اْلَمالِئَكَة َلَتَض َُ َأْجِنَحَتَيا ِلَطاِلِب اْلِعْم ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ا ِبَما َأفه النهِبيه َصمهى َّللاه
 َطَمَب((

 ] الترمذؼ، النسائي، ابف ماجو، أحمد، الدارمي[

خطوة باتجاه المسجد تمحى يوجد مبلحظة أخيرة لعمكـ تأخذونيا أنتـ عمى بعض األحاديث: أؼ معقوؿ بكل 
خطيئة ؟ بعقمية اإلنساف مف يعطيؾ عمى كل حرؼ تحكيو، قعدت مع ابنو سجل لؾ حديثًا مع ابنو، وجيت ابنو 
ساعة مف الزمف فأعطاؾ عمى كل حرؼ مميوف ليرة، ال أحد يصنع ذلؾ، لكف هللا غني، هللا يصنعيا، قد تجد يـو 

كجبل أحد يـو القيامة، هللا عمى كل شيء قدير، ىذه الفكرة غير  القيامة لقمة وضعتيا في فـ زوجتؾ تجدىا
مقبولة في عالـ البشر، شخص قاؿ لو: ضع أموالؾ عند فبلف، ىذا صاحب ديف و جيد، وضع أموالو، أعطاه 
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عشرة مبلييف فربحوا خمسة مبلييف، جاء صاحب المحل أعطى خمسة أخرػ لمف قاؿ لو ضعيـ عند ىذا، ىل 
المنا ليست معقولة، أما عند هللا معقوؿ، ممكف أف يعطيؾ عطاًء كبيرًا لعمل قميل و لكنو مخمص ىذا معقوؿ ؟ بع

تبتغي بو وجو هللا، فصدؽ حينما تأتي بيت هللا بنية طمب العمـ، بنية تدعيـ الحق أحيانًا، مثبًل أنت جعل هللا عمى 
؟ فمـ يجدوه، يأخذوا عميو يا ترػ أليس ىو يدؾ ىداية خمسة و دعوتيـ إلى الدرس و قد جاؤوا أيف الذؼ دعانا 

مقتنع بالدرس ؟ لماذا إذًا دعانا لمدرس ؟ إذا أنت دعيت أخًا لمجامع فمجيئؾ أصبح فرضًا، ألنؾ إذا تخمفت 
زعزعتو، فشؾ بمصداقيتؾ، لماذا لـ نرؾ ؟ و هللا كنت مشغواًل، لو أنت تفقدتيـ بأوؿ فترة و قاؿ لؾ و هللا كنت 

ميا منو ؟ ال بل توبخو، ماذا مشغوؿ ىل يوجد عمل مع طاعة هللا عز وجل فأنت عندما تقصر مشغواًل ىل تقب
بعد حيف زعزعت ثقة الناس فيؾ، و أضعفت مف مصداقيتؾ، و أحيانًا تمتقي بإخوانؾ ىذا شيء رائع، أحيانًا 

مجيئؾ دعمت الحق، فمذلؾ تسمع الدرس رائع، أحيانًا تدعـ الحق، لو فرضنا ُتكِمـ بأشياء تعرفيا جميعيا أنت ب
 مثمما قمنا في البداية: خير الببلد مساجدىا و شرىا أسواقيا.

ـْ َعْف ِذْكِر َّللاهِ﴾ ـْ َوََّل َأْوََّلُدُك ـْ َأْمَواُلُك  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ََّل ُتْمِيُك

 [9] سورة المنافقوف: اآلية 

ف، و هللا يوجد أخوة لطفاء جدًا يقولوا لو: تفضل نحف يوجد يقوؿ لؾ أحدىـ أنا قبل الدرس بربع ساعة جاءه ضي
عندنا مدعويف لسيرة، يظف أف ىناؾ عشاء، يأتي بو إلى الجامع، فيظير أنو ال يوجد شيء فقط درس عمـ، أؼ 
نوع مف الطرفة يأتي بو، أما أنا أعمل نظامًا بحياتي ىذه أوقات الدروس مقدسة، ال أقترب منيا أبدًا، أعتذر مف 

 أؼ إنساف يريد أف يبعدني عنيا، أو أحاوؿ أف أقنعو أف يأتي إلييا.

 والحمد  رب العالميف 
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 يصمي مصل كل ليس( :  127 - 093) الدرس

 01-04-2001لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

عالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ الحمد  رب ال
أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

 القوؿ فيتبعوف أحسنو.الباطل باطبل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف 

 أييا اإلخوة الكراـ:

ال يغيب عف بالكـ أف الصبلة عماد الديف مف أقاميا فقد أقاـ الديف ومف تركيا فقد ىدـ الديف، وأنيا سيدة 
الطاعات، ومعراج المؤمف إلى رب األرض والسماوات، وأف هللا عز وجل حينما بيف لنا أف سبب ىبلؾ األمة في 

 واحد واتباع شيء واحد. آخر الزماف ترؾ شيء

ىذا الفساد العريض، ىذا التخمف عف قيـ ديننا، ىذه المشكبلت التي يعاني منيا الناس ما يعانوف أرجعيا هللا إلى 
 كممتيف قاؿ تعالى: 

َيَواِت َفَسْوَؼ َيْمَقْوَف َغّيًا ) اَلَة َواتهَبُعوا الشه ـْ َخْمٌف َأَضاُعوا الصه  (﴾59﴿ َفَخَمَف ِمْف َبْعِدِى

 [ 59] سورة مريـ: اآلية 

وتعمموف أيضًا أف أركاف اإلسبلـ خمسة، الصبلة والصياـ والحج والزكاة والشيادة، وأف الصـو والزكاة و الحج 
يمكف أف تسقط عف المريض والمسافر والفقير وأف الشيادة ينطق بيا مرًة واحدة، ماذا بقي مف أركاف اإلسبلـ ؟ 

كرر الذؼ ال يسقط بحاؿ، لو أف إنسانًا عرضؾ لمقتل إذا صميت لؾ أف تصمي الصبلة، الفرض الوحيد المت
 برموش عينيؾ وأنت نائـ، ىذه صبلة الخوؼ قصرىا نوعي ال كمي بينما صبلة المسافر قصرىا كمي ال نوعي.
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ف فسدت فسد العمل، وحينما  قاؿ الفرض الوحيد المتكرر الذؼ ال يسقط بحاؿ ىو الصبلة إف صَح صح العمل وا 
 هللا عز وجل:

َيَواِت َفَسْوَؼ َيْمَقْوَف َغيًّا) اَلَة َواتهَبُعوا الشه ـْ َخْمٌف َأَضاُعوا الصه  (﴾59﴿ َفَخَمَف ِمْف َبْعِدِى

 أجمع العمماء عمى أف إضاعة الصبلة ال يعني تركيا ولكف يعني تفريغيا مف مضمونيا، قاؿ تعالى:

ََْد َأْفَمَح اْلُمْؤِمُنوَف ) ـْ َخاِشُعوَف )( اله 0﴿  ـْ ِفي َصاَلِتِي  (﴾2ِذيَف ُى

 [ 2-1] سورة المؤمنوف: اآلية 

 فقالوا: الخشوع في الصبلة ليس مف فضائميا بل مف فرائضيا وشتاف بيف فضائل الصبلة وفرائض الصبلة.

 أييا اإلخوة:

 قد ورد في الحديث القدسي أنو:

 ظمتي(( )) ليس كل مصل يصمي إنما أتقبل الصالة ممف تواض َ لع

معنى ذلؾ أنو ينبغي أف تعرؼ لمف تصمي، مع مف تتصل، بيف يدؼ مف تقف، مف تناجي، مف تخاطب، مف 
تدعو، لمف تركع، لمف تسجد، ىذه بديييات الصبلة، وسبب تخمف المسمميف وضعفيـ وشتات أمرىـ وتغمب 

 ا ولكنيـ فرغوىا مف مضمونيا.أعدائيـ عمييـ، وشرذمتيـ، بترؾ الصبلة، أضاعوا الصبلة ال يعني أنيـ تركوى

 ونحف أييا اإلخوة: 

أينما جمست ومع مف التقيت يكاد يكوف الحديث واحد األخطار التي تواجو األمة اإلسبلمية أخطار كبيرة جدًا ألف 
 الطرؼ اآلخر قوؼ جدًا وزكي جدًا وغني جدًا، وىو يكيد لممسمميف كيدًا يشيب ليولو الولداف قاؿ تعالى:

ـْ ِلَتُزوَؿ ِمْنُو اْلِجَباُؿ )﴿ َوََْد مَ  ْف َكاَف َمْكُرُى ـْ َواِ  ـْ َوِعْنَد َّللاهِ َمْكُرُى  (﴾46َكُروا َمْكَرُى

 [ 46] سورة إبراىيـ: اآلية 
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إلو يقوؿ ونحف نطمع مف حيف آلخر عمى أنواع مكرىـ، يتمنوف أف ال نأكل، أف ال نشرب، أف نكوف فقراء، يتمنوف 
قضية خطيرة جدًا، يعني قبل التواصل الثقافي، وقبل االنفتاح، وقبل ثورة المعمومات، أف نموت، فالقضية اآلف 

وقبل العولمة، األمر كاف بخير، يعني كل بمد مستقمة عف البمد اآلخر، اآلف يوجد شيء اسمو عولمة، يعني 
زو فكرؼ، غزو السموؾ اليومي لممجتمعات الغربية يجب أف يعمـ عمى كل الشعوب، فنحف أماـ عزو ثقافي، غ

ـٍ ال  عمماني، النموذج الكافر، اإلباحي، الغارؽ في الشيوة ىذا نموذج يجب أف يعمـ بقوة السبلح، أؼ بمد نا
ـٍ ال يصدر تشريعات تبيح الحراـ  يصدر تشريعات ترسخ توصيات مؤتمر السكاف يعاقب اقتصاديًا، وأؼ بمد نا

 وتجعل المجتمع منحبًل يعاقب.

 كبر بكثير مما نتصور، عندما قاؿ هللا عز وجل: فالقضية اآلف قضية أ

َيَواِت َفَسْوَؼ َيْمَقْوَف َغيًّا) اَلَة َواتهَبُعوا الشه ـْ َخْمٌف َأَضاُعوا الصه  (﴾59﴿ َفَخَمَف ِمْف َبْعِدِى

ينما ىذا ىو الغي، الغي الذؼ وعدنا بو وجدناه اآلف، أنت ماذا تفعل بأوالدؾ ؟ أينما ذىبوا الفساد ينتظرىـ، أ
تحركوا، ذكرت لكـ في الخطبة أف ىذه األفبلـ التي يشاىدىا الصغار في كل المحطات أفبلـ فييا أسماء إلحادية، 

 بل فييا أسماء تتيـ هللا بالجبف والبخل.

حدثني أخ قبل أياـ أنو شاىد برنامجًا عمميًا عمى شكل قصة في إحدػ القنوات الفضائية األجنبية يقوؿ الطبيب 
هللا ال يستطيع أف ينقذؾ ولكنني أنا سوؼ أنقذِؾ، عف طريق االستنساخ، اآلف الكفر معمـ، اإللحاد  المرأة أف

 معمـ، اإلنساف اإللو ىو المسيطر.

أنا أتمنى أف نعرؼ حقيقة وضع المسمميف، نحف أماـ أخطار كبيرة جدًا وأنا أناقشكـ مناقشًة موضوعية، لما اإللو 
 يقوؿ:

َيَواِت َفَسْوَؼ َيْمَقْوَف َغيًّا)﴿ َفَخَمَف ِمْف َبْعدِ  اَلَة َواتهَبُعوا الشه ـْ َخْمٌف َأَضاُعوا الصه  (﴾59ِى
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لماذا تخمفوا ؟ لما ضعفوا ؟ لماذا تشرذموا ؟ لماذا قوؼ عمييـ عدوىـ؟ لماذا خارت قواىـ؟ ألنيـ أضاعوا الصبلة 
يعني تركيا ولكف يعني تفريغيا مف واتبعوا الشيوات فسوؼ يمقوف غيا، ثبلث كممات، تضيع الصبلة ال 

مضمونيا، واتباع الشيوات ال يعني الشيوات التي أباحيا هللا كالزواج وكسب الماؿ الحبلؿ ال، والعمو في األرض 
 وفق طاعة هللا، بل إنو يعني الشيوات المحرمة، والوعد والوعيد فسوؼ يمقوف غيا وقد لقي المسمموف ذلؾ الغي.

 خوة:أنا أقوؿ لكـ أييا اإل

الشيء البدييي أف أبدأ باألولويات، أوؿ كممة ينبغي أف تقوليا عمي مف نفسي، وعمي مف أسرتي، وعمي مف 
أوالدؼ، إذا كل واحد منا عاىد هللا عيد موثق، يا رب انا أعاىدؾ أنني سأقيـ اإلسبلـ في بيتي وفي عممي 

نى أف يتخمى هللا عنا إذا كنا معو مستحيل، أحيانًا وسأكوف نموذجيًا، وممتزمًا، ىذا يكفي، يجب أف نفيـ أنو ال مع
تجمس مع مسمـ بحالة يأس منو كبيرة جدًا يقوؿ لؾ انتيينا، يشيد بالغرب، وبقوة الغرب، وبأسمحة الغرب، وبأجيزة 
الغرب، وباستطبلعات الغرب، وبأقمارىـ االصطناعية وأسمحتو الفتاكة، وسيطرتو وىيمنتو، يبالغ دوف أف يشعر 

ى هللا، وينسى أف هللا فوؽ كل قوؼ، وأغنى مف كل غني، وكيده يغمب أؼ كيد، ومكره يحبط أؼ مكر، ينسى وينس
 هللا.

أنا أتمنى عميكـ في أؼ جمسة، في أؼ حوار، في أؼ مكاف ال تنسى هللا، ال تغفل عمى أف هللا موجود، واإللو 
ىذا ليس إلو ينبغي أف ال تعبده، لكف اإللو الذؼ الذؼ ال يحميؾ وال ينصرؾ، وال يقويؾ، وال يؤيدؾ، وال يوفقؾ 

 ينبغي أف تعبده ىو الذؼ يدافع عنؾ ميما يكف عدوؾ قويًا ىو أقوػ منو، ميما يكف عدوؾ ماكرًا، قاؿ تعالى:

ـْ ِلَتُزوَؿ ِمْنُو اْلِجَباُؿ) ْف َكاَف َمْكُرُى ـْ َواِ  ـْ َوِعْنَد َّللاهِ َمْكُرُى  (﴾46﴿ َوََْد َمَكُروا َمْكَرُى

 ميما يكف عدوؾ محتااًل قاؿ تعالى:

ـْ﴾  ﴿ِإفه اْلُمَناِفِقيَف ُيَخاِدُعوَف َّللاهَ َوُىَو َخاِدُعُي

 [ 142[ سورة النساء: اآلية 
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أنا الذؼ كنت أقوؿ لكـ دائمًا أخطر شيء لؤلمة أف تيـز مف داخميا يجب أف تعمـ أف هللا معؾ وأنت مؤمف، وأف 
 ؾ أف تنتصر عميو بشرط أف تقيـ أمره في بيتؾ وعممؾ.الكفر ميما يكف قويًا بإمكان

 )) ليس كل مصل يصمي إنما أتقبل الصالة ممف تواض َ لعظمتي (( 

ىل عرفت هللا ؟ كممًة كممة إنما أتقبل الصبلة ممف تواضع لعظمتي ماذا تعرؼ عف هللا ؟ يعني بعض الشباب 
قاميا وأنواع صنعيا ماال يصدؽ، لو أنيـ عرفوا عف يعرفوف عف السيارات وعف أنواعيا وخصائصيا وميزاتيا وأر 

دينيـ معشار ما يعرفوف عف سيارات العالـ لكانوا في حاؿ آخر، ماذا نعرؼ عف هللا ؟ ماذا نعرؼ عف قدرتو ؟ 
 حكمتو عف رحمتو ؟ 

 ))... إنما أتقبل الصالة ممف تواض َ لعظمتي (( 

 البند الثاني: 

  ))... وكف شيواتو عف محارمي... ((

ىنا أضع النقاط عمى الحروؼ، أضعكـ أماـ مسؤولياتكـ تواضع لعظمتي وكف شيواتو عف محارمي، يعني عرؼ 
هللا واستقاـ عمى أمره، ضبط الشيوة، الميزـو أماـ شيوتو ال يمكف أف يقاتل طفبًل، كيف تنتظر مف إنساف ميزـو 

 ا تنتظر مف ىذا اإلنساف ؟ انتيى.أف ينتصر ؟ امرأة تجذب قمبو، منظر امرأة عابثة تخمب لبو، ماذ

 ماذا قيل عف فرعوف ؟ 

ََْومًا َفاِسِقيَف ) ـْ َكاُنوا  ََْوَمُو َفَأَطاُعوُه ِإنهُي  (﴾54﴿ َفاْسَتَخفه 

 [ 54] سورة الزخرؼ: اآلية 
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 الفاسق ضعيف، الفاسق جباف، الفاسق متيالؾ.

 محارمي (( ))... إنما أتقبل الصالة ممف تواض َ لعظمتي وكف شيواتو عف

ـَ ِإَذا َحَزَبُو َأْمٌر َصمهى (( ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ: َكاَف النهِبيُّ َصمهى َّللاه  )) َعْف ُحَذْيَفَة 

 ]أبي داود، أحمد [

كاف عميو الصبلة والسبلـ إذا أحزنو أمر بادر إلى الصبلة، نحف اآلف أماـ ىذا الواقع، نحف في واقع صعب جدًا 
لمطاليب كبيرة جدًا، األوالد ال تممكيـ، كل شيء يدعو إلى المعصية، كل شيء يدعو إلى الربا، المكاسب نادرة، ا

كل شيء يدعو إلى الشيوة، عولمة مييمنة عمى العالـ كمو، فسق وفجور، إباحية وتيتؾ، أسرة مفككة، الزوج في 
عصية هللا، عالـ الجنس، عمـ واد والمرأة في واد واألوالد في واد، كل شيء يعرض عمى الناس يدعوىـ إلى م

 الشيوة، عالـ اإلباحية، عالـ التفمت، ىذا الواقع.

 ))..ِإَذا َحَزَبُو َأْمٌر َصمهى((

ىذا التيار اإلباحي ماذا يقابمو ؟ قياـ ليل، اتصاؿ با، ذكر هللا، أحكاـ الصبلة، أنت تحتاج إلى طاقة، إلى 
 ت والمعاصي واآلثاـ.شحنة قوية جدًا تواجو بيا المغريات والمنكرا

 ))... إنما أتقبل الصالة ممف تواض َ لعظمتي وكف شيواتو عف محارمي (( 

استقاـ، يجب أف تعمـ أيف حدود هللا ؟ ما يجوز وما ال يجوز ؟ ما ينبغي وما ال ينبغي ؟ ما يمكف أف تفعمو وما 
  عز وجل.ىو محـر أف تفعمو ؟ ولكف حينما ييوف أمر هللا عمى الناس ييونوف عمى هللا

نحف اآلف في الدرجة اثنيف وثبلثيف، في آذار عشر درجات فوؽ المعدؿ، ىذا طقس غير مألوؼ إطبلقًا، لـ 
 نصل إلى الحد المعقوؿ مف األمطار، وال سيما في الشاـ.
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 فيا أييا اإلخوة:

اؿ يجب أف ننظر يوجد وضع خطر جدًا، وضع جغرافي، وضع مناخي، وضع شيواني، وضع اقتصادؼ، ق
 تعالى:

ـْ َماًء َغَدًَا )  (﴾06﴿ َوَأْف َلِو اْسَتَقاُموا َعَمى الطهِريَقِة َْلَْسَقْيَناُى

 [ 16] سورة الجف: اآلية 

 ىذه كميا مذكرات مف هللا عز وجل، تقوؿ أنا ضعيف ؟ أدؼ الذؼ عميؾ.

 أييا اإلخوة:

فة أموؼ، الناس نفروا منو فكاف إذا جاءت أياـ مرة كما كنت أقوؿ لكـ دائمًا أحد الخمفاء األموييف ولعمو آخر خمي
العيد، أو جاءت صبلة العيد الناس يصموف العيد وينصرفوا عف خطبتو، أراد أف يخطب قبل الصبلة ليضمف بقاء 
الناس في المسجد فصعد إلى المنبر قبل الصبلة وكاف يوجد أحد التابعيف قاؿ لو وأمسكو مف طرؼ ردائو: أييا 

عمو رسوؿ هللا لكف األمير تابع صعوده وخطب قبل الصبلة ولـ يعبأ بنصيحة ىذا التابعي. أما األمير ىذا ما ف
 التعميق الرائع أف واحدًا قاؿ أما ىذا فقد أدػ الذؼ عميو.

فأنت مكمف أف تؤدؼ الذؼ عميؾ، أف تسيـ بعمل في خدمة المسمميف ميما يكف قميبًل، ميما يكف متواضعًا أنت 
 واحدة في صرح اإلسبلـ.ساىمت بنيت لبنًة 

؟ تحمل مرًة ىـ المسمميف ماذا فعمتالذؼ أتمناه عميكـ أف ننعتق مف ىمومنا الخاصة، وهللا يوجد ىمـو كثيرة، أف 
إنساف يعمـ الطبلب الصغار لوجو هللا تعالى، إنساف يقدـ شيء لممسجد، إنساف يعالج المرضى مجانًا، إنساف 

 يعمـ بعممو، بجاىو، يعني: يوزع بعض مالو عمى الفقراء، إنساف

 ال خيل عندؾ تيدييا وال ماؿ فميسعد النطق إف لـ يسعد الحاؿ
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أنت حجمؾ عند هللا بحجـ مالؾ، "... إنما أتقبل الصبلة ممف تواضع لعظمتي وكف شيواتو عف محارمي ولـ 
 يصر عمى معصيتي "

، أخطأ يقوؿ يارب سامحني،  يا رب اغفر لي، يا رب لف أعيد ىذا تواب كثير التوبة، يحاسب نفسو كل يـو
الذنب، دائمًا يوجد مراقبة حتى قالوا: إف المنافق يعيش في حاؿ واحد أربعيف عامًا بينما المؤمف الصادؽ الورع 

 يتقمب في يـو واحد بأربعيف حااًل.

اب عمبلؽ قمق، طمأنينة، خوؼ، رجاء، ابتياؿ، دعاء، مف شدة خوفو مف هللا، شدة الخوؼ دفعت عمر بف الخط
 اإلسبلـ أف يسأؿ سيدنا حذيفة بف اليماف أف يسألو بربؾ اسمي مع المنافقيف، سيدنا عمر مف شدة الخوؼ.

 فيا أييا اإلخوة:

قد يكوف الحديث عف القبر غير محتمل لكف وهللا نحف جميعًا شئنا أـ أبينا، أحببنا أـ كرىنا رضينا أـ لـ نرَض، 
رػ في القبر، في بيت الدود، في بيت الوحشة، في بيت الغربة، في بيت البد مف ساعة نكوف تحت أطباؽ الث

 المحاسبة، في بيت انتياء الشيوات، قاؿ تعالى:

ـْ َوَبْيَف َما َيْشَتُيوَف﴾  ﴿ َوِحيَل َبْيَنُي

 [ 54] سورة سبأ: اآلية 

لكريـ فيما يرويو عف القبر يحتاج إلى توبة، إلى إخبلص، إلى طاعة، إلى عمل صالح، فيذا معنى قوؿ النبي ا
 ربو:

))" ليس كل مصل يصمي إنما أتقبل الصالة ممف تواض َ لعظمتي وكف شيواتو عف محارمي ولـ يصر عمى 
 معصيتي "(( 

 كثير التوبة، 

 ))... وأطعـ الجائ َ وكسى العرياف ورحـ المصاب وآوى الغريب..((
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صى، كل شيء أمامؾ ربما كاف طريقًا إلى هللا في وهللا أييا اإلخوة ىناؾ مجاالت لمعمل الصالح ال تعد وال تح
بيتؾ، في عممؾ، وأنت ماش في الطريق لؾ أف تأمر بالمعروؼ وتنيى عف المنكر وأف تغض بصرؾ عف محاـر 

 هللا، وأف تفعل شيئًا يرضي هللا. 

 )).. وأطعـ الجائ َ وكسى العرياف ورحـ المصاب وآوى الغريب...((

د أبناء السبيل، يوجد جائعيف، يوجد متألميف مف شدة المرض، أنت بشكل أو يوجد مرضى، يوجد غرباء، يوج
 بآخر بإمكانؾ أف تسيـ في تخفيف اآلالـ عف المسمميف.

 ))...وأطعـ الجائ َ وكسى العرياف ورحـ المصاب وآوى الغريب كل ذلؾ لي...((

تستقيـ عمى أمره، وأف تتوب كمما  إخبلصًا، ما ىذا الحديث ؟ جمع كل شيء أف تعرؼ هللا مف خبلؿ التفكر، وأف
 زلت قدمؾ، وأف تعمل الصالحات مف كل أنواع الصالحات، وأف تكوف مخمصًا بيذه األعماؿ.

 ))"... كل ذلؾ لي وعزتي وجاللي، جاء القسـ، إف نور وجيو ْلضوأ عندي مف نور الشمس ((

 تألق، وهللا تجد مؤمف ورد في بعض األحاديث:

 وا ذكر هللا بيـ (()) أولياء أمتي إذا رؤ 

لو لـ يتكمـ وال كممة إذا رأيتو ذكرت هللا، إذا رأيتو تذكرت هللا، إذا رأيتو تذكرت الجنة، إذا رأيتو اشتييت أف تكوف 
 مؤمنًا مثمو، ىذا المؤمف طاقة، متألق، مشحوف.

 ))...وعزتي وجاللي إف نور وجيو ْلضوأ عندي مف نور الشمس (( 

 يا إخواف:

فذة، شخصية كبيرة جدًا، المؤمف مرتبة أخبلقية ومرتبة عممية، ومرتبة جمالية، أذواقو عالية المؤمف شخصية 
جدًا، حتى حياتو ولو أنيا متواضعة ولو أف بيتو صغير، ولو أف طعامو خشٌف، ولو أف دخمو محدوٌد ولكنو يحيا 

 حياة فييا ذوؽ عالي، مرتبة جمالية، ومرتبة أخبلقية أخبلقي، لف يغدر.
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الصحابة ألقي القبض عميو ليقتل مكاف بعض كفار قريش الذيف قتموا في بدر، طبعًا أخذ وىو في السجف ابف أحد 
صاحب البيت جاء إلى حجره ومعو سكيف، ىو مقتوؿ بعد ساعة ما الذؼ يمنعو أف يقتل ىذا الغبلـ وىو ميت ؟ 

ذلؾ. ليا معنى عميق، يوجد قيود، الشرع فمما لمحت أـ الغبلـ ولدىا بيف يديو طار صوابيا فقاؿ ليا: لف أفعل 
قيده، القرآف قيده، الديف قيده، لف يغدر بؾ مؤمف، ولف يأخذ مالؾ بالحراـ مؤمف، ولف يخدعؾ مؤمف، مستحيل 
مرتبة أخبلقية عالية جدًا، مرتبة جمالية أذواقو عالية جدًا، مرتبة عممية ىو عرؼ الحق، عرؼ الحقيقة الكبرػ في 

هللا، عرؼ حقيقة الكوف، وحقيقة الدنيا، وحقيقة اإلنساف، إذا قمت مؤمف. مثبًل في حياتنا  الكوف، عرؼ منيج
العممية بروفيسور شيء كبير يعني أستاذ جامعة ومعو دكتوراه لو ثبلثيف مؤلف، كممة بروفيسور يعني تفعل 

بورد ليا رنيف، نحف نعيش صدمة، يقوؿ لؾ بورد، يعني طبيب درس في أمريكا معو بورد، وىذه غير البورد كممة 
بقيـ الغرب، ونعيش بمصطمحات الغرب، كممة مميونير، بورد، بروفيسور، أما إذا أنت مؤمنًا حقيقيًا كممة مؤمف 
تفعل صدمة، يعني إنساف يتمتع بمرتبة أخبلقية ال يمكف يرتكب الحراـ، أو أف يأكل الماؿ الحراـ، أو أف يكذب، 

 يضمل أبدًا، أو أف يشيد الزور. أو أف يخدع، أو أف يدجل، أو أف

يقولوف مف أساء الظف بأخيو فكأنما أساء الظف بربو، مؤمف مف رواد المساجد يكذب مستحيل، يخدع مستحيل، 
يبتز مالؾ مستحيل، يوىمؾ مستحيل، أياـ أخ يترجاني أف أوصي بو طبيب مؤمف وهللا أستحي ماذا أقوؿ لو ؟ 

يراقبو في عممو، وأف ىذا الذؼ بيف يديو مف عباد هللا أقوؿ في قمبي  ىذا طبيب مؤمف يعرؼ أف هللا عز وجل
وهللا ال يمكف أف يوصى طبيب مؤمف، وال يوصى محامي مؤمف، وال ميندس مؤمف، وال معمـ مؤمف ألف معرفتو 

 با عز وجل وخوفو منو والطمع برحمتو أكبر دوافع لطاعتو.

مرتبة جمالية، عوض أف تنصدـ مف كممة بروفيسور، وبورد، وكممة لذلؾ المؤمف مرتبة عممية ومرتبة أخبلقية و 
مسؤوؿ كبير، وكممة يجب أف تصعق مف كممة مؤمف كبير، لكف عندما صار في دعوة فارغة الناس لـ يعبؤوا 

 بيذه الكممة.

))... إنما أتقبل الصالة ممف تواض َ لعظمتي وكف شيواتو عف محارمي ولـ يصر عمى معصيتي وأطعـ 
  َ وكسى العرياف ورحـ المصاب وآوى الغريب كل ذلؾ لي... (( الجائ
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ال أذكر قصة عمى التندر، أحد اإلخوة الكراـ ممف يعمل في التبريد أعممني بيذه الحقيقة أف أؼ براد ثبلجة إذا 
ؽ كانت واقفة وأنت نقمتيا إلى بيتؾ بسيارة بشكل أفقي في البيت وضعتيا قائمة وأعممت فييا الكيرباء يحتر 
المحرؾ فورًا، يجب أف تبقى عدة ساعات واقفة حتى يأخذ الزيت مكانو في المحرؾ ثـ تعمل الكيرباء، مرة أنا 
أمشي في الحريقة رأيت شابًا فقيرًا يحمل براد مف مؤسسة براد بردػ صغير ويظير عميو أنو فقير وأنا عمى 

عمى سيارة شاحنة بشكل منبسط أفقي  الرصيف اآلخر قمت في نفسي لعل لـ أحد يخبره وىو فرح بو ووضعو
وخطر في بالي حسب ما أعممت أنو سوؼ يعممو فورًا مف فرحو بو ويحرؽ المحرؾ ويحتاج إلى خمسة آالؼ، 
وهللا انتقمت مف رصيف إلى رصيف وأخبرتو إياؾ أف تعمل ىذا البراد قبل خمس ساعات مف وصولو إلى البيت. 

كمفتني عشر خطوات وكممة أقوليا ليذا اإلنساف، أرجو أف يقبل هللا ىذا وشعرت أني قدمت شيئًا ماذا كمفتني ؟ 
 العمل.

المؤمف أيف ما تحرؾ يجب أف يخدـ، يبيف، يوضح، أياـ تنزع حجر، ترػ مؤمف راكب سيارتو وحجر في منتصف 
بعض الطريق وطريق سفر، إذا إنساف يسير في الميل بسرعة مائة وعشريف قد يسبب الحجر ىبلؾ أسرة فتجد 

نساف، ىمو المصمحة، ىمو قوة  الناس يقفوف ويزيحوف ىذا الحجر ىمو األوؿ خدمة الخمق وال يفرؽ بيف إنساف وا 
 المسمميف، ىمو سبلمتيـ، ىمو راحتيـ، فكل مؤمف وقد يكوف تاجرًا، النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: 

ُ َعَمْيوِ  يِقيَف  )) َعْف َأِبي َسِعيٍد َعْف النهِبيِّ َصمهى َّللاه دِّ ُدوُؽ اَْلِميُف َم ََ النهِبيِّيَف َوالصِّ ََاَؿ: التهاِجُر الصه ـَ  َوَسمه
َيَداِء((   َوالشُّ

 ] الترمذؼ، الدارمي 

و هللا أنا أقوؿ يا ربي تاجر باع واشترػ وربح كيف مع النبييف ؟ ىذا تاجر مؤمف داعية انتقل ذىني إلى أف 
أكبر قطر إسبلمي، ماليزيا، باكستاف، بانغبلدش، دوؿ كبرػ اآلف مسممة أندونيسيا أسممت عف طريق التجار، 

سبب إسبلميا التجار، فإذا أنت تاجر لؾ باب إلى الجنة، مدرس، معمـ، ميندس، قاضي، بناء، فاعل، ترػ 
 المؤمف مؤمف أيف ما وجد.
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ى معصيتي وأطعـ ))... إنما أتقبل الصالة ممف تواض َ لعظمتي وكف شيواتو عف محارمي ولـ يصر عم
الجائ َ وكسى العرياف ورحـ المصاب وآوى الغريب كل ذلؾ لي وعزتي وجاللي إف نور وجيو ْلضوأ عندي مف 

 نور الشمس عمى أف أجعل الجيالة لو حمما... ((

يجب بعد أف تبت إلى هللا وعقدت العـز أف تطيعو، بعد أف عرفت هللا وسمكت طريق اإليماف يجب اف تتبدؿ 
داًل جوىريًا يجب أف تقوؿ زوجتؾ وهللا ما كاف ىكذا. وهللا سمعت ىذا مف أناس كثيروف، كاف شرسًا، أخبلقؾ تب

 كاف غضوبًا، كاف لسانو بذيئًا، كاف جبارًا اآلف وديع كالممؾ اإلسبلـ ىذبو.

 يا رسوؿ هللا ما ىذا األدب ؟ قاؿ: أدبني ربي فأحسف تأديبي.

 إال إذا جمست مع إنساف تائب وشارد، ترػ تعميقاتو الذعة، مبلحظاتو ال تعرؼ قيمة إيمانؾ وال قيمة طاعتؾ 
 قاسية، كمماتو بذيئة، مزاحو فاحش تفكيره مصمحي مثل ىذا اإلنساف لـ يرَؽ عند هللا، اجمس مع مؤمف.

وف أخ مف إخواننا قاؿ لي: دخمت إلى بقالية حوؿ المسجد دخموا طبلب ثبلثة مف طبلب المعيد ويوجد أوالد آخر 
قاؿ لي: وهللا الفرؽ صارخ بيف أبناء المعيد ميذبيف، أدباء، يوجد غض بصر، كبلـ لطيف، وبيف الطبلب 
الشاردوف، إذا لـ يكف المؤمف صارخ في كمالو في تواضعو، في منطقو، في دعوتو، في وفائو بالعيد، ما عاد 

أف تتمتع بميزات ثبلث كمؤمف عرفت هللا أنت مؤمنًا مرة ثانية مرتبة أخبلقية، مرتبة عممية، مرتبة جمالية، يجب 
عمى عمـ ولؾ أذواؽ جمالية تعرؼ كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تناـ، مف تصاحب، كيف تتنزه، كميا مراتب 

 جمالية.

يجمسوف بمقيى األغاني تصدح بأعمى صوت وصوت الطاولة ال يحتمل والنساء متبذالت، وكل رجل عينو عمى 
عمى رجل ويعودوف في شقاؽ فيما بينيـ ال ضحكِت زيادة أماـ فبلف ؛ ال أنت لماذا نظرت امرأة، وكل امرأة عينيا 

 إلى فبلنة ؟ يعودوف وماذا عمموا ؟ نزىة.

يأتي المؤمف مكاف بعيد فيو جماؿ في الطبيعة، جالس مع أىمو وأوالده، يوجد أنس ولطف، حتى نزىة المؤمف 
شخاص كل يـو في القيوة جالس عمى كرسي خيزراف يمعب طاولة، تختمف، أذواقو عالية جدًا، يوجد كثير مف األ

وقيوة، وأركيمة، وجالس وقد يكوف غني تارؾ بيتو وزوجتو وأوالده، مقعد مريح في البيت ومعو أوالده وزوجتو 
 وبناتو، وىو يجمس في القيوة ىذا عنده ذوؽ !
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نفاقو فمكي، يقوؿ لؾ  ال يوجد ذوؽ أبدًا، وأحيانًا والعياذ با تجد إنسانًا غنياً  جدًا مبتبًل بالقمار، لو دخل فمكي وا 
مميونيف دوالر في مونتكارلو أذىب، ثبلثة مبلييف دوالر، الناس بحاجة إلى الدوالر وىو ينفق أمواؿ طائمة، أىل 
نو، الغنى في كل مكاف في العالـ بعد الوصوؿ إلى قمة الغنى يغرقوف في القمار، قاؿ: ىو الداء الذؼ ال برء م
يوجد إنساف مف أصل لبناني ىكذا قرأت في األخبار ومسمـ مقيـ في أمريكا عنده زوجة وأوالد معو حوالي مميوني 
دوالر خسرىـ في ليمة واحدة يعني مئة مميوف ليرة سورية خسرىـ في ليمة واحدة في مقمرة كبيرة وجاء إلى البيت 

 تب ورقة ليغفر هللا لي.ومعو مسدس قتل زوجتو وأطفالو الخمسة ثـ قتل نفسو وك

 وليس لذنب صاحبو اغتفار  ىو الداء الذي َّل برء منو
 وفي تشيد ساحتيا الدمػار  تشاد لػو المنازؿ شاىقات
فالس فيأس فانتحػػػار نصيب النازليف بو سػياد   وا 

 نياية الغنى القمار ترػ شيء عجيب يقامر في كل ثروتو أحيانًا أعمى.

 لمتقبمة عند هللا.مف ثمار الصبلة الصحيحة ا

 ))... عمى أف أجعل لو الجيالة حمما والظممة نورا (( 

الجيالة ليا معنياف، معنى عممي ومعنى أخبلقي،ىنا بمعناىا األخبلقي إنساف أحمق، لئيـ، بخيل، شرس، 
 معتدؼ.

 ال ال يجيمف أحد عمينا فنجيل فوؽ جيل الجاىمينا

 قاؿ تعالى:

ْجَف َتَبرَُّج   اْلَجاِىِميهِة اْْلُوَلى﴾﴿ َوََّل َتَبره

 [ 33] سورة األحزاب: اآلية 
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، والشراسة، والعدواف ىذا المعنى األخبلقي، أما بالمعنى العممي الحديث ىنا ليس  فالجيالة مف معانييا المـؤ
 المقصود ىنا بالمعنى العممي.

 ))... عمى أف أجعل لو الجيالة حمما...(( 

 اضح، بيف.كريـ، لطيف، حميـ، رحيـ، منصف، و 

 ))... والظممة نورا...(( 

كاف تائو أبصر، صدقوا ىذا الحديث يكتب بماء الذىب ألنو جمع كل مرتكزات اإلسبلـ معرفة هللا ممف تواضع 
لعظمتي، االستقامة عمى أمرؼ، دواـ التوبة، العمل الصالح، اإلخبلص، اآلف تبدؿ الجيالة إلى حمـ، تبدؿ الظممة 

 الرائعة: إلى نور اآلف مف نتائج

 ))... ولئف سألني ْلعطينو، ولئف دعاني ْلجيبنو..(( 

))... إنما أتقبل الصالة ممف تواض َ لعظمتي وكف شيواتو عف محارمي ولـ يصر عمى معصيتي وأطعـ 
الجائ َ وكسى العرياف ورحـ المصاب وآوى الغريب كل ذلؾ لي وعزتي وجاللي إف نور وجيو ْلضوأ عندي مف 

 أجعل لو الجيالة حمما...((  نور الشمس عمى أف

 كل النقائص كماالت، كل الحماقات كماالت، والظممة نورا، كل العمى والتيو والضبلؿ إشراؽ.

))... ولئف سألني ْلعطينو،ولئف استعاذني ْلعيذنو أكِله بقربي واستحفظو مالئكتي مِمو عندي كمِل 
 الفردوس َّل يمس ِمرىا وَّل يتغير حاليا (( 

احة ما يعانيو المسمموف مف مشكبلت وهللا ال تعد وال تحصى عمى أؼ مستوػ، االقتصادؼ، أقوؿ لكـ بصر 
واالجتماعي، والديني، والصناعي، ىذه المشكبلت ال تحل إال بالصبلة، الصبلة الصحيحة، أنت عندما تصمي 

 الصبلة الصحيحة اتصمت بخالق األكواف صار عندؾ طاقة كبيرة كونية ممكتيا.
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 :أييا اإلخوة

ـَ ِإَذا َحَزَبُو َأْمٌر َصمهى ((  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ: َكاَف النهِبيُّ َصمهى َّللاه  )) َعْف ُحَذْيَفَة 

 ]أبي داود، أحمد [

 وكاف إذا حضر وقت الصبلة فكأنو ال يعرفنا وال نعرفو

ََاَؿ ِمْسَعٌر ُأَراهُ  ََاَؿ َرُجٌل  ََاَؿ  ـِ ْبِف َأِبي اْلَجْعِد  ـْ َعاُبوا َعَمْيِو  ))َعْف َساِل ِمْف ُخَزاَعَة َلْيَتِني َصمهْيُت َفاْسَتَرْحُت َفَكَأنهُي
الَة َأِرْحَنا ِبَيا ـْ الصه َِ ـَ َيُقوُؿ َيا ِبالُؿ َأ ُ َعَمْيِو َوَسمه  "(( َذِلَؾ َفَقاَؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

 ] أبي داود، أحمد [

ََا ََاَؿ:  َُرهُة )) َعْف َأَنٍس  يُب َوُجِعَل  َساُء َوالطِّ ْنَيا النِّ : ُحبَِّب ِإَليه ِمْف الدُّ ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه َعْيِني ِفي َؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
الِة ((  الصه

 ]النسائي، أحمد [

ََاَؿ:َوالصالُة نُ  ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه  وُر اْلُمْؤِمِف..(()) َعْف َأَنٍس َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

 ] ابف ماجو [

 قاؿ تعالى:

اَلَة ِلِذْكِري ) ـِ الصه َِ  (﴾04﴿ َوَأ

 [ 14] سورة طو: اآلية 

َتِرْب ) َْ  (﴾09﴿ َواْسُجْد َوا

 [ 19] سورة العمق: اآلية 

ـْ ُسَكاَرى َحتهى َتْعَمُموا َما َتُقوُلوَف﴾ اَلَة َوَأْنُت  ﴿ ََّل َتْقَرُبوا الصه

 [ 43اآلية ] سورة النساء: 
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ف أكبر شيء في الصبلة ذكر  معنى ىذا أف الصبلة عقل، والصبلة معراج المؤمف، والصبلة مناجاة المؤمف، وا 
 هللا، قاؿ عالى:

اَلَة َتْنَيى َعِف اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر َّللاهِ َأْكَبُر﴾ اَلَة ِإفه الصه ـِ الصه َِ  ﴿ َوَأ

 [ 45] سورة العنكبوت: اآلية 

يعني أكبر ما فييا، وبعضيـ قاؿ: إف ذكر هللا لؾ في الصبلة أكبر مف ذكرؾ لو، تذكره أنت مستعينًا فيعينؾ، 
 تذكره أنت ممتجئًا فيمجئؾ تذكره أنت ضعيف فيقويؾ، أنت فقير فيغنيؾ، أنت تائو فيرشدؾ، كما قاؿ هللا عز وجل:

اَل  ـْ َخْمٌف َأَضاُعوا الصه َيَواِت َفَسْوَؼ َيْمَقْوَف َغيًّا)﴿ َفَخَمَف ِمْف َبْعِدِى  (﴾59َة َواتهَبُعوا الشه

هللا عز وجل لخص ما يعانيو المسمموف في شتى أقطارىـ في آخر الزماف أنيـ سيمقوف غيا، القرآف كبلـ خالق 
سؤولية، الكوف، أنيـ سيمقوف غيا وىذا الغي سببو أنيـ أضاعوا الصبلة واتبعوا الشيوات، فأماـ كل مسمـ ىذه الم

يعني أنت عميؾ أف تمـز الصبلة التي أرادىا هللا وأف تبتعد عف كل شيوة محرمة وعمى هللا الباقي إف لـ يفعل 
مجموع المسمموف ىذا وفعمتو أنت وحدؾ لؾ معاممة خاصة وحدؾ، هللا أكـر وأجل مف أف يأخذؾ بجريرة غيرؾ 

 لقولو تعالى:

 ﴾﴿ َوََّل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى 

 [ 164] سورة األنعاـ: اآلية 

ـْ َيْحَزُنوَف ) وُء َوََّل ُى ـُ السُّ ُي ـْ ََّل َيَمسُّ ُ الهِذيَف اتهَقْوا ِبَمَفاَزِتِي ي َّللاه  (﴾60﴿ َوُيَنجِّ

 [ 61] سورة الزمر: اآلية 

 نحف أييا اإلخوة:

اموف في العراء، وفي أياـ البرد لـ نَر شيئًا بعد يوجد ببلد مشردة باآلفاؽ يقوؿ لؾ النازحوف ثبلث مئة ألف ين
القارص، يوجد أشخاص فقدوا أمواليـ، فقدوا أوالدىـ، فقدوا أسرىـ معذبوف، في معالجات إليية ال تنتيي، اآلية 

 دقيقة جدًا إف لـ تتبع الشيوات المحرمة ضمف المنيج ال يوجد مشكمة:
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ـْ َأنهَما َيتهبِ  ـْ َيْسَتِجيُبوا َلَؾ َفاْعَم ـْ َوَمْف َأَضلُّ ِممهَف اتهَب ََ َىَواُه ِبَغْيِر ُىًدى ِمَف َّللاهِ ِإفه َّللاهَ ََّل ﴿ َفِإْف َل ُعوَف َأْىَواَءُى
 (﴾50َيْيِدي اْلَقْوـَ الظهاِلِميَف )

 [ 50] سورة القصص: اآلية 

يع الصبلة اتباع اليوػ وفق ىدػ هللا ال شيء عميو، الغي الذؼ وقع بو المسمموف وعاقبيـ بو هللا بسبب تض
يتاء الزكاة، أؼ أف تزكي نفسؾ بالمعنى الواسع وأف تتصل با عز وجل.  واتباع الشيوات، العبلج إقاـ الصبلة وا 

 قاؿ تعالى عمى لساف السيد المسيح قاؿ:

 (﴾30﴿ َوَأْوْصاِني ِبالّصالِة والزهَكاِة َما ُدْمت َحّيًا )

 [ 31] سورة مريـ: اآلية 

نحو هللا صبلًة، حركة نحو الخمق إحسانًا إف اتصمت با وأحسنت نجوت، طبعًا أتمنى  أنت أماـ حركتيف حركة
النجاة لكل الخمق ولكف إف لـ يستجب الناس ماذا أفعل ؟ يا أييا الذيف آمنوا عندئذ نقوؿ لكـ عميكـ أنفسكـ، كل 

ًا ىذا طريق طويل ال تعمق إنساف عميو مف بيتو ومف عممو، ىذا الحل العممي أما حتى ييتدؼ المسمموف جميع
ىدايتؾ عمى ىداية إنساف آخر، وال تحمل إنساف آخر مسئوليتؾ، كل إنساف محاسب لوحده أنت مسؤوؿ بأؼ 

 ظرؼ وما كمفؾ هللا إال ضمف وسعؾ قاؿ تعالى:

ُ َنْفسًا ِإَّله ُوْسَعَيا﴾  ﴿ ََّل ُيَكمُِّف َّللاه

 [ 286] سورة البقرة: اآلية 

 عالى أف يكوف ىذا الحديث الشريف يعني باعثًا لنا عمى التطبيق.فأرجو هللا سبحانو وت

 والحمد  رب العالميف 
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 الناس بيف شامة تكونوا حتى لباسكـ وحسنوا رحالكـ أصمحوا( :  027 - 094) الدرس

 08-04-2001لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ 
أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

ارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل و 
 الصالحيف.

 أييا اإلخوة الكراـ: 

 يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

ـْ َحتهى َتكُ  ـْ َوَأْصِمُحوا ِلَباَسُك : َأْصِمُحوا ِرَحاَلُك ـَ ََاَؿ َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َوَسمه اَمِة ِفي النهاِس(())   وُنوا َكالشه

 ] أحمد، أبي داوود [

موضوع قد ال ُيعالج في المساجد ولكنني أجد أنو مف الموضوعات الميمة، ذلؾ أف الدعوة إلى هللا في عصر 
الفتف عمل معقد في عصر الشبيات، في عصر زينة األرض وزخرفيا، الزينة تجذب، واألرض مزخرفة، أماكف 

ًا، بيوتات أىل الدنيا مرتبة جدًا مدف الشارديف عف هللا أنيقة جدًا، نظيفة، منظمة جدًا، ىذه المظاىر الميو أنيقة جد
مظاىر الدقة والنظافة والنظاـ تخطف أنظار شباب المسمميف، فتجد أف أكثر شباب المسمميف يرنو بنظره إلى أف 

داـ النبي عميو الصبلة والسبلـ فيما يحدثنا عف  يعيش في ببلد الغرب، نقط دقيقة، ما داـ اإلسبلـ ىو الحياة وما
 ربو يقوؿ: 

ََاَؿ: ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ الْ  ـَ   َجَماَؿ(())َعْف َعْبِد َّللاهِ ْبِف َمْسُعوٍد َعِف النهِبيِّ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َوَسمه

 ] الترمذؼ، أبي داوود، ابف ماجة، أحمد، مسمـ [
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مف اإلسبلـ ؟ لماذا صار المسمـ لو منظر ال ُيرضي، بيتو ال ُيرضي، محمو ال ُيرضي،  فمماذا حذؼ الجماؿ
عبلقاتو ال ُترضي، أؼ ييمل كل مظير أنيق، ييمل كل مظير نظيف، ييمل كل مظير منظـ، ليس ىناؾ نظاـ 

بعدىا نظافة، ىناؾ بمد وال انسجاـ وال نظافة، إذا ذىبت إلى ببلد الدنيا تجد نظاـ يفوؽ حد الخياؿ، تجد نظافة ما 
مف ببلد شرؽ آسيا، يقاؿ عنيا أنظف بمد في العالـ، لو أف إنساف ألقى عقب سيجارة، يدفع مائة ألف ليرة، أؼ 
ألفا دوالر، لو أنو أعاد ىذه المخالفة مرة ثانية البد مف أف يعمل عشرة ساعات ينظف المدينة، ويرتدؼ ثياب 

صب، يتساءؿ اإلنساف لماذا ىذه الشعوب وتمؾ الببلد التي ما عرفت ربيا عماؿ التنظيفات، ولو كاف في أعمى من
والتي آمنت بالدنيا فقط، وقد يعبد بعضيا أوثانًا مف دوف هللا، ومع ذلؾ ىناؾ نظاـ ونظافة وجماؿ، األشياء 

ث عنيا وال حرج، االنييار األسرؼ، تفكؾ األسرة، اإلباحية، اختبلط األنساب، الفواح ش، ميما حدثتكـ الباطنة حدِّ
عنيا فالواقع أشد، ولكف لماذا اقترف النظاـ والنظافة والجماؿ، بالفسق والفجور والعدواف ؟ ولماذا اقترف اإلىماؿ 
والفوضى والمناظر التي ال ُترضي باإليماف ؟ ىذه مشكمة كبيرة، ىذه المشكمة ليست في اإلسبلـ، نحف صنعناىا، 

كوف في ببلد الغرب، الرجل العربي المسمـ إذا وعد إنساف غربي يأتي قبل والشيء الذؼ يمفت نظرؼ أنؾ حينما ت
ربع ساعة، ىناؾ إذا وعد أخيو المسمـ يأتي بعد ساعة، ما ىذه المفارقة ؟ مف قرف بيف الفوضى، واختبلؼ 

شباب مف المواعيد، والمظير غير األنيق، والمظير غير النظيف مع اإلسبلـ، ومع الديف ىذه المشكمة ُتَنفِّر ال
دينيـ، وُتَحبِّب الغرب إلييـ، فتجد طموح كل شاب أف يعيش ىناؾ، أف يبقى ىناؾ، أف يعمل ىناؾ، أف يتجنَّس 
ىناؾ، ىذا بحق األمة جريمة، األمة بشبابيا، فمؤلمة ثبلثة أعمار: أطفاؿ وشباب وشيوخ، الشيوخ انتيوا، يحدثونؾ 

ف ىي القوة الفعالة في المجتمع ؟ الشباب، مف ىـ صانعوا عف الماضي دائمًا، والصغار ال يعمموف شيئًا، م
المستقبل ؟ الشباب، مف ىـ الذيف ُأنيط بيـ نيوض األمة ؟ الشباب، ىؤالء في معظـ الببلد اإلسبلمية تركوا 
ببلدىـ، ىذه المبلحظة بحكـ سفرؼ وجدت ىذا الربط المؤلـ بيف الفوضى وعدـ المظاىر الجمالية وبيف خبلؼ 

 ، فيذه طرفة، إذا إنساف مسمـ في ببلد الغرب لو اسـ ىو آ ب ـ.المواعيد

األلف تعني إف شاء هللا، فكمما وعدؾ وعدًا يقوؿ لؾ إف شاء هللا، في المفيـو العامي، في المفيـو الساذج، 
أؼ بكرة،  بمفيـو الُمَتَفمِّتيف، أؼ لف يدفع لؾ ىذا المبمغ، إف شاء هللا سأدفع لؾ، لف يأتي عمى الموعد. والباء

تأجيل، والميـ أؼ معمش، ماذا حدث ؟ يسمونيا في ببلدىـ آ ب ـ أؼ إف شاء هللا وبكرة ومعمش، أنا أريد أييا 
اإلخوة ما لـ يكف في العالـ اإلسبلمي مكاف تظير فيو معالـ اإلسبلـ، عظمة اإلسبلـ، عظمة ىذا الديف، ما لـ 

ف كل مسمـ ضبط مواعيده، ضبط عبلقاتو، ضبط حساباتو، نقطف ثمار ىذا الديف، لف يطمع أحد بديننا، لو أ
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ضبط بيتو ضبط عممو، جمَّل بيتو، أنا ال أتحدث ىنا عف الغنى، ألف الطبقة الواسعة في المجتمع ليست غنية، 
أنا ال يؤلمني أف يكوف البيت صغير، أو متواضع، بل يؤلمني الفوضى في البيت، يؤلمني المظير غير الجمالي 

، أنت حيف تنزع المدفأة ويبقى شريط المدفأة اثني في البيت،  ليس ىناؾ انسجاـ، ىناؾ حاجات ليس ليا لزـو
عشر شيرًا مسيبًا ىكذا، أال تنزعج مف منظره، تجد أشياء موجودة تخرش العيف، تؤذؼ النظر، فمماذا ال يكوف 

ًا ؟ لماذا ال يكوف المؤمف أنيقًا، ومحمو اإلسبلـ جميبًل ؟ لماذا ال يكوف المؤمف أنيقًا ؟ لماذا ال يكوف محمو مرتب
مرتبًا ونظيفًا ؟ لماذا جمعنا بيف الفسق والفجور والكفر واإلباحية وبيف األناقة والجماؿ والنظاـ ؟ ولماذا ُجمعت 
الفوضى واإلىماؿ في المنظر مع اإليماف ؟ ىذه مشكمة، قد تزور بمدة ليست إسبلمية، تجدىا نظيفة جدًا وأنيقة، 

بمدًا أو بمدًة إسبلمية صغيرة، ال ُتَسرُّ بيا إطبلقًا، ما ىذه المشكمة ؟ ىذه مشكمة كبيرة، ىذه مشكمة سوؼ  لو زرت
ُتَسبِّب نزيف الشباب مف ببلدىـ، أنا ال أتمنى أف يكوف لئلنساف َقصر، ال ليست ىذه غايتي، في بيتؾ المتواضع 

مف المظير المقبوؿ، ألـ يقل النبي عميو الصبلة  شيء مف النظاـ، شيء مف األناقة، شيء مف النظافة، شيء
 والسبلـ: 

ـْ َحتهى َتُكوُنوا كَ  ـْ َوَأْصِمُحوا ِلَباَسُك : َأْصِمُحوا ِرَحاَلُك ـَ ََاَؿ َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َوَسمه  (()) اَمِة ِفي النهاِسّ  الشه

 ] أحمد، أبي داوود [

بة غير أنيقة ؟ النفس تحب األناقة، تحب العناية، تحب النظافة، تحب لماذا الفتاة السافرة أنيقة  جدًا والُمَحجَّ
اإلىتماـ، فكل مظير ُمَنفِّر يتمبس بو المسمـ، ىو ُيَنفُِّر مف دينو دوف أف يشعر، وكل مظير أنيق محبب يتمبس بو 

 ما يقوؿ هللا عز وجل:الكافر، ىو يجذب إلى دينو دوف أف يشعر، أؼ دائمًا ىناؾ قواعد أساسية، حين

 ﴾َربهَنا ََّل َتْجَعْمَنا ِفْتَنًة ِلمهِذيَف َكَفُروا﴿

 [ 5] سورة الممتحنة: اآلية 

وهللا الذؼ ال إلو إال ىو ال أرتوؼ مف ىذه اآلية، أؼ موقف مف المسمـ فيو خطأ، فيو وعد كاذب، فيو احتياؿ، فيو 
ى التشبث بكفره يقوؿ إذًا أنا الصح وىذا خطأ، فضبط إىماؿ مظير، فيو تفمت، فيو مخادعة تعيف الكافر عم

المواعيد مف صفات المؤمنيف، ضبط األمور مف صفات المؤمنيف، المظير المقبوؿ مف صفات المؤمنيف، 
النظافة مف صفات المؤمنيف، اإلنساف حيف يسافر يشاىد نماذج عديدة، ببلد في آسيا عمرىا الحضارؼ مف 
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افة ونظاـ يفوؽ حد الخياؿ، فإذا كل إنساف ىاف دينو عميو، وأنت سفير المسمميف، أنت عمرنا تمامًا، لكف فييا نظ
عمى ثغرة مف ُثغر اإلسبلـ، فبل ُيؤَتَيفَّ مف ِقَبمؾ، وعندما غير المسمـ يرػ المؤمف منضبط، واضح، صادؽ، أميف 

ربي استغل جماؿ الطبيعة إلى ىناؾ َجَماؿ في حياتو، ىناؾ مسحة جماؿ، هللا عز وجل خمق الجماؿ، العالـ الغ
حد يفوؽ الخياؿ، تجد مثبًل في بعض األماكف الجميمة الدولة قدَّمت حديقة، قدَّمت أماكف لمطعاـ، إذا زرت ىذه 
األماكف تجدىا ُمَجمَّع لمقمامة، أليس كذلؾ ؟ ىذا الذؼ يأكل ويدع بقايا الطعاـ في األرض وبمشي ىذا إنساف 

كاف نظيف جدًا وفيو سبلت لمميمبلت وأماكف لبقايا الطعاـ، وتضع بقايا الطعاـ عمى عديـ الذوؽ، حينما تجد الم
األرض، اذىب إلى جبل قاسيوف في النيار تجد آثار ما يشربو الناس ويأكمونو عمى أوسع مسافة، ىل ىذا ىو 

ـ، ولكف بالنسبة لي اإلسبلـ ؟ ىل ىذه ىي النظافة ؟ ىل ىذه ىي األناقة ؟ قد يكوف الدرس غريبًا بالنسبة إليك
ىو ليس غريبًا، ىذا مف ُصمب الديف، إذا كنت مسممًا وتعتز بإسبلمؾ وببمدؾ فمماذا ىذه الفوضى ؟ ولماذا ىذا 

 المنظر الذؼ ال ُيرضي ؟ المؤمف ُمرتَّب، ُمنظَّـ، لو مظير مقبوؿ كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ََاَؿ َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَميْ  اَمِة ِفي النهاِس(())  ـْ َحتهى َتُكوُنوا َكالشه ـْ َوَأْصِمُحوا ِلَباَسُك : َأْصِمُحوا ِرَحاَلُك ـَ  ِو َوَسمه

 ] أحمد، أبي داوود [

لو أف بنتًا صغيرة نظرت إلى أميا المؤمنة المسممة المصمية الصائمة القائمة وجدتيا تيمل نفسيا إىمااًل شديدًا، 
ا التي ليست منضبطة بالديف إطبلقًا، سافرة تبرز كل مفاتنيا، لكف وجدت في ىذه ووجدت ىذه البنُت معممتي

المعممة األناقة، النظافة، الترتيب، ولـ تجد في أميا كذلؾ، تميل إلى ماذا؟ تميل إلى سموؾ الثانية، وتمقت سموؾ 
ذه مف صمب الديف، الديف األولى، أنت قد تجد القضية ليس ليا عبلقة بالديف، قضية نظافة و ترتيب وأناقة. ى

ىو الحياة، إنؾ إف كنت نموذجًا محببًا لمناس أحب الناس دينؾ، النفس بطبيعتيا كما قيل، النفس البشرية تحب 
الجماؿ، وتحب الكماؿ وتحب النواؿ، تحب الجماؿ ىذه فطرة اإلنساف، وتحب الكماؿ، ىناؾ موقف، ىناؾ 

، موقف فيو تضحية، موقف فيو وفاء،  بطولة، موقف فيو صدؽ، ىناؾ أمانة، موقف فيو ضبط، موقف فيو كـر
نطرب لو، أحيانًا نكوف في جمسة، تنطرح مواقف عف قصص نبيمة لبعض األشخاص فتشعر براحة عجيبة، 
تشعر بسرور، يقاؿ صار في تجمي، ىذه رائحة األعماؿ الطيبة، رائحة األمانة، مرة إنساف باع بيتو، سمعت ىذه 

البيت أساسو مجمع، أؼ فيو مشروع كبير، باع بيتو فرضًا بمائتيف وسبعوف ألفًا، الذؼ اشترػ  القصة وتأثرت بيا،
البيت أجاب وأقر وقاؿ اشتريت، ونكتب عقدًا، قاؿ ال: تعاؿ يـو السبت القادـ ومعؾ الماؿ وأتنازؿ لؾ عف البيت، 
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ا اإلنساف خمسيف ألفًا زيادة، فبمغ في إدارة المشروع بدوف عقد، قاؿ لو: نعـ، وبعد يوميف يأتي مف دفع ليذ
الشارؼ أنو دفع بيذا البيت خمسيف ألف ليرة زيادة أيقف يقينًا قطعيًا أف البائع لف يبيعو البيت، جاء يـو السبت 
والماؿ معو، يقدـ رجبًل ويؤخر أخرػ، فقاؿ لو: لقد جئتؾ بالماؿ، قاؿ لو: وأنا جاىز، لـ يقل لو أريد أف أُغيِّر 

التنازؿ ودفع المبمغ، وأصبح البيت بممؾ الشارؼ، قاؿ لو: لي عندؾ سؤاؿ ؟ ألـ يأتؾ فبلف الفبلني  السعر، بعد
ودفع لؾ خمسوف ألفًا زيادة، قاؿ: نعـ ولكني ال أبيع ديني بخمسيف ألفًا، أنا بعتؾ، إلى ىنا انتيت القصة، ولكف 

طبعًا بعد ما أغمق سعره ِبْيَع البيت،  حدث أف ىذه البيت بمشروع، وكاف سعره غير مغمق، أؼ مفتوح سعره،
عندىا فوجئ الشارؼ الجديد، أف ىناؾ ثبلثيف ألفًا يجب أف ُتدفع إلدارة المشروع، ماذا فعل الشارؼ ؟ دفعيا ولـ 
يعمـ البائع، وىي عمى البائع، ىنا تسمع قصة فييا وفاء، فييا وعد، عندىا تشعر براحة عجيبة في الجمسة نفسيا 

، عندىا تحس بضيق تقوؿ تعكر المجمس، لذلؾ قالوا بذكر الصالحيف تتعطر المجالس، وأنا تسمع قصة فيي ا لـؤ
بالمناسبة أنصحكـ إذا جمستـ، إذا سمرتـ في سيرة، أو في اجتماع ال تفتح ممف األخطاء االجتماعية كأنؾ 

لئيـ، فبلف خمص الشركة، بحاوية، أحيانًا بأؼ جمسة حيف يفتح الممف الُ يغمق، فبلف سرؽ، فبلف نيب، فبلف 
فحيف ينفتح ممف األخطاء وممف سقوط اإلنساف، تجد أنو ضاؽ الصدر، ىذه ىي الرائحة النتنة لؤلفعاؿ السيئة، 
والحالة األولى الرائحة العطرة لؤلعماؿ الطيبة، مثبًل سائق تكسي فقير جدًا، وجد كيسًا فيو عشريف مميوف ليرة، 

ف، سيارة خاصة، محبًل تجاريًا ويحل كل مشاكمو، بحث عف صاحب ىذا يأخذ بالحساب: بيت بخمسة مبليي
المبمغ عشريف يومًا، يدور حوؿ المكاف الذؼ وجده فيو، ووضع أخبارًا أنو وجد مبمغًا إلى أف التقى فيو وسممو 

ػ لو سيارة المبمغ بالتماـ والكماؿ، صاحب ىذا المبمغ لـ يرَض إال أف أخذ ىذا السائق إلى سوؽ السيارات، واشتر 
، اقرأ تاريخ  جديدًة، بمميوني ليرة. القصة الطيبة تشكل راحة نفسية، تؤمف باإلنساف عمى أنو مخموؽ مكـر
المسمميف الذىبي، شيد هللا أنؾ تتغذػ بمواقف الصحابة، سيدنا عمر قاؿ لو سيدنا الصديق: ابسط يدؾ كي 

ني إذا كنت أميرًا عمى قـو فييـ أبو بكر، ىذا الشيء ُأبايعؾ، قاؿ لو سيدنا عمر: أؼ أرض تقمني، وأؼ سماء تظم
فوؽ طاقتي. قاؿ لو سيدنا الصديق: أنت أقوػ مني ياعمر، قاؿ لو أنت أفضل مني، فقاؿ لو: قوتي إلى فضمؾ، 
نتعاوف. ىذه القصة نموذجية، في التعاوف نسمع أف سيدنا الصديق كاف يحمب شياه جيرانو، صار خميفة، وصار 

مع اإلسبلمي، طبعًا جيرانو أيقنوا أف ىذه الخدمة انتيت، في اليـو الذؼ انتيت فيو الخبلفة، طرؽ في قمة المجت
باب الجيراف، قالت األـ البنتيا: افتحي يا ابنتي، فمما فتحت قالت: مف الذؼ طرؽ الباب ؟ قالت: جاء حالب 

الكـر والتواضع والوفاء وحسف العيد. أما الشاة يا أماه، جاء الصديق يحمب الشياه وىو خميفة المسمميف، ىنا تجد 
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اليـو فتسمع قصص القنص واالحتياؿ، واالنحراؼ األخبلقي، والخيانة الزوجية، والسقوط، واألزواج الشرسيف، تجد 
كل زوج كالوحش في البيت، والزوجة الخائنة، واالبف الفمتاف، عند سماعؾ ليذه القصص تقعد وال تتمكف مف 

الصالحيف تتعطر المجالس، وقياسًا عمى ذلؾ وبذكر المئاـ تتعكر المجالس، طبعًا أنا ال الوقوؼ، فمذلؾ بذكر 
أمنعكـ أف تتحدثوا عف أخطاء مف حولنا، ولكف أف ال تكوف الجمسة كميا أخطاء، عندىا تيئس، تشعر بانكماش، 

ع المؤمنيف حتى مرحنا تحس بوىف، بضعف، اإلنساف معنوياتو ميمة جدًا، لذلؾ إذا كانت عبلقاتنا وتعاممنا م
ونزىاتنا معيـ تجد وفاء وحياء وأدب وخجل وكممة لطيفة وموقف ذكي، وهللا تجد مف بعض المؤمنيف مواقف 
ذكية جدًا ُتَحاُر ليا، سيدنا عمر يخطب اآلف وىو خميفة المسمميف، وىو في رأس المجتمع اإلسبلمي، نزؿ درجة، 

قاؿ: ما كاف هللا ليراني أف أرػ نفسي في مقاـ أبي بكر، مع أف أبي ولكف لماذا لـ يقف عمى الدرجة األخيرة ؟ 
بكر قد توفي وأصبح ىو الخميفة، ومع ذلؾ نزؿ درجة، شيء مدىش، سيدنا عثماف لـ ينزؿ درجة ولكف لحكمة 

ـْ ينزؿ ؟ فقاؿ لو: وهللا لو فعميا ػ يخاطب خميفة أموؼ ػ لكنت في ـَ َل قعر بئر ال  بالغة أيضًا، أحد الخمفاء سأؿ: ِل
 نياية ليا، سيدنا عمر وقف موقفًا كامبًل، وسيدنا عثماف وقف موقفًا كامبًل أيضًا.

رسوؿ هللا سأؿ عف شخص: أيف فبلف ؟ فقالوا لو: بتبوؾ، فقاؿ: لقد شغمو بستانو، فقاـ أحد أصحاب رسوؿ هللا 
نؾ أناس ما نحف بأشد حبًا لؾ منيـ، ولو وقاؿ لو: ال وهللا يا رسوؿ هللا ما عممنا عميو إال خيرًا، لقد تخّمف ع

عمموا أنؾ تمقى عدوًا ما تخمفوا عنؾ، ما ىذا الدفاع؟ ما ىذا الوفاء ؟ فأنا الذؼ أراه أف ىذا العصر فيو معمومات 
كثيرة، كما قالوا عنو ثورة المعمومات، أؼ موضوع يمكف أف أقدـ لؾ فيو مائة بحث مرتب ومنظـ، وسائل 

جدًا، ىناؾ كتب إسبلمية ال يعمميا إال هللا، بأؼ موضوع ىناؾ ألفي كتاب، أشرطة كاسيت المعموماتية كبيرة 
لمئات العمماء، ىناؾ فيديو، إنترنت، كل شيء موجود، مساجد كبيرة، لكف ال يوجد حب، ال يوجد مجتمع إسبلمي 

اـ لو قريب أسمع عنو كثيرًا مف راقي، مجتمع يقـو عمى العدؿ والوفاء والصدؽ واألمانة ال يوجد، أحد إخواننا الكر 
أرقى تجار دمشق، عنده صانع قاؿ لو: يا سيدؼ إف أردت أف أفتح محبًل لوحدؼ ىل تحزف، فقاؿ لو: أبدًا يا ابني 
عمى عيني، فقاؿ لو: حسنًا، أمامنا محل معروض لمبيع، فقاؿ لو: ال بأس، ال مانع عندؼ، فقاؿ لو: ولكني ال 

فًا ومعو فقط عشرة آالؼ منيا، فقاؿ لو: أنا أكمل لؾ الباقي، فقاؿ لو: ولكف ال يوجد أممؾ ثمنو، فروغو تسعيف أل
عندؼ بضاعة، فقاؿ لو: أنا أعطيؾ بضاعة، ىذا اإلنساف عاش حوالي تسعيف عامًا ومات في ليمة القدر وىو 

شاـ وصار يبكي، فقمت يقرأ القرآف، يعيش لمناس، حدثني أخ ببمدة بعيدة وىو بائع أقمشة، ذكر لي اسـ تاجر بال
لو: خيرًا، قاؿ لي: ىذا اإلنساف ىو سبب حياتي سبب سعادتي، فقد باعني بضاعة بالديف ولـ أتمكف مف سداد 
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ثمنيا، فالسوؽ صعب جدًا وعمي تكاليف كبيرة، فجا ليزوره ومعو سندات، مبالغ ضخمة، قاؿ لو: وهللا ال يوجد 
ال بأس، فقاؿ لو: ولكف بالبيت ألنني ال أستطيع أف أدعوؾ إلى معي، ىل يمكف لنا أف نتغذػ سوية، قاؿ لو: 

المطعـ، فدخل ورأػ البيت صغير، ماذا يفعل بعض التجار ؟ يشترؼ بيت، يؤسسو، بأمواؿ الناس كميا يشترؼ 
بضائع ويبيعيا، ويحل مشاكمو بيا، ويماطميـ، فظف التاجر أف ىذه ىي طريقتو أيضًا، فوجد بيتًا صغيرًا، أثاث 

واضع، فيذا يعني أنو لـ يأكل أمواؿ حراـ، ولكف السوؽ أحوالو متعبة، ماذا قاؿ لو ىذا التاجر ؟ قاؿ لو: أيف مت
ف أردت أشياء ال توجد عندؼ فأنا  السندات، فأراه إياىـ وقاؿ لو: سأمزقيـ، تعاؿ إلي وخذ بضاعة مرة أخرػ، وا 

ا يسد ديونو، فجاء التاجر وفوؽ ىذه الديوف سأكفمؾ وبع ورّد لي ديوني، أؼ شخص شبو مفمس، وليس معو م
الشديدة أعطاه بضاعة وكفمو عند بائعيف آخريف، وأخذ هللا بيده وسدد ديونو، وزرناه في بيتو وىو أربعمائة متر 
ومف أحمى ما يكوف، وكل ىذا الخير بفضل ىذا التاجر الذؼ أمدني ببضاعة بعد أف كدت ُأفمس، ثـ بعت 

حيف ذكر اسمو بكى مف شدة امتنانو منو ىكذا كاف السمف الصالح، إذا إنساف لديو البضاعة وربحت، وهللا 
صانع آخرتو يكوف صيره وشريكو، اآلف تعمل عنده عشريف سنة، وال ينالؾ شيء منو يعصرؾ عصرًا. وهللا 
صنعة، حدثني أخ، لو ابف لـ ينجح بالدراسة، وضعو في محل ميكانيكي، طبعًا سيعمل بدوف أجر ألنو سيتعمـ 

ولـ يعطيو معممو قرشًا واحدًا، مع أنو يعمل طواؿ النيار، بجمب الطعاـ وتنظيف المحل وحيف يريد فؾ المحرؾ 
، فحيف التعميـ يرسمو خارج المحل، استخدمو خمسة سنوات لمتنظيف  فإنو يرسمو خارج المحل، ىذا ىو المـؤ

 واالستغبلؿ. وتأميف حاجاتو، فالبمد مميئة بالمـؤ والجشع والقير والظمـ

 أييا اإلخوة الكراـ:

نحف اآلف بحاجة إلى مجتمع مسمـ، فيو صدؽ وليس فيو كذب أبدًا، فيو أمانة وليس فيو خيانة، فيو وضوح وليس 
فيو خداع، فيو نظافة، فيو جماؿ طبيعّي أنا أخاؼ جدًا حيف أتحدث عف الجماؿ والنظافة، أخاؼ أف تظنوا أنني 

، لكف ممكف أف تكوف أنت أفقر إنساف ولكف يكوف بيتؾ نظيف ومرتب، األمور أحب حياة األغنياء، ال وهللا
واضحة فالترتيب جزء مف الحياة، أنا ال أقوؿ أف يكوف دخمؾ كبير أبدًا، ميما كاف دخمؾ قميل وميما كانت 

ؿ خبرتي أييا حياتؾ خشنة، ممكف أف تكوف جميمة، وأنيقة، وفييا مسحة رائعة، فأنا ىذا الذؼ أدعو إليو، مف خبل
 اإلخوة لـ أجد شيء يجمب الناس إلى الديف، كالخمق الكريـ

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1543 

 فعندما النبي قاؿ: 

: ُبِنَي اإِلْسالـُ َعَمى َخْمٍس(( ـَ ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َوَسمه  (( 

 ] مسمـ، البخارؼ، الترمذؼ، أحمد، النسائي [

، صبلة، حج، زكاة، شيادتيف، ىذه مع أف اإلسبلـ غير الخمس، فاإلسبلـ  مف ضمف قيـ، الخمس ىـ صـو
أعمدة، أما البناء فشيء آخر، فنحف فيمنا أف البناء ىو األعمدة فقط، مشكمة المسمميف األولى أنيـ فيموا الديف 
خمس أركاف لئلسبلـ فقط، فإذا صمى وصاـ وحج وَزكَّى أّدػ كل شيء، اآلف يعيش حياتو كما يحمو لو، يكذب، 
يحتاؿ، مسمـ ُطِمب لشيادة ال عبلقة لو بالمحل أبدًا فقاؿ لو: خمسة آالؼ، شاىد زور، يريد مااًل، قاؿ لو: حسنًا، 
تفضل، دخل إلى المحكمة ألوؿ مرة في حياتو، فوجد قاضيًا ومصحفًا، قاؿ لو القاضي: ضع يدؾ عمى 

لو: لماذا ؟ فقاؿ لو: ألنو يوجد يميف، ىل المصحف، فقاؿ لو: تميل قميبًل، خرج وقاؿ لو أريد عشرة آالؼ، فسأ
ىذا مسمـ ؟ يوجد حمف يميف كذب لذلؾ طمب عشرة، تجد ألف شاىد زور وألف كاذب يشيد معؾ، مثبًل يقوؿ لؾ 
عمى التمفوف: وهللا الحق معؾ، والبيت لؾ، لكف خصمؾ دفع لي ثبلثيف ألفًا، ادفع لي مثميـ حتى أحكـ لؾ، ىو 

فيـ، ونعرؼ أف البيت لو، قاؿ لو: دفع لي خصمؾ ثبلثيف ألفًا، ادفعيـ حتى أحكـ لؾ، في أحد إخواننا الذيف نعر 
باب الجابية أشخاص ػ أنا أقدس أؼ عمل، لكف بحسب السمـ اإلجتماعي ىناؾ أعماؿ أقل مستوػ مف أعماؿ 

تيـ، ىذا القاضي لو جمس بباب الجابية  أخرػ ػ ىناؾ أناس أعماليـ بالمجارير والمياه المالحة، يقفوف ومعيـ عدَّ
وعمل بالمجارير أشرؼ عند هللا عز وجل مف أف يأخذ قرار بحسب المبمغ، ىذه مشكمة أييا اإلخوة، فحياتنا يجب 

ر بالقيـ، ليس بالخبز وحده يحيا اإلنساف، يعيش بمبادئو وبكرامتو وبقيمو وبمواقفو.  أف ُتَنوَّ

فوجيء أف معيا وـر خبيث بالرحـ، وبقي يخدميا أربع  لنا صديق ميندس تزوج مف فتاة بعد فترة بسيطة جداً 
سنوات، وىي عمى فراش الموت، قاؿ لو أبوىا مرة: ىذه ليست زوجتؾ، ىذه ابنتي، يكفيؾ ما تحممتو حتى اآلف، 
كاف يخدميا ويطبخ ليا، ىذه الفتاة ليا عمَّات ُمتفمتات أشد التفمُّت، أؼ يسبحف في البحر بثياب السباحة مع 

، أعتقد أف ىذا تفمت قطعًا وليس اتيامًا، ىؤالء تحجبف ألّف ىذا الزوج البنة أخييـ أخذ ُلَبيـ، ىل يوجد الرجاؿ
زوج مسمـ يفعل ىذا الشيء ؟ المسمـ بالتعبير الدارج شيء لو معنى كبير جدًا، ىذا مسمـ أؼ أخبلقي، وفي، 

نما المواقف األخبلقية، صادؽ أميف، مضبوط، ال يخوف، الذؼ يشد الناس لمديف ليس الفمسفة  والكبلـ الفارغ وا 
االستقامة، فأرجو مف هللا سبحانو وتعالى أف يكوف درس األحد تسميؾ  تعالى، درس عممي، تطبيقي، نصل فيو 
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 إلى هللا، أنت حينما تعمل عمبًل أخبلقيًا تبقى أسبوع نشواف.

عشرة ليبًل، وجد امرأة مع زوجيا يمسكاف طفبًل  حدثني أخ قاؿ لي أنو وىو قادـ مف الزبداني في الساعة الثانية
صغيرًا والوضع يبدو كأنو مأساوؼ، وقفت وقمت ليـ خيرًا ػ أثناء أحداث لبناف، فزوج وزوجتو قد فرا مف القصف، 
والحرب األىمية وسكنوا في دمر، يبدو االبف حرارتو واحد وأربعوف، ولـ يعرفوا أحدًا في الشاـ، فوقف وىو خطيب 

قاؿ: أية خدمة فحدثوه باألمر، فدعاىـ إلى الركوب معو، وأوصميـ إلى المشفى، وىـ بحاجة إلى األدوية، مسجد و 
فدار ليـ عمى جميع الصيدليات حتى وجد ليـ الدواء، وطمب ضرب إبر لبلبف، فذىب إلى بيت أحد الصيادلة 

ـ إلى بيتيـ، وعاد إلى بيتو. قل لي: حتى يضرب اإلبرة لبلبف، وانتيى مف عممو الساعة الرابعة صباحًا، وأرجعي
وهللا عشرة أياـ مغموس بسعادة التوصف، ألنو قاـ بعمل لوجو هللا عز وجل، حدثني أخ طبيب أسناف قاؿ: 
جاءتني إنسانة فقيرة جدًا وليا عمل في التعميـ وأسنانيا في المقدمة مشوىة، فكمما ابتسمت الطالبات تغامزف 

ذا الطبيب إلصبلح أسنانيا، مبمغ كبير ستوف ألف يكمف التقويـ، فشكرتو، ىو لـ وتيامسف عمييا، فذىبت إلى ى
َتُيف عميو، قاؿ ليا: عندؼ حل، عمل ليا مواعيد، خبلؿ ستة أشير عمل ليا تقويـ مف الطراز األوؿ، وقاؿ ليا: 

ر عمي ستة أشير ىذا ىدية مني، ىو ابتغى بيا وجو هللا، قاؿ لي: طواؿ حياتي وأنا أعمل بطب األسناف ما م
 وأنا بَجنَّة كيذا العمل.

زارني البارحة طبيب وقاؿ لي يا أستاذ أريد أف آخذ رأيؾ، فقد اُتِيمت بالجنوف، قمت لو خيرًا، قاؿ لي: أتتني امرأة 
ىا ليا، ليس معيا ثمف دواء فأعطاىا ثمف  فقيرة جدًا وليس معيا غير الخمسمائة ليرة فقاؿ ليا: ال بأس، وردَّ

، أؼ ربما يأخذ الثمث، والثمثيف الباِقَييف بدوف ثمف، ربما نصف الثمث ثمف أدوية، فقاؿ لي: أنا عند زمبلئي الدواء
بة وفقيرة وتريد دواء ثمنو ألف ومئتيف، ومعاينة  وكأنني مجنوف، ولكف نفسي ال ُتطاوعني أف أجد امرأة ُمَحجَّ

 عند هللا كبير، ىو طبيب في مستشفى عاـ، المرضى ال سبعمائة، فقمُت لو: وهللا أنت تفعل عيف العقل، أنت وهللا
أحد ييتـ بيـ، و ال أحد يوصي بيـ، قاؿ لي: وهللا أعالجيـ وكأنيـ في أرقى مستشفى، تحميل، اىتماـ، سماع 
قصة المريض، وعندما أنتيي أشعر بسعادة ال ُتوصف، وكأنني في جنة، اعمل عمبًل ، وانظر ما الذؼ يحصل 

هللا فقط ال تبتِغ ثناء، وال كتاب شكر، وال مديح، ال تريد أف تبني جامعًا فقط مف أجل الرخامة التي معؾ، لوجو 
 توضع عميو، ألجل أف ُيقاؿ أّف ىذه المئذنة أنشأىا الُمحسف فبلف، ىذه مشكمة، ألّف ما تريده ىو فقط الرخامة.

، فيو أف تعمل عمبًل لوجو هللا، ال تبتِغ أحدًا، أييا اإلخوة: إف كاف ىناؾ شيء في الدرس يمكف أف يكوف مركزياً 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1545 

ـ كل إنساف  وال ثناء، وال ُسمعة، وال مديح، وال كتاب شكر، وال تزكية، اعمل لوجو واحد يكفيؾ الوجوه كميا، إف قدَّ
 خدمة إلخوانو، كل إنساف خفف شيء عف المسمميف، فيذا شيء عظيـ.

ر ػ في أياـ الصيف الحارة شعر أحد األشخاص بدوار، عمى الرغـ مف مرة أخ مف إخواننا الكراـ ػ جزاه هللا كل خي
وجود الستائر ولكنيا لـ تكف كافية، وكاد أف يصاب بضربة شمس بسبب الحر الشديد جدًا، وىو ميندس، فقاؿ 
لي: ىل أستطيع أف أضع طبقة أخرػ مف الستائر، فقمت لو: أجل ػ جزاؾ هللا خيرًا ػ فوضع طبقة أخرػ بيضاء، 

َوْضُع ىاتيف الطبقتيف مف القماش حلَّ الكثير مف المشاكل، بسبب وجود منطقة عزؿ بينيما، لو أف كل شخص ف
عمل عمبًل طيبًا لمتخفيف عف المسمميف، ىناؾ الكثير مف طبلب العمـ، الكثير مف الطبلب األجانب، معاىد 

ا الشيء أييا اإلخوة يرقى بؾ عند هللا، وأنت لتحفيع القرآف وجوامع، قد تحتاج ىذه المرافق إلى إتماـ نقص ما، ىذ
حجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ الصالح، وهللا ىناؾ أشخاص قدموا الكثير مف الخدمات التي ال يعمميا إال هللا، وىـ 
وهللا أسعد الناس ألنيـ متصموف با عز وجل، لذلؾ نريد إسبلـ عممي، أخبلقي، نريد إسبلـ قيـ، إسبلـ مبادغ، 

بة، ال إسبلـ ِعَداء، آلمني جدًا أينما ذىبت أجد المسمميف بأسيـ بينيـ، يتقاتموف مع بعضيـ، أعداءنا إسبلـ مح
يتآمروف إلفقارنا، وإلضعافنا، ونحف كل ىمنا أف ىذا الشيخ ليس جيدًا، متناسيف أف ىناؾ آالؼ األشياء غير 

 شيطاف كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: الجيدة غير ىذا الشيخ، وىذا كمو رغبة فقط إليقاع الفتنة، ألف ال

ََْد َيِئَس َأْف َيْعُبَدُه اْلُمَصمُّوفَ  ْيَطاَف  ََاَؿ: ِإفه الشه ـَ َأنهُو   َوَلِكْف ِفي التهْحِريِش ))َعِف النهِبيِّ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َوَسمه
)) ـْ  َبْيَنُي

 ] مسمـ، الترمذؼ، أحمد [

يف، كل إنساف يخمق مشكمة لمؤمف ويتحرش بو، ويطعف بو، ويسفِّيو، ويحب ولكف رضي في التحريش بيف المؤمن
 أف تشيع الفاحشة في الذيف آمنوا، ىذا إنساف لو عذاب أليـ في الدنيا واآلخرة.

 والحمد  رب العالميف 
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 بالعمـ العمل عدـ الباطنة الكبائر مف( :  027 - 095) الدرس

 13-05-2001لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  - أحاديث متفرقة -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم، الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، 
دنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وز 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

 أييا اإلخوة الكراـ:

ما تدخل إلى أحرص حرصًا شديدًا أف يكوف الموضوع المعالج في درس األحد منتزعًا مف الواقع، فأنت حين
المساجد ترػ روادًا كثيريف، وطبلب عمـ ال يعدوف وال يحصوف، ولكف حينما ترػ واقع المسمموف تجد شيئًا ال 

 يسر، ىذه المشكمة األولى واألخيرة عدـ العمل بالعمـ.

يعنيني في ىذا الدرس ال يعنيني الطرؼ اآلخر الذؼ كفر با والذؼ آمف بالدنيا، والذؼ جعل ىمو دنياه، أنا 
لى قوؿ نبيو  ىؤالء الذيف يرتادوف بيوت هللا، ىؤالء الذيف يطمبوف العمـ، ىؤالء الذيف يستمعوف إلى قولو تعالى وا 
عميو الصبلة والسبلـ، ىؤالء ينبغي أف يحاسبوا أنفسيـ حسابًا شديدًا ألنيـ إف فعموا ذلؾ كنا جميعًا في حاؿ غير 

 ىذا الحاؿ.

 ف الكبائر وكمكـ يعمـ أف الكبيرة كبيرة، وقد قاؿ هللا عز وجل:ففي بعض الكتب التي تتحدث ع

ـْ ُمْدَخاًل َكِريمًا﴾ ـْ َوُنْدِخْمُك َئاِتُك ـْ َسيِّ  ﴿ِإْف َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما ُتْنَيْوَف َعْنُو ُنَكفِّْر َعْنُك

 [31] سورة النساء: اآلية 
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انتيوا بسبعيف وبعضيـ جعميا سبع مائة، ومعنى كبيرة العمماء فاضوا في الحديث عف الكبائر، بدءوا بسبعة و 
تحجب عف هللا، يعني صاحبيا ممعوف، صاحبيا مطرود مف رحمة هللا، يعني صاحبيا ينتظره عقاب أليـ في 
الدنيا وعذاب كبير في اآلخرة، ىذا معنى كبيرة إال أف المفاجأة أف كبائر الظاىر مف قتل، زنا، شرب خمر، يسيل 

ألنيا ظاىرة جمية واضحة، لكف كبائر الباطف ىذه أخطر، إنساف عنده كبر في داخمو، عنده  أف تتوب منيا
 استعبلء، عجب، موقف ازدواجي، والسبب أف هللا عز وجل يقوؿ: 

ـٍ )88﴿َيْوـَ ََّل َيْنَف َُ َماٌؿ َوََّل َبُنوَف ) َ ِبَقْمٍب َسِمي  (﴾89( ِإَّله َمْف َأَتى َّللاه

 ] سورة الشعراء [

سبلمة القمب نجاة مف الرب، يعني كـ مسمـ بالمائة مسمـ يحرص عمى قمبو ؟ كـ مسمـ في مجموع معنى 
المسمميف ييتـ بسبلمة قمبو ؟ أف يكوف طاىرًا، متواضعًا، صادقًا مع الناس صادقًا مع نفسو، ىذا ىو محور 

ليست الظاىرة، مف ىذه الكبائر الدرس الكبيرة الخامسة واألربعوف، كتاب جميل فيو الكبائر الباطنة، الباطنة و 
 الباطنة عدـ العمل بالعمـ.

 فالنبي عميو الصبلة والسبلـ مف دعائو الشريف يقوؿ: 

ْمٍب َّل َيْخَش َُ َوِمْف َنفْ  ـٍ َّل َيْنَف َُ َوِمْف ََ ي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف ِعْم ـه ِإنِّ ََاَؿ:المهُي ـَ  َوٍة ٍس َّل َتْشَب َُ َوِمْف َدعْ ))َعْف َزْيِد ْبِف َأْرََ
 َّل ُيْسَتَجاُب َلَيا((

 ] مسمـ، الترمذؼ، النسائي [

عمـ ال ينفع ترػ لو درس عمـ مف عشريف سنة لكف ال يغض بصره عف محاـر هللا، لو درس مف عشريف سنة 
لكف لو لقاءات مختمطة ويمتع عينيو ممف ال يحل لو، طالب عمـ عشريف سنة يغتاب المسمميف ويناـ مرتاح الباؿ 

مشكمة، المشكمة فيمف يرتاد المساجد والذؼ يطمب العمـ، ىذا قد يأكل الماؿ الحراـ، قد يغتاب ىذه ىي ال
المسمميف، قد ينحرؼ في عبلقاتو االجتماعية فالذؼ أريده مف هللا عز وجل أف يمكنني في ىذا الدرس إف أوضح 

يو الصبلة والسبلـ وىذا حبلؿ لكـ خطورة وجناية ىذا الذؼ يطمب العمـ ويمقى عمى مسمعو قاؿ تعالى وقاؿ عم
وىذا حراـ ثـ تجده في النياية ليس ممتزمًا، تكاد ىذه المشكمة تكوف في معظـ ببلد المسمميف، في شيء لطيف 
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أنو يوجد مساجد مؤلػ بالمصميف، دمشق فييا تقريبًا ثبلث مائة مسجد أو أكثر وكميا مكتظة يـو الجمعة معنى 
ذلؾ أف في ثبلث مائة خطبة كل جمعة، لماذا قصر العدؿ ممتمئ  ذلؾ أف في ثبلث مائة خطيب، معنى

 بالخصومات والدعاوػ الكيدية ؟ ىنا المشكمة.

 التقيت مع قاضي وقمت لو قاؿ تعالى: 

اِلَحاِت وَ  ـْ َعَمى َبْعٍض ِإَّله الهِذيَف آَمُنوا َوَعِمُموا الصه ْف اْلُخَمَطاء َلَيْبِغي َبْعُضُي فه َكِِيًرا مِّ ﴾﴿َواِ  ـْ ِميٌل مها ُى ََ 

 [24] سورة ص: اآلية 

، ويأخذ مف الميل كما  اإلماـ الشافعي استنبط أف الذؼ يبغي عمى خميطو ليس مؤمنًا، يمكف إنساف يصمي، ويصـو
يأخذ المؤمف ولكنو إذا خبل بمحاـر هللا انتيكيا، ال نقيـ لو يـو القيامة وزنًا، ليس لو وزف عند هللا أبدًا، استفتاح 

 لدرس بيذا الدعاء:ىذا ا

ـٍ َّل َيْنَف َُ (( ي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف ِعْم ـه ِإنِّ  )) المهُي

العمـ الذؼ ال يطبق ال ينفع بل ىو حجة عمى صاحبو وليس حجًة لو ىو حجة عميو وليس حجًة لو، وفي حديث 
 بلـ:صحيح وىذا الحديث وهللا الذؼ ال إلو غيره تنخمع لو رقاب الناس، يقوؿ عميو الصبلة والس

َتاُبُو ِفي النها َْ ُجِل َيْوـَ اْلِقَياَمِة َفُيْمَقى ِفي النهاِر َفَتْنَدِلُق َأ ِر َفَيُدوُر َكَما َيُدوُر )) َعْف اْلْعَمِش َيُقوُؿ: ُيَجاُء ِبالره
َلْيَس ُكْنَت َتْأُمُرَنا ِباْلَمْعُروِؼ َوَتْنَياَنا َعْف اْلِحَماُر ِبَرَحاُه َفَيْجَتِم َُ َأْىُل النهاِر َعَمْيِو َفَيُقوُلوَف َأْي فالُف َما َشْأُنَؾ ؟ أَ 

ـْ َعْف اْلُمْنَكِر َوآِتيِو (( ـْ ِباْلَمْعُروِؼ َوَّل آِتيِو َوَأْنَياُك ََاَؿ ُكْنُت آُمُرُك  اْلُمْنَكِر 

 ] متفق عميو [

لناس إلى هللا، كمما أمرتيـ ىنا المشكمة آمركـ بالمعروؼ وال آتيو وأنياكـ عف المنكر وآتيو، فأنت كمما دعوت ا
بالمعروؼ ونييتيـ عف المنكر اسأؿ نفسؾ ىذا السؤاؿ الحرج أنت في مستوػ ىذه الدعوة ؟ ىل تأتمر بما تأمر 

 وىل تنتيي عف ما تنيى ؟ أيف أنت مف كبلمؾ ؟ وفي حديث آخر رواه الطبراني وأبو نعيـ وقاؿ غريب: 
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اف فيقاؿ ليـ ليس )) الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منيـ إ اف فيقولوف يبدأ بنا َبل عبدة اْلِو لى عبدة اْلِو
 مف يعمـ كمف َّل يعل (( 

لؾ عشريف سنة في الجامع تسمع كل جمعة خطبة وكل جمعة درس تفسير وكل أحد درس حديث، وفي لقاءات، 
ف تشاء ببل مقابل، ال وعقود قراف، وأشرطة، وكتب، والعمـ يحوطؾ مف كل جانب والفقو واضح واألسئمة تسأليا م

تجرؤ أف تدخل عمى محامي كي تستشيره دوف أف يكوف في جيبؾ مبمغ مف الماؿ تعويض أتعابو، وال تجرؤ أف 
تدخل عيادة طبيب ما لـ يكف في جيبؾ ماؿ ىو أتعاب الطبيب، لكنؾ تجرؤ وأنت مطمئف إلى أنؾ تسأؿ أؼ 

 شيئًا ويجيبؾ لوجو هللا قاؿ تعالى:عالـ عف حقيقة الحكـ الشرعي دوف أف تفكر بأف تعطيو 

ِكٍر﴾ ْكِر َفَيْل ِمْف ُمده ْرَنا اْلُقْرَآَف ِلمذِّ  ﴿َوَلَقْد َيسه

 [17] سورة القمر: اآلية 

ـْ ََّل َتْعَمُموَف﴾ ْكِر ِإْف ُكْنُت  ﴿َفاْسَأُلوا َأْىَل الذِّ

 [43] سورة النحل: اآلية 

 وفي حديث آخر: 

 جم َ القرآف ليقاؿ لو َارئ (()) أوؿ مف يدعى يـو القيامة رجل 

 وفي آخره يعني أولئؾ الثبلثة نفر أوؿ خمق هللا تسعر بيـ النار يـو القيامة " 

َُِو َأنهُو َدَخَل اْلَمِديَنَة َفِإَذا ُىَو ِبَرجُ  َُِو َأفه ُشَفيًّا اْْلَْصَبِحيه َحده ـٍ َحده ََْد اْجَتَم ََ َعَمْيِو )) عف ُعْقَبَة ْبَف ُمْسِم النهاُس ٍل 
ُث النهاَس  َََعْدُت َبْيَف َيَدْيِو َوُىَو ُيَحدِّ َفَممها َسَكَت َوَخاَل َُْمُت َلُو  َفَقاَؿ: َمْف َىَذا ؟ َفَقاُلوا: َأُبو ُىَرْيَرَة َفَدَنْوُت ِمْنُو َحتهى 

ُ َعَميْ  َِِني َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َ َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى ِإَذا َكاَف َيْوـُ اْلِقَياَمِة َأْنُشُدَؾ ِبَحقٍّ َوِبَحقٍّ َفَقاَؿ: َحده ـَ َأفه َّللاه ِو َوَسمه
ُؿ َمْف َيْدُعو ِبِو َرُجٌل َجَم ََ اْلُقْرآفَ  ـْ َوُكلُّ ُأمهٍة َجاَِِيٌة َفَأوه  َوَرُجٌل َيْقَتِتُل ِفي َسِبيِل َّللاهِ َيْنِزُؿ ِإَلى اْلِعَباِد ِلَيْقِضَي َبْيَنُي

، ََ  َوَرُجلٌ  ََاَؿ: َبَمى َيا َربِّ ـْ ُأَعمِّْمَؾ َما َأْنَزْلُت َعَمى َرُسوِلي ؟  ُ ِلْمَقاِرِئ: َأَل اَؿ: َفَماَذا َعِمْمَت َكِِيُر اْلَماِؿ َفَيُقوُؿ َّللاه
ُؿ َخْمِق َّللاهِ ُتَسعهرُ  َُِة َأوه ـْ النهاُر َيْوـَ اْلِقَياَمِة (( ِفيَما ُعمِّْمَت....... َفَقاَؿ َيا َأَبا ُىَرْيَرَة ُأوَلِئَؾ الِهاَل  ِبِي

 ] مسمـ، النسائي، الترمذؼ، أحمد [
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أوؿ مف تسعر بيـ النار يـو القيامة عالـ لـ يعمل بعممو، ليس معنى ىذا أف عالمًا يعني عالـ كبير، يعني أنت، 
يعمـ الفرض والواجب، يعمـ  أؼ إنساف طمب العمـ اسمو تجوزًا عالـ، يعني يعمـ الحبلؿ والحراـ يعمـ الخير والشر،

 ما ينبغي وما ال ينبغي، يعمـ ما يجوز وما ال يجوز.

 )) أولئؾ الِالِة نفر أوؿ خمق هللا تسعر بيـ النار يـو القيامة ((

 العمـ عمماف عمـ يعد حجًة لؾ وعمـ يعد حجًة عميؾ، الحديث الذؼ تسمعونو مني كثيرًا:

: َما آَمَف ِباْلُقْرآِف َمْف اْسَتَحله )) َعْف َأِبي اْلُمَباَرِؾ َعْف ُصَييْ  ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ:  ٍب 
 َمَحاِرَمُو((

 ] الترمذؼ [

ىكذا سمعت قراء كبار في مصر إذا دخمت بيوتيـ ال تجد فييا شيئًا مف القرآف، ابنتو مغنية كبيرة، وليا أغاني 
وقد ربيت في بيت القرآف، أنا فوجئت مرة أكثر الذيف يطبعوف القرآف ليسوا مسمميف،  وليا أدوار عمى المسرح

ينشرونو ويبيعونو، القرآف تجارة إف طباعًة أو تبلوًة أو تسجيبًل، لكف ىذا الذؼ يشترؼ بكبلـ هللا ثمنًا قميبًل، كل 
 ريـ.إنساف يحفع كبلـ هللا ينبغي أف تكوف لو أخبلؽ تتناسب مع ىذا الكتاب الك

قصة قديمة جدًا وأرجو أف ال تعاد، أحد أقربائي توفي فذىبت لكي أىيأ لو لواـز التعزية، ذىبت إلى مكاف دفف 
الموتى تبعني قراء تبعوا السيارة وتحمقوا وبذؿ ماء وجوىيـ وركضوا وعرضوا بضاعتيـ رخيصًة وتنافسوا وتبلسنوا 

يحفع كبلـ هللا ينبغي أف ال يسيو مع مف يسيو، أف ال يغفل  ىؤالء يحفظوف كبلـ هللا ؟ شيء مؤلـ جدًا ىذا الذؼ
مع مف يغفل أال يتساىل في سموكو مع مف يتساىل إنو قبمة األنظار، إنو محط العيوف، ما آمف بالقرآف مف 

 استحل محارمو والحديث الصحيح:

ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ  ََاَؿ:  َََدَما َعْبٍد َيْوـَ اْلِقَياَمِة َحتهى ُيْسَأَؿ )) َعْف َأِبي َبْرَزَة اْْلَْسَمِميِّ  ـَ َّل َتُزوُؿ   َعَمْيِو َوَسمه
ـَ َأْنَفَقُو ؟ وَ  ـَ َفَعَل ؟ َوَعْف َماِلِو ِمْف َأْيَف اْكَتَسَبُو َوِفي ـَ َأْبالُه ((َعْف ُعُمرِِه ِفيَما َأْفَناُه ؟ َوَعْف ِعْمِمِو ِفي  َعْف ِجْسِمِو ِفي

 الدارمي [ ] الترمذؼ،
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خمسة أسئمة، كل سؤاؿ فقرة واحدة إال سؤاؿ الماؿ فقرتاف، وعف مالو مف أيف اكتسبو وفيما أنفقو، وعف عممو ماذا 
عمل بو، كل إنساف يحاسب نفسو ىذا الذؼ استمعت إليو مف ىذا الشيخ وقد جاءؾ بالدليل مف كتاب هللا، والدليل 

 مف حديث رسوؿ هللا الصحيح أيف أنت منو ؟ 

 أحد التابعيف األجبلء قرأ القرآف فقرأ قولو تعالى أف في القرآف ذكر اإلنساف، قاؿ تعالى: 

﴾ ـْ  ﴿ِفيِو ِذْكُرُك

 [10] سورة األنبياء: اآلية 

فبدأ يقرأ القرآف قراءًة جديدة فيجد ليجد أيف ىو ؟ فمما قرأ آيات الكفار والمشركيف قاؿ: ال أنا لست مف ىؤالء ولما 
 ميف قولو تعالى:قرأ آيات المؤ 

ـْ َعِف اْلَمَضاِج َِ﴾  ﴿َتَتَجاَفى ُجُنوُبُي

 [16] سورة السجدة: اآلية 

ـْ َخْوفًا َوَطَمعًا﴾  ﴿َيْدُعوَف َربهُي

 [16] سورة السجدة: اآلية 

ـْ ِإيَمانًا﴾ ـْ َآَياُتُو َزاَدْتُي َذا ُتِمَيْت َعَمْيِي ـْ َواِ  ُ َوِجَمْت َُُموُبُي  ﴿ِإَذا ُذِكَر َّللاه

 [ 2ورة األنفاؿ: اآلية ] س

 قاؿ: ال وهللا لست مف ىؤالء، إلى أف وصل إلى قولو تعالى:

 ﴿َخَمُطوا َعَماًل َصاِلحًا َوَآَخَر َسيِّئًا﴾

 [102] سورة التوبة: اآلية 

 قاؿ: أنا مف ىؤالء، وىذا تابعي جميل.
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التي تنطبق عمي، آيات المؤمنيف، فأنت إذا قرأت القرآف ينبغي أف تسأؿ نفسؾ أيف أنا مف ىؤالء ؟ ما اآليات 
 آيات ال سمح هللا وال قدر آيات المنافقيف، آيات الكفار، أـ آيات المقصريف.

َََدَما َعْبدٍ  ـَ َّل َتُزوُؿ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ:  ُيْسَأَؿ   َيْوـَ اْلِقَياَمِة َحتهى)) َعْف َأِبي َبْرَزَة اْْلَْسَمِميِّ 
ـَ َأْنَفَقُو ؟ وَ  ـَ َفَعَل ؟ َوَعْف َماِلِو ِمْف َأْيَف اْكَتَسَبُو َوِفي ـَ َأْبالُه ؟َعْف ُعُمرِِه ِفيَما َأْفَناُه ؟ َوَعْف ِعْمِمِو ِفي  ((َعْف ِجْسِمِو ِفي

 ] الترمذؼ، الدارمي [

 الحديث لو عدة روايات لكف ينبغي أف أتموىا عمى مسامعكـ جميعًا:

ـَ َيْوـَ اْلِقَياَمةِ )) عَ  ـُ اْبِف آَد َََد ََاَؿ: َّل َتُزوُؿ  ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ِمْف ِعْنِد َربِِّو َحتهى  ْف اْبِف َمْسُعوٍد َعْف النهِبيِّ َصمهى َّللاه
ـَ َأْباَلُه َوَماِلِو ِمْف َأيْ  ـَ َأْفَناُه َوَعْف َشَباِبِو ِفي ـَ َأْنَفَقُو َوَماَذا َعِمَل ِفيَما ُيْسَأَؿ َعْف َخْمٍس، َعْف ُعُمِرِه ِفي َف اْكَتَسَبُو َوِفي

)) ـَ  َعِم

 ] الترمذؼ [

لو أف مؤمنًا نظر إلى سابق عمره، عمره خمسيف سنة معظميا أمضاىا في طاعة هللا وفي طمب العمـ وفي خدمة 
ا مات قرير العيف، يا الخمق وفي إنفاؽ الماؿ وفي خدمة المؤمنيف، وفي تقديـ الخير لممسمميف، عندئذ يموت إذ

رب وهللا ما قصرت، وىذا شعور المؤمف حينما يجد أف عمره أفناه في طاعة هللا شعور ال يوصف، لكف حينما 
 يمضي اإلنساف عمره في غير ما خمق لو ويشعر بدنو أجمو يندـ أشد الندـ.

ـَ َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِمْف ِعْنِد َربِّوِ  ـُ اْبِف آَد َََد ـَ  )) َّل َتُزوُؿ  ـَ َأْفَناُه َوَعْف َشَباِبِو ِفي َحتهى ُيْسَأَؿ َعْف َخْمٍس، َعْف ُعُمِرِه ِفي
ـَ (( ـَ َأْنَفَقُو َوَماَذا َعِمَل ِفيَما َعِم  َأْباَلُه َوَماِلِو ِمْف َأْيَف اْكَتَسَبُو َوِفي

حجة حينما تعمـ وال العمـ كما قاؿ بعضيـ: العمـ ما عمل بو فإف لـ يعمل بو كاف الجيل أولى، صار عميؾ 
 تعمل صار ىذا العمـ حجًة عميؾ.
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 وفي حديث آخر يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ة العجيبة  )) إف أناسًا مف أىل الجنة ينطمقوف إلى أناس مف أىل النار فيقولوف لما دخمتـ النار وىنا المفاَر
 فوهللا ما دخمنا الجنة إَّل بما تعممنا منكـ((

القيامة عالـ دخل الناس بعممو الجنة ودخل ىو بعممو النار، أندـ الناس يـو القيامة غني لذلؾ أندـ الناس يـو 
دخل ورثتو بمالو الجنة ورثوه حبلاًل فأنفقوه في سبيل هللا فدخموا الجنة ودخل ىو بمالو النار، الماؿ نفسو كسبو مف 

ده الجنة بمالو ودخل ىو النار بمالو والماؿ حراـ وأخذه أوالده بعد موتو حبلاًل فأنفقوه في طاعة هللا فدخل أوال
 واحد، وعمـ العالـ واحد، دخل ىو بعممو النار ودخل الذيف تعمموا منو الجنة.

 لذلؾ كنت أتمو عمى مسامعكـ مف حيف آلخر أربعة أدعية قرأتيا في كتاب اقشعر ليا جمدؼ الدعاء األوؿ: 

بو أحدًا سواؾ. كبلـ رائع ألتمس سمعًة أو مكانًة أو أف يقاؿ الميـ إني أعوذ بؾ أف أقوؿ قواًل فيو رضاؾ ألتمس 
 فبلف فصيح عالـ.

الدعاء الثاني: الميـ إني أعوذ بؾ أف أتزيف لمناس بشيء يشينني عندؾ. يـو الجمعة ارتديت ثوب أبيض تعطرت، 
جمعة ؟ اغتسمت، تعطرت عطر خاص مشايخي، أمسؾ مسبحة خاصة وذىبت إلى المسجد، أيف كنت في ليمة ال

وماذا كنت تفعل في تمؾ الميمة ؟ الميـ إني أعوذ بؾ أف أتزيف لمناس بشيء يشينني عندؾ، إنساف حدثنا أحد 
الدعاة جاء إليو يطمب مساعدة تمسكف بكى ويكاد ينيار أوالده تشردوا ال يجد قوت يومو الكبلـ مؤلـ جدًا فيذا 

، وفي الطريق قاؿ لو تأخذ خمسة وعشروف ألف وتقوؿ األخ الداعية أرسل معو شخص يحقق وأعطاه خمسيف ألفاً 
 لو رأيت البيت كما قمت لو. عرض عميو نصف المبمغ ولكف تعود وتقوؿ لو كما قمت لو صحيح.

 صار نوع مف النفاؽ، نوع مف الكذب، نوع مف الدجل عاـ.

اشرحو وأتعمق بشرحو وأبينو الدعاء الثالث: الميـ إني أعوذ بؾ أف يكوف أحد أسعد بما عممتني مني. تعمـ عمـ و 
بمغة جمية فصيحة، وحممو وأف أدعمو بالشواىد، فالذؼ سمع ىذا الكبلـ طبقو فسعد والذؼ قاؿ ىذا الكبلـ لـ يطبقو 

 فشقي.
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الدعاء الرابع: الميـ إني أعوذ بؾ أف أكوف عبرًة ألحد مف خمقؾ. أكوف قصة، أياـ اإلنساف يغمط غمطة كبيرة وهللا 
شديدًا تصبح قصتو قصة تروػ في المجالس، كنت أقوؿ كممة إف شاء هللا أف تكوف دقيقة في فيـ أف  يؤدبو تأديباً 

الحياة مسرح مقاعد مشاىديف وخشبة مسرح إذا كنت مستقيمًا وممتزمًا وطائعًا  عز وجل لؾ مقعد مع 
، أما إف لـ تكف مستقيمًا المشاىديف ترػ عمى خشبة المسرح أشياء ال تعد وال تحصى ارتفاع أناس، سقوط أناس

البد مف أف تجر إلى خشبة المسرح وأف تنزؿ بؾ نازلة وأف تصبح قصًة ممتعًة ليؤالء المشاىديف، الميـ إني أعوذ 
 بؾ أف أكوف عبرًة ألحد مف خمقؾ.

لجنة إَّل )) إف أناسًا مف أىل الجنة ينطمقوف إلى أناس مف أىل النار فيقولوف لما دخمتـ النار فوهللا ما دخمنا ا
 بما تعممنا منكـ، فيقولوف إنا كنا نقوؿ وَّل نفعل((

 وفي حديث آخر: 

 )) ما مف عبد يخطب خطبًة إَّل هللا عز وجل سائمو عنيا أظف َاؿ ما أراد بيا((

 سائمو عنيا أؼ سائمو عف تطبيقو ليا.

بوف أف عيني تقر بكبلمي قاؿ أحدىـ: كاف مالؾ بف دينار إذا حدث بيذا الحديث بكى حتى ينقطع ثـ يقوؿ: تحس
 عميكـ وأنا أعمـ أف هللا عز وجل سائمي عنيا يـو القيامة ما أردت بيا ؟ 

يروػ أف أحد كبار العمماء أظنو ابف المبارؾ دخل عمى إخوانو وكانوا بآالؼ مؤلفة قاؿ يا رب: ال تحجبني عنؾ 
دنيوية، إنساف تجمع الناس حولو، عظموه، بيـ. يوجد بالدنيا مظاىر قوة، شعور بالتفوؽ، أماكف مرتفعة، مكاسب 

وقروه، بجموه، وعذروه، نصروه، ىذه فتنة. ويقوؿ أيضًا ىذا العالـ الجميل: وال تحجبيـ عنؾ بي. يصبح نوع مف 
الشرؾ الشيخ يحبني، الشيخ يودني، لي مكانة عند الشيخ، الشيخ أنا غالي عميو يطمبني بكل موقف يرتاح ال 

 ل، الشيخ راض، وىذا شرؾ.ييمو رضاء هللا عز وج

ال تحجبني عنؾ بيـ وال تحجبيـ عنؾ بي. لو كنت متخذًا مف العباد خميبًل لكاف أبو بكر خميمي ولكف أخًا 
 وصاحبًا في هللا.
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وقد سئل عميو الصبلة والسبلـ يا رسوؿ هللا أؼ الناس شر ؟ فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: الميـ اغفر سل عف الخير وال تسل عف 
 ر شرار الناس شرار العمماء. الش

 الذيف تعمموا ليتصدروا المجالس وليصرفوا وجوه الناس إليو.

كنت في عقد قراف قمت أتمنى صالة الصف األوؿ خمسة آالؼ وال يوجد بيا صف ثاني ال فييا إحراج أبدًا تضع 
، يمتقع لونو، يقوؿ ما الناس كميـ في الصف األوؿ، ألنو إف لـ يكف في المكاف البلئق أوؿ صف يتغير لونو

عرفوا مكانتي وما عرفوا قدرؼ، أنا مكاني في أوؿ صف وضعوني في الصف الثاني مع أف سيد الخمق وحبيب 
 الحق كاف يجمس حيث ينتيي بو المجمس.

ىذه قيـ اإلنساف جاء قبمؾ وجمس، يجب أف تييء أناسًا يجمسوا ويقوموا، مجمعة أشخاص إذا جاءوا يجب أف 
تضع أناس صغار في الكراسي األولى حتى إذا جاء إنساف لو مقاـ كبير يجب أف تضعو في الصف تعمل ترتيب 

األوؿ، أو يييئوا كراسي يأتي فريق ضيف لو مكانة فيأتي بكرسي، كاف الصف األوؿ الذؼ جمس باكرًا فصار في 
نا أف يجمس اإلنساف حيث الصف الخامس، مشكمة كبيرة مع أف النبي عميو الصبلة والسبلـ عممنا التيامف وعمم

 انتيى بو المجمس وانتيى األمر.

أنت انظر يـو الجمعة بالحج ميما كاف مكانتو كبيرة تأخر آخر إنساف يجمس، يأتي طفل أوؿ الناس يجمس أماـ، 
ىذا لمسجد والكعبة المشرفة بالحج فييا موعظة كبيرة جدًا، ميما تكف عظيمًا مكانؾ في المسجد حيث ينتيي بؾ 

 مس، ومكانؾ في الطواؼ وفي السعي أيضًا بحسب مجيئؾ.المج

 وفي حديث آخر يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

 )) مِل الذي يعمـ الناس الخير وينسى نفسو كمِل السراج يضيء لمناس ويحرؽ نفسو((

 وفي حديث آخر:

 )) كل عمـ وباؿ عمى صاحبو إَّل مف عمل بو((

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1556 

 وفي حديث آخر:

 ـ القيامة عالـ لـ ينفعو عممو(()) أشد الناس عذابًا يو 

 يا أييا اإلخوة:

إنساف يمـز أف يكتب أحيانًا، أنا اليـو تعممت في خطبة الجمعة ىذه اآلية وىذا الحديث يحاوؿ كل جمعة أف 
يحاسب نفسو عمى التطبيق فكمما طبق الذؼ سمعو ارتقى عند هللا وكاف صادقًا في طمب العمـ ونفعو هللا بيذا 

 العمـ.

 دقيق جدًا:حديث 

)) عف عمار بف ياسر رضي هللا عنو َاؿ: بعِني رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى حي مف َيس أعمميـ شرائ َ اإلسالـ َاؿ: 
 فإذا ىـ َـو والعياذ با كأنيـ اإلبل الوحشية((

نساف  نساف مذىبو مالكي وا  نساف مذىبو حنبمي وا  مذىبو مالكي سمعت شريط قاؿ: يا بني إنساف مذىبو شافعي وا 
نساف مذىبو بغالي وحش، كبلـ بذؼء، حركات مشبوىة، نيـ شديد، يناـ كالدابة، يأكل كالوحش.  وا 

ذا  جالسيف أناس يأكموف يبدو أنيـ شباب وجائعيف، فقاؿ رجل: مف يذكر آيًة تنطبق عمى ىؤالء، فقاؿ أحدىـ: وا 
 الوحوش حشرت.

 ليس ليـ ىـ إَّل شاة أو بعير(( )) فإذا ىـ كأنيـ اإلبل الوحشية طامحًا أبصارىـ

أكل فقط، اآلف الناس أكل وجنس، ليـ شيئاف في حياتيـ أف يممئوا بطونيـ وأف يقضوا شيواتيـ مف أؼ طريق 
 بأؼ أسموب ىذا دينيـ لذلؾ قاؿ تعالى:

ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َوْزنًا﴾ ـُ َلُي  ﴿َفاَل ُنِقي

 [105] سورة الكيف: اآلية 
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 هللا، قاؿ:لذلؾ ىـ صغار عند 

)) فإذا ىـ كأنيـ اإلبل الوحشية طامحًا أبصارىـ ليس ليـ ىـ إَّل شاة أو بعير فانصرفت إلى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
فقاؿ: يا عمار ما عممت ؟ فقصصت عميو َصة القـو وأخبرت بما فييـ مف السيوة، فقاؿ يا عمار اآلف دَقوا: 

 ا بما جيل أولئؾ ِـ سيوا كسيوىـ((َّل أخبرؾ بأعجب منيـ وحوش َـو عممو 

أولئؾ وحوش فعبًل مف ىـ األوحش منيـ ؟ الذيف عمموا ما جيل ىؤالء ثـ غفموا عف هللا كغفمتيـ، مثبًل لو ذىبت 
إلى أدغاؿ إفريقيا إلى أدغاؿ أمريكا البلتينية، غابات األمازوف، غابات في أستراليا فييا قبائل متوحشة، ال يوجد 

ا لكف لو ذىبت إلى مجتمع إسبلمي وىذا اإلنساف يستمع إلى خطبة ثبلثيف سنة و قد سمع مئات مشكمة ما تعممو 
ليـ، أما بالتعامل آكل ماؿ  اآليات ومئات األحاديث وحضر مجالس عمـ، وممتقي مع مشايخ، ودائمًا يتقرب

 ؟ معتٍد اعتداء أخبلقي.حراـ

 جيل أولئؾ ِـ سيوا كسيوىـ(( )) فقاؿ يا عمار: َّل أخبرؾ بأعجب منيـ َـو عمموا بما

 حديث آخر:

 )) يقوؿ عميو الصالة والسالـ إني َّل أتخوؼ عمى أمتي مؤمنًا وَّل مشركًا((

 المؤمف واضح والكافر واضح، الكافر ال يغشؾ واضح يقوؿ لؾ أنا الديف ال أقنع بو، والمؤمف واضح.

َّل مشركًا، فأما المؤمف فيحجزه إيمانو وأما )) يقوؿ عميو الصالة والسالـ إني َّل أتخوؼ عمى أمتي مؤمنًا و 
 المشرؾ فيقمعو شركو ولكف أتخوؼ عميكـ منافقًا عميـ المساف يقوؿ ما تعرفوف ويعمل ما تنكروف((

 وفي حديث آخر:

ني ْلحسب الرجل ينسى العمـ كما تعممو لمخطيئة  )) إف أخوؼ ما أخافو عميكـ بعدي كل منافق عميـ المساف وا 
 يعمميا((
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 ينسى المرء بعض العمـ بالمعصية. قد

 شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترؾ المعاصي

 وأنبأني بأف العمـ نػػػػور ونور هللا ال ييدػ لعاصػي

 وفي حديث آخر يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

نا ما نحف )) نبئت أف بعض مف يمقى في النار يتأذى أىل النار بريحو فيقاؿ لو ويمؾ ما كنت تعمل ما يكفي
 فيو مف الشر حتى ابتمينا بؾ ونتف ريحؾ، فيقوؿ: كنت عالـ فمـ أنتف َ بعممي((

 أييا اإلخوة:

وهللا ىذه النصوص تقصـ الظير، وهللا أنا أخاطبكـ وأخاطب نفسي وأحذركـ وأحذر نفسي، وأتمنى عميكـ وأتمنى 
طبيق ما تعممنا ومف عد كبلمو مف عممو عمى نفسي أف نكوف دقيقيف جدًا فيما تعممنا وأف يكوف ىمنا األوؿ ت

 نجا.

 بعض األسئمة أجيب عنيا:

س: فضيمة الشيخ أدامكـ هللا وبارؾ بكـ وجزاكـ هللا كل خير، أنا مف مقتضيات عممي أزور منازؿ المسمميف 
ألعماؿ الصيانة وفي بعض األحياف نجد بعض الطعاـ أو الفاكية أو ما تيسر ولكف دوف عمـ صاحب المنزؿ 

ف كاف حرامًا فيل يجب أف نستسمح مف نأ كل فقاؿ لي أحد العماؿ عندؼ بأف الذؼ نأكمو حراـ، فيل ىو حراـ وا 
 الذيف أكمنا مف بيوتيـ ؟ 

ج: وهللا كبلـ ىذا العامل صح وحق، الورع ورع والورع ال يتجزأ، كمكـ يعمـ أف أكل لقمة مف حراـ تجرح العدالة 
 إف كاف سمحًا ال يوجد مشكمة.

نا في شركة يتطمب العمل فييا بعض التنقبلت ومصاريف التنقبلت تقـو الشركة بدفعيا بعد تسجيميا خبلؿ س: أ
الشير المتعارؼ عميو أف جميع التنقبلت تتـ باستخداـ سيارة أجرة ىل يجوز أف أقـو بيذه التنقبلت باستخداـ 

 واسطة نقل أرخص وآخذ أجرة التكسي ؟ 
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استخدـ التكسي قصده اإلسراع وقصده إكرامؾ فإذا كاف واسطة نقل أرخص  ج: صاحب الشركة عندما قاؿ لؾ
تؤدؼ الميمة نفسيا ال يوجد مانع أنت أوالدؾ أولى بالفرؽ، ركبت في سيارة عامة أما إذا المركبة العامة تحتاج 
أف إلى ضعف الوقت وىذا الوقت ممؾ معممؾ وليس ممكؾ، عندما قاؿ لؾ خذ تكسي معنى ذلؾ أف ىو يريدؾ 
تأتي بسرعة، وأنت غبت ثبلث ساعات وسجمت تكسي وركبت ميكرو ىذا حراـ، أما لو فرضنا أف ىذه السيارة 
العامة تصل تمامًا كالتكسي أنت رفيت نفسؾ وأحببت رفاىتؾ لنفسؾ أف يكوف ألوالدؾ فأخذت سيارة عادية عامة 

ظفييا أجرة تكسي فأنا لي حق أف آخذ وما أخذت تكسي ىذا ىو الجواب، أما إذا كاف مستوػ الشركة تعطي مو 
تكسي أو ما آخذ تكسي ولكف دوف أف أؤخر العمل، أما ترػ أف في المواصبلت العامة تحتاج إلى ساعتيف 
والمعمـ يريدؾ أف تغيب ربع ساعة ويريدؾ ألمر ضرورؼ فأنت أيدت عميو تكسي وركبت ميكرو وأخذت مف وقتو 

 ساعتيف ليس ليـ فائدة ىذا ىو الجواب.

 والحمد  رب العالميف 
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 ..... بتس َ ربي أمرني( :  027 - 096) الدرس

 04-11-2001لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد 
أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 يف.الصالح

 أييا اإلخوة الكراـ:

 ورد عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

 ))أمرني ربي بتس َ خشية هللا في السر والعالنية ((

 حينما يكوف مسافة بيف خشيتؾ في العبلنية وخشيتؾ في السر فيذا دليل عدـ اإلخبلص.

 اؾ ينبغي أف ال يدخمؾ في الباطل.كممة العدؿ في الغضب والرضا، غضبؾ ينبغي أال يخرجؾ عف العدؿ ورض

القصد في الفقر والغنى أف تكوف مفتقرًا إلى هللا معترفًا بضعفؾ وأنت قوؼ غني، وأف تكوف مفتقرًا  معترفًا 
 بضعفؾ وأنت فقير ضعيف، القصد في الفقر والغنى.

 وأف أصل مف قطعني وأعفو عمف ظممني وأعطي مف حرمني.

 بة وأف يكوف صمتي فكرًا ونطقي ذكرًا ونظرؼ عبرًة.ليست ىذه الفقرات ىي المطمو 

سأتوقف عند آخر فقرة في ىذا الحديث، نظرؼ عبرًة أنت محاط بكوف كل شيء فيو ينطق بعظمة هللا وأنت ترػ 
كل يـو أفعااًل كل فعل لو دققت فيو ترػ مف خبللو عظمة هللا، موضوع درسنا اليـو أف تستنبط مف أفعالو ما 

ا عز وجل، بالمناسبة يتمتع المسمموف بنعمة ال تقدر بثمف ىذه النعمة أنو ال يمكف أف يأتي حدث يقوؼ إيمانؾ ب
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في المستقبل يتناقض مع كتابيـ وال مع سنة نبييـ وبالعكس ما مف حدث يقع في المستقبل إال ويؤكد ليـ أف ىذا 
؟ أنا أرػ أف أخطر شيء في حياة اإلنساف  القرآف كبلـ هللا بل ما ىو أقوػ دليل عمى أف ىذا القرآف كبلـ هللا

الوحياف الكتاب والسنة ذلؾ أف الوحييف نصوص قطعية الثبوت قطعية الداللة عمى هللا عز وجل فكل إنساف 
يتحرؾ في معزؿ عف ىذه النصوص يدمر لذلؾ قالوا: عرفت هللا مف نقض العزائـ يعني بشكل أوضح أنا حينما 

جود وأف هللا مطمع وأف هللا عمى كل شيء قدير وأف هللا مع الحق وأف هللا سيحاسب أضع خطًة وأتجاىل أف هللا مو 
وأف هللا سيعاقب معنى ىذا اإلنساف الذؼ يضع خطًة يتجاىل فييا وجود هللا سبحانو وتعالى وعدلو وحكمتو 

 وألوىيتو وفعمو ىو إنساف في منتيى الغباء والحمق.

ىذه األياـ إال وراءه حكمة يقشعر ليوليا اإلنساف، يعني مف حكـ هللا عز وهللا أييا اإلخوة ما مف حدث يجرؼ في 
وجل أنو يقوؼ القوؼ قوؼ يفعل ما يشاء يبطش بمف يريد يقتل مف يريد يجتاح أؼ أرض يريد يقوؼ بعد أف يقوؼ 

ؼ ويكفروا با ىذا الكافر إلى درجة أف ضعيف اإليماف يقوؿ أيف هللا ؟ ىذا امتحاف إلى أف يؤمف الناس بيذا القو 
وىذا وهللا الذؼ ال إلو إال ىو كاد يحدث قبل شير، آمف الناس بيذا القوؼ وكفروا با يفعل ما يريد ال يمكف أف 
، ال يمكف إال أف يحقق كل مصالحو وأنا سافرت إلى ىناؾ، المشكمة أف اإلخوة الكراـ المؤمنوف آمنوا أف ىذا  ييـز

تي كما يريد متحكـ بكل شيء بأمواؿ العالـ باقتصاد العالـ بأسمحة العالـ، فأنت العمبلؽ يفعل ما يريد كل شيء يأ
 كيف تعرؼ هللا إذا كنت مؤمنًا بما دونو ؟ فربنا عز وجل ينقض ىذه العزائـ، عرفت هللا مف نقض العزائـ.

و القوؼ ضعيف ال ولحكمة بالغة بالغة أرادىا هللا أف القوؼ لو جابيو قوؼ آخر شيء البأس بو أما حينما يجاب
يممؾ مف الدنيا شيء يممؾ إيمانو فقط، وهللا الذؼ يجرؼ أحيانًا ىؤالء الضعاؼ الذيف يصمدوف أماـ القوؼ وهللا 
أكبر دعوة إلى هللا، دعوة إلى هللا وساعة جدًا ما ىذه الدنيا؟ ما ىذا اإلسبلـ ؟ كيف أف ىذا الذؼ ال يممؾ شيئًا 

 داه ؟ إذًا عرفت هللا مف نقض العزائـ، قاؿ تعالى:يقف أماـ الذؼ يممؾ كل شيء ويتح

اِبِريَف ) ُ َم ََ الصه ِميَمٍة َغَمَبْت ِفَئًة َكِِيَرًة ِبِإْذِف َّللاهِ َوَّللاه ـْ ِمْف ِفَئٍة ََ  (﴾249﴿ َك

 [249] سورة البقرة:اآلية 
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 العبرة أييا اإلخوة:

أف يد هللا تعمل في الخفاء وحينما ترػ ينبغي أف أنؾ حينما ترػ ينبغي أف تتعع فحينما ترػ ينبغي أف تعمـ 
 تستنبط الدروس تمو الدروس، ألـ يقل النبي عميو الصبلة والسبلـ:

ـَ ُيْكُِِر َأْف َيُقوَؿ: َيا ُمَقمَِّب اْلُقُموِب  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َكاَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ْمِبي َعَمى دِ ))"َعْف َأَنٍس  يِنَؾ َِبِّْت ََ
ـْ ِإفه اْلُقُموَب َبْيَف  ََاَؿ: َنَع ُأْصُبَعْيِف ِمْف َأَصاِب َِ َّللاهِ َفُقْمُت َيا َرُسوَؿ َّللاهِ آَمنها ِبَؾ َوِبَما ِجْئَت ِبِو َفَيْل َتَخاُؼ َعَمْيَنا 

 ُيَقمُِّبَيا َكْيَف َيَشاُء ((

 ] الترمذؼ، ابف ماجو[

مميوف خوؼ وببل سبب أو ببل سبب كاٍؼ، و قادر أف يمؤل قموب  هللا عز وجل قادر أف يمؤل قموب ثبلثمئة
مبلييف أخرػ أمف، الخوؼ يخمقو هللا عز وجل بصرؼ النظر عف أسبابو واألمف يخمق هللا عز وجل بصرؼ 

 النظر عف أسبابو، قاؿ تعالى:

ـْ َتْعَمُموَف )  (﴾80﴿َفَأيُّ اْلَفِريَقْيِف َأَحقُّ ِباْْلَْمِف ِإْف ُكْنُت

 [81رة األنعاـ: اآلية ] سو 

أنت قد تجد مئات المبلييف ثبلثمائة مميوف امتؤل القمب خوفًا وفزعًا وفرقًا وقد تجد مؤمنًا ال يممؾ شيئًا وقد ألقى 
هللا في قمبو األمف ىذه دعوة كبرػ إلى هللا، ىذا الذؼ جرػ أقوؿ لكـ بشكل واضح، ىذا الذؼ جرػ بإذف هللا وقد 

خل بالتفاصيل، سمح هللا بو ليظير دينو عمى الديف كمو، سمح هللا بو ليمفت نظر الناس سمح هللا بو دوف أف ند
جميعًا إلى ىذا الديف، شيء خبلؼ المألوؼ الضعيف ضعيف والقوؼ قوؼ، أحيانًا الماؿ الذؼ يفوؽ حد الخياؿ ال 

انيف مميارًا ومع ذلؾ ما يؤثر مميار دوالر وضعنا لمف يأتي بمعمومات، خمسيف مميار، ميزانية سوريا ستة وثم
جاءت معمومات، الماؿ ال يؤثر ! ال يؤثر، يا إخوانا المؤمف ال تؤثر بو سبائؾ الذىب البلمعة وال سياط الجبلديف 
البلذعة، المؤمف أكاد أقوؿ شخصية فذة، أؼ مؤمف، أحدكـ إذا كاف مؤمنًا إيمانًا قويًا شخصية فذة اإليماف مرتبة 

ؼ الحقيقة العظمى عرؼ هللا وشكل كل حياتو مف خبلؿ ىذه المعرفة، اإلنساف مبدئي، عممية ذلؾ أف المؤمف عر 
إنساف قيمي معو مبدأ معو قيمًا، عنده حدود، عنده منظومة قيـ، المؤمف ذو مرتبة عممية عالية جدًا، ىذه المرتبة 

يكوف المؤمف محتااًل وال تعني أنو عرؼ الحقيقة العظمى وانسجـ معيا، والمؤمف ذو مرتبة خمقية ال يمكف أف 
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كذابًا وال منحرفًا وال جاحدًا وال قاسي القمب مرتبة أخبلقية ذلؾ أف المؤمف تحكمو مئات القيـ أو تحكمو منظومة 
 قيـ.
لما احتمت القدس مف قبل الفرنجة ذبحوا سبعيف رجبًل في ليمتيف، لما فتحيا صبلح الديف األيوبي لـ يرؽ قطرة  

تؾ وال يفتؾ مؤمف، المؤمف مرتبط بمجموعة قيـ لو تعمقنا قميبًل قد تجد المؤمف ضعيفًا ليس دـ، اإليماف قيد الف
ىذا الضعف أصيبًل فيو لكف مناورتو قميمة وقد تجد الكافر قويًا قوتو جاءت مف أنو متفمت مف أية قيمة يقتل 

ساع مناورتو وأنا أقوؿ دائمًا وينتيؾ األعراض ويستبيح أمواؿ الناس يخافو الناس ينضبطوف، جاءت قوتو مف ات
 أييا اإلخوة الذؼ يحير أف النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: 

ـَ اْلُمْؤِمُف اْلَقِويُّ َخْيٌر َوَأَحبُّ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ   ِإَلى َّللاهِ ِمْف اْلُمْؤِمِف )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 
ِعيِف وَ   ِفي ُكلٍّ َخْيٌر..((الضه

 ] مسمـ، ابف ماجو، أحمد [

والنبي الكريـ جبار الخواطر قاؿ وفي كل خير، يعني إذا كنت بمالؾ قويًا، قويًا بعممؾ، قويًا بمنصبؾ، متاح لؾ 
 أف تفعل خيرًا ال يعد وال يحصى، ىكذا النبي قاؿ: 

ِعيِف.(())اْلُمْؤِمُف اْلَقِويُّ َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاهِ مِ   ْف اْلُمْؤِمِف الضه

 يوجد حديث آخر يقوؿ:

 ))الميـ احشرني م َ المساكيف ((

كيف تقوؿ يا رسوؿ هللا أف القوؼ أفضل ثـ تقوؿ الميـ احشرني مع المساكيف ؟ كأف النبي أرادنا أف نقوؿ إذا كاف 
متاحٌة لمقوؼ أضعاؼ ما ىي  طريق القوة سالكًا وفق منيج هللا ينبغي أف تكوف قويًا ألف فرص العمل الصالح

متاحة لمضعيف، إذا كاف طريق الغنى سالكًا ضمف منيج هللا ينبغي أف تكوف غنيًا ألف فرص العمل الصالح 
متاحة لمغني أضعاؼ ما ىي متاحة لمفقير، أما إذا كاف طريق القوة محفوفًا بالظمـ وبيع الديف وبيع العرض وبيع 

ه أعمى مرتبة ألنؾ وضعت الدنيا تحت قدمؾ، إذا كاف طريق القوة القيـ ضعفؾ وساـ شرؼ لؾ، ضعيف وىذ
والغنى وفق منيج هللا ينبغي أف تكوف غنيًا أو قويًا أما إذا كاف الطريق محفوفًا بالمعاصي واآلثاـ وظمـ الناس 
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 لؾ.وابتزاز أمواليـ وانتياؾ حرماتيـ ينبغي أف تكوف ضعيفًا قويًا عندئذ يكوف الضعف والفقر وساـ شرؼ 

 أييا اإلخوة:

أتمنى عمى هللا دائمًا أف نفسر كل األحداث تفسيرًا دينيًا يعني أؼ كائف أؼ إنساف أؼ جماعة أؼ فئة أؼ مجتمع 
 أؼ أمة تأليت البد مف أف يقصميا هللا عز وجل، قاؿ تعالى:

ْنَساَف َلَيْطَغى )  (﴾7( َأْف َرَآُه اْسَتْغَنى )6﴿َكاله ِإفه اإلِْ

 [7-6: اآلية ] سورة العمق

ـَ َيُقوؿُ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَلْت َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعِميهِة  ِْ : ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َتَخيهَل ))"َعْف َأْسَماَء ِبْنِت ُعَمْيٍس اْلَخ
َتَدى َوَنِسَي اْلَجبهاَر اْْلَْعَمى ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َسَيا َوَلَيا َواْخَتاَؿ َوَنِسَي اْلَكِبيَر اْلُمَتَعاِؿ ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َتَجبهَر َواعْ 

يِف َوَنِسَي اْلَمَقاِبَر َواْلِبَمى ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َعَتا َوَطَغى َوَنِسَي اْلُمْبَتَدا َواْلُمْنَتَيى ِبْئَس اْلَعْبُد  ْنَيا ِبالدِّ َعْبٌد َيْخِتُل الدُّ
ُبَياِت ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َطَم ٌَ َيُقوُدُه ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َىًوى ُيِضمُُّو ِبئْ  ِبْئَس اْلَعْبدُ  يَف ِبالشُّ َس اْلَعْبُد َعْبٌد َعْبٌد َيْخِتُل الدِّ

 َرَغٌب ُيِذلُُّو "((

 ] الترمذؼ[

قوؿ مف أشد مني قوًة يجب أف تستنبط أف كل إنساف يتألو يدعي األلوىية يدعي العظمة يدعي الكبر يستعمي ي 
 ىذا في أمامو قصـ ألف كما قاؿ هللا في الحديث القدسي:

ُ َعزه َوجَ  ـَ ََاَؿ َّللاه ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ  ََاَؿ َىنهاٌد  له اْلِكْبِرَياُء ِرَداِئي َواْلَعَظَمُة )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 
َََذْفُتُو ِفي النهاِر"((ِإَزاِري َفَمْف   َناَزَعِني َواِحًدا ِمْنُيَما 

 ] مسمـ، ابف ماجو، أحمد، أبي داود[

اآلف كدرس، أنا كمؤمف أنا كطالب عمـ في الجامع ماذا أستفيد مف ىذه األحداث ؟ ينبغي أف ال أتكبر، ينبغي أف 
ضعًا  عز وجل، ينبغي أف أكوف مفتقرًا لو، ال أعتد بقوتي وال بعممي وال بنسبي وال بمالي، ينبغي أف أكوف متوا

الصحابة الكراـ وفييـ سيد الخمق حينما قالوا لف نغمب مف قمة خذليـ هللا في حنيف وحينما افتقروا إلى هللا في بدر 
نصرىـ هللا عز وجل كدرس لنا جميعًا فرادػ ومجتمعيف ال تقوؿ أنا يتخمى هللا عنؾ ال تقوؿ أنا أوتيت عممًا، قاؿ 
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 تعالى:

ـٍ ِعْنِدي﴾  ﴿ََاَؿ ِإنهَما ُأوِتيُتُو َعَمى ِعْم

 [78] سورة القصص: اآلية 

 قاروف أىمكو هللا، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َأَلْيَس ِلي ُمْمُؾ ِمْصَر﴾

 [51] سورة الزخرؼ: اآلية 

 دمره هللا، قاؿ تعالى: 

َُوهٍة َوُأوُلو َبْأٍس َشِديٍد﴾  ﴿ َنْحُف ُأوُلو 

 [33 ] سورة النمل: اآلية

 أىل بمقيس دمرىا هللا عز وجل، أنا ونحف ولي وعندؼ.

 أييا اإلخوة:

أوؿ درس حينما تعتد بشيء مف حظوظؾ الدنيوية وتنسى أف هللا أكرمؾ بيذا الشيء فبلبد مف أف تنتظر أف تدمر 
 مف قبل هللا عز وجل، ىذا أوؿ درس.

ز وجل قادر أف ينصره بأعدائو، ما الذؼ يحصل ؟ الدرس الثاني ىذا الديف ديف هللا ال تقمق عميو أبدًا هللا ع
اإلسبلـ اليـو أييا اإلخوة شغل الدنيا الشاغل لف تجد كتابًا واحدًا في العالـ الغربي عف اإلسبلـ نفذت كل الكتب 
في قوة كبيرة في عمـ في سيطرة في ىيمنة ويوجد جية أخرػ ضعيفة جدًا يعني كأنيا حصف ممتنع، معنى ىذا 

ر أيف السر؟ ىذا سر اإليماف لذلؾ وهللا أييا اإلخوة حينما كنت أقوؿ عمى المنبر أف ىذا اإليماف إنما أنو يوجد س
 يصح تكوف أنت أقوػ الناس، إف أردت أف تكوف أقوػ الناس فتوكل عمى هللا.
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ذا كانت معؾ معاني كثيرة تجوؿ في نفسي ال أجد العبارة المناسبة لمتعبير عنيا يعني القوة الوحيدة في الكوف إ
فمف عميؾ ؟ وىذه القوة الوحيدة إذا كانت عميؾ فمف معؾ ؟ أحيانًا تجد توفيقًا إلييًا عجيبًا قد يمنح قوتو لمضعيف 
فيغدو أقوػ مف القوؼ وقد يتخمى عف الضعيف فيغدو أضعف مف الضعيف، إذًا الدرس األوؿ ينبغي أف ال تعتد 

ة حديث دائـ ىذا مف فضل هللا عمي لقد وفقني هللا، لقد أكرمني هللا، لقد بما أتاؾ هللا، والمؤمف الصادؽ أييا اإلخو 
 أعطاني هللا، لقد أنعـ عمي ربي، ال يوجد عنده كممة أنا، كممة أنا قاليا الشيطاف، قاؿ تعالى:

 ﴿ َأَنا َخْيٌر ِمْنُو ﴾

 [76] سورة ص: اآلية 

 فأىمكو هللا، وكممة نحف قاليا قـو بمقيس، قاؿ تعالى:

َُوهٍة َوُأوُلو َبْأٍس َشِديٍد﴾﴿ نَ   ْحُف ُأوُلو 

 [33] سورة النمل: اآلية 

 وكممة عندؼ، قاؿ تعالى:

ـِ َأَلْيَس ِلي ُمْمُؾ ِمْصَر َوَىِذِه اْْلَْنَياُر َتْجِري ِمْف َتْحِتي َأفَ  ََْو ََاَؿ َيا  ََْوِمِو   (﴾50اَل ُتْبِصُروَف )﴿ َوَناَدى ِفْرَعْوُف ِفي 

 [51اآلية ] سورة الزخرؼ: 

 ىذا فرعوف، وكممة عندؼ قاليا قاروف، قاؿ تعالى:

ـٍ ِعْنِدي﴾ ََاَؿ ِإنهَما ُأوِتيُتُو َعَمى ِعْم  ﴿ 

 [78] سورة القصص: اآلية 

لذلؾ قاؿ بعض العمماء: أنا، ونحف، وعندؼ، ولي، كممات ميمكات. أما المؤمف يقوؿ هللا ىذا درس أييا اإلخوة 
 قل أنا يتخمى عنؾ، ويرتكب اإلنساف حينما يعتد بنفسو حماقًة ما بعدىا حماقة، وهللا درس بميغ قل هللا يتوالؾ هللا

أييا اإلخوة أحيانًا يرتكب الذكي المعتد بذكائو حماقًة يترفع عنيا األحمق، كبلـ غير منطقي، كبلـ فيو اضطراب، 
 كبلـ فيو تناقض، كبلـ فيو سخف.
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ذا كاف عميؾ فمف معؾ ال تعقد األمل إال عمى هللا وال  كأف محور ىذا الدرس إذا كاف هللا معؾ فمف عميؾ وا 
 تحتمي إال با وال تعتز إال با.

 اجعل لربؾ كل عزؾ يستقر ويثبت 

 فإذا اعتززت بمف يموت فإف عزؾ ميت 

 وشأف أوؿ استنباط التألو والكبرياء والعظمة مصيرىا إلى القصـ، العبد عبد والرب رب، شأف العبد أف يتواضع 
الرب أف يكوف قويًا عظيمًا، قاىرًا، فعااًل، كبيرًا، ىذا شأف الرب أؼ عبد ينازع هللا أسماءه الحسنى وصفاتو 

 الفضمى يقصمو هللا عز وجل. الشيء الثاني االفتقار إلى هللا.

دؼ إرادة أخ طبيب يعمل في مستشفى قاؿ لي باعتزاز ما بعده اعتزاز أنا ال أتأثر بالنظر إلى الممرضات عن
 قوية، سبحاف هللا، قمت: وهللا أنت مخطئ سيدنا يوسف نبي كريـ ماذا قاؿ ؟ 

 قاؿ تعالى:

ي َكْيَدُىفه َأْصُب ِإَلْيِيفه  َّله َتْصِرْؼ َعنِّ ْجُف َأَحبُّ ِإَليه ِممها َيْدُعوَنِني ِإَلْيِو َواِ  ََاَؿ َربِّ السِّ َوَأُكْف ِمَف اْلَجاِىِميَف ﴿ 
(33﴾) 

 [33يوسف: اآلية ] سورة 

أنا بالمناسبة أؼ إنساف يعتد باستقامتو يستعمي عمى الناس باستقامتو عقابو أف يضعف هللا مقاومتو، إذا عيرت 
إنساف بذنب ورأيت أنؾ بعيد عف ىذا الذنب بعد األرض عف السماء يبتميؾ هللا بو ألف الذؼ لـ يفعل ذنبًا لو عير 

د اغتابو، لو أقره أشركو في اإلثـ، الذنب شـؤ عمى غير صاحبو إف ذكره فقد بو أخاه ابتبله هللا بو، لو ذكره فق
ف عيره ابتمي بو. ف أقره فقد شاركو باإلثـ وا   اغتابو وا 

فيذا الذؼ يجرؼ يعممنا أنو ال إلو إال هللا وأف األمر بيد هللا وأف هللا يقوؼ ويضعف ويطمئف ويخوؼ، كي تضح 
نًا وأنت ال تممؾ أسباب األمف، ويمكف أف يمؤل هللا قمبؾ خوفًا وأنت ال تممؾ الفكرة يمكف أف يمؤل هللا قمبؾ أم

أسباب الخوؼ. كمثل قريب مف حياتنا لو سافرت إلى بمد بعيد وتعمـ أنت أف العجمة االحتياط ليست جيدة تسافر 
أف يقوؿ لؾ، ىذه الساعات الطويمة وأنت في قمق شديد، ثـ عممت بعد أف وصمت أف ابنؾ قد أصمحيا لؾ دوف 
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أنت عشت خمس ساعات بقمق شديد و عجمة االحتياط جيدة ابنؾ ما قاؿ لؾ فأنت اآلف ممتمئ قمبؾ قمقًا ومعؾ 
 أسباب األمف معؾ احتياط. ولو أف ىذه العجمة ليست صالحة لمسير وال تعمـ أنت مطمئف.

أسباب تروف أف هللا خمق الخوؼ معنى ىذا أف هللا عز وجل قادر أف يخمق األمف ببل أسباب ويخمق الخوؼ ببل 
اآلف ببل أسباب كافية قذؼ في قموبيـ الرعب، ممكف أف يقذؼ في قمب المؤمف األمف والطمأنينة، النبي عميو 

 الصبلة والسبلـ وليس مف ميمتي أف أبشركـ لكف قاؿ:

 (( في آخر الزماف لشاـ عميكـ بالشاـ))"رأيت عمود اإلسالـ َد سل مف تحت وسادتي فأتبعتو بصري فإذا ىو با

قبل ىذه األحداث يرػ بعضيـ أف ىناؾ جنة لكف بعمـ الغيب، لي أخ كريـ سبحاف هللا ألقيت دروسًا خبلؿ شير 
في أمريكا أخ سمع ىذه الدروس واقتنى عدد مف األشرطة كبير جدًا واستمع إلييا كميا وجد أف فحوػ ىذه 

قرارًا وىو في أوج نجاحو ىناؾ أخذ قرارًا، وصل إلى الشاـ األشرطة أف يعود إلى الشاـ ليخدـ المسمميف، أخذ 
ثالث يـو مات في حادث عمى أؼ نية مات ؟ عمى أنو ىاجر إلى هللا ورسولو، يوجد حوادث كثيرة جدًا هللا رب 

 النوايا، أعرؼ عدد مف األطباء يزيد عف عشريف طبيب وىـ في أوج نجاحيـ ىناؾ.

ل الطبيب في أمريكا سبع مبلييف تقريبًا معدؿ دخل طبيب جراح في الشاـ بالمناسبة أعمى دخل في العالـ دخ
حسب عممتنا ىذا رقـ كبير، سمعت عف عشريف أو أكثر مف األطباء عادوا إلى ببلدىـ ليخدموا المسمميف قبل 
أحداث الحادؼ عشر مف أيموؿ، بعد أف وصموا إلى ببلدىـ حدث ما حدث ىناؾ وخاؼ ما خاؼ ىناؾ وضيق 

ق عميو ىناؾ وصار تشدد غير معقوؿ ىناؾ وسؤاؿ وجواب أربعة وعشروف ساعة في المطار وكل مف ضي
إنساف لو مبلمح شرؽ أوسطية ال قيمة لجوازه وال لبطاقتو الخضراء كل ىذا ذىب أدراج الرياح فالعبرة أف تمبي هللا 

 عز وجل وأف تمبي نداءه، قاؿ تعالى:

  َيِجْد ِفي اْْلَْرِض ُمَراَغمًا َكِِيرًا َوَسَعًة﴾﴿ َوَمْف ُيَياِجْر ِفي َسِبيِل َّللاهِ 

 [100] سورة النساء: اآلية 
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والذؼ وضع أموالو في بنوؾ أجنبية ليستثمرىا وىي تعادؿ بعض الببلد ببلد النفط مجموع ما وضع في بنوؾ 
 ىناؾ أربعمئة مميار كميا جمدت، قاؿ تعالى:

َبا َوُيْرِبي ُ الرِّ ََاِت﴾ ﴿ َيْمَحُق َّللاه َد  الصه

 [276] سورة البقرة: اآلية 

ىذه األمواؿ ينبغي أف يبنى بيا مشاريع في ببلد المسمميف وضعوىا ىناؾ فضاعت، يعني كل ما قالو النبي عميو 
الصبلة والسبلـ حق، محق الربا قصـ المتألو، نصرة الضعيف ىذا كمو في الكتاب والسنة، يعني عظمة ىذا الديف 

 شيء إال ويزيدؾ إيمانًا با ال يمكف أف يقع شيء إال ويؤكد ما في القرآف والسنة أبدًا.ال يمكف أف يقع 

أرجو هللا سبحانو وتعالى أف يكوف ىذا الذؼ حدث مناسبًة كي نصطمح مع هللا ونقيـ ما أمر هللا عز وجل، يقوؿ 
 عميو الصبلة والسبلـ:

َِنه  ََاَؿ: َْلَُحدِّ ـَ َيُقوُؿ )) َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ َأَحٌد َبْعِدي َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ُُِك ـْ َحِديًِا ََّل ُيَحدِّ ُك
َساُء َوَيِقله الرِّ  َُِر النِّ ـُ َوَيْظَيَر اْلَجْيُل َوَيْظَيَر الزَِّنا َوَتْك اَعِة َأْف َيِقله اْلِعْم ُكوَف ِلَخْمِسيَف َجاُؿ َحتهى يَ ِمْف َأْشَراِط السه

ـُ اْلَواِحُد((  اْمَرَأًة اْلَقيِّ

 ] متفق عميو [

 ىذا مف أشراط الساعة ومعظميا واقع، ومف عبلمات قياـ الساعة كثرة القتل:

ـْ َأَحٌد َبْعِدي َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َص  ُُِك ـْ َحِديًِا ََّل ُيَحدِّ َِنهُك ََاَؿ َْلَُحدِّ ـَ َيُقوُؿ )) َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ  ُ َعَمْيِو َوَسمه مهى َّللاه
َساُء َوَيِقله الرِّ  َُِر النِّ ـُ َوَيْظَيَر اْلَجْيُل َوَيْظَيَر الزَِّنا َوَتْك اَعِة َأْف َيِقله اْلِعْم َجاُؿ َحتهى َيُكوَف ِلَخْمِسيَف ِمْف َأْشَراِط السه

ـُ اْلَواِحُد((  اْمَرَأًة اْلَقيِّ

 ] متفق عميو [

ـَ يقتل وال المقتوؿ فيـَ قتل، نحف كنا في الخمسينات كل ست سبع سنوات قتل كعق اس الغنـ ال يدرؼ القاتل ل
يشنق إنساف في المرجة دمشق تزحف كميا كي ترػ ىذا المشنوؽ، اآلف خبر صغير خمسمائة ذبحوا في يوميف، 

 أشراط الساعة. خبر آخر ثبلثيف في الجزائر، مائة، يعني يكثر القتل في آخر الزماف وىذا مف
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مف أشراط الساعة شرب الخمور و تسميتيا بغير اسميا،اسميا مشروبات روحية عمى شكل قيـ روحية، وروحية 
بروحية، وأف تسمى بغير اسميا وكثرة الزنا، أجرػ بعض اإلذاعات الغربية تحقيقًا مع طالبات الجامعات في العالـ 

دؽ، يمتقي معد البرنامج مع طالبات كثر في الجامعات في العربي استمعت إلى بعض ىذه الحمقات شيء ال يص
جامعات في عدد مف ببلد الشرؽ األوسط أكثر البنات قالت لنا تجربة مع رجاؿ سابقًا ببساطة وبعفوية، وكأنيا 
 تفعل شيئًا مباحًا قضية الزنا شيء صار سيل جدًا مع أف ىذا مف الفواحش الكبيرة وقد قاؿ هللا عز وجل:

 َيْزُنوَف﴾﴿ َوََّل 

 [68] سورة الفرقاف: اآلية 

أحيانًا أتفاجأ مف بعض الحاضريف بالعرؼ التجارؼ يوجد زبوف دريب وليس زبوف أصيل يقوؿ لي أنا مع امرأة 
أخي هللا يتوب عمي، أنظر إليو مف أنت ؟ لماذا جئت إلى ىنا زنا عادؼ، أحيانًا ابف مع امرأة أبيو، أحيانًا أخ مع 

، يوجد فحش ال يعممو إال هللا كمو بسبب ما يشاىدونو في ىذه الصحوف مف أشياء مقززة فكثرة امرأة أخيو عادؼ
 الزنا مف عبلمات قياـ الساعة، وفي ببلد إسبلمية ال تعاقب عمى الزنا ماداـ برضا الطرفيف.

إلسبلـ، أياـ مف عبلمات قياـ الساعة استحبلؿ األغاني والمعازؼ، قطيعة الرحـ، تواصل األرحاـ مف عبلمات ا
يكوف أخ غني ولو إخوة فقراء قطعيـ واستحيا بيـ، بل كـ مف شاب التقى أصدقاءه مع أبيو قالوا: يعمل عندنا، 

 وقد حدث ىذا مشكمة كبيرة.

 قطيعة الرحـ، تخويف األميف واتيامو، يؤتمف الخائف ويخوف األميف يقوؿ عميو السبلـ:
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َ ُيْبِغُض اْلُفْحَش )) عف َعْبُد َّللاهِ ْبُف َعْمِرو  ََاَؿ ِإفه َّللاه ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ْبِف اْلَعاِص َأنهُو َسِم ََ َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
َف اْلِميُف َوُيْؤَتَمَف اْلَخاِئُف حَ  اَعُة َحتهى ُيَخوه ٍد ِبَيِدِه َّل َتُقوـُ السه َش َوالهِذي َنْفُس ُمَحمه اْلُفْحُش  تهى َيْظَيرَ َوالتهَفحُّ
ـِ َوُسوُء اْلِجَواِر َوالهِذي َنْفُس ُمَحمهٍد ِبَيِدِه ِإفه َمََِل اْلُمْؤِمِف َلَكَمَِ  ُش َوََِطيَعُة اْلْرَحا ِل اْلِقْطَعِة ِمْف الذهَىِب َنَفَخ َوالتهَفحُّ

ٍد بِ  ـْ َتْنُقْص َوالهِذي َنْفُس ُمَحمه ـْ َتَغيهْر َوَل ًبا َوَوَضَعْت َعَمْيَيا َصاِحُبَيا َفَم َيِدِه ِإفه َمََِل اْلُمْؤِمِف َلَكَمَِِل النهْحَمِة َأَكَمْت َطيِّ
ََاَؿ َوََاَؿ َأَّل ِإفه ِلي َحْوًضا َما َبْيَف َناِحَيَتْيِو َكَما َبْيفَ  ـْ َتْفُسْد  ـْ ُتْكَسْر َوَل ًبا َوَوَََعْت َفَم ََاَؿ َطيِّ َة َأْو   َأْيَمَة ِإَلى َمكه

َِْل اْلَكَواِكِب ُىَو َأَشدُّ َبَياًضا ِمْف المهَبِف َوَأْحَمى ِمْف اَصْنَعاَء  فه ِفيِو ِمْف اْْلََباِريِق ِم ْلَعَسِل َمْف َشِرَب ِإَلى اْلَمِديَنِة َواِ 
ـْ َيْظَمْأ َبْعَدَىا َأَبًدا ((  ِمْنُو َل

 ] متفق عميو [

ال ومف أشراط قياـ الساعة ظيور موت الفجاءة وال كممة قاؿ صد رؼ ومات، حاالت كثيرة جدًا ال يمضي شير وا 
وينتيي إلى سمعي حوادث مف نوع موت الفجاءة ال يوجد مقدمات وال وصية وال توبة وال شيء بالمناسبة موت 

 الفجاءة أخذت أسفًا لمكافر بينما ىي رحمة لممؤمف ألف المؤمف جاىز ما كاف ثقيل عمى أحد.

ني تركب طائرة تتناوؿ طعاـ الفطور في دمشق تتناوؿ طعاـ العشاء في ومف أشراط الساعة تقارب الزماف، يع
 أمريكا سبع عشرة ساعة المشي مع الشمس يختمف الوضع ليس معقواًل قطعت مسافات كبيرة، تقارب الزماف.

 وكثرة الزالزؿ، ومف أىـ أشراط الساعة تداعي األمـ وتكالبيا عمى أمة اإلسبلـ، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ـْ َكمَ ) ـُ َأْف َتَداَعى َعَمْيُك ـَ ُيوِشُؾ اْْلَُم ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ  ا َتَداَعى اْْلََكَمُة ِإَلى ) َعْف َِْوَباَف 
ـْ َيْوَمِئٍذ َكِِيٌر وَ  ََاَؿ َبْل َأْنُت َِمهٍة َنْحُف َيْوَمِئٍذ  ََاِئٌل َوِمْف  ُ ِمْف ََْصَعِتَيا َفَقاَؿ  ْيِل َوَلَيْنَزَعفه َّللاه ـْ ُغَِاٌء َكُغَِاِء السه َلِكنهُك

ََاِئٌل َيا َرُسوَؿ َّللاهِ  ـْ اْلَوْىَف َفَقاَؿ  ُ ِفي َُُموِبُك ـْ َوَلَيْقِذَففه َّللاه ـْ اْلَمَياَبَة ِمْنُك ُك ْنَيا ُصُدوِر َعُدوِّ ََاَؿ ُحبُّ الدُّ  َوَما اْلَوْىُف 
 ْوِت((َوَكَراِىَيُة اْلمَ 

 ]أبي داود، أحمد [

 الذؼ يحرص عمى الدنيا جباف والذؼ ال يعبأ بيا شجاع.

 ومف أشراط الساعة ظيور النساء الكاسيات العاريات البلتي يغطيف بعض أجسادىف ويكشفف بعضيا اآلخر.
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 وىذه األزياء التي ترتدييا النساء كميا تكشف مفاتف المرأة إف حجمًا أو لونًا.

 أييا اإلخوة:

 ومف أشراط الساعة تصدر السفياء وتكمميـ في األمور العامة، قاؿ عميو الصبلة و السبلـ:

 )) بيف يدي الساعة سنوف خداعة يتيـ فييا اْلميف ويؤتمف فييا المتيـ ويكذب الصادؽ ويصدؽ الكاذب (( 

 مف أشراط الساعة:

 أف ال تسمـ إال عمى مف تعرؼ، قاؿ عميو الصبلة السبلـ:

 راط الساعة أف يسمـ الرجل عمى الرجل َّل يسمـ إَّل لممعرفة (( ))إف مف أش

والشيء الشائع جدًا أنؾ ال تجد ورعًا في كسب الماؿ، كيف ما كاف يحتاج إلى الماؿ يأتي عمى الناس زماف ال 
بالسعر يبالي المرء ما أخذ منو أمف حبلؿ أـ مف حراـ، بالغش بالكذب بالتدليس باإليياـ بالمعب بالوزف بالعبوة 

 بالصفات بجية الصنع البد مف ماؿ عف طريق البيع والشراء عف طريق المحاماة، عف طريق الطب.
 ومف أشراط الساعة تتقارب األسواؽ داللًة عمى كثرة التجارة وفشوىا، وشيء آخر يتباىى الناس في المساجد.

دنا قاعات، عندنا صاالت، تكييف، تبريد، يتفاخروف في أثاثيـ ترػ أحيانًا مسجدًا جميبًل لكف الميـ أنو يوجد عن
 عندنا... كيفت ودفأت ووضعت أثاثًا مريحًا إضاءة جيدة طيب التطبيق ! 

يذىب الحاج إلى الحج يعود يحدثؾ عف كل شيء إال الحج، الجسور والطرقات والماء البارد وتوزيع ماء زمـز 
ة بماذا شعرت ؟ راسميف رسـ كاريكاتيرؼ في والمواصبلت وكسوة الكعبة كبلـ ممتع أنت في طوفؾ حوؿ الكعب

مجمة حاج قدـ مف الحج معو أمتعة ليس معقواًل مكعبات كبيرة صناديق أجيزة كيربائية ثـ ضرب جبيتو فجأًة 
 وقاؿ نسيت أف أحج.
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 أييا اإلخوة:

رالزماف، وىذه لعمي ذكرت أشراط الساعة في درس سابق قبل سنة فيما أذكر لكف أريد أف أنبيكـ أننا نحف في آخ
األشراط في معظميا قد وقع فبل بد مف أف نعتصـ با والبد مف أف ننتفع بما عممنا بو النبي عميو الصبلة 
والسبلـ والبد مف أف نصطمح مع هللا وأف ننتفع مف ىذه األحداث فا سبحانو وتعالى يحفظنا إذا عدنا إليو، وقد 

ىـ لـ يستجيبوا إلى ىذه الدعوة، ىذا الذؼ حدث دعوة مف هللا ليميز هللا  ينتظر المسمموف ال سمح هللا وال قدر إذا
 الخبيث مف الطيب.

يقوؿ شاب أنا أبمغ مف العمر تسعة عشر عامًا أواجو مشكمة في الجامعة عنده رغبة أف يحدث فتاًة محجبة كبلـ 
 فقط يقوؿ.

 إخواننا الكراـ:

ده الموضوع يتطور وقد يبدأ مف حديث مف سبلـ وقد يبدأ بشيء قاعدة في العبلقة مع المرأة ال يوجد حد يقف عن
 يبدو بريئًا جدًا وينتيي بالفاحشة ألف هللا عز وجل قاؿ:

 ﴿ َوََّل َتْقَرُبوا الزَِّنا﴾

 [32] سورة اإلسراء: اآلية 

يق الزواج ما قاؿ وال تزنوا كممة فقط، ابتسامة موعد لقاء فاحشة، فيذا الطريق مسدود لكف الطريق المفتوح طر 
 أنت اجمع ما عندؾ واصبر حتى يكرمؾ هللا بزوجة في الحبلؿ.

 والحمد  رب العالميف 
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 الجنة إلى الدخوؿ سبل( :  027 - 097) الدرس

 22-12-2002لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ  الحمد 
أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا، وزدنا عمما، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

ستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف ي
 الصالحيف.

 أييا اإلخوة الكراـ:

 أخرج اإلماـ مسمـ في صحيحو مف حديث أبو ىريرة رضي هللا عنو: 

َنا َحِديًِا َسِمْعَتُو ِمفْ  ِْ ْيُخ َحدِّ ـِ َأيَُّيا الشه ا ـَ  )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َفَقاَؿ َلُو َناِتُل َأْىِل الشه ُ َعَمْيِو َوَسمه َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
َؿ النهاِس ُيْقَضى َيْوـَ اْلِقيَ  ـَ َيُقوُؿ ِإفه َأوه ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه اَمِة َعَمْيِو َرُجٌل اْسُتْشِيَد ََاَؿ َنَع

َفُو ِنَعَمُو َفَعَرَفيَ  ََاَتْمَت ِْلَْف َفُأِتَي ِبِو َفَعره ََاَؿ َكَذْبَت َوَلِكنهَؾ  ََاَتْمُت ِفيَؾ َحتهى اْسُتْشِيْدُت  ََاَؿ  ََاَؿ َفَما َعِمْمَت ِفيَيا  ا 
ـَ اْلِعمْ  ـه ُأِمَر ِبِو َفُسِحَب َعَمى َوْجِيِو َحتهى ُأْلِقَي ِفي النهاِر َوَرُجٌل َتَعمه َِيَل ُِ َوَََرَأ اْلُقْرآَف َفُأِتَي  ـَ َوَعمهَموُ ُيَقاَؿ َجِريٌء َفَقْد 
ـَ َوَعمهْمُتُو َوَََرْأُت ِفيَؾ  ََاَؿ َتَعمهْمُت اْلِعْم ََاَؿ َفَما َعِمْمَت ِفيَيا  َفُو ِنَعَمُو َفَعَرَفَيا  ََاَؿ َكَذْبَت َوَلِكنهَؾ َتَعمهْمَت ِبِو َفَعره اْلُقْرآَف 

ـٌ َوَََرْأَت اْلُقْرآَف  ـَ ِلُيَقاَؿ َعاِل ـه ُأِمَر ِبِو َفُسِحَب َعَمى َوْجِيِو َحتهى ُأْلِقَي ِفي النهاِر َوَرُجٌل اْلِعْم َِيَل ُِ ََاِرٌئ َفَقْد  ِلُيَقاَؿ ُىَو 
ََاَؿ َفمَ  َفُو ِنَعَمُو َفَعَرَفَيا  ُ َعَمْيِو َوَأْعَطاُه ِمْف َأْصَناِؼ اْلَماِؿ ُكمِِّو َفُأِتَي ِبِو َفَعره ََاَؿ َما َتَرْكُت ِمْف ا َعِمْمَت ِفيَوسه ََ َّللاه َيا 
ََاَؿ َكَذْبَت َوَلِكنهَؾ َفَعْمَت ِلُيَقاَؿ ُىَو َجَواٌد فَ  ـه ُأِمَر ِبِو َفُسِحَب َسِبيٍل ُتِحبُّ َأْف ُيْنَفَق ِفيَيا ِإَّل َأْنَفْقُت ِفيَيا َلَؾ  َِيَل ُِ َقْد 

ـه ُأْلِقَي ِفي النهاِر ((  َعَمى َوْجِيِو ُِ

كوف متفائبًل وجميل بالداعية أف يتحدث عف رحمة هللا وعف الجنة ولكف جميل أيضًا أف يكوف جميل باإلنساف أف ي
اإلنساف واقعيًا وأف يعيش الحقيقة المرة ال الوىـ المريح، ىذا الحديث أييا اإلخوة في صحيح مسمـ وقد ورد في 

 سمسمة األحاديث القدسية الصحيحة.

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1575 

اتمت في سبيمؾ يقاؿ لو كذبت ولكنؾ قاتمت ليقاؿ جرؼء خذوه إلى النار، رجل قاتل وقد قاؿ يـو القيامة يا رب ق
ورجل تعمـ العمـ وعممو وقرأ القرآف وأقرأه قاؿ يا رب تعممت في سبيمؾ وقرأت القرآف في سبيمؾ، تعممت العمـ 

قد قيل وقرأت وعممتو في سبيمؾ وقرأت القرآف وأقرأتو في سبيمؾ يقاؿ لو كذبت ولكنؾ تعممت وعممت ليقاؿ عالـ و 
وأقرأت ليقاؿ عنؾ قارغ وقد قيل خذوه إلى النار ورجل ثالث وسع هللا عميو آتاه مف كل أصناؼ الماؿ فأنفق مف 
مالو كثيرًا فيما يبدو أنو  لكف هللا يعمـ السر وأخفى، قاؿ كذبت ولكنؾ أنفقت ليقاؿ أنؾ محسف جواد وقد قيل 

 خذوه إلى النار.

إلخبلص فمع اإلخبلص ينفع كل عمل قميمو وكثيره ومف دوف إخبلص ال ينفع عمل ال ىذا الحديث يشير إلى ا
 قميمو وال كثيره.

 أييا اإلخوة الكراـ:

حينما تدرؾ أف الجوارح تقترؼ بعض المعاصي قضية سيمة جدًا وسيمة جدًا أف تتوب مف معصية تقترفيا 
أو إلى قمبؾ فيناؾ الطامة الكبرػ أمراض جوارحؾ ولكف حينما يتسرب الخمل إلى إيمانؾ أو إلى إخبلصؾ 

 القموب أييا اإلخوة الكراـ:

تظير أعراضيا بعد الموت أما أمراض األجساـ تظير في الحياة الدنيا والموت ينيي كل مشكمة مادية في الدنيا  
وسيـ كما أقوؿ دائمًا الموت يمغي غنى الغني وفقر الفقير ويمغي قوة القوؼ وضعف الضعيف يمغي وسامة ال

وذمامة الذميـ يمغي صحة الصحيح ومرض المريض ولكف بعد الموت يبدأ فعل أمراض القموب فمذلؾ يقوؿ هللا 
 عز وجل:

ـٍ )88﴿ َيْوـَ ََّل َيْنَف َُ َماٌؿ َوََّل َبُنوَف ) َ ِبَقْمٍب َسِمي  (﴾89( ِإَّله َمْف َأَتى َّللاه

 ] سورة الشعراء [
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 ترب مف حديث آخر وىو قوؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص:ولعل ىذا الحديث القدسي الخطير يق

ـَ َوُىوَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََِنا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ُ َعْنُو َحده اِدُؽ اْلَمْصُدوُؽ َأفه  )) عف َعْبَد َّللاهِ ْبَف َمْسُعوٍد َرِضَي َّللاه الصه
ِو َأرْ  ـْ ُيْجَم َُ ِفي َبْطِف ُأمِّ ـه ُيْبَعُث َخْمَق َأَحِدُك َمُو ُِ ـه َيُكوُف ُمْضَغًة ِمِْ َمُو ُِ ـه َيُكوُف َعَمَقًة ِمِْ َبِعيَف َيْوًما َأْو َأْرَبِعيَف َلْيَمًة ُِ

ـه َينْ  ـْ َسِعيٌد ُِ ـْ َلَيْعَمُل  ُفُخ ِفيوِ ِإَلْيِو اْلَمَمُؾ َفُيْؤَذُف ِبَأْرَب َِ َكِمَماٍت َفَيْكُتُب ِرْزََُو َوَأَجَمُو َوَعَمَمُو َوَشِقيٌّ َأ وَح َفِإفه َأَحَدُك الرُّ
فه ِبَعَمِل َأْىِل اْلَجنهِة َحتهى ََّل َيُكوُف َبْيَنَيا َوَبْيَنُو ِإَّله ِذَراٌع َفَيْسِبُق َعَمْيِو اْلِكَتاُب َفَيْعَمُل بِ  َعَمِل َأْىِل النهاِر َفَيْدُخُل النهاَر َواِ 

ـْ َلَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْىِل  نهِة النهاِر َحتهى َما َيُكوُف َبْيَنَيا َوَبْيَنُو ِإَّله ِذَراٌع َفَيْسِبُق َعَمْيِو اْلِكَتاُب َفَيْعَمُل َعَمَل َأْىِل اْلجَ َأَحَدُك
 َفَيْدُخُمَيا ((

 ]متفق عميو [

ؾ ىذا الحديث يقترب معناه مف ىذا الحديث إذًا اإلخبلص، انظر إلى قمبؾ انظر إلى نواياؾ انظر إلى مقاصد
انظر إلى ما تشتيي ىل تشتيي أف يشار إليؾ بالبناف ؟ ىل تشتيي أف تنتزع إعجاب الناس ؟ ىل تشتيي أف 
يكوف اسمؾ متألقًا في سماء الحياة أـ تشتيي رضواف هللا ؟ ىذه قضية تحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى جرأة تحتاج 

انًا اإلنساف يفعل شيئًا ليرضي الناس فيو منافق أو إلى تفيـ، ال تنخدع بعمل ظاىره رائع لكف باطنو فيو رياء أحي
 يفعل شيئًا ليراه الناس فيو مراٍء أما حينما تفعل عمبًل تبتغي بو وجو هللا.

 اخوتنا الكراـ:

لو سألتموني عف بعض المقاييس التي تشير إلى اإلخبلص، بعض المقاييس التي تشير إلى اإلخبلص أف ال 
اء وا عجاب وبيف أف ينتيي بإنكار وذـ ما دمت مع هللا ردود فعل الناس ال تعنيؾ يختمف عممؾ بيف أف ينتيي بثن

 إنؾ فعمت ىذا في سبيل هللا، قاؿ تعالى:

ـْ َجَزاًء َوََّل ُشُكورًا ) ـْ ِلَوْجِو َّللاهِ ََّل ُنِريُد ِمْنُك  (﴾9﴿ِإنهَما ُنْطِعُمُك

 [9] سورة اإلنساف: اآلية 
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ر إعجاب الناس وال تنتظر رد فعل الناس انتظر ىل فعمت ىذا في سبيل هللا ؟ النبي ال تنتظر ثناء الناس وال تنتظ
 عميو الصبلة والسبلـ في بعض األحاديث يقوؿ:

 )) إذا لـ تستِح فاصن َ ما تشاء (( 

ليذا الحديث معاف كثيرة ولكف بعض معانيو أنؾ إف لـ تستِح مف هللا بيذا العمل فبل تعبأ بالناس، يعني في حياة 
المسمميف اآلف لو أف اإلنساف أراد الزواج مف ثانية تقاـ عميو الدنيا وال تقعد ألف األعراؼ االجتماعية ترفض ذلؾ 
أما حينما يموت رجل ويدع أيتامًا ويأتي أخ الرجل فيتزوج زوجة ىذا الذؼ توفي ويضـ ىؤالء األيتاـ إلى بيتو 

 اس ال يرضوف.ويضمف سبلمتيـ وسعادتيـ ىو يرضي هللا بذلؾ لكف الن

ال تعبأ إال برضى هللا عز وجل، إف كاف ىناؾ شعار لممؤمف ينبغي أف يردده كل يـو إليي أنت مقصودؼ 
ورضاؾ مطموبي، يعني ىل مف عمل أعظـ مف الجياد في سبيل هللا ومع ذلؾ قد يداخمو الرياء وقد يجاىد 

قرائو ؟ ومع ذلؾ  اإلنساف ليقاؿ عنو شجاع وجرؼء ؟ ىل مف عمل أعظـ مف تعمـ العمـ وتعميمو وقراءة القرآف وا 
 قد يتعمـ اإلنساف ليقاؿ عنو عالـ وىذا مزلق خطير فمذلؾ أييا اإلخوة الكراـ:

قضية مراقبة النفس ميمة جدًا في سموؾ المؤمف إلى هللا عز وجل اإلخبلص اإلخبلص ركعتاف مف ورع خير مف 
يتأثر ال بثناء الناس عميؾ وال بذميـ لؾ إليي أنت ألف ركعة مف مخمط أوؿ مبلحظة أف عممؾ الصالح ال 

مقصودؼ ورضاؾ مطموبي لكف بالمناسبة ال ينبغي أف ال تعبأ بالناس إطبلقًا ألف تفعل فعبًل ظاىره غير مقبوؿ 
وال تعبأ بالناس رحـ هللا عبدًا جب المغيبة عف نفسو، ينبغي أف تحرص عمى سمعتؾ كمؤمف النبي عميو الصبلة 

اف مع زوجتو صفية رضي هللا عنيا فمر بو صحابياف فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ عمى رسميكما ىذه والسبلـ ك
 زوجتي صفية.

ذا كنت مخمصًا ولكف ال تضع نفسؾ موضع التيمة ثـ تمـو  أنا أقوؿ لؾ ال تعبأ بكبلـ الناس إذا كنت مع هللا وا 
ذا اتيموؾ كما فعل النبي ىذه زوجتي والحساب الناس إذا اتيموؾ ال تضع نفسؾ موضع التيمة ثـ تمـو الناس إ

ىكذا ال تضع الناس في شؾ ال تفعل فعبًل لو تفسيراف الثاني ليس في صالحؾ كف واضحًا يقوؿ عميو الصبلة 
 والسبلـ:
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َمِميِّ َأنهُو َسِم ََ اْلِعْرَباَض ْبَف َساِرَيَة َيُقوُؿ وَ  ْحَمِف ْبِف َعْمٍرو السُّ ُ َعَمْيِو ))"ٍ  َعْف َعْبِد الره َعَظَنا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ـَ َمْوِعَظًة َذَرَفْت ِمْنَيا اْلُعُيوُف َوَوِجَمْت ِمْنَيا اْلُقُموُب َفُقْمَنا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإفه َىِذِه َلمَ  ٍع َفَماَذا َتْعَيُد َوَسمه ْوِعَظُة ُمَودِّ

ـْ َعَمى اْلبَ  ََْد َتَرْكُتُك ََاَؿ   ْيَضاِء َلْيُمَيا َكَنَياِرَىا ََّل َيِزيُغ َعْنَيا َبْعِدي ِإَّله َىاِلٌؾ ((ِإَلْيَنا 

 ] الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [

 أييااإلخوة:
 ىذا حديث قدسي أعيد عمى مسامعكـ نصو ألنو وهللا يقصـ الظير: 

َؿ النهاِس ُيْقَضى َيْوـَ اْلِقَياَمِة َعَمْيِو َرجُ  ََاَؿ َفَما َعِمْمَت ِفيَيا ))... ِإفه َأوه َفُو ِنَعَمُو َفَعَرَفَيا  ٌل اْسُتْشِيَد َفُأِتَي ِبِو َفَعره
ـه ُأمِ  َِيَل ُِ ََاَتْمَت ِْلَْف ُيَقاَؿ َجِريٌء َفَقْد  ََاَؿ َكَذْبَت َوَلِكنهَؾ  ََاَتْمُت ِفيَؾ َحتهى اْسُتْشِيْدُت  َر ِبِو َفُسِحَب َعَمى َوْجِيِو ََاَؿ 

َفُو ِنَعَمُو َفَعَرفَ َحتهى أُ  ـَ َوَعمهَمُو َوَََرَأ اْلُقْرآَف َفُأِتَي ِبِو َفَعره ـَ اْلِعْم ََاَؿ ْلِقَي ِفي النهاِر. َوَرُجٌل َتَعمه ََاَؿ َفَما َعِمْمَت ِفيَيا  َيا 
ََاَؿ َكَذْبَت َوَلِكنهَؾ تَ  ـَ َوَعمهْمُتُو َوَََرْأُت ِفيَؾ اْلُقْرآَف  ََاِرٌئ َتَعمهْمُت اْلِعْم ـٌ َوَََرْأَت اْلُقْرآَف ِلُيَقاَؿ ُىَو  ـَ ِلُيَقاَؿ َعاِل َعمهْمَت اْلِعْم

ُ َعَمْيِو َوَأْعَطا ـه ُأِمَر ِبِو َفُسِحَب َعَمى َوْجِيِو َحتهى ُأْلِقَي ِفي النار. َوَرُجٌل َوسه ََ َّللاه َِيَل ُِ ُه ِمْف َأْصَناِؼ اْلَماِؿ ُكمِِّو َفَقْد 
ََاَؿ َما َتَرْكُت ِمْف َسِبيٍل ُتِحبُّ َأْف ُيْنَفَق ِفيَيا ِإَّل َفُأِتَي ِبوِ  ََاَؿ َفَما َعِمْمَت ِفيَيا  َفُو ِنَعَمُو َفَعَرَفَيا   َأْنَفْقُت ِفيَيا َلَؾ َفَعره

ـه ُأِمَر ِبِو َفُسِحَب َعَمى َِيَل ُِ ـه ُأْلِقَي ِفي النهاِر (( ََاَؿ َكَذْبَت َوَلِكنهَؾ َفَعْمَت ِلُيَقاَؿ ُىَو َجَواٌد َفَقْد   َوْجِيِو ُِ

 أييا اإلخوة الكراـ:

أخرج اإلماـ البخارؼ في كتاب الرقاؽ مف باب مف أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ومف حديث عبادة بف الصامت 
 عف النبي عميو الصبلة والسبلـ :

 ُ اِمِت َعْف النهِبيِّ َصمهى َّللاه ُ ِلَقاَءُه َوَمْف َكرَِه ِلَقاَء )) َعْف ُعَباَدَة ْبِف الصه ََاَؿ َمْف َأَحبه ِلَقاَء َّللاهِ َأَحبه َّللاه ـَ  َعَمْيِو َوَسمه
ََاَؿ َلْيَس َذاِؾ َولَ  ََاَلْت َعاِئَشُة َأْو َبْعُض َأْزَواِجِو ِإنها َلَنْكَرُه اْلَمْوَت  ُ ِلَقاَءُه  َرُه اْلَمْوُت ِكفه اْلُمْؤِمَف ِإَذا َحَض َّللاهِ َكرَِه َّللاه
َر ِبِرْضَواِف َّللاهِ َوَكَراَمِتِو َفَمْيَس َشْيٌء َأَحبه ِإَلْيِو ِممها َأَماَمُو َفَأَحبه ِلَقاَء َّللاهِ َوَأَحبه  فه اْلَكاِفَر ِإَذا ُبشِّ ُ ِلَقاَءُه َواِ   َّللاه

َر ِبَعَذاِب َّللاهِ َوُعُقوَبِتِو َفَمْيَس َشْيٌء َأْكَرهَ  ُ ِلَقاَءُه (( ُحِضَر ُبشِّ ا َأَماَمُو َكِرَه ِلَقاَء َّللاهِ َوَكِرَه َّللاه  ِإَلْيِو ِممه
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 إخوانا الكراـ:

أتمنى عمى نفسي وعميكـ معًا في كل حركة وسكنة في كل موقف في كل عطاء أو منع في كل غضب أو رضًى 
ا ألؾ جواب عند هللا ؟ إنؾ إف في كل صمة أو قطيعة أف تدخل في حساباتؾ أف هللا إذا سألؾ لماذا فعمت ىذ

أدخمت موضوع اآلخرة وسؤاؿ هللا لؾ وموقفؾ مف هللا في كل حركاتؾ وسكناتؾ ما الذؼ يحصل ؟ أنو إذا اقترب 
الموت تحب لقاء هللا كي أكوف واقعيًا كما كانت السيدة عائشة رضي هللا عنيا قالت إنا نكره الموت وما مف حي 

أـ كافرًا ولكف إذا جاء الموت المؤمف يحب لقاء هللا ألنو قدـ مالو أمامو ألنو قدـ إال ويكره الموت مؤمنًا كاف 
أعمالو الصالحة أمامو واليـو اإلنساف لو حوؿ أموالو كميا إلى بمد بعيد واستحصل عمى وثيقة لمخروج وركب 

خرة كما يخرج الجنيف الطائرة ذىب إلى مكاف فيو ماؿ وفير واإلنساف حينما يخرج مف ضيق الدنيا إلى سعة اآل
مف ضيق الرحـ إلى سعة الدنيا، فرضًا افتراضًا لو أف الجنيف في بطف أمو يتكمـ يعيش في سبعمائة وخمسيف 
سنتمترًا بدؼء براحة بطعاـ عف طريق السرة كل أموره منتظمة وقيل لو تفضل اخرج يتشبث ىنا أفضل أنا مرتاح 

قامة كاف في سبعمائة لماذا أخرج ؟ فإذا خرْج خرج إلى الدنيا جب اؿ وأنيار وسواحل وبيوت وطعاـ وشراب وسفر وا 
 وخمسيف سنتمترًا مكعبًا فأصبح في الدنيا.

إذًا ىو حينما قيل لو تفضل اخرج يتشبث في الرحـ يحب أف ال يخرج يتضايق مف الخروج أما حينما يسكف بيتًا 
بمف يشاء يمتع عينيو بمناظر الطبيعة عندئذ يضحؾ فريدًا وقصرًا منيفًا ويأكل ما لذ وطاب مف الطعاـ ويمتقي 

 مف نفسو كيف كاف متشبثًا في الرحـ.

وقد ورد عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف المؤمف يخرج مف ضيق الدنيا إلى سعة اآلخرة كما يخرج الجنيف مف ضيق الرحـ 
 إلى سعة الدنيا.

ه الموت بل إف هللا سبحانو وتعالى وصف الموت أنو فمذلؾ في األصل المؤمف وأؼ إنساف يحب الحياة ويكر 
مصيبة ولكف حينما يأتي الموت فعبًل الستقامتؾ عمى أمر هللا وألنؾ أمضيت عمرًا مديدًا في طاعة هللا ألنؾ 
أنفقت مااًل وفيرًا في طاعة هللا ألنؾ ضبطت جوارحؾ وفق منيج هللا ألنو بنيت حياتؾ عمى العطاء لذلؾ تحب 

ذا أحببت لقاء هللا أحب هللا لقاءؾ، إذا أحببت لقاء هللا أطمعؾ عمى مقامؾ في الجنة فقمت لـ أَر شرًا لقاء هللا  وا 
قط لو أف حياة المؤمف مشحونة بالمتاعب لو أف المصائب تتراكـ عميو ثـ عرؼ مقامو في الجنة لقاؿ لـ أَر شرًا 
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ذواؽ في الحياة الدنيا فريدة ولو بيوت عديدة ومركبات وهللا أعرؼ رجبًل مف كبار أصحاب الدخوؿ الكبيرة ولو أ
فارىة وكاف غارقًا في متع الدنيا إلى قمة رأسو أصيب بمرض عضاؿ قريبو صديق لي مرضو عضاؿ بعد أف 
عمـ بمرضو الحقيقي تأتيو نوبات ىستيرية يقوؿ ال أموت ال أريد أف أموت كنوبات يقسـ لي أحد جيرانو أنو حينما 

صاح صيحة سمعيا كل مف في البناء في الطوابق كميا مف شدة فزعو مف الموت، أما المؤمف  فارؽ الحياة
المصمي الصائـ الذؼ ضبط جوارحو وضبط لسانو وضبط إنفاقو وضبط دخمو وكاف في طاعة هللا وكاف ممف 
 يعمر مساجد هللا ممف يحب العمل الصالح ىذا يأتيو ممؾ الموت بأحب الناس إليو.

ح ليـ قصص أنا أصدقيا وهللا، إنساف صالح جدًا عمى فراش الموت يقوؿ البنو قـ سمـ عمى عمؾ، السمف الصال
أيف عمي ؟ قاؿ لو عمؾ أمامؾ سمـ عميو، عمو متوفى يأتيو ممؾ الموت بأحب الناس إليو لذلؾ المؤمف إذا كاف 

ذا أحب لقاء هللا أحب هللا  مستقيمًا عمى أمر هللا، إذا كاف مستقيمًا عمى أمر هللا ولو أعماؿ طيبة يحب لقاء هللا وا 
 لقاءه، قاؿ تعالى:

ََْوِمي َيْعَمُموَف ) ََاَؿ َيا َلْيَت  َِيَل اْدُخِل اْلَجنهَة   (﴾27( ِبَما َغَفَر ِلي َربِّي َوَجَعَمِني ِمَف اْلُمْكَرِميَف )26﴿ 

 ] سورة يس [

 األحبة دمحمًا وصحبو. واكربتاه يا أبِت قاؿ ال كرب عمى أبيؾ بعد اليـو غدًا نمقى

 فمف أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ومف كره لقاء هللا كره هللا لقاءه.

 نعيد الحديث:

أخرج اإلماـ البخارؼ في كتاب الرقاؽ مف باب مف أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ومف حديث عبادة بف الصامت 
 عف النبي عميو الصبلة والسبلـ :
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ُ ِلَقاَءُه َومَ  )) َعْف ُعَباَدَة ْبفِ  ََاَؿ َمْف َأَحبه ِلَقاَء َّللاهِ َأَحبه َّللاه ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه اِمِت َعْف النهِبيِّ َصمهى َّللاه ْف َكرَِه ِلَقاَء الصه
ََاَؿ لَ  ََاَلْت َعاِئَشُة َأْو َبْعُض َأْزَواِجِو ِإنها َلَنْكَرُه اْلَمْوَت  ُ ِلَقاَءُه  ْيَس َذاِؾ َوَلِكفه اْلُمْؤِمَف ِإَذا َحَضَرُه اْلَمْوُت َّللاهِ َكرَِه َّللاه

َر ِبِرْضَواِف َّللاهِ َوَكَراَمِتِو َفَمْيَس َشْيٌء َأَحبه ِإَلْيِو ِممها َأَماَمُو َفَأَحبه ِلَقاَء َّللاهِ َوَأَحبه  فه اْلَكاِفَر ِإَذا ُبشِّ ُ ِلَقاَءُه َواِ   َّللاه
َر ِبَعَذاِب َّللاهِ  ُ ِلَقاَءُه ((ُحِضَر ُبشِّ ا َأَماَمُو َكِرَه ِلَقاَء َّللاهِ َوَكِرَه َّللاه   َوُعُقوَبِتِو َفَمْيَس َشْيٌء َأْكَرَه ِإَلْيِو ِممه

 وهللا أييا اإلخوة:

حضرتني قصة طبيب كريـ مف إخوتنا الكراـ مف رواد ىذا المسجد كاف في مستشفى وجاء مريض معو وـر 
ذا المرض في األمعاء ال توصف كمما دخل عميو طبيب أو ممرض أو عائد أو صديق خبيث في األمعاء وآالـ ى

أو قريب يقوؿ الحمد  رب العالميف اشيد أنني راض عف هللا، كمما دخل عميو زائر يطمب شيادتو يـو القيامة 
طباء لخدمتو أنو راض عف هللا قاؿ لي ىذا الطبيب إذا ضغط عمى الجرس يتدافع الممرضوف لخدمتو يتدافع األ

غرفتو فييا أنس فييا سرور يعني أعطاىـ دروسًا في الصبر ودروسًا في محبة هللا ودروسًا في الفرح بمقاء هللا 
وبعد أياـ توفي، مف غرائب الصدؼ أنو دخل إلى الغرفة نفسيا مريض بالمرض نفسو لكنو مف أىل البعد ما ترؾ 

رائحتو ال تحتمل فإذا قرع الجرس ال أحد يستجيب لو ومضى عميو نبيًا إال سبو، كممات الكفر عمى لسانو تترا و 
أياـ ومات، قاؿ لي ىذه الغرفة عممتنا درسيف، درس المؤمف إذا مرض والكافر إذا مرض، المؤمف أحب لقاء هللا 

 فأحب هللا لقاءه.

 لذلؾ أييا اإلخوة:

كل أماكف الجسـ ىذه تجتمع بأعصاب مر معي أف طريق اآلالـ في اإلنساف األعصاب المنتشرة في الجمد وفي 
كبرػ ثـ تسمؾ طريق النخاع الشوكي ثـ تصل إلى الدماغ وفي قشرة الدماغ يشعر اإلنساف باأللـ، قاؿ عمى 
طريق اآلالـ بوابات، بوابات إذا أغمقت ضعف األلـ إلى قدر كبير يعني واحد بالعشرة قاؿ ىذه البوابات تتحكـ بيا 

ذا أغمقت ىبط األلـ الحالة النفسية لممريض، ي عني إذا مريض مؤمف عمى طريق اآلالـ يوجد بوابات ىذه تغمق وا 
ف كاف اإلنساف قمقًا وكافرًا وساخطًا عمى هللا عز وجل البوابات مفتوحة واآلالـ ال تحتمل وبيذه  إلى العشر وا 

إلى حد كبير والثاني ال النظرية يفسر أف مريضيف أصيبا بمرض واحد وآالمو واحدة لماذا األوؿ يحتمل اآلالـ 
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 يحتمل ؟ إنيا بوابات األلـ فمف أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه.

ََاَؿ َلْيَس َذاِؾ َوَلِكفه اْلُمْؤِمَف ِإَذا حَ  ََاَلْت َعاِئَشُة َأْو َبْعُض َأْزَواِجِو ِإنها َلَنْكَرُه اْلَمْوَت  َر ))....  َضَرُه اْلَمْوُت ُبشِّ
فه اِبِرْضَواِف َّللاهِ وَ  ُ ِلَقاَءُه َواِ  ْلَكاِفَر ِإَذا ُحِضَر َكَراَمِتِو َفَمْيَس َشْيٌء َأَحبه ِإَلْيِو ِممها َأَماَمُو َفَأَحبه ِلَقاَء َّللاهِ َوَأَحبه َّللاه

َر ِبَعَذاِب َّللاهِ َوُعُقوَبِتِو َفَمْيَس َشْيٌء َأْكَرَه ِإَلْيِو ِممها َأَماَمُو َكِرَه ِلَقاَء َّللاهِ  ُ ِلَقاَءُه ((ُبشِّ   َوَكرَِه َّللاه

 أخرج اإلماـ الترمذؼ في جامعو: 

ُ اْلَجنهَة َوالنه  ََاَؿ َلمها َخَمَق َّللاه ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه اَر َأْرَسَل ِجْبِريَل ِإَلى اْلَجنهِة )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ُ ْلْىِمَيا ِفيَيا ََ َفَقاَؿ اْنُظْر ِإَلْييَ  َلى َما َأَعده َّللاه ََاَؿ َفَجاَءَىا َوَنَظَر ِإَلْيَيا َواِ  َلى َما َأْعَدْدُت ْلْىِمَيا ِفيَيا  اَؿ َفَرَج ََ ا َواِ 

ََاَؿ َفَوِعزهِتَؾ َّل َيْسَم َُ ِبَيا َأَحٌد ِإَّل َدَخَمَيا.((  ِإَلْيِو 

 شيء رائع.

ْت ِبالْ   َمَكارِِه... (( ))... َفَأَمَر ِبَيا َفُحفه

الجنة بالتعبير الدارج تحتاج إلى ىز أكتاؼ، الجنة تحتاج إلى ضبط، ضبط كسب الماؿ ضبط إنفاؽ الماؿ ضبط 
العيف ضبط األذف ضبط المساف ضبط اليد ضبط المواقف أف تختار زوجة صالحة أف تربي أوالدؾ تربيًة إسبلمية 

 ؾ وىواؾ.أف تعطي مما أعطاؾ هللا أف تصمي أف تجاىد نفس

ََاؿَ  ْت ِباْلَمَكارِِه َفَقاَؿ اْرِج َْ ِإَلْيَيا َفاْنُظْر ِإَلى َما َأْعَدْدُت ْلْىِمَيا ِفيَيا  ََْد  ))... َفَأَمَر ِبَيا َفُحفه َفَرَج ََ ِإَلْيَيا َفِإَذا ِىَي 
ْت ِباْلَمَكارِِه َفَرَج ََ ِإَلْيِو َفَقاَؿ َوِعزهِتَؾ َلَقْد ِخْفُت َأْف َّل يَ   ْدُخَمَيا َأَحٌد.((ُحفه

الجنة رائعة لكف حفت بالمكاره والناس أميل إلى األشياء المريحة إلى االسترخاء إلى الطعاـ والشراب والشيوات 
 والمتع والكسل.

 ))... َفَقاَؿ َوِعزهِتَؾ َلَقْد ِخْفُت َأْف َّل َيْدُخَمَيا َأَحٌد..(( 
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 ألنيا حفت بالمكاره.

ََاَؿ اْذَىْب ِإلَ  َلى َما َأْعَدْدُت ْلْىِمَيا ِفيَيا َفِإَذا ِىَي َيْرَكُب َبْعُضَيا َبْعًضا َفَرَج ََ ِإَليْ ))...  ِو َفَقاَؿ ى النهاِر َفاْنُظْر ِإَلْيَيا َواِ 
َيَواِت...(( ْت ِبالشه  َوِعزهِتَؾ َّل َيْسَم َُ ِبَيا َأَحٌد َفَيْدُخَمَيا َفَأَمَر ِبَيا َفُحفه

الطيب والمركبات الفارىة والمناصب الرفيعة والسيطرة عمى العالـ كما تسمعوف  النساء الجميبلت والطعاـ
ذالؿ اآلخريف قوة، وأضواء اإلعبلـ والشيرة.  والعنجيية والغطرسة وا 

َيَواِت  ْت ِبالشه َفَقاَؿ اْرِج َْ ِإَلْيَيا َفَرَج ََ ِإَلْيَيا )) َفَرَج ََ ِإَلْيِو َفَقاَؿ َوِعزهِتَؾ َّل َيْسَم َُ ِبَيا َأَحٌد َفَيْدُخَمَيا َفَأَمَر ِبَيا َفُحفه
 َفَقاَؿ َوِعزهِتَؾ َلَقْد َخِشيُت َأْف َّل َيْنُجَو ِمْنَيا َأَحٌد ِإَّل َدَخَمَيا ((

 ] الترمذؼ، النسائي، أحمد [

إلى أنت انظر إلى النساء في الطريق الكاسيات العاريات ىذه األصناؼ مف النساء ماذا ينتظرىا عند هللا ؟ انظر 
الذيف يأكموف الربا أضعافًا مضاعفة انظر إلى الذيف يتاجروف بأعراض النساء انظر إلى مف يفتتح المبلىي ودور 
الميو والنوادؼ الميمية انظر إلى المقامريف مف يفتتح دور القمار، ىناؾ دخوؿ فمكية مف المعاصي دور القمار 

بالمكاره وحفت النار بالشيوات لذلؾ العاقل ىو الذؼ يصل  المبلىي الربا... ىذه كميا طرؽ إلى النار حفت الجنة
 إلى الشيء قبل أف يصل إليو والقاعدة كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ًِا َأََّل ِإفه َعَمَل النهاِر َسْيٌل ِبَسْيوَ  ََاَؿ... ِإفه َعَمَل اْلَجنهِة َحْزٌف ِبَرْبَوٍة َِاَل عِ )) َعِف اْبِف َعبهاٍس  يُد َمْف ُوََِي ٍة َوالسه
ِ ِإَّله َمَِلَ  ُ َجْوَفُو ِإيَماًنا (( اْلِفَتَف َوَما ِمْف َجْرَعٍة َأَحبُّ ِإَليه ِمْف َجْرَعِة َغْيٍظ َيْكِظُمَيا َعْبٌد َما َكَظَمَيا َعْبٌد َّللِه   َّللاه

 ]أحمد [

ل شيواتؾ حظوظيا ال تتقيد استرخاء كل ما تشاء التقي مع مف تشاء انظر إلى مف تشاء تكمـ ما تشاء أعطي ك
بشيء أنت حر واقعي ويجب أف تعرؼ كل شيء تعمموا السحر وال تعمموا بو، ىذا ليس حديثًا أصبًل ىذا فرية مف 

 الشيطاف يحب أف يرػ كل شيء أف يستمع إلى كل شيء أف ينظر إلى كل شيء أف يجرب كل شيء.
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 ًِا َأََّل ِإفه َعَمَل النهاِر َسْيٌل ِبَسْيَوٍة..(()). ِإفه َعَمَل اْلَجنهِة َحْزٌف ِبَرْبَوٍة َِاَل 

 العبرة بالعاقبة والعاقبة لممتقيف لما خرج قاروف عمى قومو بزينتو قاؿ تعالى:

َِْل َما ُأوِتَي  ْنَيا َيا َلْيَت َلَنا ِم ََاَؿ الهِذيَف ُيِريُدوَف اْلَحَياَة الدُّ ََْوِمِو ِفي ِزيَنِتِو  ـٍ ََ ﴿ َفَخَرَج َعَمى  اُروُف ِإنهُو َلُذو َحظٍّ َعِظي
(79﴾) 

 [79] سورة القصص: اآلية 

ال تكوف مؤمنًا إال إذا كاف شعورؾ بالفوز بطاعة هللا ال بأمواؿ الدنيا، الماؿ قواـ الحياة لكف إذا وصمؾ الماؿ ال 
 يختل توازنؾ بل توظفو في طاعة ربؾ.

 أييا اإلخوة:

 أيضًا ومف حديث:أخرج اإلماـ البخارؼ في كتاب الرقاؽ 

َ َتَباَرَؾ َوتَ  ـَ ِإفه َّللاه ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ  َعاَلى َيُقوُؿ َْلْىِل اْلَجنهِة َيا )) َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ 
ـْ ُتْعِط َأَحًدا  َأْىَل اْلَجنهِة َفَيُقوُلوَف َلبهْيَؾ َربهَنا َوَسْعَدْيَؾ َفَيُقوُؿ َىلْ  ـْ َفَيُقوُلوَف َوَما َلَنا َّل َنْرَضى َوََْد َأْعَطْيَتَنا َما َل َرِضيُت

ََاُلوا َيا َربِّ َوَأيُّ َشْيٍء َأْفَضُل ِمْف َذِلَؾ َفَيُقوؿُ  ـْ َأْفَضَل ِمْف َذِلَؾ  ـْ ِرْضَواِني ِمْف َخْمِقَؾ َفَيُقوُؿ َأَنا ُأْعِطيُك  ُأِحلُّ َعَمْيُك
ـْ َبْعَدُه َأَبًدا "((َفاَل أَ   ْسَخُط َعَمْيُك

 هللا سبحانو وتعالى يخاطبيـ ىـ يروف ربيـ يـو القيامة.

يعني يوجد بالجنة ثبلثة مستويات، يوجد في الجنة طعاـ وشراب في فواكو وىـ مكرموف في قطوفيا دانية، في 
ا تشتيي األنفس، في حور عيف، أنيار مف لبف لـ يتغير طعمو، في أنيار مف عسل مصفى، في أنيار مف كل م

 ىذا مستوػ المستوػ األعمى النظر إلى وجو هللا الكريـ قاؿ تعالى:

 ﴿ ِلمهِذيَف َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة﴾

 [26] سورة يونس: اآلية 
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 الزيادة النظر إلى وجو هللا الكريـ، في بالجنة أييا اإلخوة:

 طعاـ وشراب وحور عيف: المستوػ األوؿ اف تستمتع بما فييا مف 

 (﴾23﴿ َكَأْمَِاِؿ المُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِف )

 [23] سورة الواقعة: اآلية 

 في بالجنة نظر إلى وجو هللا الكريـ، قاؿ تعالى:

 (﴾23( ِإَلى َربَِّيا َناِظَرٌة )22﴿ ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة )

 ] سورة القيامة [

واف مف هللا أكبر يعني لمتقريب، إنساف دخل إلى بيت شيء رائع طعاـ في مستوػ ثالث، المستوػ الثالث ورض
نفيس أكل حتى شبع فواكو طيبة طازجة شراب نفيس أرائؾ مريحة مناظر جميمة إطبللة رائعة ولكف ال يوجد أحد 
في البيت، أكل وشرب ولكف صاحب البيت لو شكل يأخذ باأللباب لوف وشكل وجاذب اآلف استمتع فضبًل عف 

عاـ والشراب بيذه الطمة البيية ما في حديث بينيما، المرحمة الثالثة ىذا صاحب البيت قاؿ لو يا أىبًل وسيبًل الط
نحف سعداء بوجودؾ ىنا، الحقيقة مودة صاحب البيت أبمغ مف أؼ إكراـ المودة، مودة هللا ألىل الجنة هللا عز 

 وجل يسمـ عمييـ:

ـٍ  ََْوًَّل ِمْف َربٍّ َرِحي ـٌ   (﴾58)﴿ َساَل

 [58] سورة يس: اآلية 

 يسمـ عمى عباده المؤمنيف ينظروف إليو ويسمـ عمييـ ويحفيـ بعنايتو.

لذلؾ في الجنة ثبلث مستويات مستوػ المتع األولى ثـ مستوػ النظر إلى وجو هللا الكريـ ثـ مستوػ الرضواف مف 
 هللا عز وجل، بقي أييا اإلخوة:
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 الترمذؼ في جامعو: حديث سأرويو رواية فقط أخرج اإلماـ

َ َأْف َيْجَم ََ َبيْ  ِني َوَبْيَنَؾ ِفي ُسوِؽ اْلَجنهِة )) َعْف َسِعيِد ْبِف اْلُمَسيهِب َأنهُو َلِقَي َأَبا ُىَرْيَرَة َفَقاَؿ َأُبو ُىَرْيَرَة َأْسَأُؿ َّللاه
ـْ َأْخَبَرِني َرُسوُؿ َّللاهِ َصمه  ََاَؿ َنَع ـَ َأفه َأْىَل اْلَجنهِة ِإَذا َدَخُموَىا َنَزُلوا ِفيَيا َفَقاَؿ َسِعيٌد َأِفيَيا ُسوٌؽ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ى َّللاه

ـْ َوُيبْ  ْنَيا َفَيُزوُروَف َربهُي ـِ الدُّ ـِ اْلُجُمَعِة ِمْف َأيها ـه ُيْؤَذُف ِفي ِمْقَداِر َيْو ـْ ُِ ـْ فِ ِبَفْضِل َأْعَماِلِي ى َلُي ـْ َعْرَشُو َوَيَتَبده ي ِرُز َلُي
َُوٍت وَ  ـْ َمَناِبُر ِمْف ُنوٍر َوَمَناِبُر ِمْف ُلْؤُلٍؤ َوَمَناِبُر ِمْف َيا َمَناِبُر ِمْف َزَبْرَجٍد َرْوَضٍة ِمْف ِرَياِض اْلَجنهِة َفُتوَض َُ َلُي

ـْ ِمْف َدِنيٍّ َعمَ  ـْ َوَما ِفيِي ٍة َوَيْجِمُس َأْدَناُى َباِف اْلِمْسِؾ َواْلَكاُفوِر َوَما َيَرْوَف َأفه َوَمَناِبُر ِمْف َذَىٍب َوَمَناِبُر ِمْف ِفضه ِْ ى ُك
ََاَؿ َأُبو ُىَرْيَرَة َُْمُت َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َوَىْل َنَرى َربهَنا ـْ َمْجِمًسا  ََاَؿ َىْل َتَتَماَرْوَف  َأْصَحاَب اْلَكَراِسيِّ ِبَأْفَضَل ِمْنُي ـْ  ََاَؿ َنَع

ْمِس َواْلَقَمِر  ـْ َوَّل َيْبَقى ِفي َذِلَؾ اْلَمْجِمِس َرُجلٌ ِفي ُرْؤَيِة الشه ََاَؿ َكَذِلَؾ َّل ُتَماَرْوَف ِفي ُرْؤَيِة َربُِّك  َلْيَمَة اْلَبْدِر َُْمَنا َّل 
ـْ َيا فالُف ْبَف فالٍف َأَتْذُكُر َيْوـَ َُْمَت َكَذا َوكَ  ُجِل ِمْنُي ُ ُمَحاَضَرًة َحتهى َيُقوَؿ ِلمره ُر ِبَبْعِض َغْدَراِتِو َذا فَ إَّل َحاَضَرُه َّللاه ُيَذكه
ـْ َتْغِفْر ِلي َفَيُقوُؿ َبَمى َفَسَعُة َمْغِفَرِتي َبَمَغْت ِبَؾ َمْنِزَلَتَؾ َىذِ  ْنَيا َفَيُقوُؿ َيا َربِّ َأَفَم ـْ َعَمى َذِلَؾ ِفي الدُّ ِه َفَبْيَنَما ُى

ـْ ِطي ـْ َفَأْمَطَرْت َعَمْيِي ـْ َسَحاَبٌة ِمْف َفْوَِِي َُوُموا َغِشَيْتُي َِْل ِريِحِو َشْيًئا ََطُّ َوَيُقوُؿ َربَُّنا َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى  ـْ َيِجُدوا ِم ًبا َل
ْت ِبِو اْلمالِئَكُة ِفيوِ  ََْد َحفه ـْ َفَنْأِتي ُسوًَا  ـْ ِمْف اْلَكَراَمِة َفُخُذوا َما اْشَتَيْيُت ـْ َتْنُظْر اْلُعُيوُف ِإَلىِإَلى َما َأْعَدْدُت َلُك   َما َل
ـْ َيْخُطْر َعَمى اْلُقُموِب...(( ـْ َتْسَم َْ اآْلَذاُف َوَل ِمِو َوَل  ِمِْ

ألـ يقل هللا عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعبادؼ الصالحيف ما ال عيف رأت وال أذف سمعت وال خطر 
 عمى قمب بشر.

ََاَؿ ))... َفُيْحَمُل َلَنا َما اْشَتَيْيَنا َلْيَس ُيَباُع ِفيَيا َوَّل ُيْشَترَ  ـْ َبْعًضا  وِؽ َيْمَقى َأْىُل اْلَجنهِة َبْعُضُي ى َوِفي َذِلَؾ السُّ
ـْ َدِنيٌّ َفَيُروُعُو َما َيرَ  ُجُل ُذو اْلَمْنِزَلِة اْلُمْرَتِفَعِة َفَيْمَقى َمْف ُىَو ُدوَنُو َوَما ِفيِي ى َعَمْيِو ِمْف المَِّباِس َفَما َفُيْقِبُل الره

ـه َنْنَص َيْنَقِضي آِخُر َحِديِِ  ِرُؼ ِإَلى ِو َحتهى َيَتَخيهَل ِإَلْيِو َما ُىَو َأْحَسُف ِمْنُو َوَذِلَؾ َأنهُو َّل َيْنَبِغي ْلَحٍد َأْف َيْحَزَف ِفيَيا ُِ
فه ِبَؾ ِمْف اْلَجَماِؿ َأفْ  اَنا َأْزَواُجَنا َفَيُقْمَف َمْرَحًبا َوَأْىاًل َلَقْد ِجْئَت َواِ  َتَنا َعَمْيِو َفَيُقوُؿ ِإنها َمَناِزِلَنا َفَيَتَمقه َضَل ِممها َفاَرَْ

ِِْل َما اْنَقَمْبَنا (( َنا َأْف َنْنَقِمَب ِبِم  َجاَلْسَنا اْلَيْوـَ َربهَنا اْلَجبهاَر َوَيِحقُّ
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 أييا اإلخوة الكراـ:

ت وال خطر عمى يقوؿ هللا عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعبادؼ الصالحيف ما ال عيف رأت وال أذف سمع
 قمب بشر.

 ولكف الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشيوات.

.  بقي فقرة أخيرة في ىذا الدرس ىذه الفقرة أييا اإلخوة متعمقة بما يعاني العالـ اإلسبلمي اليـو

 الحقيقة أف النبي عميو الصبلة و السبلـ في أدعيتو الشييرة قاؿ:

ََاَؿ َسِمْعُت َأنَ  ُ َعْنُو َيُقوُؿ َكاَنْت اْْلَْنَصاُر َيْوـَ اْلَخْنَدِؽ َتُقوُؿ َنْحُف الهِذيَف َباَيُعوا ُمَحمهَدا )) َعْف ُحَمْيٍد  ًسا َرِضَي َّللاه
ـه ََّل َعْيَش  ـَ َفَقاَؿ المهُي ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ النهِبيُّ َصمهى َّللاه ْيُش اآْلِخَرْه َفَأْكِرـْ  ِإَّله عَ َعَمى اْلِجَياِد َما َحِييَنا َأَبَدا َفَأَجاَبُي

 اْْلَْنَصاَر َواْلُمَياِجَرْه ((

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد [

كمما وقعت عينؾ عمى شيء جميل، عمى بيت منيف، عمى مركبة فارىة، عمى امرأة جميمة فغضضت عنيا 
كف اآلخرة إلى أبد اآلبديف، هللا عز وجل البصر قل: الميـ ال عيش إال عيش اآلخرة، ىذه الدنيا تنتيي بالموت و ل

 يقوؿ:

 (﴾5( َوَلَسْوَؼ ُيْعِطيَؾ َربَُّؾ َفَتْرَضى )4﴿ َوَلْْلَِخَرُة َخْيٌر َلَؾ ِمَف اْْلُوَلى )

 ] سورة الضحى [

 اآلف ماداـ ال عيش إال عيش اآلخرة ما ثمف ىذه اآلخرة ؟ يقوؿ عميو الصبلة و السبلـ:

ََاَؿ َلَغْدَوٌة ِفي َسِبيِل َّللاهِ َأْو َرْوَحةٌ )) َعْف َأَنِس ْبِف َمالِ  ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ُ َعْنُو َعْف النهِبيِّ َصمهى َّللاه َخْيٌر ِمْف  ٍؾ َرِضَي َّللاه
ْنَيا َوَما ِفيَيا "((  الدُّ

 ] البخارؼ، مسمـ، الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد [
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 أف تأتي إلى بيت مف بيوت هللا:

ْيِف َفَقاَؿ َما َجا)) َعْف ِزرِّ بْ  اٍؿ اْلُمَراِديه َأْسَأُلُو َعْف اْلَمْسِح َعَمى اْلُخفه ََاَؿ َأَتْيُت َصْفَواَف ْبَف َعسه َء ِبَؾ َيا ِف ُحَبْيٍش 
ـِ ِرًضا ِبمَ  ـِ َفَقاَؿ ِإفه اْلَماَلِئَكَة َلَتَض َُ َأْجِنَحَتَيا ِلَطاِلِب اْلِعْم  ا َيْطُمُب..((ِزرُّ َفُقْمُت اْبِتَغاَء اْلِعْم

 ] الترمذؼ، النسائي، ابف ماجو، أحمد [

ْنَيا َوَما ِفيَيا ىذا الذؼ يبقى و ما سوػ ذلؾ يفنى في حديث آخر  ِ َأْو َرْوَحٌة َخْيٌر ِمْف الدُّ يقوؿ َلَغْدَوٌة ِفي َسِبيِل َّللاَّ
 عميو الصبلة والسبلـ:

ََِنا ُوَىْيبٌ  ََِنا ُمَعمهى ْبُف َأَسٍد َحده ُ َعَمْيِو  )) َحده ُ َعْنُو َعْف النهِبيِّ َصمهى َّللاه ََِنا ُحَمْيٌد َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َرِضَي َّللاه َحده
ْنَيا َوَما ِفيَيا (( ََاَؿ َلَغْدَوٌة ِفي َسِبيِل َّللاهِ َأْو َرْوَحٌة َخْيٌر ِمْف الدُّ ـَ   َوَسمه

مجتمعة في شركة واحدة في الياباف أرباحيا تساوؼ دخل  لو تممؾ شركة في شركات أرباحيا تفوؽ ميزانيات دوؿ
أمة تعد خمسيف مميوف الدخل القومي شركة واحدة واحد يممؾ مئات الشركات مف ىذه األنواع قاؿ: َلَغْدَوٌة ِفي 

ْنَيا َوَما ِفيَيا اآلف: ِ َأْو َرْوَحٌة َخْيٌر ِمْف الدُّ  َسِبيِل َّللاَّ

ََاَؿ سَ  ُيَما النهاُر َعْيٌف َبَكْت ِمْف )) َعْف اْبِف َعبهاٍس  ـَ َيُقوُؿ َعْيَناِف َّل َتَمسُّ ُ َعَمْيِو َوَسمه ِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
 َخْشَيِة َّللاهِ َوَعْيٌف َباَتْت َتْحُرُس ِفي َسِبيِل َّللاهِ ((

 ]الترمذؼ [

 حديثنا عف الجنة واآلف حديثنا عف أسباب دخوليا.

ـٍ ِفي َسِبيِل َّللاهِ َخْيٌر ِمْف الدُّ  )) َعْف َسْيلِ  ََاَؿ ِرَباُط َيْو ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ْنَيا َوَما ِفيَيا ْبِف َسْعٍد َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ْنَيا َوَما ِفيَيا َوَلَرْوَحٌة َيُروُحَيا اْلَعبْ  ـْ ِفي اْلَجنهِة َخْيٌر ِمْف الدُّ ُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ َأْو َلَغْدَوٌة َخْيٌر ِمْف َوَمْوِض َُ َسْوِط َأَحِدُك
ْنَيا َوَما ِفيَيا َىَذا َحِديٌث َحَسٌف َصِحيٌح ((  الدُّ

 ]متفق عميو [

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1589 

 رباط شير في سبيل هللا خير مف صياـ دىر.

 أييا اإلخوة:

 ىذا الذؼ يجرؼ في ببلد المسمميف مف قتل وتدمير يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

َِنِ  َز َغاِزيً )) َحده ََاَؿ َمْف َجيه ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ُ َعْنُو َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ا ِفي َسِبيِل َّللاهِ َفَقْد ي َزْيُد ْبُف َخاِلٍد َرِضَي َّللاه
 َغَزا َوَمْف َخَمَف َغاِزًيا ِفي َسِبيِل َّللاهِ ِبَخْيٍر َفَقْد َغَزا (( 

 ] متفق عميو [

 مفتحة في الدنيا الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخبلئق. أبواب الجنة

ِتَؾ َىِذِه َفَعَمْيَؾ ))ِ  َعْف َعاِئَشَة َأفه ُمَكاِتًبا َلَيا َدَخَل َعَمْيَيا ِبَبِقيهِة ُمَكاَتَبِتِو َفَقاَلْت َلُو َأْنَت َغْيُر َداِخٍل عَ  َميه َغْيَر َمره
ـٍ َرَىٌج ِفي ِباْلِجَياِد ِفي َسِبيِل َّللاهِ فَ  ْمَب اْمِرٍئ ُمْسِم ـَ َيُقوُؿ َما َخاَلَط ََ ُ َعَمْيِو َوَسمه ي َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ِإنِّ

ُ َعَمْيِو النهاَر (( ـَ َّللاه  َسِبيِل َّللاهِ ِإَّله َحره

 ]أحمد [

ـٍ َرَىٌج فِ  ـَ َّللاَُّ َعَمْيِو النَّاَر.إذا خفت في سبيل هللا َما َخاَلَط َقْمَب اْمِرٍغ ُمْسِم ِ ِإالَّ َحرَّ  ي َسِبيِل َّللاَّ

 ىج أؼ فزع وقمق.

ُ َعمَ  َنا َعْف َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ِْ ََاَؿ ِلَكْعِب ْبِف ُمرهَة َيا َكْعُب َحدِّ ْمِط  ََاَؿ )) َعْف ُشَرْحِبيَل ْبِف السِّ ـَ َواْحَذْر  ْيِو َوَسمه
َنا َعْف النهبِ َسِمْعُتُو َيُقوُؿ َمْف  ِْ ََاَؿ َلُو َحدِّ ـِ ِفي َسِبيِل َّللاهِ َكاَنْت َلُو ُنوًرا َيْوـَ اْلِقَياَمِة  ْساَل يِّ َصمهى َشاَب َشْيَبًة ِفي اإلِْ

 ُ ـٍ َرَفَعُو َّللاه ََاَؿ َسِمْعُتُو َيُقوُؿ اْرُموا َمْف َبَمَغ اْلَعُدوه ِبَسْي ـَ َواْحَذْر  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـِ َيا َرُسوَؿ َّللاه ا ََاَؿ اْبُف النهحه ِبِو َدَرَجًة 
ـٍ" َرَجَتْيِف ِماَئُة َعا َؾ َوَلِكْف َما َبْيَف الده ََاَؿ َأَما ِإنهَيا َلْيَسْت ِبَعَتَبِة ُأمِّ َرَجُة   ((َّللاهِ َوَما الده

 ]النسائي، الترمذؼ [
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فِّ ِفي َسِبيِل َّللاهِ َأْفَضُل )) َعْف ِعْمَراَف ْبِف ُحَصْيٍف َأفه َرُسوَؿ َّللاهِ َص  ُجِل ِفي الصه ـُ الره ََاَؿ َمَقا ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه مهى َّللاه
ُجِل ِستِّيَف َسَنًة"((  ِمْف ِعَباَدِة الره

 ]الدارمي [

 إف أبواب الجنة تحت ظبلؿ السيوؼ، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ  ََاَؿ  ُ َعزه َوَجله ِلَمْف َخَرَج ِفي َسِبيِمِو ََّل َيْخُرُج ِإَّله )) َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة  ـَ اْنَتَدَب َّللاه ُ َعَمْيِو َوَسمه  َصمهى َّللاه
يَماًنا ِبي َوَتْصِديًقا ِبَرُسوِلي َفُيَو َعَميه َضاِمٌف َأْف ُأْدِخَمُو اْلَجنهَة َأْو ُأْرِجعَ  ْسَكِنِو الهِذي ُو ِإَلى مَ ِجَياًدا ِفي َسِبيِمي َواِ 

 َخَرَج ِمْنُو َناِئاًل َما َناَؿ ِمْف َأْجٍر َأْو َغِنيَمٍة ((

 ] متفق عميو [

 ذكرت لكـ الجنة وما فييا مف نعيـ مقيـ اآلف ىذه أثماف الجنة يدفع ثمنيا في الدنيا، قاؿ تعالى:

ـْ َفاْلَتِمُسوا ُنورًا﴾  ﴿ َِيَل اْرِجُعوا َوَراَءُك

 [13ية ] سورة الحديد: اآل

َََنا َوْعَدُه َوَأْوَرََِنا اْْلَْرَض َنَتَبوهُأ ِمَف اْلَجنهِة َحْيُث َنَشاُء﴾ ِ الهِذي َصَد  ﴿ َوََاُلوا اْلَحْمُد َّللِه

 [74] سورة الزمر: اآلية 

نعيمنا في الجنة بسبب أننا كنا في األرض وفعمنا أعماؿ ترضي هللا في األرض وفعمنا أعمااًل ترضي هللا في 
 ألرض وفعمنا أعمااًل ترضي هللا في األرض.ا

َََعْدُت ِخاَلَؼ َسِريهٍة َتْغُزو فِ  ٍد ِبَيِدِه َلْوََّل َأْف َأُشقه َعَمى اْلُمْسِمِميَف َما  ي َسِبيِل َّللاهِ َأَبًدا ))... َوالهِذي َنْفُس ُمَحمه
ي ََّل َأِجُد َسَعًة َفَيْتَبُعوِني َوََّل َتِطيُب َأْنُفسُ  ـْ َفَيَتَخمهُفوَف َبْعِدي َوالهِذي َنْفُس ُمَحمهٍد ِبَيِدِه َلَوِدْدُت َأْف َأْغُزَو ِفي َوَلِكنِّ ُي

َتَل"(( َْ ـه َأْغُزَو َفُأ َتَل ُِ َْ ـه َأْغُزَو َفُأ َتَل ُِ َْ  َسِبيِل َّللاهِ َفُأ
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 أييا اإلخوة الكراـ:

الجنة إذا كنت أبًا صالحًا أو كنِت زوجًة  ىذه أثماف الجنة وأنت في البيت يمكف أف يكوف ىناؾ طريق إلى
صالحة أو كنت ابنًا بارًا أو كنِت بنتًا بارًة أو كنت أخًا رؤوفًا بأخت وأنت في البيت ىناؾ طرائق إلى الجنة وأنت 
في عممؾ إذا أتقنت عممؾ ونفعت المسمميف وخففت عنيـ مف ىموميـ ورحمتيـ وقويتيـ فيذا طريق إلى الجنة إذا 

اداتؾ في المسجد إذا طمبت العمـ إف تكممت بالكممة الصادقة فيذا طريق إلى الجنة أبواب الجنة مفتحة أديت عب
 عمى مصاريعيا في الدنيا.

 أسأؿ هللا سبحانو وتعالى أف يميمنا سبل الجنة والنبي عميو الصبلة والسبلـ مف أدعيتو ملسو هيلع هللا ىلص:

 ف قوؿ و عمل ونعوذ بؾ مف النار وما قرب إلييا مف قوؿ و عمل.الميـ إنا نسألؾ الجنة وما قرب إلييا م

 والحمد  رب العالميف 
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 الدعاء( :  027 - 098) الدرس

 21-09-2003لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ الحمد  رب العالميف، و 
أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا إتباعو، وأرنا 

بعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيت
 الصالحيف.

 أييا اإلخوة الكراـ:

استراحة لدرس واحد بيف دروس العقيدة، بعض األحاديث الشريفة مف كتاب إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب 
 والترىيب مف صحيح البخارؼ ومسمـ، يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ في الحديث الصحيح الذؼ رواه اإلماـ مسمـ: 

ـْ َيْدُع بِ  ََاَؿ: "ََّل َيَزاُؿ ُيْسَتَجاُب ِلْمَعْبِد َما َل ـْ ))َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َعِف الّنِبّي ملسو هيلع هللا ىلص َأّنُو  ـٍ. َما َل ََِطيَعِة َرِح ـٍ َأْو  ِْ ِإ
ََْد َدَعوْ  ََاَؿ " َيُقوُؿ:  ـْ َأَر َيْسَتِجيُب ِلي. َيْسَتْعِجْل". َِيَل: َيا َرُسوَؿ َّللّاِ َما اَّلْسِتْعَجاُؿ ؟  ُت، َوََْد َدَعْوُت، َفَم
 َفَيْسَتْحِسُر ِعْنَد َذِلَؾ، َوَيَدُع الّدَعاَء ((

 أييا األخوة:

قد يغيب عف معظـ المؤمنيف أف الدعاء ىو العبادة وأف العبادات في مجمميا لو طغت لكانت الدعاء، فأنت في 
السعي ؟ وفي الطواؼ ؟ وفي مزدلفة، وفي عرفات، وفي  الحج تدعو، ماذا تفعل في الحج ؟ ماذا تفعل في

 المشعر الحراـ، ماذا تفعل ؟ تدعو، وماذا تدعو في الصبلة ؟ 
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يهاَؾ َنْسَتِعيُف ) ـَ )5﴿ ِإيهاَؾ َنْعُبُد َواِ  َراَط اْلُمْسَتِقي ـْ َغْيِر اْلَمْغُضوِب عَ 6( اْىِدَنا الصِّ ـْ ( ِصَراَط الهِذيَف َأْنَعْمَت َعَمْيِي َمْيِي
الِّيَف )  (﴾7َوََّل الضه

 ) سورة الفاتحة ( 

كأف الديف في مجممو اتصاؿ ىذا المخموؽ الضعيف الحادث بالخالق الكوف بالمطمق، بصاحب األسماء الحسنى 
 والصفات الفضمى، ىذا االتصاؿ يتـ عف طريق الدعاء وما مف تفسير واضح مف قولو تعالى:

ـْ َعَمى َصاَلتِ  ـْ َداِئُموَف )﴿الهِذيَف ُى  (﴾23ِي

 ) سورة المعارج (

أفضل مف الدعاء، إنؾ ال تستطيع أف تصمي دائمًا، الصموات خمس، أما أنت مطموب منؾ أف تكوف مع هللا 
ف أقدمت عمى عمل في صحتؾ وفي مرضؾ، في طعامؾ  ف خرجت منو، وا  بالدعاء، إف دخمت إلى بيتؾ وا 

اؾ أدعية دعا بيا النبي عميو الصبلة والسبلـ وسف لنا الدعاء وشرابؾ، في زواجؾ، في كل منسبات حياتؾ ىن
 بيا، إذًا الدعاء ىو الصمة.

لكف أييا األخوة يجب أف نعمـ عمـ اليقيف أنو لمجرد أف تدعو هللا فأنت موقف بوجوده، وموقف بأنو يسمعؾ، 
والمحبة مف لواـز الدعاء، لذلؾ  وموقف بأنو قدير عمى أف يمبي طمبؾ، وموقف بأنو يحبؾ فالوجود والسماع والقدرة

الذؼ ال يدعو هللا عز وجل ىذه المعاني غائبة عنو، ىي كميا أو بعضيا غائبة عنو، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ 
 فيما يرويو عف ربو:

 )) مف َّل يدعوني أغضب عميو ((

 ] أخرجو العسكرؼ عف أبي ىريرة [ 

اف، والدعاء سبلح المؤمف أنت بالدعاء عالـ، وبالدعاء قوؼ، ألنو حـر نفسو كل الخير، وأنت بالدعاء أقوػ إنس
 وبالدعاء غني، ومف دوف دعاء لست عالمًا، ولست غنيًا ولست قويًا، الغنى غنى النفس.
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 أييا األخوة: 

الدعاء كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ في الحديث الصحيح ىو العبادة، وفي حديث آخر مخ العبادة، يعني أقوػ 
 ، وعظمة الدعاء أنؾ تستطيع أف تمارسو دوف أف تحرؾ شفتيؾ.ما فييا

 (﴾3﴿ِإْذ َناَدى َربهُو ِنَداًء َخِفّيًا )

 ) سورة مريـ (

مرة كنت في طريقي إلى بمدة في الساحل، أردت أف أصمي فإذا جامع جميل جدًا في الساحل، قبيل بانياس، 
في غرفتو الممحقة في المسجد، وأعممني دوف أف  دخمت وصميت فيو، جامع مبني حديثًا، إذ برجل استضافني

يكوف مفتخرًا أنمو ىو الذؼ بنى المسجد، لكف ذكر لي قصة بقيت عالقة في ذىني، أنو بعد أف أنيى خدمتو 
اإللزامية ال يممؾ مف الدنيا شيئًا أعطتو أختو سوارًا ذىبيًا ليا وباعو وقتيا بمئتي ليرة، واشترػ بالمئتيف بطاقة سفر 

الخميج أقسـ لي با وىو في الطائرة لـ يحرؾ شفتيو، إال أنو قاؿ في نفسو إذا أكرمني هللا بيذه السفرة إلى 
فسأبني يا ربي لؾ مسجدًا إلى جنب بيتي، بيتو قبل بانياس، وعاش ىناؾ سنوات عديدة وعاد وقد أكرمو هللا عز 

تبنى إال في المدف، أو إال في أماكف آىمة، وليس  وجل، لكف الذؼ يمفت النظر أف األنظمة النافذة أف الجوامع ال
ىناؾ أؼ معنى ببناء مسجد في منطقة زراعية، فحينما تقدـ برخصة إلى رئيس البمدية أطمعو عمى القوانيف 
النافذة، المساجد مف أجل أف يعمرىا المسمموف، ال بد مف أف تكوف في المدف، أو في األقضية، أو في النواحي 

 عبلقة ليا بأؼ تجمع سكني، ما في رخصة، يقوؿ لي ىذا األخ توجو إلى المحافع ودخل عميو أما في منطقة ال
وقاؿ لو قصتي كذا وكذا، ما الذؼ ألقاه هللا في قمب ىذا المسؤوؿ ال يعممو إال هللا، إال أنو اتصل برئيس البمدية 

لؤلنظمة، وبني المسجد، شاىدؼ  وقاؿ يعني أتمنى عميؾ أف تسمح لو ببناء المسجد مف دوف أف يكوف خاضعاً 
 مف ىذا الكبلـ أقسـ لي با أنو ما حرؾ شفتيو " ِإْذ َناَدػ َربَُّو ِنَداًء َخِفيِّا ".

باإلمكاف أف تدعو هللا وأنت صامت، بإمكانؾ أف تستعيف بو، أف تستغفره، أف تمتجئ إليو، أف تناجيو، أف تتوب 
نساف أحيانًا يعاني ما يعاني مف إليو، أف تصطمح معو فيما بينؾ وبينو، لذل ؾ الدعاء مف عبلمة إيماف المؤمف، وا 

مشكبلت ال يعمميا إال هللا لو عمـ يقينًا أف الدعاء يحل لو كل ىذه المشكبلت يستخدمو، لذلؾ الشقي ىو الذؼ ال 
بينو وبيف يدعو هللا عز وجل، الشقي الذؼ ليس بينو وبيف هللا خط ساخف بالتعبير الحديث، ما في خط ساخف 
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 هللا، منقطع عف هللا، ما الذؼ يمنعؾ أف تدعو هللا عند كل مشكمة ؟

 أخوتنا الكراـ:

 أحاديث غريبة جدًا تبدو لكـ غريبة:

 )) يسأؿ أحدكـ ربو حاجتو كميا حتى يسألو شس َ نعمو إذا انقط َ((

 ] أخرجو الترمذؼ وابف حباف في صحيحو عف أنس [ 

حاجة لؾ، إف هللا يحب مف عبده أف يسألو ممح طعامو، إف هللا يحب مف مف مستوػ شسع النعل، إذا ضاعت 
عبده أف يسألو حاجتو كميا، إف هللا يحب مف عبده أف يكوف ممحاحًا في الدعاء، إف هللا يحب الممحيف في 
د ىذه الدعاء، وكأف الدعاء يعقد لؾ مع هللا صمة وكأف مضموف الدعاء ليس مطموبًا لذاتو، لكف المطموب أف تنعق

الصمة، كأف ما يسوقو هللا لمعبد أحيانًا مف مشكبلت مف أجل أف يسمع صوتو، مف أجل أف يسمع صوتو الحار 
اإلنساف أحيانًا تفتر عباداتو، ويضعف صوتو، وتضعف ىمتو، فتأتي المشكمة أحيانًا لترفع حرارة العبلقة بيف 

تي المشكمة كي يناجي ربو عز وجل، وكأف المصائب العبد وربو، تأتي المشكمة كي تسوقو إلى باب العبودية، تأ
 نوافذ إلى السماء، وكأف المصائب تزيد عبلقة المؤمف بربو.

إذًا الدعاء ىو العبادة، والدعاء مخ العبادة، لكف ىذا الذؼ يعتدؼ عمى إنساف ما كائنًا مف كاف، يعتدؼ عميو 
ي حرج، أو يربكو، ىذا الذؼ يعتدؼ عمى اإلنساف آخر بمسانو، أو بيده، أو يبتز مف مالو، أو يخيفو، أو يوقعو ف

 هللا عز وجل ال يحبو وال يستجيب دعاءه ألف هللا عز وجل يقوؿ:

ـْ َتَضرُّعًا َوُخْفَيًة ِإنهُو ََّل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَف )  (﴾55﴿اْدُعوا َربهُك

 ) سورة األعراؼ (

ستطيع أف تدعو هللا ؟ إذا كنت محسنًا، متى تستطيع أف المعتدؼ ال يحبو، وبالتالي ال يستجيب لو، لذلؾ متى ت
تقبل عميو ؟ إذا كنت مستقيمًا، يعني أال يكوف بينؾ وبيف هللا حجاب، أف تكوف العبلقة طيبة، أف يكوف قمبؾ 

 عامرًا بذكر هللا، ىذه نعمة ال تقدر بثمف وىذا الذؼ حمل بعض الشعراء أف يقوؿ:
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 ليتؾ ترضى واْلناـ غضابو  فميتؾ تحمو والحيػػاة مريرة 
 وبيني وبيف العالميف خػراب   وليت الػذي بيني وبينؾ عامر
 ىيف وكل الذي فوؽ التراب تراب إذا صح منؾ الوصل فالكل 

 وفي بعض األبيات األخرػ:

 الذي رأوه لما وليت عنا لػغيرنا  فمو شاىدت عيناؾ مف حسػننا 
 لعجب وجئتناخمعت عنؾ ِياب ا  ولو سمعت أذناؾ حسف خطابنا
 عذرت الذي أضحى َتياًل بحبنا  ولو ذَت مف طػعـ المحبة ذرة
 لمت غريبًا واشتياًَا لقػػػربنا   ولو نسمت مف َربنا لؾ نسػمة
 تركت جمي َ الكائنات ْلجػػمنا  ولو َّلح مف أنوارنا لؾ َّلئػح 

 أييا األخوة:

رب، هللا عز وجل ال يشارط، ال يجرب وال يشارط، أنا أدعوكـ وأدعو نفسي وهللا ال أف نجرب، هللا عز وجل ال يج
ولكف ىذا الذؼ ذاؽ ما في الحياة مف طعاـ وشراب و لذائذ ومباىج ومتع، أقوؿ في الناحية المشروعة ال أقوؿ 

 في المعاصي واآلثاـ، أال يذوؽ مرًة طعـ القرب مف هللا.

يعد ثاني أكبر جسر في العالـ، والذؼ مرًة كنت في استنبوؿ حدثوني عف قصة عجيبة، أف ىذا الجسر الذؼ 
ألف سيارة، والذؼ يعد مف الجسور العمبلقة في العالـ، صممو ونفذه ميندس ياباني، وىو  300يعبره كل يـو 

أحد خمس ميندسيف في العالـ، فمما قص الشريط الحريرؼ، وتـ افتتاحو إذا بيذا الميندس يمقي بنفسو في......، 
، متألق جدًا، غني جدًا، الدنيا كميا بيف يديو، ذىبوا إلى غرفتو بالفندؽ فإذا عمى شيء عجيب ميندس المع جداً 

 الطاولة ورقة كتب عمييا ذقت كل شيء في الحياة فمـ أجد ليا طعمًا أردت أف أذوؽ طعـ الموت.
 أييا األخوة:
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محبة لو، مف دوف إقباؿ عميو، ال وهللا ثـ وهللا ثـ وهللا الحياة مف دوف إيماف با، مف دوف اتصاؿ بو، مف دوف 
طعـ ليا، مممة، لكف ما الذؼ يحصل أف اإلنساف في البدايات يعني ما عنده شيء، يعيش باألحبلـ، يحمـ ببت 
، في غرفة ضيوؼ، في غرفة استقباؿ،  مستقل، يعني يناـ بمكاف ضيق أما يحمـ ببيت خاص لو، في غرفة نـو

يحمـ بدخل، يحمـ بمكانة، متى تنتيي سعادتو ؟ إذا حصميا، فإذا حصميا يحمـ بزوجة يحمـ بسيارة، يحمـ بعمل، 
كشف تفاىة الحياة، اآلف تبدأ متاعبو، حينما تكوف أىداؼ اإلنساف مادية ال يمكف أف يسعد، ألنو مادامت ىذه 

 األىداؼ بعيدة عنو، ىو حالـ بيا.

الكبير، قاؿ لو أف أىنئؾ عمى عودتؾ إلى بمدؾ،  أذكر أف أحد األخوة األطباء كاف بفرنسا فمـ ودع أستاذه الجراح
فأنت ىناؾ أسعد منؾ ىنا، قاؿ لو كيف ؟ قاؿ لو نحف حياتنا اكتممت فأصبحت مممة، أما أنتـ تفتحوف طريقًا 

 تسروف بو، تغرسوف شجرة فتكبر.

واحد ليس لو ىدؼ معنى ذلؾ أف اإلنساف حينما يحصل أىدافو المادية تنتيي سعادتو، ىذا عف أىل الدنيا، فإذا 
كبير، الدنيا مف دوف قيـ ال تعاش، مف دوف ىدؼ ال تعاش وهللا أكثر شيء لفت نظرؼ حينما سافرت إلى ببلد 
بعيدة في الغرب أنو الحياة متوافرة بشكل خيالي، مباىج الحياة، ما في شيء اسمو مدينة وقرية، أؼ مكاف نائي 

اف مف البضائع يحار العقل فييا، معروضة عرض يأخذ بالمباب بعيد عف المدف يعني في أماكف لمبيع فييا ألو 
ومع ذلؾ الناس في ممل، المادة سريعًا ما تستوعبيا، إف استوعبتيا انتيت، اآلف كل واحد منا ساكف ببيت، الذؼ 
لـ يكف عنده بيت يحمـ ببيت، الذؼ ساكف ببيت شيء طبيعي جدًا والذؼ عنده مركبة شيء طبيعي جدًا، والمتزوج 
شيء طبيعي جدًا، مستحيل وألف ألف مستحيل أف تستطيع الدنيا أف تمدؾ بسعادة متنامية، مستحيل أف تمدؾ 
الدنيا بسعادة مستمرة الدنيا متناقصة، ُتمل، بعد حيف تمل، لذلؾ تجد إنساف بعد سف معيف بالتعبير العامي مالل 

كمـ كممة، آكل لشبعاف، لـ يترؾ محل إال وزاره، وبتعبير آخر أشد قسوة َيقرؼ وُيقرؼ، مالل، ما في مروة أف يت
 قرفاف كل شيء، أما المؤمف، وهللا المؤمف ال يشيخ أبدًا، المؤمف أعني ما أقوؿ وال أبالغ، في شباب دائـ.
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السبب: أكبر ىدؼ مادؼ إف حصمتو استوعبتو، وأحطت بو، واكتشفت تفاىتو اآلف الماؿ بالبدايات أعظـ شيء 
منتصف الحياة شيء لكف ليس كل شيء قبل الموت ال شيء، ىذه حقيقة الماؿ، والمرأة، بحياة الجاىل، ب

والمنصب، والشيادة، والمتع، لكف ىذه األىداؼ المادية الكبرػ حينما تحيط بيا تفقد قيمتيا، ال تسعد بيا إال إذا 
لقو عايش باألحبلـ، لكف بعد كانت بعيدة عنؾ، ما دامت بعيدة فأنت في األحبلـ، تجد الشاب أياـ أحد أسباب تأ

أف تحدد أىدافو كميا، ىذا بيتو، وىذه زوجتو، كاف حمماف بغير ىذا النوع، ىذا بيتو وىذه زوجتو وىذا دخمو 
وانتيى، شيء ممل، الحياة مف دوف ىدؼ ال تعاش، أكثر شيء لفت نظرؼ في ببلد الغرب أنو إنساف ببل ىدؼ، 

 يأكل، ويشرب، ويناـ.

ر عجزة بفرنسا، يعني أجروا مقابمة إذاعية مع ىؤالء العجزة قاؿ لي شيء غريب أوؿ واحد حدثني أخ: في دا
، معمروف، فأىـ سؤاؿ جاءت اإلجابة عنو متشابية ماذا تريد مف الحياة ؟ قاؿ 98، ىذا 102عمره، الثاني  101

 لو أف أموت، ىدفو األكبر الموت مل.

جد المؤمف وهللا كأنو شاب، ىدفو ىو هللا، فكل بطولتؾ أف يكوف اآلف أدخل بعالـ الديف، أدخل بعالـ العمـ، ت
اليدؼ أكبر مف كل وقتؾ، وأكبر مف كل طاقتؾ، اليدؼ ىو هللا، فالمؤمف في شباب دائـ، ىدفو أف يعمل 
األعماؿ الصالحة، ىدفو أف يوسع دائرة الحق ىدفو أف يقدـ خدمات لبني البشر، ىدفو أف يكوف قريبًا مف هللا عز 

ل، يعني كبلـ دقيق دقيق الحياة مف دوف ىدؼ ال تعاش، ىذا الكبلـ أصبح لو معنى آخر، يقوؿ لؾ اآلف مف وج
 دوف مكيف ال تعاش، كنا بقيـ أصبحنا بمكيف.

مرة اطمعت عمى دعاية موضوعة بأكبر محل، رجل طويل عريض أكل قطعة بسكوت، ماذا قاؿ ؟ تنسيؾ الدنيا، 
 ت أصبح، في سخافات بالحياة، في أشياء اإلنساف أكبر مف ىذا بكثير.رجل طويل عريض عمى قطعة بسكو 

 أييا األخوة:

لذلؾ البطولة أف يكوف لؾ ىدؼ عظيـ ىو هللا عز وجل، أو خدمة الخمق مف جنس اليدؼ األوؿ، أو إحداث 
لؾ أبمغ كممة كما شيء، لذلؾ اإلنساف يموت ويحيى وال أحد يعمـ ال بحياتو وال بموتو، ألنو تافو، ما قدـ شيء، لذ

قيل أف الصحابة الكراـ واحد بألف وىؤالء المؤمنيف المتعبوف في آخر الزماف األلف كاؼ، ما عمل َعمل بحياتو، 
وأياـ تجد واحد ما ترؾ درس، ما قدـ شيء بحياتو، يعني ىذا يسمونو أدمف عمى حضور الدروس إدماف، لكف لـ 
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 لصالح.يقدـ شيء، فأنت حجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ ا

 فيا أخي الكريـ:

أف يكوف ىدفؾ هللا عز وجل ال تشعر بالوقت، أحد كبار العمماء مشى في الطريق رحمو هللا رأػ في مقيى ىناؾ 
مو أف الوقت يشترػ مف ىؤالء الشتريناه منيـ، تجد المؤمف بحاجة إلى يكوف  مف يمعب النرد، قاؿ يا سبحاف هللا 
قت عشر أضعاؼ، حتى ينجز ما في نفسو، تجد عمماء كبار تركوا مؤلفات مئة ساعة، بحاجة إلى أف يكوف الو 

 بالمئات.

في عالـ قسمت أوراؽ صفحات مؤلفاتو عمى عمره فكاف نصيب كل يـو مف تأليف تسعيف صفحة، أنت تستطيع 
 أف تقرأ عشر صفحات كل يـو عمى طوؿ ؟ تسعيف صفحة تأليف.

الناس أنيا كممة عامية، ىي كممة إسبلمية وكممة قرآنية، وكممة نبوية،  لذلؾ أييا األخوة ىذه البركة كممة يفيموىا
 بارؾ هللا لؾ في عمرؾ، كيف ؟ يعني في وقت محدود تقـو بأعماؿ كبيرة جدًا، الدليل:

أف ىذا اإلنساف النبي الكريـ نبينا عميو الصبلة والسبلـ إنساف، جاء إلى حياة تضج بالمعاصي واآلثاـ والظمـ 
لقير وكل المبيقات، ممكف إنساف لوحده بربع قرف يقمب وجو الكرة األرضية، لذلؾ اقسـ هللا بعمره الثميف والكفر وا
 قاؿ لو:

ـْ َيْعَمُيوَف ) ـْ َلِفي َسْكَرِتِي  (﴾72﴿َلَعْمُرَؾ ِإنهُي

 ) سورة الحجر ( 

ؤالء بحسب النصوص ال شأف أنا ال أقوؿ تكوف عمـ مف أعبلـ الماؿ، ليس ىذا القصد، وال عمـ مف أعبلـ القوة ى
ليـ عند هللا عز وجل أعطى الماؿ لمف ال يحب أعطاه لقاروف، أعطى الممؾ لمف ال يحب، أعطاه لفرعوف، ولكف 

 الذيف أحبيـ ماذا أعطاىـ ؟ أعطاىـ العمـ والحكمة.

ُه َواْسَتَوى َآَتْيَناُه ُحْكمًا َوِعْممًا َوَكَذِلَؾ َنْجِزي   (﴾04اْلُمْحِسِنيَف ) ﴿َوَلمها َبَمَغ َأُشده

 ) سورة القصص (
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 وهللا أييا األخوة كمما قرأت ىذه اآلية أشعر بفضل هللا عز وجل.

ـُ َوَكاَف َفْضُل َّللاهِ َعَمْيَؾ َعِظيمًا ) ـْ َتُكْف َتْعَم  (﴾003﴿َوَعمهَمَؾ َما َل

 ) سورة النساء ( 

مميوف أخر يعبدوف إلو منحوت مف حجر، ما  900مميوف يعبدوف البقر في شرؽ آسيا، بػ  900يعني ما قولؾ بػ
قولؾ بمبلييف يعبدوف الجرذاف، عندؼ تحقيق صحفي مف مجمة رصينة جدًا مع التصوير يعبدوف الجرذاف، وليـ 
معابد، شعوب تعبد الشمس، شعوب تعبد القمر، شعوب تعبد الحجر، شعوب تعبد موج البحر، ما قولؾ ؟ فإذا 

خالق السماوات واألرض، وسمح لؾ أف تتبع منيجو فيذه نعمة ال تقدر بثمف يعني سمح هللا لؾ أف تعبده وىو 
 الدعاء يجب أف يقيـ عبلقة حارة ساخنة بينؾ وبيف هللا، والدعاء ال يكمف إال قمبًا مخمصًا ولسانًا ذاكرًا.

بلـ اجمس وليقـ سيدنا عمر بف عبد العزيز استقبل وفد الحجازييف، إذا بغبلـ صغير يتقدمو غضب قاؿ لو يا غ
مف ىو أكبر منؾ سنًا، ابتسـ الغبلـ قاؿ أصمح هللا األمير المرء بأصغريو بقمبو ولسانو، فإذا وىب العبد لسانًا 
 ذاكرًا وقمبًا حافظًا لقد استحق الكبلـ، ولو أف األمر كما تقوؿ لكانت في األمة مف ىو أحق منؾ بيذا المجمس.

فصاحة لسانو، قيمتو بأخبلقو، قيمتو بمالو قيمتو بما أنعـ هللا عميو مف أعماؿ يعني اإلنساف قيمتو بعممو، قيمتو ب
صالحة، لكف بعصور التخمف األخبلقي قيمتو بمركبتو قيمتو بمساحة بيتو، قيمتو بمكاف بيتو، قيمتو بمتاع الحياة 

 الدنيا.
 لذلؾ يقوؿ سيدنا عمي كـر هللا وجيو: في آخر الزماف قيمة الرجل متاعو.

قيمة الرجل في الحقيقة ما يحسف، والقرآف الكريـ حينما أعطانا مقاييس لمترجيح بيف خمقو مف ىذه المقاييس لكف 
 العمـ:

ُ ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيٌر ) ـَ َدَرَجاٍت َوَّللاه ـْ َوالهِذيَف ُأوُتوا اْلِعْم ُ الهِذيَف َآَمُنوا ِمْنُك  (﴾00﴿ َيْرَف َِ َّللاه

 ) سورة المجادلة ( 
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 مف ىذه المقاييس العمل:

 ﴿َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممها َعِمُموا﴾

 (  132) سورة األنعاـ اآلية: 

إذًا نريد أف يكوف محور ىذا الدرس االستجمامي مف بيف دروس العقيد أف اليدؼ يحدد سعادتؾ، إذا كاف ىدفؾ 
ية األرضية تستوعب وتطوؽ وتنيي ىو هللا عز وجل فأنت شاب دائمًا، والشاب ال يشيخ، أما إذا في أىداؼ أرض

سعادة اإلنساف، ولحكمة بالغة بالغة بالغة أراد هللا أال تكوف الدنيا ممدة لئلنساف بسعادة مستمرة، طبعًا مستحيل 
 أف تكوف متنامية ومستحيل أف تكوف مستمرة إنيا متناقصة.

 فيا أييا األخوة:

 يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ـْ َيْسَتْعِجْل". َِيَل: َيا َرُسوَؿ َّللّاِ َما اَّلْسِتعْ ))ََّل َيَزاُؿ ُيْسَتَجا ـٍ. َما َل ََِطيَعِة َرِح ـٍ َأْو  ِْ ـْ َيْدُع ِبِإ ََاَؿ ُب ِلْمَعْبِد َما َل َجاُؿ ؟ 
ـْ َأَر َيْسَتِجيُب ِلي. َفَيْسَتْحِسُر ِعْنَد َذِلَؾ، َوَيَدُع الّدعَ  ََْد َدَعْوُت، َوََْد َدَعْوُت، َفَم  اَء (( " َيُقوُؿ: 

هللا عز وجل سمعتو غالية، بمعنى دعوتو أنت مرة واحدة، هللا يمتحف إلحاحؾ يمتحف صبرؾ، يمتحف معرفتؾ بو، 
يمتحف حسف ظنؾ بو، فإذا ما استجاب أنت راضي وأنت صابر، دعاء رسوؿ هللا بالطائف وهللا ما مف دعاء 

 نحتاجو اليـو كيذا الدعاء قاؿ لو يا رب:

مة حيمتي، وىواني عمى الناس (()) الميـ إليؾ أشك  و ضعف َوتي، َو

 ] أخرجو الطبراني عف عبد هللا بف جعفر [

 500في بتاريخ المسمميف عصر كانوا أىوف عمى العالـ مف ىذا العصر ؟ يموت إنساف مف الطرؼ اآلخر ديتو 
ي أسقطت في إرلندة، مميوف دوالر قيمة تعويضات الطائرة الت 700مميوف ليرة سورية، وسوؼ تدفع، ممياريف و

يموت اآلالؼ المؤلفة، طائرات تسقط بفعل عدواني، قيمة المسمـ صفر، ما لو قيمة، فمذلؾ: ىاف أمر هللا عمييـ 
 فيانوا عمى هللا.
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 أييا األخوة:

مة حيمتي، وىواني عمى الناس ((  )) الميـ إليؾ أشكو ضعف َوتي، َو

ديق يتجيمني أو إلى عدو ممكتو أمرؼ، يعني أال تروف يا رب المستضعفيف وأنت ربي، إلى مف تكمني إلى ص
أحيانًا أف أمور المسمميف بيد أعدائيـ، أال تروف أف الكفار ليـ عمييـ ألف سبيل وسبيل، ىذا واقع، ال تستطيع أف 
تيرب منو، طيب لماذا نحف كذلؾ ؟ قاؿ لو ربي إف لـ يكف بؾ غضب عمي فبل أبالي، يعني ىذه الشدة التي 

ف كانت ال سقتيا ل ي في الطائف إذا كانت تعبر عف غضب عمي فأنا أعتذر إليؾ، وأنا لؾ العتبة حتى ترضى، وا 
عبلقة ليا في غضبؾ عمي أنا ال أبالي بيا، لكف عافيتؾ أوسع لي، انظر إلى األدب، ىذا الدعاء دعاء النبي في 

، فاإلنساف خرج مف بيتو ودخل لعممو دخ ل لبيتو ارتدػ ثياب جديدة، أكل طعاـ، الطائف يحتاجو المسمموف اليـو
يعني في إنساف ال يأكل، سيرـو فقط، في إنساف قد يشتيي أكمة رخيصة جدًا ممنوع عنيا، فا عز وجل حينما 
، مف أبمغ ىذه النشاطات استيقاظ،  يراؾ تشكره ويراؾ معو في الدعاء ىناؾ نشاطات يقـو بيا اإلنساف كل يـو

 والسبلـ يقوؿ: استيقظت كاف عميو الصبلة

 )) الحمد  الذي رد إلي روحي ((

أحيانًا اإلنساف يناـ وال يستيقع، مست يده زوجتو وجدتيا باردة، وجدتو ميت يناـ ال يستيقع، النبي كاف يقوؿ " 
الحمد  الذؼ رد إلي روحي، وعافاني في بدني، وأذف لي بذكره " معاني قد ال ننتبو ليا، عافاني في بدني، رد 

 لي روحي، أذف لي بذكره.إ

يعني في واحدة تاب هللا عمييا بعد أف كانت في العمل الفني قالت كممة في شريط يمفت النظر ىذا الشريط قالت 
 أنا أوؿ يـو أستيقع عمى صبلة الفجر بعد أف كنت آتي إلى البيت لعشريف سنة ماضية بعد الفجر.

 لؾ بذكره.عافاؾ في بدنؾ، واستيقظت عمى صبلة الفجر، وأذف 
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 أييا األخوة:

لعل أبرز موضوع عولج في ىذا المقاء الطيب ىو أف تبحث عف ىدؼ عظيـ تسعى إلو، عندئٍذ تبقى شابًا طواؿ 
حياتؾ، وعندئٍذ تسعد، أنا ذكرت قضية قبل أياـ أنو إف أردت لذائذ الدنيا لف تستطيع تحصيميا دائمًا، ألنو المذائذ 

ئمًا تنقصؾ واحدة، في البداية ما في ماؿ، في صحة وفي وقت، في منتصف تحتاج إلى وقت وصحة وماؿ ودا
الحياة ما في وقت في ماؿ وفي صحة، بالنياية ما في صحة في ماؿ وفي وقت، إف أردت لذائذ الدنيا لف 

 تحصميا كما تتمنى، الدنيا تغر، وتضر، وتمر، الدنيا جيفة طبلبيا كبلبيا.

ل حمار يـو مف أياـ الحر الشديدة فقاـ ليشرب جاء إنساف وجمس مكانو، ضربت مرة مثل أنو واحد جمس في ظ
 قاؿ لو ىذا المكاف مكاني، مكانؾ ال مكاني، تبلسنوا ارتفع صوتيـ، تشادوا، تضاربوا، قاـ ومشى الحمار.

د وهللا قبل أياـ كنت في بمد مجاور أوقفنا المركبة في ظل باص كبير كاف ما في شمس فإذا بالباص يمشي بع
دعوة شطبت لموت أحد الطرفيف،  8000دقيقة، ما استفدنا شيء، ىذه الدنيا كظل الحمار سريعًا ما يتحوؿ، 

يدخل بخصومة يا يمحق أو ال يمحق فيذه الدنيا جيفة طبلبيا كبلبيا، ىي دار مف ال دار لو وليا يسعى مف ال 
دفف في الباب الصغير مثبًل كاف ىو مميوف الذؼ  80عقل لو، وأبمغ مثل تدخل عمى تعزية تجد بيت ثمنو 

صاحب ىذا البيت، ىو رتبو، ىو زخرفو، ىو عمل الجبصيف، ىو اشتر األثاث، ىو بمط، أيف ىو اآلف ؟ الدنيا 
 تخسرىا في ثانية واحدة، أنا ما وجدت إنساف أعقل منف يعمل لساعة المقاء مع هللا عز وجل.

 فيا أييا األخوة:

تظنوف، أما السعادة نابعة مف الداخل، ووسائميا كميا بيدؾ، ىي طاعة  عز وجل،  المذائذ مستحيمة التحقق كما
 ليذا قاؿ تعالى:

 (﴾70﴿ َوَمْف ُيِط َِ َّللاهَ َوَرُسوَلُو َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيمًا )

 ) سورة األحزاب (
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وأف تسعى إلى الجنة عندئٍذ تغدو أبرز شيء بالدرس أف تختار ىدفًا عظيمًا كأف تتعرؼ إلى هللا، وأف تدعو إليو 
الدنيا تافية في نظرؾ، يعني إذا كاف طالب أدػ امتحاف بالجامعة بأعمى مستوػ وسيأخذ االمتياز، دخل 
لممقصف أكل شطرية لـ تعجبو ال يتأثر ألنو ىدفو الكبير، لذلؾ إذا اإلنساف ىدفو تحقق الدنيا تغدو عنده تافية، 

عنده ماحقة وساحقة، والدعاء مخ العبادة، أنت بالدعاء أقوػ إنساف، أنت بالدعاء  أما إذا ىدفو لـ يتحقق الدنيا
عالـ أنت بالدعاء موفق، أنت بالدعاء سعيد، أنت بالدعاء محفوظ، أنت بالدعاء منصور، أنت بالدعاء تحقق كل 

 أىدافؾ.

 فيا أييا األخوة:

سة يومية مع هللا عز وجل، وأنا أعتقد ما في موضوع الدعاء أتمنى أف ينتقل مف حديث يقاؿ في درس إلى ممار 
واحد مف األخوة الحاضريف إال ويحكي لنا عدة قصص في عبلقتو مع هللا عز وجل، حينما تدعوه ويستجيب لؾ 

 تزداد عقيدتؾ وتقوػ، ألنو سميع مجيب وحينما يستجيب لؾ تزداد ثقة بو، وتزداد محبة لو.

 أخوانا الكراـ:

عيتيف، ينقمؾ نقمة نوعية في معرفة هللا، ونقمة نوعية في محبتو، ينقمؾ نقمة نوعية في الدعاء ينقمؾ نقمتيف نو 
ذا إنساف ال سمح هللا وال قدر بحالة صعبة جدًا دعاء الفجر ثابت بالحديث الصحيح:  محبتو ونقمة في معرفتو، وا 

فنادى ىل مف مستغفر؟ ىل مف )) إف هللا تعالى يميل حتى إذا كاف ِمث الميل اآلخر، نزؿ إلى السماء الدنيا 
 تائب؟ ىل مف سائل؟ ىل مف داع حتى ينفجر الفجر ((

 ] أخرجو مسمـ عف أبي ىريرة [ 

ولما جاء ىاروف الرشيد إلى الحـر المكي والتقى بعالـ كبير قاؿ لو سمني حاجتؾ قاؿ لو وهللا إنني أستحي في 
، قاؿ لو سمني حاجتؾ، قاؿ لو وهللا ما سألتيا مف  بيت هللا أف أسأؿ غير هللا، سكت، التقى معو خارج الحـر

يممكيا، أفسأليا مف ال يممكيا، فمما ألح عميو قاؿ لو أدخمني الجنة، وأنقذني مف النار، قاؿ لو ىذا ليس لي، قاؿ 
 لو إذًا ليس لي عندؾ حاجة.
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و ماذا كاف يا ربيعة، قاؿ لو النبي حينما طمب سيدنا ربيعة أف يسألو حاجتو، قاؿ لو أميمني يا رسوؿ هللا فقاؿ ل
أسألؾ أف أكوف رفيقؾ في الجنة، قاؿ لو مف عممؾ ىذا ؟ قاؿ لو وهللا ما عممنيو أحد، لكنني رأيت الدنيا زائمة، أنا 

 معؾ في الدنيا، ولكف ليس لي مقاـ أف أكوف معؾ في اآلخرة، فأنزؿ هللا آية في ىذا الموضوع:

ُسو اِلِحيَف ﴿ َوَمْف ُيِط َِ َّللاهَ َوالره َيَداِء َوالصه يِقيَف َوالشُّ دِّ ـْ ِمَف النهِبيِّيَف َوالصِّ ُ َعَمْيِي ـَ َّللاه َوَحُسَف َؿ َفُأوَلِئَؾ َم ََ الهِذيَف َأْنَع
 ( َذِلَؾ اْلَفْضُل﴾69ُأوَلِئَؾ َرِفيقًا )

 ) سورة النساء (

أييا األخوة ال تزيد عف بقمتيف تأكميا، لو معؾ  أتمنى عمى األخ الكريـ أف تكوف أىدافو كبيرة، أما ىذه الدنيا وهللا
ألف مميوف، يعني بذلتؾ كـ َكـ ليا ثبلث أكماـ ؟ أربع أكماـ عمى كـ سرير تناـ ؟ كـ حذاء تمبس ؟ خمس فردات 

 يعني، الدنيا ليا سقف.

 يرىا (()) مف أصبح منكـ آمنا في سربو، معافى في جسده، عنده َوت يومو، فكأنما حيزت لو الدنيا بحذاف

 ] أخرجو البخارؼ والترمذؼ وابف ماجة عف عبد هللا بف محصف [

 والحمد  رب العالميف 
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 الطاعة في والزوجة العشرة وحسف الوفاء في الزوج ترغيب( :  027 - 099) الدرس

 26-12-2004لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصداؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

باطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ ال
 الصالحيف.

أييا اإلخوة الكراـ: أحرص حرصًا بالغًا في ىذا الدرس أف يغطي حاجات اإلخوة المؤمنيف أو مف حيف آلخر 
لذلؾ أردت في ىذا الدرس إف شاء هللا أف تكوف أتمقى مكالمات ىاتفية كثيرة جدًا تتمحور حوؿ بعض المشكبلت 

بعض الموضوعات المتعمقة بالزوجة محور ىذا الدرس، ففي كتاب الترغيب والترىيب وىو مف كتب الحديث 
المعتمدة باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجتو وحسف عشرتيا وترغيب المرأة بحق زوجيا وطاعتو وترىيبيا 

 مف إسخاطو ومخالفتو.

 اإلخوة الكراـ: حينما نقرأ قولو تعالى:أييا 

ـْ َتْعَمُموَف ) ـٍ﴾80﴿ َفَأيُّ اْلَفِريَقْيِف َأَحقُّ ِباْْلَْمِف ِإْف ُكْنُت ـْ ِبُظْم ـْ َيْمِبُسوا ِإيَماَنُي  ( الهِذيَف َآَمُنوا َوَل

 ] سورة األنعاـ [

لظمـ أحيانًا يكوف مع طرؼ بعيد فيذا قد يفيـ مف ىذه اآلية أف ىناؾ مف يؤمف ومف يدخل في إيمانو الظمـ، وا
الطرؼ البعيد ال يسكت يصيح ويشتكي ويسبب لمظالـ إحراجًا كبيرًا لكف أحيانًا حينما تكوف قويًا عمى إنساف وىذا 
اإلنساف ال يستطيع أف ينبذ ببنت شفة فإذا ظممتو فالمرجح أف عقاب ىذا الظمـ أشد عند هللا عز وجل، النبي عميو 

 ـ يقوؿ: الصبلة والسبل

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1607 

 )) استوصوا بالنساء ((

 إف النبي عميو الصبلة والسبلـ يوصينا وىو سيد الخمق وحبيب الحق بنسائنا فينبغي أف ننصاع إلى ىذه الوصية 

 )) استوصوا بالنساء خيرًا ((

: في رواية أخرػ: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى  ـَ  َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َم َِ َأْعاَلُه َفِإْف ذَ  فه َأْعَوَج َشْيٍء ِفي الضِّ َساِء َفِإفه اْلَمْرَأَة ُخِمَقْت ِمْف ِضَم ٍَ َواِ  ْف ))اْسَتْوُصوا ِبالنِّ َىْبَت ُتِقيُمُو َكَسْرَتُو َواِ 
َساِء (( ـْ َيَزْؿ َأْعَوَج َفاْسَتْوُصوا ِبالنِّ  َتَرْكَتُو َل

 ق عميو [] متف

ما لـ يكف الزوج عمى مستوػ عميق مف الفيـ أف ىذه المرأة ليا ترتيبة خاصة ليا بنية فكرية خاصة ليا 
خصائص نفسية خاصة وخصائص اجتماعية خاصة وخصائص جسمية خاصة، ىناؾ تكامل بينؾ وبينيا لكف 

تنافر، تكوف ندًا لؾ ىي تتكامل معؾ ليس ىناؾ تشابو، لو أف ىناؾ تشابو، لو أف ىناؾ تشابو لكاف مع التشابو ال
فإذا متعؾ هللا بقوة إدراؾ متعيا هللا بقوة انفعاؿ، إذا متعؾ هللا بنظرة واسعة جدًا لؤلمور متعيا هللا عز وجل بنظرة 
عمى دقائق األمور فبل بد مف أف تعترؼ أف بيف المرأة والرجل بونًا شاسعًا في الخصائص الفكرية والنفسية 

والجسمية إذا اعترفت بيذه الخصائص استوعبتيا وتعاممت معيا تعامبًل صحيًا، أسعدتؾ وسعدت واالجتماعية 
بيا، واإلنساف العاقل دائمًا يسعد ويسعد، واإلنساف المحدود يشقى ويشقي، واإلنساف إذا نجح في بيتو في المرجح 

 أنو يزداد نحاجو في عممو وتصح حالتو النفسية.

خوة الكراـ: في أربع نقاط بحياة كل إنساف أوؿ نقطة عبلقتو با والنقطة الثانية عبلقتو وكنت أقوؿ دائمًا أييا اإل
بصحتو والنقطة الثالثة عبلقتو بعممو والرابعة عبلقتو بأىمو، وأنا أؤكد لكـ أف أؼ خمل في أؼ بند مف ىذه البنود 

نعكس عمى العمل ينعكس في األسرة فإنو ينعكس عمى البنود األخرػ، مستحيل ينشأ خمل كبير في الصحة ما ي
في البيت، فالمؤمف العاقل النبيو المتفوؽ دائمًا يحرص عمى أف يكوف معافًى في ىذه العبلقات األربعة، فالمرأة 

ما أف تشقى بيا.  تحتاج إلى إدارة فإما أف تسعد بيا وا 
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ما أف ت شقي بو لكف المشكمة التي أنا أعاني وأخاطب المرأة أيضًا والزوج يحتاج إلى إدارة فإما أف تسعدؼ بو وا 
منيا أف ىناؾ شكاوػ كثيرة جدًا ال مف عامة الناس، عامة الناس مظنة جيل مظنة انحراؼ مظنة بعد عف هللا 
عز وجل، ولكف الشيء المؤكد معظـ الشكاوػ تأتي ممف يرتادوف المساجد تأتي مف زوجات أو مف أزواج، فأنا 

يف الذؼ أذكره دائمًا والذؼ ىو فيصل في ىذا الموضوع أف النبي عميو الصبلة أتمنى أف يكوف ىذا الحديث الشر 
 : ـَ  والسبلـ حينما قاؿ َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ِْلَْىِمي (( ـْ ِْلَْىِمِو َوَأَنا َخْيُرُك ـْ َخْيُرُك  )) َخْيُرُك

 د، الدارمي [] الترمذؼ، أبو داو 

كأف النبي عميو الصبلة والسبلـ جعل مقياس الخيرية أخبلقؾ في البيت، وكنت أقوؿ دائمًا اإلنساف أحيانًا بدافع 
مف حرصو عمى سبلمة مكانتو وسبلمة عبلقتو مع رؤسائو في عممو فمو أسموب في االعتذار أحيانًا في التوضيح 

ستخدـ اإلشارة المطيفة لكف إذا دخل بيتو يحس أنو ليس فوقو أحد في االعتراض في... يستخدـ الكممة المطيفة ي
ذا كاف شرس الطبع إذا اعترض عميو أحد  ىو ممؾ البيت وال أحد يحاسبو وال أحد يسألو وال أحد يعترض عميو، وا 

أنت محسوبًا في البيت أقاـ عميو النكير، أنا أرػ أف مكانة اإلنساف عند هللا تبدأ مف أخبلقو في بيتو وحينما تكوف 
عمى المؤمنيف وأحد رواد مسجد معيف أنت سفير ىذا المسجد فالزوجة إذا رأت منؾ قسوًة غمظًة أحيانًا أو ظممًا، 
أنا أتحدث عف الظمـ وال سيما إذا في زوجتيف يعني يميل عمى الجديدة كل الميل، يميل كل الميل وينسى أف هللا 

يغيب شير شيريف يطل طمة العصر تحتاجوف لشيء ؟ ىذه محسوبة لؾ  أمره بالعدؿ قد ال يأتي إلى البيت مطمقاً 
بكتاب هللا وسنة رسولو تحتاج إلى أف تكوف معيا وتحتاج إلى المودة، نحف قد ال ننتبو إلى قيمة المودة، المودة 

ًا الموقف لئلنساف غذاء أحيانًا ابتسامة مف الزوج أو كممة لطيفة أو سؤاؿ عف الصحة تمؤل الزوجة راحة، وأحيان
القاسي والنظرة القاسية والنقد المستمر واالعتراض يمؤل نفس الزوجة ألمًا وضيقًا وىذه مظمومة ليس ليا إال هللا أنا 
أتمنى أف يكوف خوؼ هللا عند المؤمف واضحًا هللا كبير في عنده أدوية وهللا ال تعد وال تحصى، وهللا قادر يجعمؾ 

حيح إلى مريض بوقت قصير، أؼ معالجة إليية تجعل حياة اإلنساف مف غني عمى فقير بوقت قصير، مف ص
جحيمًا ال يطاؽ، أنا وهللا ال أنطمق مف فراغ أنطمق مف اتصاالت كثيرة جدًا، أنا لست محققًا في الموضوع قد 
 بيا يكوف في تجني مف الزوجة، أنا أتكمـ كبلمًا عامًا أنت كونؾ مؤمف وتخاؼ هللا وىذه المرأة التي أكرمؾ هللا

ىدية مف هللا لؾ ما في إنسانة تأتي كما يتمنى الزوج تمامًا بالمناسبة يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 
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 : ـَ  َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ِمْنَيا آَخَر(( )) ََّل َيْفَرْؾ ُمْؤِمٌف ُمْؤِمَنًة ِإْف َكرَِه ِمْنَيا ُخُمًقا َرِضيَ 

 ] مسمـ، أحمد [

 ما في امرأة كاممة وما في رجل كامل وكل إنساف يصيب ويخطئ فقاؿ ال يفرؾ أؼ ال يبغض 

 )) ََّل َيْفَرْؾ ُمْؤِمٌف ُمْؤِمَنًة ِإْف َكرَِه ِمْنَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْنَيا آَخَر(( 

ىذه الحياة المحدودة مع إنسانة في المجمل جيدة لكف والحياة ليست طويمة كثيرًا الحياة محدودة فأنا حينما أمضي 
في تقصير أحيانًا في كممة زائدة عف حدىا أحيانًا في يعني بعض التصرفات ال ترضي الزوج عميو أف ينصح 

 وأف يعع دوف أف يكوف قاسيًا.

ة ىي في الدرجة أييا اإلخوة الكراـ: المشكمة أف تستوعب زوجتؾ ليا عقمية خاصة، يعني إذا في قضية انفعالي
األولى تعطف عمى أوالدىا عطفًا ال حدود ليا ولو كانوا مخطئيف وأنت بميزاف الشرع قد تقيـ أوالدؾ تجد في خطأ 
ىي تدافع عنيـ دفاعًا أعمى، أـ، ىذا قمب األـ، فأنا حينما أستوعب زوجتي أستوعب بنيتيا الفكرية والنفسية 

ء هللا باألخذ بيدىا إلى هللا أكوف قد أفمحت أما قاعدة عامة العنف ال واالجتماعية والجسمية وحينما أسعى إلرضا
 يمد إال العنف، النبي عميو الصبلة والسبلـ الكريـ يقوؿ: 

 )) ََّل َيْفَرْؾ ُمْؤِمٌف ُمْؤِمَنًة((

ف بصراحة يعني مثبًل أنا أعد الصراحة أحيانًا جريمة في العبلقة الزوجية، لو سألت امرأة زوجيا أتحبني ؟ أتريدي
وهللا ال أحبؾ. ىذه وهللا ليست صراحة ىذه حماقة، النبي عميو الصبلة والسبلـ سمح لمزوج أف يكذب عمى زوجتو 
في ىذا الموضوع بالذات ليس باألسعار بيذه فقط كيف حبؾ لي ؟ ال ينطق عف اليوػ قاؿ كعقدة الحبل، كيف 

بيا طمأنينة ورضا، أرجو هللا عز وجل أف نكوف كذلؾ العقدة ؟ عمى حاليا. فالكبلـ الطيب مع الزوجة يمؤل قم
 جميعًا.
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َم َِ َأْعاَلُه...(( فه َأْعَوَج َشْيٍء ِفي الضِّ َساِء َفِإفه اْلَمْرَأَة ُخِمَقْت ِمْف ِضَم ٍَ َواِ   ))اْسَتْوُصوا ِبالنِّ

تغمب تفكيرىا ولو لـ ليا ترتيبة خاصة أنت لؾ بنية فكرية لؾ ىدؼ واضح وسائل واضحة ىي انفعالية عاطفتيا 
تكف كذلؾ ال يمكف أف تكوف لؾ زوجة تأكل طعاـ شيي ابنيا الصغير وضعو الصحي فسد يذىب تدع الطعاـ 
تحاوؿ أف تنظف الصغير، مف يحتمل ىذا العمل ؟ أعماؿ التنظيف أعماؿ تربية األوالد أعماؿ شاقة وصعبة ىي 

لو كاف تممؾ ىذا األفق الذؼ يجعميا تحمق في أجواء  تفعل ىذا بأعمى درجة مف االىتماـ والرضا ىكذا فطرت
العالـ في أجواء السياسة الدولية وفي أجواء الصراعات بيف الحضارات ال تجد أكبًل في البيت جاىزًا ال في طعاـ 
وال في بيت نظيف، ىي بنيتيا بنية جمالية وبنية انفعالية وبنية عاطفية ىكذا صممت كي ترضى أنت بيا وكي 

 معيا وكي تسعد بيا فأنت حينما تستوعبيا أما دائمًا ال تقيس األمور عمى تفكيرؾ. تتكامل

ممؾ دخل عمى بستاف وجد حصاف يدور حوؿ البئر صاحب البستاف عصب عيني الحصاف وصاحب البستاف 
جعل جمجبًل في رقبة الحصاف الممؾ ذكي جدًا فسأؿ صاحب البستاف لماذا عصبت عينيو ؟ قاؿ لئبل يصاب 

لدوار يدوخ، قاؿ وىذا الجمجل ؟ قاؿ إذا وقف أعمـ أنو وقف. فكر الممؾ قاؿ فإذا وقف وىز رأسو؟ قاؿ لو ىل با
 لو عقل كعقمؾ ؟ 

ىذا حصاف الزوج يحتاج إلى امرأة مثمو تمامًا، لو مثمو ال تكوف زوجة لؾ أساسًا تكوف رجبًل، فأنت لؾ بنية 
ؼ اآلخر إذا ما استوعبو في مشكمة، طبعًا ىذا الكبلـ في خاصة ىي ليا بنية خاصة يجب أف يستوعب كل طر 

األعـ األغمب أما في حاالت شاذة ليا معالجة خاصة أما إذا أخذنا مئة امرأة تسعيف بالمئة مف النساء ىكذا بنية 
 انفعالية بنية عاطفية جمالية ييميا مظير الشيء دائمًا.

 الحديث الحقيقة يمكف أف يحل مشكبلت كثيرة 

َساِء َفِإفه اْلَمْرَأَة ُخِمَقْت ِمْف ِضَم ٍَ... (())اسْ   َتْوُصوا ِبالنِّ

مرة قاؿ لي واحد ضمع أعوج. قمت لو ىذا الضمع كمالو في اعوجاجو إذا كاف مستقيمًا كاف خرج إلى الخارج، 
عوجًا كمالو في اعوجاجو، أحيانًا االعوجاج ىو الكماؿ ينحني مع جسـ اإلنساف كماؿ الضمع ىنا أف يكوف م

يتناسب مع خطوط جسـ اإلنساف، اآلف تحاوؿ تعمل ليا بنية أخرػ مستحيل ىذا مف جبمتيا مما فطرت عميو 
لذلؾ اآلف في شيء اسمو عمـ نفس المرأة، المرأة ليا عمـ نفس خاص والرجل لو عمـ نفس خاص، قد يظف ظاف 
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ربي ظير فساد ال ينتيي دائمًا المشرع ىو لو نحف األوراؽ خمطناىا نرتاح واألوراؽ حينما خمطت في العالـ الغ
 الخبير قاؿ تعالى: 

ُِْل َخِبيٍر )  (﴾04﴿ َوََّل ُيَنبُِّئَؾ ِم

 [14] سورة فاطر: اآلية 

بشكل مختصر بنيتيا الفكرية متميزة، بنيتيا النفسية متميزة، بنيتيا االجتماعية متميزة بنيتيا الجسمية متميزة، ىذه 
 نات الثبلث، تكممؾ وتكمميا وىذا معنى قوؿ هللا عز وجل:البنات الثبلث تتكامل مع ب

ًة َوَرحْ  ـْ َمَوده ـْ َأْزَواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَنُك ـْ ِمْف َأْنُفِسُك  َمًة﴾﴿ َوِمْف َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُك

: اآلية   [21] سورة الرـو

ا ما معنى السكنة ؟ أؼ اإلنساف يكمل نقصو بامرأتو و أف مودة ورحمة ىذا مف خمق هللا عز وجل لكف تسكف إليي
 المرأة تكمل نقصيا بزوجيا، ىو يكمل نقصو العاطفي بيا، و ىي تكمل نقصيا القيادؼ بو.

و المرأة السوية تحب أف تنصاع لزوجيا تقوؿ ىذا ال يرضى عنو زوجي، تفتخر بيذا، الرجل إذا كاف تابعًا لجية 
وؿ لؾ أنا، أما الزوجة زوجي، ىذا ال يرضيو، ىذا يغضبو، ىذا ال يحبو، تفتخر بيذا، ثانية نقطة ضعف بحقو يق

 فأنا أقصد أف التكامل بيف الزوجيف ىو الذؼ أراده هللا عز وجل، لذلؾ: َعْف اْبِف َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَُّ َعْنُيَما َقاَؿ 

ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه َساِء ِبالرَِّجاِؿ (()) َلَعَف َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َساِء َواْلُمَتَشبَِّياِت ِمْف النِّ  اْلُمَتَشبِِّييَف ِمْف الرَِّجاِؿ ِبالنِّ

 ] البخارؼ، الترمذؼ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد، الدارمي [ 

و محاولة أف تكوف الزوجة مثمؾ تمامًا محاولة ميؤوس منيا، و غير واقعية، و الطريق مسدود، فاستمتعوا بيف 
 مى عوج.ع

مرة سمعت كممة أعجبتني إنساف التقى بإنساف قاؿ لو أنت قدرنا و نحف قدرؾ، فإما أف تصبر عمينا و إما أف 
نصبر عميؾ، أنت عد زوجتؾ قدرؾ، ىي قدرؾ و أنت قدرىا، فإما أف تصبر عمييا و إما أف تصبر عميؾ، طبعًا 

يا أولى، أما ضمف الخط المقبوؿ، ضمف اليامش بالحدود المعقولة، أما إذا زوجة سيئة جدًا أو منحرفة ترك
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المقبوؿ، يوجد ىامش قطع عند الزوج و عند الزوجة، الحديث الذؼ ذكرتو قبل قميل: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ 
 : ـَ  َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ا ُخُمًقا َرِضَي ِمْنَيا آَخَر(()) ََّل َيْفَرْؾ ُمْؤِمٌف ُمْؤِمَنًة ِإْف َكرَِه ِمْنيَ 

 ] مسمـ، أحمد [

 أو قاؿ غيره.

دائمًا اإلنساف يبحث عف السمبيات، عف نقاط الضعف، عف األخطاء، لكف ما عود نفسو أبدًا يبحث عف 
اإليجابيات، النبي الكريـ دخل شخص ليمحق معو ركعة فأقاـ الدنيا و لـ يقعدىا في المسجد، أحدث جمبة ضخمة 

ي قاؿ زادؾ هللا حرصًا و ال تعد، نظر إلى حرصو، حرصو عمى أداء الركعة مع رسوؿ هللا لكف نياه أف يعود فالنب
 إلى ىذه الجمبة و الضجيج.

فأنا أقوؿ أحد أسباب المودة بيف الزوجيف أف تعرؼ إيجابيات زوجتؾ، تعمميا نظيفة، تعمميا مطواعة مثبًل، تعمميا 
ا بشؤونؾ إطبلقًا، فأنت الشيء اإليجابي أثني عميو، إف أثنيت عمى اإليجابيات ليا أىل مستواىـ جيد لـ يتدخمو 

قبمت منؾ السمبيات، أما إنساف ال يعمـ إال النقد السمبي عممت كذا، تكممت كذا، فعمت كذا، يوجد إيجابيات كثيرة 
اآلخر، ألنو إف أحسنت إلى جدًا، فأنا أرػ أنو مما يزيد العبلقة بيف الزوجيف أف يكوف أحدىـ منصفًا في تقييـ 

إحداىف الدىر كمو ثـ رأت منؾ شيئًا تقوؿ لـ أر منؾ خيرًا قط، ىذا خطأ كبير بالمرأة، يكوف ليا زوج محتـر و 
دّيف و كريـ و لو مكانة اجتماعية ألسباب صغيرة جدًا ما لبى بعض الرغبات تقوؿ لو لـ أر منؾ خيرًا قط، ىذا 

و تأسينا بأخبلؽ النبي عميو الصبلة والسبلـ لما رأػ صيره مع األسرػ ىذا جاء أيضًا مف كفراف العشير، لو أن
 ليقتمو أبو العاص فقاؿ عميو الصبلة و السبلـ و هللا ما ذممناه صيرًا، كصير كاف ممتازًا.

عندما حاطب بف بمتعة ارتكب خيانة عظمى و قاؿ عمر دعني أضرب عنق ىذا المنافق، قاؿ ال يا عمر إنو 
رًا، انظر إلى اإليجابيات، اآلف ارتكب خيانة عظمى، اآلف يستحق القتل في أؼ نظاـ بالعالـ، قاؿ لو ال يا شيد بد

 عمر إنو شيد بدرًا.
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فاإلنساف أحيانًا ينسى أف زوجتو كانت معو في السراء و الضراء، لما اغتنى قميبًل اشتيى امرأة شابة تزوجيا ال 
شديدًا ال زيارة و ال كممة لطيفة، أنا كنت دائمًا أقوؿ العدؿ في السكنة بيتاف  يوجد مانع، لكف تيمل األولى إىماالً 

في مستوػ واحد، العدؿ في اإلنفاؽ، العدؿ في الوقت لكنني اآلف مضطر أف أضيف العدؿ في المودة، ليس 
مل إرادؼ ليس معقوؿ أف تجمس مع األولى تضحؾ والثانية عبوسًا قمطريرا، ما في عدؿ والمودة باليد المودة ع

 ىنا تبتسـ وتسأليا عف صحتيا وتثني عمى شيء مما ىو فييا، أما ينساؽ مع قمبو انسياقًا أعمى، النبي قاؿ: 

 )) الميـ ىذا َسمي فيما أممؾ فال تممني فيما تممؾ وَّل أممؾ ((

 وا.طبعًا الذؼ عنده زوجة واحدة مرتاح ما عنده ىذه المشكمة، ولكف كثر الذؼ عندىـ اثنتيف كثر 

 الحديث الثاني: 

 )) ََّل َيْفَرْؾ ُمْؤِمٌف ُمْؤِمَنًة ِإْف َكرَِه ِمْنَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْنَيا آَخَر((

أو قاؿ غيره، في مشكمة أيضًا يعاني منيا بعض األزواج أف المرأة تنصرؼ كميًا إلى أوالدىا ويصبح أوالدىا ملء 
ىذا خطأ كبير وىذا يستدعي أف يبحث الزوج عف امرأة سمع وبصرىا وملء اىتماميا وتنسى حق زوجيا عمييا 

تؤنسو وتيتـ بو، أحيانًا المشكمة دائمًا نحف نتألـ مف المشكمة مف نيايتيا لو سألت عف بدايتيا متى بدأت ؟ قد 
يكوف في إىماؿ شديد بالزينة، دائمًا بثياب المطبخ دائمًا ما في اىتماـ ما في كممة طيبة ما في ابتسامة ما في 
تزيف ظاىر فالزوج إنساف ويتمنى أف يرػ أنثى تمؤل طموحو فأحيانًا الزوجة األولى تتجاىل أنيا كانت مقصرة 
بحق زوجيا تقصيرًا شديدًا، ىذا التقصير تراكـ دفعو إلى أف يبحث عف امرأة ثانية فمما بحث عف امرأة ثانية قامت 

 الدنيا ولـ تقعد.

ة في حياتو، مركزية وليست قضية ثانوية فإذا اختارت أف تكوف ىي ثانوية أنا أتمنى أف تعرؼ المرأة أنيا مركزي
 بحياتو فمشكمة، قد تنشأ مشكمة قد ال تحتمميا.
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النقطة الثانية نحف بعيدوف عف أف نفكر في مشكبلتنا، مشكمة تنشأ تتفاقـ تتفجر ينشأ عنا مشكمة ثانية نتمقى 
 نساف قاؿ تعالى: المشكبلت وكأنيا قدر ال محيد عنو أما لو اإل

﴾ ِتي َتَخاُفوَف ُنُشوَزُىفه  ﴿ َوالاله

 [34] سورة النساء: اآلية 

يعنيني مف اآلية فقط معنى واحد، قبل أف يقع النشوز والمؤمف العاقل قبل أف تقع المشكمة ينتبو إلييا، فأنا أتمنى 
قق في ىذا التقصير، وحينما ترػ منو أف الزوج حينما يظير مف زوجتو بوادر تقصير عميو أف ينبييا وعميو أف يد

بوادر انصراؼ في سبب معنى ىذا أيف السبب ؟ التفكير العممي والتحميل الدقيق الموضوعي أياـ يكوف كنز كبير 
في اإلنساف، في بوادر مشكمة في بوادر انصراؼ عنيا ما السبب ؟ إذا ظير السبب بطل العجب، ومرة قمت 

إنساف ثبلث أشخاص يخططوف لحياتيـ والسبعة وتسعيف يخطط ليـ ػمف أحد كممة باإلحصاءات وجدوا بالمئة 
أمريف إما مخطط أو مخطط لو، فإذا واحد ما خطط ألسرتو ما خطط لعبلقتو مع زوجتو ما خطط ألوالده ىو 
يصبح مادة لمتخطيط يدرجوؾ كرقـ في خططيـ، فأنا أرػ موضوع البيت موضوع أساسي جدًا فإف لـ تكف سعيدًا 

 بيتؾ مف الصعب أف تعطي، العطاء يحتاج إلى راحة نفسية في البيت، قاؿ تعالى: في 

ـْ َسَكنًا ﴾ ـْ ِمْف ُبُيوِتُك  ﴿ َجَعَل َلُك

 [80] سورة النحل: اآلية 

ف فسدت البيوت فسد  وأنا في الخطبة الماضية نوىت أف ىذا المجتمع بيوت إف صمحت البيوت صمح المجتمع وا 
اء في البيوت كثيرة جدًا ما في انضباط ما في سعادة زوجية ودائمًا لما يكوف في أوالد المجتمع، وهللا في أخط

وفي خبلؼ مدمف عميو مف قبل الزوجيف ىناؾ صراع ينشأ مع الصغار ىذا أبوه وىذه أمو وبينيما خبلؼ مستمر 
 فما الحل ؟ األـ أـ واألب أب وىما متصارعاف، لما هللا عز وجل قاؿ:

 ِفي اْلَمَضاِج َِ﴾ ﴿ َواْىُجُروُىفه 

 [34] سورة النساء: اآلية 
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ماذا يفيـ مف اآلية ؟ اىجروىف، لماذا في المضاجع ؟ في غرفة نـو في البيت إذا أحب ييجر زوجتو فناـ عمى 
الديواف في غرفة الجموس، ىجرىا األوالد عمموا بالقصة لماذا ناـ األب عمى الديواف ؟ مفروض المشكمة ممنوع أف 

 جية ثالثة، المشكمة يجب أف تبقى بيف الزوجيف، قاؿ تعالى:  تتسرب إلى

 ﴿ َواْىُجُروُىفه ِفي اْلَمَضاِج َِ﴾

 [34] سورة النساء: اآلية 

في الفراش نفسو اىجرىا أما في غرفة ثانية األمر انتشر فكمما دخل طرؼ آخر ىذا مستوػ، المستوػ اآلخر قاؿ 
 تعالى: 

﴾﴿ ََّل ُتْخِرُجوُىفه ِمْف ُبُيو   ِتِيفه

 [1] سورة الطبلؽ: اآلية 

لما ينشأ خبلؼ زوجي والزوجة تنطمق إلى بيت أىميا صار في طرؼ آخر صار في أـ الزوجة ووالد الزوجة 
وأخوة الزوجة اإلناث والذكور وخالتيا وعمتيا وكل واحدة تعطييا معمومات معينة واحدة تدعوىا إلى اإلصرار 

كيد لو، فأنا أقوؿ كممة أكبر مشكمة إذا بقيت الزوجة في بيت زوجيا تحل عمى موقفيا الثانية تدعوىا إلى ال
وأصغر مشكمة إذا رافق ىذه المشكمة خروج الزوجة مف بيت زوجيا قد تنتيي بالطبلؽ، فمذلؾ لما هللا عز وجل 

 قاؿ:

﴾  ﴿ ََّل ُتْخِرُجوُىفه ِمْف ُبُيوِتِيفه

 [1] سورة الطبلؽ: اآلية 

ذا نسب إلييا في اآلية ؟ البيت ممؾ الزوج ىذا البيت ينبغي أف تشعر أنو بيتيا وأف البيت لو وليس ليا فمما
الخروج منو خطأ كبير، ىذه نصيحة أنا أقدميا لكل أب ولكل زوج مادامت الزوجة في البيت القضية حميا سيل 

لبيت أىميا ؟ في  جدًا محصورة ضمف الزوجيف واألوالد أما إذا خرجت ولماذا جاءت الساعة الثانية عشر ليبلً 
أطراؼ صار في العمة والخالة واألخ واألخت واألب واألـ دخموا أطراؼ مشوشة عمى الموضوع وفي مبلحظة 
أياـ اإلنساف ىو زوجتو سيئة لو أف اإلنساف ال يممؾ القدرة عمى التغيير ما في داعي أف يكوف أنبياء ورسل، في 
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ؾ آالؼ الحاالت أف فبلف لـ يكف ىكذا انقمب رأسًا عمى عقب األصل اإلنساف يممؾ القدرة عمى التغيير وىنا
صار ممؾ فأنت حينما تتعايش مع زوجة سيئة اعتقد اعتقادًا جازمًا أف هللا سبحانو وتعالى يمكف أف يصمحيا لؾ 

 والدليل قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوَأْصَمْحَنا َلُو َزْوَجُو﴾

 [90] سورة األنبياء: اآلية 

األصل أف تكوف صالحة في األصل لكف لو أنؾ لـ تختار امرأة صالحة كنت في فصبلح الزوجة ممكف، ىو 
طيش وفي جيالة اخترت امرأة تروؽ لؾ وىي سيئة اآلف تصمحيا وحاالت ال تعد وال تحصى، امرأة كانت سيئة 

 متفمتة صمحت.

وجيا ينتبو الزوج لزوجتو وكل أنا أردت بيذا المقاء الطيب أف اإلنساف ينتبو إلى بيتو أيف في خمل، تنتبو المرأة لز 
طرؼ عميو أف يتقي هللا في الطرؼ اآلخر، هللا عز وجل بالتعبير المألوؼ كبير، معنى كبير أنؾ إذا ظممت امرأة 
ليس ليا ناصر عميؾ إال هللا انتقـ هللا منؾ ولعمؾ توفق بطيب معاممتؾ ليا، سمعت قصة إنسانة راغبة في الزواج 

تمتر كانت ترتدؼ ثياب سابغة ترتدؼ حذاء متفاوت في االرتفاع خطبت لكف بعد وفي عندىا عرج ثمانية سن
العرس أـ الزوج تصر عمى تطميقيا، الزوج سبحاف هللا امتؤل قمبو رحمة بيا قاؿ وهللا ال أطمقيا ماشي الحاؿ، هللا 

تطميق وىو مصر عز وجل فتح عمى ىذا الشاب بعممو شيء ال يصدؽ، أراد أف يجبر خاطرىا األـ مصرة عمى ال
عمى أف يبقييا زوجة لو مع أنو يوجد خطأ مف الزوجة خطأ منيا في نوع مف الغش لكف ال تعرؼ إنسانًا هللا 
يكرمو بسبب ما، بحسنة ما، بعمل طيب مع مف، دائمًا إف هللا يأمر بالعدؿ واإلحساف، العدؿ أحيانًا يكوف محققًا 

 أف تطمقيا. لكف أنت مطموب اإلحساف أحيانًا العدؿ يقتضي

قصة أروييا لكـ دائمًا وأنا تأثرت بيا كثيرًا القصة بدايتيا أف خطيب مسجد في أحد أحياء دمشق ىكذا القصة 
تروػ رأػ في المناـ رسوؿ هللا عميو الصبلة و السبلـ قاؿ النبي الكريـ ليذا اإلنساف أبمغ جارؾ فبلف أنو رفيقي 

ؽ باب جاره فاستحمفو با أف يقوؿ لو ماذا فعل مع هللا حتى استحق في الجنة، ىو الخطيب و البشارة لغيره، طر 
ىذه البشارة، تمنع الجار فمما أصر عميو و أغراه ببشارة مف رسوؿ هللا ىكذا القصة أنا أنقميا مف دوف تعميق، مف 

تاسع، قاؿ لو دوف معرفة، قاؿ لو و هللا تزوجت ىذه المرأة و بعد أشير خمسة مف الزواج كانت حامل بشيرىا ال
بإمكاني أف أطمقيا، بإمكاني أف أفضحيا، بإمكاني أسحقيا، بإمكاني، بإمكاني، تكمـ لو عف كل االختيارات، لكف 
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أردت أف أتقرب إلى هللا بسترىا فأحضر ليا قابمة بالميل و ولدىا، و حمل الطفل تحت العباءة و دخل إلى جامع 
الغبلـ وراء الباب و صمى، فمما انتيت الصبلة بكى الطفل حيو بعد أف نوػ اإلماـ دخل في الصبلة وضع 

الصغير و تحمق المصموف حولو و جاء ىو كإنساف عادؼ قاؿ ما المشكمة ؟ قاؿ تعاؿ انظر طفل، قاؿ أنا أكفمو 
أعطوني إياه فحممو و أعاده إلى أمو و سترىا، أحيانًا ما كل قضية تحل بالعدؿ يوجد قضايا تحل باإلحساف، 

ؼ المواقف لؾ أف تقيـ العدؿ و أف تسحق اآلخر و يوجد مواقف أرقى أؼ الميـ صل عمى سيدنا دمحم عندؾ آال
عندما جاء ممؾ الجباؿ و قاؿ لمنبي الكريـ لو شئت ألطبقت عمييـ الجبميف و أىانوه و كذبوه و ىو نبي كريـ، و 

كنو قاؿ الميـ اىد قومي إنيـ ال يعمموف، سخروا منو و ضربوه، لو قاؿ لو افعل ال شيء عميو بدؤوا باإلساءة، و ل
 ما تخمى عنيـ و اعتذر عنيـ و تمنى أف يخرج هللا مف أصبلبيـ مف يوحده.

فأنت عندما ترػ الطرؼ اآلخر تتمنى أف تسحقو أنت إذًا بعيد عف اإليماف، إذا كاف لؾ عدو لدود يا رب ابعث 
يوجد حاالت كثيرة جدًا اإلنساف اىتدػ إلى هللا، فا عز لو مصيبة يبرؾ بيا، ال يا رب اىده، ادع لو باليدػ، و 

 وجل قمب أخبلقو قمبًا آخر، صار عنده رحمة، صار عطف، صار عدؿ، و ىكذا.

فأرجو هللا عز وجل أف يسيـ ىذا الدرس في تمكيف العبلقات مع زوجاتنا، و في البحث عف األخطاء و معالجة 
 زوجية الصحية عبلقة مسعدة و مثمرة و ليا آثار إيجابية في الحياة.ىذه األخطاء، و االعتقاد أف العبلقة ال

 والحمد  رب العالميف 
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 .… عوداً  عوداً  كالحصير القموب عمى الفتف تعرض( :  027 - 000) الدرس

 02-01-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصداؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ  الباطل باطبلً 
 الصالحيف.

أييا اإلخوة الكراـ: مع حديث شريف أخرجو اإلماـ البخارؼ ومسمـ في كتاب إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب 
ـَ َيُقوُؿ: والترىيب مف صحيح البخارؼ ومسمـ: عف ُحَذْيَفُة َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ    َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْمٍب ُأْشِرَبَيا ُنِكَت ِفيِو ُنْكَتٌة َسْوَداُء  ْمٍب َأْنَكَرَىا ُنِكَت )) ُتْعَرُض اْلِفَتُف َعَمى اْلُقُموِب َكاْلَحِصيِر ُعوًدا ُعوًدا َفَأيُّ ََ َوَأيُّ ََ
َماَواُت َواْْلَْرُض ِفيِو ُنْكَتٌة َبْيَضاُء َحتهى َتِصيَر َعَمى ََ  َفا َفاَل َتُضرُُّه ِفْتَنٌة َما َداَمْت السه ِِْل الصه ْمَبْيِف َعَمى َأْبَيَض ِم

ًيا ََّل َيْعِرُؼ َمْعُروًفا َوََّل ُيْنِكُر ُمْنَكًرا ِإَّله َما ُأْشِرَب مِ  ا َكاْلُكوِز ُمَجخِّ  ْف َىَواُه ((َواآْلَخُر َأْسَوُد ُمْرَبادًّ

 ] متفق عميو [

أييا اإلخوة الكراـ: وجدت ىذا الحديث ينطبق أشد االنطباؽ عمى آخر الزماف، يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: أقبمت 
ما أف تفتف  الفتف كقطع الميل المظمـ. فتف ال تعد وال تحصى، والفتنة شيء يدعوؾ إلى معصية فإما أف تنتصر وا 

ل كانت في النساء، واتقوا فتنة النساء، فالمرأة فتنة معنى بيذه المعصية، والفتف في الشيوات وأوؿ فتنة بني إسرائي
فتنة يمكف أف تدفعؾ إلى معصية هللا، والماؿ فتنة يمكف أف يقودؾ حب الماؿ إلى أف تأكمو حرامًا، والولد فتنة 
 يمكف مف أجل أف تتباىى بو أف تدفعو إلى طريق النار، والبنت فتنة يمكف أف تعطييا مرادىا مف دوف محاسبة
فتكوف طريقًا لؾ إلى النار، والمكانة فتنة حفاظًا عمى المكانة قد يسمؾ إلنساف طريق النار، الفتف ال تعد وال 
تحصى كل الشيوات التي أودعيا هللا في اإلنساف ىي فتف، لكف معنى فتنة بأعمق تفسير امتحاف تنجح أو 

 قاؿ تعالى: ترسب، تنجح إذا انتصرت عمى نفسؾ وترسب إذا أغوتؾ ىذه الفتنة 
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ّـِ َوَفَتنهاَؾ ُفُتونًا﴾ ْيَناَؾ ِمَف اْلَغ  ﴿ َوَََتْمَت َنْفسًا َفَنجه

 [40] سورة طو: 

انتصر سيدنا موسى عمى نفسو، فإذًا كل الناس ممتحنوف، كل الناس يفتنوف، كل الناس يبتموف فإما أف ينجحوا 
ما أف تغمبيـ  ما أف يسقطوا، إما أف ينتصروا عمى أنفسيـ وا  شيواتيـ فيسقطوا مف عيف هللا، لذلؾ قاؿ عميو وا 

الصبلة والسبلـ: أقبمت الفتف كقطع الميل المظمـ يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا 
 يبيع دينو بعرض مف الدنيا قميل. 

ف طالعت ونحف في زمف الفتف وسبلمة الرجل في الفتنة أف يمـز بيتو إف مشيت في الطريق فأنت ف ي فتنة، وا 
ف شاىدت محطة قد تقع في  ف فتحت موقعًا معموماتيًا فقد تقع في فتنة، وا  مجمة مف دوف تدقيق فأنت في فتنة، وا 
فتنة، إف كل شيء حوؿ اإلنساف اليـو فيو فتنة، فيو ما يصرفو عف طاعة هللا، فيو ما يرغبو بمعصية هللا، فيو ما 

الدنيا، فيو مف يضع أمامو العقبات، نحف في زمف الفتف والبطل ىو الذؼ ينجو يدفعو إلى اليبلؾ، فيو ما يزيف لو 
مف الفتف ىو الذؼ يتوفاه هللا عمى إيماف لذلؾ ورد أنو: وعزتي وجبللي ال أقبض عبدؼ المؤمف وأنا أحب أف 

أو ولده حتى أبمغ أرحمو إال ابتميتو بكل سيئة كاف عمميا سقمًا في جسده أو إقتارًا في رزقو أو مصيبة في مالو 
 منو مثل الزر فإذا بقي عميو شيء شددت عميو سكرات الموت حتى يمقاني كيـو ولدتو أمو.

نحف في زمف الفتنة وسبلمة الرجل في الفتنة أف يمـز بيتو، ىو الحصف الوحيد أف يمـز بيتو ومسجده، وقد قاؿ 
 بعض المفسريف:

ـْ رَ  ـْ ِمرَفقًا )﴿ َفْأُووا ِإَلى اْلَكْيِف َيْنُشْر َلُك ـْ ِمْف َأْمِرُك ـْ ِمْف َرْحَمِتِو َوُيَييِّْئ َلُك  (﴾06بُُّك

 [16] سورة الكيف: 

ولعل بيتؾ الذؼ تعبد هللا فيو ولعل مسجدؾ الذؼ تتمقى منو العمـ ومف إخوانؾ المودة ىو ما يحصف اإلنساف مف 
 الفتنة.
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ـَ َيُقوُؿ:  عف ُحَذْيَفُة َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ   َعَمْيِو َوَسمَّ

 )) ُتْعَرُض اْلِفَتُف َعَمى اْلُقُموِب َكاْلَحِصيِر ُعوًدا ُعوًدا.... (( 

ىناؾ فتف في كسب الماؿ، ىناؾ فتف في إنفاقو، ىناؾ فتف في البيع والشراء، ىناؾ فتف في غش المسمميف، وهللا 
في وسط البيت وأنت في البيت ىناؾ فتف، ىناؾ فتف  باب الغش ال يعد وال يحصى، أنواع الغش كثيرة ىناؾ فتف

، ىناؾ فتف في غرفة الجموس، ىناؾ فتف في غرفة االستقباؿ، ىناؾ فتف في الطريق، ىناؾ فتف  في غرفة النـو
 في مطالعة الكتب، ىناؾ فتف في الشاشة، ىناؾ فتف في المذياع، ىناؾ فتف في كل أحواؿ اإلنساف، قاؿ تعالى: 

ْف ُكنه   (﴾30ا َلُمْبَتِميَف )﴿ َواِ 

 [30] سورة المؤمنوف: 

شاءت حكمة هللا أف يكوف اإلنساف مبتمى في الدنيا والفتنة ىي االمتحاف وأنت ممتحف دائمًا ممتحف فيما أعطاؾ 
 وممتحف فيما زوػ عنؾ والبطولة أف تنجح في ىذه الفتف، المرأة فتنة فإذا استعذت با هللا عز وجل يقوؿ: 

ْيَطاِف َكاَف َضِعيفًا )﴿ ِإفه كَ   (﴾76ْيَد الشه

 [76] سورة النساء: 

 (﴾28﴿ ِإفه َكْيَدُكفه َعِظيـٌ )

 [28] سورة يوسف: 

كيد الشيطاف ضعيف وكيد المرأة عظيـ، ألف لؾ حاجة عند المرأة، ألنؾ مفتقر إلى الطرؼ اآلخر، ىذا االفتقار 
عف أسباب الفتنة تنجو منيا، أما إذا دخمت في أسبابيا في  قد يحممؾ عمى معصية هللا، فمذلؾ أنت حينما تبتعد

 األعـ األغمب تقع فييا.

يعني تيار كتب عميو مف بعيد ممنوع االقتراب لمسافة عشرة أمتار مف التيار عالي التوتر ىذا التيار عالي التوتر 
تكوف آمنًا مف ىذه الفتنة ينبغي يمكف إذا وصل اإلنساف إلى عشرة أمتار قبمو أف يجذبو وأف يحرقو فإذا أردت أف 

 أف تدع بينؾ وبينو ىامش أماف، وىذا معنى قولو تعالى:
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 ﴿ ِتْمَؾ ُحُدوُد َّللاهِ َفاَل َتْقَرُبوَىا﴾

 [187] سورة البقرة: 

أما إذا سولت لؾ نفسؾ أف تقتحـ حـر ىذا الخط الكيربائي عالي التوتر ففي األعـ األغمب سيأخذؾ، ما خبل 
ال كاف الشيطاف ثالثيما. الخموة بالمرأة تجاوزت الخط األحمر، الخموة بالمرأة تجاوزت حـر ىذه الفتنة، رجل بامرأة إ

صحبة األراذؿ تجاوزت الخط األحمر، أف تمؤل عينيؾ مف الحراـ تجاوزت الخط األحمر، ىناؾ طرؽ ال تعد وال 
 ليذه الفتنة. تحصى كميا تجاوزات في الخط األحمر ومف تجاوز الخط األحمر ىو معرض

 لذلؾ اآلية تأتي أحيانًا، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوََّل َتْقَرُبوا الزَِّنا﴾

 [32] سورة اإلسراء: 

ليس في القرآف نيي عف الزنا بل فيو نيي عف أف نقترب مف الزنا، يحميؾ هللا عز وجل ما دمت بعيدًا عف الخط 
 األحمر الذؼ قبل المعصية، فمذلؾ في آخر الزماف 

 اْلِفَتُف َعَمى اْلُقُموِب َكاْلَحِصيِر ُعوًدا ُعوًدا...((  )) ُتْعَرُض 

 فالحصير أحيانًا أعواد كثيرة جدًا قد تزد عف ألف عود وتشبيو دقيق جدًا.

 )) ُتْعَرُض اْلِفَتُف َعَمى اْلُقُموِب َكاْلَحِصيِر ُعوًدا ُعوًدا... ((

ف مع انتظار ىدية مع انتظار ميزة، مع انتظار منفعة، فتنة في الماؿ فتنة في القرض بفائدة، فتنة إقراض اإلنسا
ىذه فتنة، االختبلط فتنة، تحب طبعًا يغطى ىذا الكبلـ أف جمع األسرة جمع شتاتيا، في شابات ىف أجنبيات 
بالنسبة إليؾ وفي حفل وفي لقاء أسرؼ وفي طرؼ تمقى وفي تعميقات وفي غمز ولمز االختبلط فتنة، الصحوف 

بأغانييا فتنة أحيانًا، المجبلت بما فييا مف صور فتنة يعني لو ذىبنا نعدد الفتف قد ال ننتيي لكف فتنة، اإلذاعة 
النبي عميو الصبلة والسبلـ في أصح األحاديث فيما أخرجو البخارؼ ومسمـ يبيف عميو الصبلة والسبلـ أف كل 

 الفتف تعرض عمى القموب واحدة 
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ْمٍب ُأْشِرَبَيا... (()) ُتْعَرُض اْلِفَتُف َعَمى اْلُقُمو   ِب َكاْلَحِصيِر ُعوًدا ُعوًدا َفَأيُّ ََ

 تعمق بيا، ماؿ إلييا، أحبيا، استمطفيا، ركف إلييا، تعمق بيا، 

ْمٍب ُأْشِرَبَيا ُنِكَت ِفيِو ُنْكَتٌة َسْوَداُء... ((  ))َفَأيُّ ََ

فتنة اإلنساف لـ ينجح بيا إذًا نكتت صار فيو نقطة سوداء في القمب، ىو القمب مجموع نقاط تسود بعضيا ىذه ال
 فيو نكتة سوداء.

بالمناسبة لو أف اإلنساف ترؾ صبلة الجمعة ثبلث مرات متتاليات نكتت في قمبو نكتة سوداء فإذا تابع ترؾ 
الجمعة ثـ يكوف الراف ثـ تبل النبي عميو الصبلة والسبلـ قولو تعالى كبل بل راف عمى قموبيـ ما كانوا يكسبوف. 

قمب أشربيا يعني إذا أشرب فتنة واحدة كل فتنة تحتل في القمب مكاف ىذا المكاف إما أف يكوف أبيضًا بتركيا فأؼ 
ما أف يكوف أسودًا بفعميا.  وا 

المرأة ليا مكاف في القمب مكاف المرأة في القمب نقطة بيضاء منيرة تزوج فقط أخذ مف الشيوة ما سمح لو منيا، 
 بقية هللا خير لكـ.

ْمٍب ُأْشِرَبَيا ُنِكَت ِفيِو ُنْكَتٌة َسْوَداُء... (())... فَ   َأيُّ ََ

ببعض الببلد المتقدمة مخالفات لمسير ما في لكف أؼ مخالفة تحسب لو مف إجازة القيادة، نقطة البطاقة كميا اثنتا 
اقة بالنقاط عشرة نقطة ارتكب مخالفة ثبتت نقطة سوداء والمخالفة الثانية نقطة إلى أف تمؤل ساحة ىذه البط

السوداء تسحب منو اإلجازة ويمنع أف يقود مركبة لمدة ستة أشير ثـ لمدة سنة ثـ يمنع أف يقود السيارة كميًا في 
 ىذه الببلد.

القمب فيو نقاط كل فتنة أشربيا القمب نكتت فيو نكتة سوداء، لكف في كبلـ لطيف ببعض الببلد إذا ارتكب مخالفة 
صحيفتو فأؼ إنساف أراد أف يستخدمو أف يعينو موظفًا يطالبو بصفحتو االجتماعية  سير جاءت ىذه المخالفة عمى

كل أخطاءه المدنية في ىذه الصفحة لكف في مجموعة مخالفات إذا مضى عاماف ولـ تتكرر تمحى آليًا، يعني إذا 
كواف يمحوىا عنو إنساف أخطأ ولـ ينجح في امتحاف بعض الفتف وتاب منيا توبة نصوحة أنا أعتقد أف خالق األ

 بعد حيف.
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ْمٍب ُأْشِرَبَيا ُنِكَت ِفيِو ُنْكَتٌة َسْوَداُء  ْمٍب َأْنَكَرَىا ُنِكَت )) ُتْعَرُض اْلِفَتُف َعَمى اْلُقُموِب َكاْلَحِصيِر ُعوًدا ُعوًدا َفَأيُّ ََ َوَأيُّ ََ
 ِفيِو ُنْكَتٌة َبْيَضاُء... ((

ة أو سوداء مظممة، فالفتنة التي تنتصر نفسؾ عمييا نكتة بيضاء ىذا القمب مجموعة نقاط إما أنيا بيضاء منير 
متألقة منبع ضوئي والفتنة التي غمبت عمييا مكانيا في القمب نقطة سوداء مظممة، بعد الممارسات والحركة 
وع بالحياة واالنطبلؽ إلى العمل والعودة إلى البيت أوؿ يـو وثاني يـو والخميس والجمعة وأوؿ أسبوع وثاني أسب

 وشير تمو الشير تتراكـ النقاط البيضاء أو تتراكـ النقاط السوداء فإذا تراكمت النقاط البيضاء. قاؿ: 

َفا... (( ِِْل الصه ْمَبْيِف َعَمى َأْبَيَض ِم  ))... َحتهى َتِصيَر َعَمى ََ

نرػ اسوداده فيتعاظـ  ىذا القمب أبيض منور بنور هللا يكبر وال نرػ كبره فيتضاءؿ أمامو كل كبير ويسود وقد ال
 عميو كل حقير.

َماَواُت َواْْلَ  َفا َفاَل َتُضرُُّه ِفْتَنٌة َما َداَمْت السه ِِْل الصه ْمَبْيِف َعَمى َأْبَيَض ِم  ْرُض... (())... َحتهى َتِصيَر َعَمى ََ

اإلنساف طبيعتو حركية  سبحاف هللا االنتصار عمى النفس يقود إلى انتصار واالنيزاـ أماـ النفس يقود إلى انيزاـ،
ديناميكية وليست سكونية فأوؿ خطوة إيجابية تقوده إلى خطوة إيجابية، ىذا المعنى أشار النبي عميو الصبلة 
والسبلـ إليو حينما سألو أحد أصحابو قاؿ يا رسوؿ هللا ماذا ينجي العبد مف النار ؟ قاؿ إيماف با، جاء السؤاؿ 

أف يعطي مما رزقو هللا، قاؿ: فإف كاف ال يممؾ، قاؿ فميأمر بالمعروؼ ولينيى عف الثاني مع اإليماف عمل ؟ قاؿ 
 المنكر قاؿ فإف كاف ال يحسف، قاؿ فميعف األخرؽ، قاؿ فإف كاف ال يستطيع ؟.

يعني ليس معقوؿ وال ميزة لو اإلنساف كاف السؤاؿ صار محرج، قاؿ: فميكف أذاه عف الناس، فجاء السؤاؿ األشد 
اؿ أو إف فعل ىذا دخل الجنة ؟ فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ ما مف عبد مسمـ يصيب خصمة مف ىذه إحراجًا، ق

 الخصاؿ إال أخذت بيده حتى تدخمو الجنة.

اإلنساف طبيعتو حركي يعني إذا كف أذاه عف الناس ىذا الكف عمل طيب، نقمو إلى أف يعيف الناس في حاجاتيـ 
مل الطيب نقمو إلى أف يأمرىـ بالمعروؼ وينياىـ عف المنكر، اآلف ما فإذا أعاف الناس في حاجاتيـ ىذا الع

تكمف شيئًا فإذا أمرىـ بالمعروؼ ونياىـ عف المنكر ىذا العمل ينقمو إلى أف يعطي مما أعطاه هللا، لذلؾ خطوة 
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 تعالى نحو المعصية تقود إلى معصية أشد وخطوة نحو الطاعة تقود إلى طاعة أشد، لذلؾ ابف القيـ رحمو هللا
قاؿ مف جاءتو خاطرة. يعني أضعف شيء ممكف أف يرد إليؾ خاطرة قاؿ: فإف أىمميا انقمبت إلى فكرة، الفكرة 
أوضح فإف أىمميا انقمبت إلى رغبة، صار فكرة انتيت إلى رغبة، فإف أىمميا أصبحت شيوة، الشيوة أقوػ فإف 

 بحت عادة.أىمميا أصبحت إرادة فإف أىمميا أصبحت فعبًل فإف تابعو أص

 ىو أصعب شيء أف يدع اإلنساف عاداتو، لذلؾ حينما قاؿ تعالى: 

ـه َيُتوُبوَف ِمْف ََِريٍب﴾ وَء ِبَجَياَلٍة ُِ  ﴿ ِإنهَما التهْوَبُة َعَمى َّللاهِ ِلمهِذيَف َيْعَمُموَف السُّ

 [17] سورة النساء: 

ميل حتى تنقمب ىذه المعصية إلى عادة، ىذا معنى ذلؾ أنو ينبغي أف تقمع عف المعصية فور وقوعيا وال أف ت
 المعنى جاء في القرآف الكريـ قاؿ تعالى:

ـْ﴾ ـُ اْْلََمُد َفَقَسْت َُُموُبُي  ﴿ َفَطاَؿ َعَمْيِي

 [16] سورة الحديد: 

 طاؿ عمييـ األمد في المعاصي فقست قموبيـ. 

ِِْل الصه  ْمَبْيِف َعَمى َأْبَيَض ِم َماَواُت َواْْلَْرُض...(( ))... َحتهى َتِصيَر َعَمى ََ  َفا َفاَل َتُضرُُّه ِفْتَنٌة َما َداَمْت السه

يعني اإلنساف حينما ينتصر يقوده انتصاره عمى نفسو إلى انتصار آخر وال شيء كالنجاح ألنو يقود النجاح إلى 
خامس في كل مكاف في  نجاح آخر، أحيانًا إنساف يفتح محل ينجح نجاحًا كبيرًا فرع ثاني فرع ثالث فرع رابع فرع

 العالـ النجاح يقود إلى النجاح واالنتصار عمى الذات يقود إلى انتصار أشد واإلنساف حركي وليس سكوني.

َماَواُت َواأْلَ   ْرُض، يزداد إيمانًا يزداد تألقًا يزداد قوة عمى نفسو يزداد ثباتًا عمى الحق َفبَل َتُضرُُّه ِفْتَنٌة َما َداَمْت السَّ

ا... (())... أَ  َماَواُت َواْْلَْرُض َواآْلَخُر َأْسَوُد ُمْرَبادًّ َفا َفاَل َتُضرُُّه ِفْتَنٌة َما َداَمْت السه ِِْل الصه  ْبَيَض ِم
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يعني لونو كموف الغبرة في ألواف قذرة، في ألواف ىي الحقيقة ليست ألواف لكف تراكـ التراب مع الطيف مع الزيت 
ذرًا، لوف منفر، لوف مخرش، قضية األلواف قضية ميمة جدًا في ألواف توحي بالراحة مع الدخاف ترػ البناء لونو ق

في ألواف توحي باالتساع البيت الصغير قد يطمى بموف سماوؼ ىذا يوحي باالتساع والبيت البارد يطمى بموف حار 
ثر، يجب أف يمبس الموف السكرؼ يوحي بالدؼء واإلنساف الذؼ طولو محدود يجب أف ال يمبس مربعات يقصر أك

مقمـ تقميمة ناعمة فقضية األلواف قضية ليا تأثير كبير جدًا، القمب األبيض كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: َأْبَيَض 
 ِمْثِل 

ا...(( َماَواُت َواْْلَْرُض َواآْلَخُر َأْسَوُد ُمْرَبادًّ َفا َفاَل َتُضرُُّه ِفْتَنٌة َما َداَمْت السه  ))الصه

 غبرة قاؿ تعالى: لونو بموف ال

ـْ َما َكاُنوا َيْكِسُبوَف )  (﴾04﴿ َكاله َبْل َراَف َعَمى َُُموِبِي

 [14] سورة المطففيف: 

وسبحاف هللا ىذا شيء ال يتخذ مقياسًا لكف ترػ في وجو صافي في وجو مشرؽ في وجو متألق في وجو عميو 
 وتسود وجوه. غبرة في وجو أسود وبالنياية في نياية النياية يـو تبيض وجوه

لي صديق يعمل قاضيًا لمتحقيق في قصر العدؿ مرة زرتو وجدت أمامو إنسانًا وهللا لو وجو والعياذ با أسود كما 
قاؿ النبي مرباد كاف قاتل يحقق معو، فتح الباب ودخل صديق القاضي ومكمفو بخدمة وأنجز لو إياىا وجو متألق 

 ثريا. يـو تبيض وجوه وتسود وجوه.ىكذا وازنت بيف الوجييف أيف الثرػ مف ال

 لذلؾ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

ـْ َعَمى اْلَبْيَضاِء َلْيُمَيا َكَنَياِرَىا ََّل َيِزيُغ َعْنَيا َبْعِدي ِإَّله َىاِلٌؾ ((   ))َتَرْكُتُك

 ] الترمذؼ، أبو داود، أحمد، ابف ماجو[
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 ًا بالبعد عف هللا عز وجل.البياض لوف ثياب أىل الجنة والموف األسود يوحي أحيان

ًيا... (( ا َكاْلُكوِز ُمَجخِّ  ))... َواآْلَخُر َأْسَوُد ُمْرَبادًّ

الكوز إناء إذا أممت اإلناء الماء يندلق منو فيصبح فارغًا، فمما القمب الذؼ ىو منظر الرب، الذؼ ىو ميبط 
نور خرج منو صار قمب كالكوز مجخيًا، ما تجميات هللا، الذؼ ىو مكاف أنوار هللا إذا ماؿ إلى الدنيا، تصور ال

 صفات ىذا القمب؟ قاؿ:

 ))...ََّل َيْعِرُؼ َمْعُروًفا َوََّل ُيْنِكُر ُمْنَكًرا...((

أييا اإلخوة: مف أروع ما في كممة معروؼ أف الفطر السميمة تعرفو ومف أروع ما تعنيو كممة المنكر أف الفطر 
عمى سجيتو مف دوف تعميـ، ما داـ قمبؾ ينكر المنكر عمى سجيتو فيذه السميمة تنكره ما داـ قمبؾ ينكر المنكر 

نعمة كبرػ، وما داـ قمبؾ يعرؼ المعروؼ عمى سجيتو فيذا عمل عظيـ، يعني قمبؾ سميـ يعني قمبؾ لـ يشوه 
 يعني فطرتؾ سميمة لـ تطمس مادمت تعرؼ المعروؼ معروفًا وتنكر المنكر إنكارًا، لكف كما حدثنا النبي عميو
الصبلة والسبلـ قاؿ: كيف بكـ إذا لـ تأمروا بالمعروؼ ولـ تنيوا عف المنكر، المعروؼ موجود ومعروؼ أنو 
معروؼ لكف في تقصير لـ تأمروا بالمعروؼ ولـ تنيوا عف المنكر، قالوا أو كائف ذلؾ يا رسوؿ هللا ؟ قاؿ وأشد 

نكر، المنكر موجود لكنكـ أمرتـ بالمنكر بدافع مف منو سيكوف، قالوا وما أشد منو ؟ قاؿ كيف بكـ إذا أمرتـ بالم
شيواتكـ ونييتـ عف المعروؼ ألف المعروؼ يقيد حركاتكـ، قالوا أو كائف ذلؾ يا رسوؿ هللا ؟ قاؿ وأشد منو 
سيكوف، قالوا وما أشد منو ؟ قاؿ كيف بكـ إذا أصبح المعروؼ منكرًا والمنكر معروفًا. أخطر حالة ىذه الحالة أف 

لقيـ أنت حينما تحسف تتيـ بعقمؾ، حينما تمتنع عف قبض ورقة يا نصيب ألف ىذا الدخل حراـ تتيـ تتبدؿ ا
بعقمؾ، حينما تمتنع عف سفر إلى ببلد يضيع فييا دينؾ تتيـ بعقمؾ، حينما تمتنع عف أخذ ماؿ تحل بو كل 

 .مشكبلتؾ لكف فيو شبية فتقوؿ معاذ هللا إني أخاؼ هللا رب العالميف تتيـ بعقمؾ

مف ىنا أخطر حالة يعيشيا المسمموف اليـو أف المنكر معروؼ والمعروؼ منكر ومف أدؽ أدعية النبي عميو 
الصبلة والسبلـ الميـ أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو وأرنا الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، ىذا القمب ميبط تجميات 

ؤل القمب نورًا، مف عبلمات المعصية أنيا تذىب النور مف الوجو هللا كاف ىذا القمب ممتمئًا بنور هللا ألف الطاعة تم
 والقمب فيذا القمب كالكوز مجخيًا لما ماؿ إلى الدنيا خرج منو نور هللا عز وجل، اآلف ما صفات ىذا القمب ؟
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 ))... ََّل َيْعِرُؼ َمْعُروًفا َوََّل ُيْنِكُر ُمْنَكًرا...(( 

جمست بأبيى زينتيا أماـ صديق زوجيا يقوؿ لؾ عادؼ، ممكف أف تفعل  يقوؿ لؾ عادؼ بالمغة الدارجة الفتاة
 المرأة كل شيء عادؼ، ممكف أف تمتقي بأؼ إنساف عادؼ، ممكف أف تأكل كل شيء عادؼ، يعني إنساف متمسح 

 ))... ََّل َيْعِرُؼ َمْعُروًفا َوََّل ُيْنِكُر ُمْنَكًرا...(( 

ًٍ عمى صدره عبلمة المنافق أف ذنبو كالذبابة أماـ أنفو، اآلف عبلمة المؤمف أف الذنب عند المؤمف ك ـٍ الجبل جاث
 اآلف الذنب كمما صغر في عيف اإلنساف كبر عند هللا قاؿ تعالى: 

نًا َوُىَو ِعْنَد َّللاهِ َعِظيـٌ )  (﴾05﴿ َوَتْحَسُبوَنُو َىيِّ

 [15] سورة النور: 

تؾ لمذنب وبيف حجـ الذنب عند هللا عبلقة عكسية يعظـ وكمما كبر عند اإلنساف صغر عند هللا، العبلقة بيف رؤي
الذنب عندؾ يصغر عند هللا، يصغر عندؾ يكبر عند هللا ليذا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ ال صغيرة مع اإلصرار 

 وال كبيرة مع االستغفار.

ًيا ََّل َيْعِرُؼ َمْعُروًفا  ا َكاْلُكوِز ُمَجخِّ  َوََّل ُيْنِكُر ُمْنَكًرا ِإَّله َما ُأْشِرَب ِمْف َىَواُه (()).. َواآْلَخُر َأْسَوُد ُمْرَبادًّ

 قاؿ تعالى: 

 ﴿ َأَرَأْيَت َمِف اتهَخَذ ِإَلَيُو َىَواُه﴾

 [43] سورة الفرقاف: 

في سفر بعيد التقيت مع أخ طيب لو ابف قاؿ لي ىذا االبف أىمكني يا بابا حراـ واؼ حراـ، يا بابا ىذا عيب واؼ 
مجخيًا، انتيى، الحقيقة عبلمة إيمانؾ عبلقتؾ بالذنب مف ىنا قاؿ عميو الصبلة والسبلـ لو لـ  عيب، ىذا كالكوز

تذنبوا لذىب هللا بكـ، ىل معنى ىذا الحديث أف نسارع إلى الذنب ؟ مستحيل وألف مستحيل، لو لـ تذنبوا لذىب 
كـ، فبلف لعمو مات يأتي الطبيب يضع يده هللا بكـ وأتى بقـو يذنبوف، يعني لو لـ تذنبوا، يعني لو لـ تحسوا بذنوب

عمى النبض يقوؿ ما في نبض أبدًا معناىا مات في عبلمة ثانية يأتي بمرآة يضعيا أماـ أنفو ما في بخار ماء 
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أبدًا معنى ىذا أنو ميت في عبلمة ثالثة يأتي بمصباح شديد ويضعو عمى بؤبؤ العيف ما تقمصت يقوؿ ليـ عظـ 
 هللا أجركـ، ىذا ميت.

والحقيقة اإلنساف إذا ما أنكر منكرًا وال أمر بالمعروؼ ما تأثر بمنكر فعل الذنب ولـ يتأثر انتيى عند هللا عز 
وجل، ىذا معنى لو لـ تذنبوا لذىب هللا بكـ وأتى بقـو يذنبوف معنى يذنبوف إذا أذنبوا يبكوف يستغفروف يصححوف 

 أخطاءىـ، نعيد الحديث مرة أخيرة.

ـَ َيُقوُؿ: عف ُحَذْيَفُة سَ   ِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْمٍب ُأْشِرَبَيا ُنِكَت ِفيِو ُنْكَتٌة َسْوَداُء  ْمٍب َأْنَكَرَىا ُنِكَت )) ُتْعَرُض اْلِفَتُف َعَمى اْلُقُموِب َكاْلَحِصيِر ُعوًدا ُعوًدا َفَأيُّ ََ َوَأيُّ ََ
َماَواُت َواْْلَْرُض ِفيِو ُنْكَتٌة َبْيَضاُء َحته  َفا َفاَل َتُضرُُّه ِفْتَنٌة َما َداَمْت السه ِِْل الصه ْمَبْيِف َعَمى َأْبَيَض ِم ى َتِصيَر َعَمى ََ

ًيا ََّل َيْعِرُؼ َمْعُروًفا َوََّل ُيْنِكُر ُمْنَكًرا ِإَّله َما ُأْشِرَب مِ  ا َكاْلُكوِز ُمَجخِّ  ((ْف َىَواهُ َواآْلَخُر َأْسَوُد ُمْرَبادًّ

 ] متفق عميو [

والحظت مبلحظة أف اإلنساف إذا أقاـ إقامة دائمًة مع المتفمتيف مع العصاة مع المذنبيف كمما مضى أسبوع يقبل 
معصية ليـ وييضميا وفي النياية يفعميا وفي النياية يدافع عنيا وفي النياية يأمر بيا، يقبميا يستحسنيا يعذرىـ 

 ذا اتيـ ثـ يأمر بيا لذلؾ قاؿ تعالى: بيذا يفعميا معيـ يدافع عف نفسو إ

 ﴿ َوََّل َتْرَكُنوا ِإَلى الهِذيَف َظَمُموا﴾

 [113] سورة ىود: 

لذلؾ مف أقاـ مع المشركيف برأت منو ذمة هللا. ألنيـ ينقمونؾ إلى سموؾ ليس إسبلميًا وال تألفو أنت، أييا اإلخوة: 
طباؽ وما لـ يبادروا إلى بيوتيـ أو مساجدىـ وما لـ يمزموا ىذا الحديث لعمو ينطبق عمى المسمميف اليـو أشد االن

دروس العمـ وما لـ تشحف نفوسيـ شحنة روحية عالية لف يستطيعوا مقاومة الفتف التي في ىذا الزماف، أقبمت 
نيا الفتف كقطع الميل المظمـ يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع دينو بعرض مف الد

 قميل. 

 والحمد  رب العالميف 
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ت دمحم بنت فاطمة أف لو - الجمي َ فوؽ  القانوف ( :  027 - 000) الدرس  لقطعت سَر
 يدىا

 09-01-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -الحديث الشريف شرح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصداؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا الحمد  رب العالميف، و الصبل
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ 
 الصالحيف.

أييا اإلخوة الكراـ: الزلنا في شرح بعض األحاديث الشريفة مف كتاب إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف 
صحيح البخارؼ ومسمـ، وقبل أف نبدأ بشرح الحديث الذؼ ىو محور ىذا الدرس البد مف مقدمة أحيانًا نستورد 

يـ الغربية، فيناؾ في الغرب يقولوف القانوف فوؽ الجميع والحقيقة أف أحد أسباب قوة ىؤالء القـو أف بعض الق
القانوف فوؽ الجميع، وأف الناس جميعًا متساووف أماـ القانوف وأف ىذا يعطي اإلنساف شعورًا بالمساواة يدفعو إلى 

الغربي القوؼ وأنا أعني ما أقوؿ إنما ىي إسبلمية تحقيق أىدافو التي رسميا، وال ينكر أف كل إيجابيات العالـ 
ألنيـ يعبدوف الماؿ مف دوف هللا، كسب الماؿ يحتاج إلى طاقة بشرية عالية جدًا، فبينما تجد في ببلد نائمة 
اإلنساف يعمل مف سبعة عشر دقيقة إلى سبعة وعشريف دقيقة في اليـو تجد الناس ىناؾ يعمموف مف ست ساعات 

ات بالتماـ والكماؿ، لذلؾ تجد شركة قواـ عماليا أربعوف ألفًا أرباحيا تساوؼ الدخل القومي بأكممو إلى ثماني ساع
 لشعب يعد سبعيف مميونًا.

اإلنساف متى يعمل ؟ حينما تعطيو رغيف خبزه وكرامتو يقدـ لؾ كل شيء، أعطي اإلنساف رغيف خبزه وكرامتو 
لديف العظيـ كمما سمعنا قاعدة اجتماعية أخبلقية نؤخذ بيا وخذ منو كل شيء، لكف نحف لضعف معرفتنا بيذا ا

ونعجب بيا ونترنـ بيا، مع أنو في ديننا أقوػ منيا، اليـو قضية القانوف فوؽ الجميع وردت في حديث صحيح في 
ذا اجتمع البخارؼ ومسمـ فصحة الحديث تأتي في  كتاب الترغيب والترىيب رواه اإلماـ البخارؼ ومسمـ معًا وا 

ـْ َشْأُف اْلَمْرأَِة اْلَمْخُزوِميَِّة الَِّتي َسَرَقْت فَ الق ُي ـُ ِفيَيا َرُسوَؿ مة: َعْف َعاِئَشَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنَيا َأفَّ ُقَرْيًشا أََىمَّ َقاُلوا َوَمْف ُيَكمِّ
ـَ َفَقاُلوا َوَمْف َيْجَتِرُغ َعَمْيِو ِإالَّ ُأسَ  ـَ َفَكمََّمُو َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ اَمُة ْبُف َزْيٍد ِحبُّ َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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 : ـَ  ُأَساَمُة َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ََاَؿ ِإنهَما َأْىَمَؾ اله  ـه  َطَب ُِ ًَ ـَ فْخ ََا ـه  ِريُف )) َأَتْشَف َُ ِفي َحدٍّ ِمْف ُحُدوِد َّللاهِ ُِ ـْ الشه ـْ َكاُنوا ِإَذا َسَرَؽ ِفيِي ـْ َأنهُي ََْبَمُك ِذيَف 
ـُ َّللاهِ َلْو َأفه َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمهدٍ  ََاُموا َعَمْيِو اْلَحده َواْي ِعيُف َأ ـْ الضه َذا َسَرَؽ ِفيِي  َسَرََْت َلَقَطْعُت َيَدَىا(( َتَرُكوُه َواِ 

 ] متفق عميو [

وبنو مخزـو قـو ليـ مكانة كبيرة في المجتمع القرشي امرأة منيـ سرقت فقريش أىميا شأف امرأة مف بني مخزـو 
ـْ َشْأُف اْلَمْرأَِة اْلَمْخُزوِميَِّة الَِّتي َسرَ  ُي ـُ ِفيَيا المخزومية، َعْف َعاِئَشَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنَيا َأفَّ ُقَرْيًشا أََىمَّ َقْت َفَقاُلوا َوَمْف ُيَكمِّ

ـَ َفَقاُلوا َوَمْف َيْجَتِرُغ َعَمْيِو ِإالَّ ُأَساَمُة ْبُف َزْيٍد ِحبُّ َرُسوِؿ َّللاَِّ َرُسوَؿ َّللاَِّ  .  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ ـَ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
: كاف يحبو حبًا جمًا. َفَكمََّمُو ُأَساَمُة َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوسَ  ـَ  مَّ

ـْ َأنه  ََْبَمُك ََاَؿ ِإنهَما َأْىَمَؾ الهِذيَف  ـه  ـَ َفاْخَتَطَب ُِ ََا ـه  ِريُف )) َأَتْشَف َُ ِفي َحدٍّ ِمْف ُحُدوِد َّللاهِ ُِ ـْ الشه ـْ َكاُنوا ِإَذا َسَرَؽ ِفيِي ُي
ََاُموا َعَمْيِو اْلَحده َوايْ  ِعيُف َأ ـْ الضه َذا َسَرَؽ ِفيِي  ـُ َّللاهِ َلْو َأفه َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمهٍد َسَرََْت َلَقَطْعُت َيَدَىا((َتَرُكوُه َواِ 

 ىل مف كبلـ أبمغ مف ىذا الكبلـ ؟ لو أف فاطمة ابنتو، وكل أب يعمـ كـ ىي البنت غالية عميو 

 )).. َلْو َأفه َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمهٍد َسَرََْت َلَقَطْعُت َيَدَىا((

ذا قاؿ ىذا الكبل ـ رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ فيذا ليس كبلمًا كما يقاؿ اآلف لبلستيبلؾ المحمي ىو حق، وا 
بالمناسبة أؼ شيء يقولو عميو الصبلة والسبلـ ال يمكف أف يكوف مف ثقافتو وال مف معطيات بيئتو وال مف اجتياده 

تشريعات اإلسبلـ أخذت مف ىذه الحياة بل ىو وحي يوحى، الحقيقة الحياة التي عاشيا النبي حياة بسيطة لو أف 
لـ تستطع أف تغطي العصور البالغة التعقيد، لكف ألف كبلـ النبي عميو الصبلة والسبلـ إف ىو إال وحي يوحى 

 فيذا مبدأ، اآلف دققوا: 

)) .. ـْ ََْبَمُك  ))... ِإنهَما َأْىَمَؾ الهِذيَف 

مى األقوياء تعد ىذه التفرقة سببًا ليبلؾ األمة، ولقد أكد النبي معنى ذلؾ أنو إذا أقيـ الحد عمى الضعفاء ولـ يقـ ع
عميو الصبلة والسبلـ أف ىبلؾ العرب مف عبلمات قياـ الساعة ليس ىبلؾ استئصاؿ لكف ىبلؾ ضعف كما 
تروف، ىذا المميار والثبلثمئة مميوف ليس أمرىـ بيدىـ وليس القرار بيدىـ وال يممكوف تحريؾ ساكف في األرض وال 
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أحد يصغي إلييـ غضبيـ ورضاىـ سواء عند أعدائيـ ىذا ىو اليبلؾ لكف ليس ىبلؾ استئصاؿ إنما ىو ىبلؾ 
ـَ َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ  :  ضعف ألنو: َعْف َثْوَباَف َمْوَلى َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ ـَ  َعَمْيِو َوَسمَّ

ََاَؿ َُْمَنا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ )) ُيوِشُؾ َأْف  ـُ ِمْف ُكلِّ ُأُفٍق َكَما َتَداَعى اْْلََكَمُة َعَمى ََْصَعِتَيا  ـْ اْْلَُم َِمهٍة ِبَنا َتَداَعى َعَمْيُك  َأِمْف 
ْيِل َيْنَتِزُع اْلمَ  ـْ َيْوَمِئٍذ َكِِيٌر َوَلِكْف َتُكوُنوَف ُغَِاًء َكُغَِاِء السه ََاَؿ َأْنُت ـْ َيْوَمِئٍذ  ـْ َوَيْجَعُل ِفي َُُموِبُك ُك َياَبَة ِمْف َُُموِب َعُدوِّ

ََاَؿ ُحبُّ اْلَحَياِة َوَكَراِىَيُة اْلَمْوِت (( ََاَؿ َُْمَنا َوَما اْلَوْىُف   اْلَوْىَف 

 ]أحمد، أبو داود [

 يعني أنو خسر نحف نعمـ أييا اإلخوة الكراـ: أف اإلنساف قد ال ينتصر في معركة لكف عدـ انتصاره في معركة ال
الحرب، الحرب مجموعة معارؾ لكف حينما ييوف أمر هللا عمينا نيوف عمى هللا، قمت مرة وأنا أعني ما أقوؿ ولكل 
كممة معنى دقيق ال تستطيع قوة عمى وجو األرض ميما طغت وبغت أف تفسد عمى هللا ىدايتو لخمقو ولكف هللا 

 اذا ؟ مف أجل أف يمتحنيـ قاؿ تعالى: يسمح مف أقوياء أف ييددوا المؤمنيف مف أجل م

ـْ ِإيَمانًا َوََاُلوا َحْسُبَنا ـْ َفَزاَدُى ـْ َفاْخَشْوُى ََْد َجَمُعوا َلُك ـُ النهاُس ِإفه النهاَس  ََاَؿ َلُي ـَ اْلَوِكيُل ) ﴿ الهِذيَف  ُ َوِنْع ( 073َّللاه
ـْ َيْمَسسْ  ـْ ُسوٌء َواتهَبُعوا ِرْضَواَف َّللاهِ﴾َفاْنَقَمُبوا ِبِنْعَمٍة ِمَف َّللاهِ َوَفْضٍل َل  ُي

 [174-173] سورة آؿ عمراف: 

أييا اإلخوة الكراـ: بقي شيء ىذا الديف ديف هللا وال يمكف لقوة ميما طغت وبغت أف تمغيو ولو سمعتـ ما سمعتـ 
حبلؿ الفرقاف الحق مكانو ومف إلغاء التعميـ الشرعي ىذا كبلـ س مح لمطرؼ اآلخر أف مف إلغاء القرآف الكريـ وا 

يقولو لكف لف يستطيع أف يفعمو ألف ىذا الديف ديف هللا، إذًا ينبغي أف ال نقمق عمى ىذا الديف ألنو ديف هللا إذًا 
ينبغي أف نقمق عمى أنفسنا فيما إذا سمح هللا لنا أو لـ يسمح أف نكوف جنودًا لو، لكف اآلف دققوا إذا ىاف أمر هللا 

ا ممخص الممخص لو سألتني أف أضغط ما يجرؼ في العالـ اإلسبلمي كمو مف مآسي ومف عمينا ىنا عمى هللا ىذ
 قتل ومف تدمير ومف إذالؿ لما زدت عف ىذه المقولة ىاف أمر هللا عمى المسمميف فيانوا عمى هللا.
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ؾ استئصاؿ إذًا حينما نقيـ الحد عمى الضعيف وال نقيمو عمى القوؼ يعد ىذا سببًا ليبلؾ األمة ال أعني ىبل
كإىبلؾ عاد وثمود ولكف أقوؿ ىبلؾ ضعف وىذا الذؼ نحف فيو ىو مف ىذا السبب، بالتعبير المعاصر الغربي 

 القانوف فوؽ الجميع، أما بالتعبير اإلسبلمي 

ِريُف َتَرُكوُه َوا ِ  ـْ الشه ـْ َكاُنوا ِإَذا َسَرَؽ ِفيِي ـْ َأنهُي ََْبَمُك ََاُموا َعَمْيِو ))... ِإنهَما َأْىَمَؾ الهِذيَف  ِعيُف َأ ـْ الضه َذا َسَرَؽ ِفيِي
ـُ َّللاهِ َلْو َأفه َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمهٍد َسَرََْت َلَقَطْعُت َيَدَىا((  اْلَحده َواْي

أييا اإلخوة الكراـ: أنا مضطر أف أبيف بعض الحقائق المرة ولو أنيا مرة إنقاذًا لمحقيقة، أؼ إنساف حينما يتوىـ 
ؽ البشر يعني تاجر ىو ينبغي أف يأكل ما يشتيي أما الذيف حولو ينبغي أال يأكموا، حينما تميز نفسؾ نفسو فو 

عمى إخوانؾ فأنت ال تعرؼ هللا ولست إنسانًا بالمعنى الصحيح، إنساف عنصرؼ، إليكـ الدليل سيد الخمق وحبيب 
األمة قائد الجيش في معركة بدر كانت الحق سيد ولد آدـ سيد األنبياء والمرسميف نبي ىذه األمة زعيـ ىذه 

الرواحل قميمة ثبلثمئة راحمة وكاف األصحاب يقتربوف مف ألف فالنبي قاؿ كل ثبلثة عمى راحمة وأنا وعمي وأبو 
لبابة عمى راحمة، قائد الجيش زعيـ األمة نبي ىذه األمة رسوؿ ىذه األمة سيد المرسميف يقوؿ: وأنا وعمي وأبو 

ذه النبوة، لما دخل سيدنا عمر عمى النبي عميو الصبلة والسبلـ وقد اضطجع عمى حصير لبابة عمى راحمة. ى
فأثر في خده الشريف بكى عمر قاؿ يا عمر ما يبكيؾ ؟ قاؿ رسوؿ هللا يناـ عمى الحصير و كسرػ ممؾ الفرس 

يا عمر إنما ىي نبوة  يناـ عمى الحرير ؟ في ثبلث روايات إلجابة النبي عميو الصبلة والسبلـ أوؿ رواية قاؿ لو
وليست ممكًا، أنا لست ممكًا، الرواية الثانية: أما ترضى أف تكوف الدنيا ليـ واآلخرة لنا ؟ الرواية الثالثة: أفي شؾ 

 أنت يا عمر ؟.

أييا اإلخوة الكراـ: كبلـ دقيق جدًا يمكف أف يمارس كل يـو ضمف مجتمعنا المحدود سمعت عف إنساف تاجر 
ىذا الصانع غير متعمـ تاقت نفسو لمعمـ وىذا الذؼ يأخذه مف سيده يغطي بو نفقة أمو وأخواتو عنده صانع يتيـ 

رجا صاحب المحل أف يغادر المحل قبل ساعة واحدة ليتابع تحصيمو العممي في مدرسة ليمية، رفض يقوؿ ىذا 
عندنا دائمًا، ابف ىذا التاجر دفع التاجر لصديق لو: ىذا يتيـ لو تعمـ بالتعبير العامي يفقس، دعو أميًا حتى يعمل 

لو دروسًا خاصة صدقوا مميوف ليرة، يريد ابنو طبيبًا أما ىذا الذؼ اليتيـ الذؼ عنده ينبغي أال يتعمـ ىذا واسمحوا 
لي بيذا التعبير القاسي لو وضع عبادتو في حاوية لما أخطأ، في حاوية ىذه العنصرية أف تتمنى أف تعيش 

تتمتع في الحياة وحدؾ، قد تجد ىذه النفسية بإنساف عادؼ دعؾ مف الكبار إلنساف  وحدؾ أف تأكل وحدؾ أف
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 عادؼ، لذلؾ عميو الصبلة والسبلـ قاؿ وأنا وعمي وأبو لبابة عمى راحمة.

أمر ركب النبي عميو الصبلة والسبلـ اآلف جاء دوره في المشي سوؼ يمشي توسبل صاحباه أف يبقى راكبًا بماذا 
ؿ جممة لو أرددىا مئات المرات ال أشبع منيا قاؿ: ما أنتما بأقوػ مني عمى السير وال أنا بأغنى قاؿ ؟ وهللا قا

لى أطراؼ باريس  منكـ عمى األجر، أنا أريد أجر المشي، ىذا اإلسبلـ بيذه القيـ وصمنا إلى أطراؼ الصيف وا 
 اآلخروف ليـ هللا، قاؿ تعالى:  وحينما نمت عندنا مشاعر االستعبلء مشاعر يجب أف آكل كل شيء أنا فقط أما

ُ َأْطَعَمُو﴾ ـُ َمْف َلْو َيَشاُء َّللاه  ﴿ َأُنْطِع

 [47] سورة يس: 

ىذه مقولة الكفار، كاف مع أصحابو في سفر وأرادوا أف يعالجوا شاًة فقاؿ أحدىـ عمي ذبحيا، بمكاف واحد الذؼ لـ 
لفقير في أوؿ عمرة ذىبت إلى ىناؾ عرفت ماذا يذىب إلى ببلد الحجاز ال يعرؼ معنى ىذه األحاديث، العبد ا

يعني الحر ؟ ماذا يعني الخمسة وخمسيف الحرارة ؟ الطرقات كأف التجوؿ منع بيا الحركة في الطريق بيذا الحر 
ال تحتمل، نحف قرأنا في السيرة مف مكة إلى المدينة لميجرة انطمق إلى المعركة الفبلنية، الواحد يتصور أنو 

إلى حمص عشريف ثمانية عشر خمسة عشر أما خمسة وخمسيف ال تشتيي شيئًا ىناؾ إال  انطمق مف دمشق
المكيف فقط، الذؼ سافر إلى ببلد الحجاز والحر مرتفع ال يشتيي شيئًا فأوؿ صحابي قاؿ عمي ذبح الشاة وقاؿ 

اؿ وعمي جمع الثاني عمي سمخيا وقاؿ الثالث عمي طبخيا فاختار النبي عميو الصبلة والسبلـ أصعب عمل ق
الحطب، تحت الشمس قالوا نكفيؾ ذلؾ يا رسوؿ هللا قاؿ أعمـ أنكـ تكفونني ولكف هللا يكره أف يرػ عبده متميزًا 

 عمى أقرانو.

ىذا اإلسبلـ بيذا اإلسبلـ وصمنا إلى أطراؼ الدنيا، يدخل أعرابي يقوؿ أيكـ دمحم ؟ دمحم سيدنا دمحم، ليس لو مكاف 
اصة أبدًا، أياـ ترػ عمى رجاؿ الديف ثياب ليست معقولة وال بشكل بيذه النفسية خاص أبدًا ما لو ثياب خ

المتواضعة معقوؿ األسرة أف يطعموا أطيب الطعاـ وأف يأكل الصحابة أردأه ؟ معقوؿ أف يخمع النبي عميو الصبلة 
لذؼ ال إلو إال ىو الذؼ والسبلـ قميصو ليمبسو ألسير وكممة أسير تعني ماذا يعني األسير في أبو غريب، وهللا ا

مورس مع األسرػ كيف وضعوا في مياجع نساء ورجاؿ عراة وكيف أمروا أف يفعموا وهللا ال يميق ىذا المقاـ 
بتفاصيل ما جرػ في ىذا السجف وكاف أصحاب النبي يطعموف األسرػ أطيب الطعاـ ويأكموف أردأه ىذا ىو 

لو فيـ الصحابة الكراـ اإلسبلـ كما نفيمو اآلف وهللا ما خرج مف اإلسبلـ وأعيد وأكرر وهللا الذؼ ال إلو إال ىو 
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مكة ولما وصل إلى المدينة أما أف يصل إلى أطراؼ الدنيا بالعدؿ، ىذا الحديث أييا اإلخوة الكراـ لو لـ يطبق 
 لكاف سبب ىبلؾ األمة.

ـْ َشْأفُ  ُي ِ  َعْف َعاِئَشَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنَيا َأفَّ ُقَرْيًشا أََىمَّ ـُ ِفيَيا َرُسوَؿ َّللاَّ اْلَمْرأَِة اْلَمْخُزوِميَِّة الَِّتي َسَرَقْت َفَقاُلوا َوَمْف ُيَكمِّ
ـَ َفَقاُلوا َوَمْف َيْجَتِرُغ َعَمْيِو ِإالَّ ُأَساَمُة ْبُف َزْيٍد ِحبُّ َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّ  ـَ فَ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ َكمََّمُو ُأَساَمُة ى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 : ـَ  َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُيـْ  ـْ َأنه ََْبَمُك ََاَؿ ِإنهَما َأْىَمَؾ الهِذيَف  ـه  َطَب ُِ ًَ ـَ فْخ ََا ـه  ِريُف )) َأَتْشَف َُ ِفي َحدٍّ ِمْف ُحُدوِد َّللاهِ ُِ ـْ الشه  َكاُنوا ِإَذا َسَرَؽ ِفيِي
ـُ َّللاهِ َلْو َأفه َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمهٍد َسَرََْت  َتَرُكوهُ  ََاُموا َعَمْيِو اْلَحده َواْي ِعيُف َأ ـْ الضه َذا َسَرَؽ ِفيِي  َلَقَطْعُت َيَدَىا((َواِ 

كاف في رجل توفي رحمو هللا كاف يعمل في منصب حساس في وزارة التربية مدير امتحانات خدمتو كانت في 
ة طبعًا كل مف حولو يتمنوف نجاح ابنتو بعد التصحيح وفتح األوراؽ نقموا لو أف عبلمتيا في الشيادة اإلعدادي

المغة العربية تقل عف عبلمة النجاح وىذه المادة مادة مرسبة، والعادة إذا في إنساف مظمـو في االمتحاف في 
يمغى العبلمة حتى تفاصيل  طريقة أنيـ يأتوف بقطعة ورؽ مقوػ يغطى بيا أعمى الورقة واليوامش كميا يعني

العبلمات عمى اليوامش قطعة ورؽ مقوػ توضع والورقة ويعاد تصحيحيا فجيء بمجنة نزيية وقدمت ليا ىذه 
الورقة دوف أف تعمـ مف صاحبة ىذه الورقة فنالت زيادة عمى عبلمة النجاح عشر عبلمات وامتنع عف أف ينجح 

بيا إلى الطبلؽ، ىو يقوؿ لماذا ال يتاح لكل طالبة ظممت في ابنتو ونشب خبلؼ بينو وبيف زوجتو كاد يودؼ 
 ىذه المادة أف يعاد تصحيح ورقتيا وابنتي كتمؾ الطالبات في ىذا االمتحاف.

أقوؿ لكـ أييا اإلخوة الكراـ: اإلسبلـ ال ينتشر إال بالعدؿ ال ينتشر إال بالقيـ فإذا أردت أف يخرج الناس مف ديف 
ياؾ أف تطبق اإلسبلـ، هللا أفواجًا مارس شعائ ره فقط اعمل جوامع وصموات وزخارؼ ومؤتمرات وكتب ومؤلفات وا 

إف أردت ليذا اإلسبلـ أف ينتشر في اآلفاؽ طبق فعل أصحاب رسوؿ هللا، عدؿ، تواضع، رحمة، خدمة، أف يرػ 
تمر الصدقة ألكمتيا  النبي عميو الصبلة والسبلـ تمرة عمى السرير يقوؿ يا عائشة وهللا لو أف أخشى أف تكوف مف

نبي كريـ يحاسب نفسو عمى تمرة ؟ تمرة فقط وىو بيده كل ىذا المجتمع، لما مثموا بعمو الحمزة قيل لو مثل بيـ 
 قاؿ وهللا ال أمثل بيـ فيمثل هللا بي ولو كنت نبيًا.

األقوياء يقربوف كل مف أعمف أييا اإلخوة الكراـ: عظمة ىذا الديف أف هللا ال يقرب المؤمف إال إذا كاف مستقيمًا أما 
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والئيـ لو، أما هللا هلالج لج ممؾ المموؾ ال يقرب عبدًا ساىـ بإيذاء إنساف يحجبؾ فورًا صل ما شئت ماداـ في إيذاء أنت 
محجوب عف هللا عز وجل، والذؼ ذاؽ طعـ القرب مف هللا ال يقمقو إال الحجاب عف هللا عز وجل، الذؼ ذاؽ طعـ 

أف أعظـ عقاب عمى اإلطبلؽ أف يكوف محجوبًا عف هللا، أييا اإلخوة الكراـ: ال يوجد حل  القرب مف هللا يرػ 
أمامنا إال أف نعيد ىذه القيـ، كمكـ يعمـ أف العصور تعتورىا اتجاىات متباينة يعني مثبًل في عصر المبادغ ىذا 

أتي يعمف إسبلمو ثـ يطوؼ عصر النبي عميو الصبلة والسبلـ وعصر الصحابة الكراـ وعصر التابعيف، ممؾ ي
حوؿ الكعبة ويدوس بدوؼ طرؼ ردائو يمتفت نحوه وىو ممؾ يضرب ىذا البدوؼ ضربة ىشمت أنفو، بدوؼ ليس 
لو إال أمير المؤمنيف توجو إليو وشكا جبمة إليو، معقوؿ سيدنا عمر يضحي بممؾ وال يضحي بمبدأ قاؿ لو أرضي 

دمائو أو ييشمف اآلف أنفؾ وتناؿ ما فعمتو كفؾ، قاؿ كيف ذاؾ يا الفتى البد مف إرضائو مازاؿ ظفرؾ عالقًا ب
أمير ىو سوقة وأنا عرش وتاج كيف ترضى أف يخر النجـ أرضا، قاؿ لو نزوات الجاىمية ورياح العنجيية قد 
دؾ دفناىا أقمنا فوقيا صرحًا جديدا وتساوػ الناس أحرارًا لدينا وعبيدا قاؿ كاف وىمًا ما جرػ في خمدؼ أنني عن
أقوػ وأعز أنا مرتد إذا أكرىتني، قاؿ عنق المرتد بالسيف تحز عالـ نبنيو كل صدع فيو يداوػ وأعز الناس بالعبد 

 بالصعموؾ تساوػ.

ىذا عصر مبادغ يأتي وقت عصر أشخاص الشخص ىو كل شيء نزواتو تشريع تصبح وفي عصر، عصر 
 واحد يعمل في الميكانيؾ قاؿ لي أتمنى أف تدىسني.  أشياء ترػ اإلنساف يقوؿ لؾ ) ب أـ ( يسيخ، وهللا قاؿ لي

ىذا ديجتاؿ ىذا معو كاميرا، ىذا عصر أشياء الناس يعبدوف  777) ب أـ ( شرؼ، الماركات، الطائرات، 
، 220، في 190األشياء مف دوف هللا، بل اإلنساف اآلف مكانتو تأتي مف مقتنياتو سيارتو نوعيا رقـ كـ في 

شيء كبير جدًا ثمف سيارتو أربع وعشريف مميوف، اآلف اإلنساف  600، الذؼ يممؾ 600، 550، 300، 280
يستمد مكانتو مف األشياء مف بيتو مف مساحة بيتو مف مكانة بيتو مف شكمو مف ىندامو مف ثيابو بيل كاردياف 

ميوف إنساف ال يحكييا برنيف لذلؾ ىذا عصر أشياء اآلف، وفي عصر أشخاص والعياذ با ستاليف قتل خمسيف م
 في قانوف وال في شرع شخص، انظر إلى ىذه اإلشارة، قاؿ تعالى: 

ـْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّؾ ِبَعاٍد )  (﴾6﴿ َأَل

 [6] سورة الفجر: 
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، قاؿ تعالى:   عاد قـو

ْخَر ِباْلَواِد )  (﴾9﴿ َوَُِموَد الهِذيَف َجاُبوا الصه

 [9] سورة الفجر: 

اء أقواـ انتقمنا إلى أسماء أشخاص قاؿ ىذه إشارة قرآنية إلى أف ىذا الشخص كاف ىو والثالث فرعوف، كنا بأسم
كل شيء في بمده، يتعاور عمى التاريخ البشرؼ عصر مبادغ وعصر أشخاص، يعني مرة ىوالكو يريد خمسيف 
يضيع  ألف رأس عمى شكل ىـر الرجاؿ ىربوا يأتوف بالنساء يقطعوف رؤوس النساء ويحمقوف شعر المرأة كي

األمر بيف رجل وامرأة وىذا برج الروس الذؼ عندنا كاف خمسيف ألف جمجمة عمى شكل برج، ىذا عصر 
أشخاص وفي عصر مبادغ وفي عصر أشياء، نحف اآلف عندنا أشياء، كل واحد يعبد ىذه الصناعات مف دوف 

جدًا أف ىذا اإلنساف الذؼ غزا الفضاء هللا، لكف سبحاف هللا ىذه الزلزاؿ عمل زلزااًل في النفوس يعني تقنية عالية 
مف سوء أدبو مع هللا طار ثانية ضوئية واحدة ثبلثمئة وستيف ألف كيمو متر عمى القمر ثانية ضوئية واحدة، في 
نجـ بعده عنا عشريف مميار سنة ضوئية لكف اإلنساف قميل األدب قاؿ غزونا الفضاء وغصنا في األعماؽ وجعموا 

ف طريق االتصاالت ثـ بيتًا ثـ غرفة ثـ سطح مكتب، اآلف األرض كميا سطح مكتب القارات الخمس قرية ع
ممكف تتصل بأؼ إنساف بثواف ىذا اإلنساف اخترع الكومبيوتر، في بعض الحواسيب تقرأ مميار حرؼ في ثانية 

ف كتاب واحدة في أقراص فييا ألف كتاب فقيي تسأؿ سؤاؿ بثمانية ثواف يكوف قرأ األلف كتاب حرؼ حرؼ، أل
واختراع اإلنترنت الذؼ أزاؿ الحدود والسدود بيف المجتمعات والحضارات ىذا اإلنساف، وىذا اإلنساف اخترع 
األقمار الصناعية والمحطات الفضائية واخترع القنبمة الذرية والقنبمة النووية والقنبمة الحرارية ىذه ضربت في 

في البمقاف واخترع قنبمة تمغي الطاقة تمغي الكيرباء، واخترع  العراؽ، واخترع القنبمة التي تمغي االتصاالت ضربت
قنبمة انشطارية وقنبمة عنقودية وقنبمة ذكية وقنبمة خارقة حارقة، بحرب الخميج األولى ضربوا عمى ممجأ فيو 
ثمانمئة إنساف قنبمة خارقة حارقة يعني تخرؽ إسمنت مسمح متر وال تنفجر تنفجر متى ؟ بعد أف تخرؽ وتقتل 
ثمانمئة واحد يجب أف تخرؽ أواًل ثـ أف تقتل ثانيًا، ىذا اإلنساف الذؼ اخترع كل ذلؾ ال يستطيع أف يتنبأ بوقوع 

 الزلزاؿ وال قبل ثانية بينما الحمير يتنبئوف قاؿ تعالى: 
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 ﴿ َوََّل ُيِحيُطوَف ِبَشْيٍء ِمْف ِعْمِمِو ِإَّله ِبَما َشاَء﴾

 [255] سورة البقرة: 

يا قبيمة جاىمة أقرب إلى التوحش نجت بأكمميا ألنيـ رأوا الحيوانات قد انتقمت فزعة فقمدوىا فنجوا، اآلف بإندونيس
ىذا الزلزاؿ عمل صدمة أنو ثبلثة آالؼ وستمئة إنساف ماتوا في الحادؼ عشر مف أيموؿ قامت الدنيا ولـ تقعد 

ر، مكافحة اإلرىاب، اآلف أزىقت أرواح أليس كذلؾ أحد النتائج حرب أفغانستاف أحد نتائج حرب العراؽ، الحصا
خمسة وعشريف ألف مف نخبة المجتمعات الغربية ليسوا أغنياء فقط صفوة األغنياء، استدرجوا إلى مكاف واحد 

 وأقاموا في منتجعات مف فئة العشر نجـو لكنيـ رأوا النجـو العشر ظيرًا، قاؿ تعالى: 

 (﴾002ُقَرى َوِىَي َظاِلَمٌة ِإفه َأْخَذُه َأِليـٌ َشِديٌد )﴿ َوَكَذِلَؾ َأْخُذ َربَِّؾ ِإَذا َأَخَذ الْ 

 [102] سورة ىود: 

لوحاف صخرياف تصادما فكانت قوة ىذا التصادـ ما يعادؿ مميوف قنبمة ذرية، مف نتائج ىذا التصادـ أف سومطرة 
ض اضطرب والنيار التي تزيد مساحتيا عف مساحة سوريا تزحزحت ثبلثيف كيمو متر نحو الجنوب ومحور األر 

قصر اآلف في جزء مف الثانية أو الميل، وفي جزر اختفت وجزر ظيرت وجزر انشطرت، وىذه الموجة العاتية 
التي نتجت عف ىذا الزلزاؿ مشت ألف وستمئة كيمو متر بسرعة ألف كيمو متر في الساعة، بعد أف وصمت إلى 

قاؿ ىذه األمواج أو المد البحرؼ قادر عمى أف يقتمع  السواحل هللا عز وجل جعل سرعتيا خفيفة سبعيف كيمو متر
صخرة وزنيا عشريف طنًا ويمقييا بمسافة بعيدة، اآلف في صور سفف عمى أسطحة المنازؿ، سفف ناقبلت نفط، 

 ناقبلت نفط عمبلقة كميا غرؽ، قاؿ تعالى: 

 (﴾002َأْخَذُه َأِليـٌ َشِديٌد ) ﴿ َوَكَذِلَؾ َأْخُذ َربَِّؾ ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي َظاِلَمٌة ِإفه 

 [102] سورة ىود: 
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نصافًا لمحقيقة ما كل مف مات بيذا الزلزاؿ مذنب قاؿ تعالى:   ولكف أييا اإلخوة إحقاقًا لمحق وا 

ـْ ِبَشْيٍء ِمَف اْلَخْوِؼ َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَف اْْلَْمَواِؿ َواْْلَْنُفِس َوالِهَمَراتِ  اِبِريَف ) ﴿ َوَلَنْبُمَونهُك ِر الصه ( الهِذيَف ِإَذا 055َوَبشِّ
نها ِإَلْيِو َراِجُعوَف ) ِ َواِ  ََاُلوا ِإنها َّللِه ـْ ُمِصيَبٌة  ـُ 056َأَصاَبْتُي ـْ َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَؾ ُى ـْ َصَمَواٌت ِمْف َربِِّي ( ُأوَلِئَؾ َعَمْيِي

 (﴾057اْلُمْيَتُدوَف )

 [157-155] سورة البقرة: 

لمؤمنوف انتيت آجاليـ وقد يكوف موتيـ شيادة عند هللا عز وجل بنفوس صحيحة ألف اإلنساف إذا مات ىؤالء ا
وىو مؤمف يحشر عمى نيتو وعممو، والذيف كانوا مذنبيف قصموا بيذا الزلزاؿ والذيف نجوا مف غير المؤمنيف كاف 

 تحذيرًا ليـ، قاؿ تعالى: 

ـْ َحتهى َيْأِتَي َوْعُد َّللاهِ﴾﴿ َوََّل َيَزاُؿ الهِذيَف َكَفُروا ُتِصي ََِريبًا ِمْف َداِرِى ََاِرَعٌة َأْو َتُحلُّ  ـْ ِبَما َصَنُعوا   ُبُي

 [31] سورة الرعد: 

فالتعميـ مف العمى أييا اإلخوة ليس لنا حق أبدًا أف نعمـ لكف كل إنساف يموت عمى نيتو وعمى عممو لكف ىذا 
رتكز عميو آسيا مع الموح الذؼ ترتكز عميو أستراليا تصادما فكاف ىذا مف فعل هللا عز وجل، يعني الموح الذؼ ت

الزلزاؿ الذؼ لـ يسبق لو مثيل مف ثبلثمئة عاـ ولـ يعثر بعد مضي أياـ عديدة عمى جثة حيواف واحد ألف الحيواف 
 غير مكمف وليس معنيًا بالفساد.

 والحمد  رب العالميف 
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 .. مؤمف عف نفس مف( :  027 - 002) الدرس

 16-01-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصداؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا 
لميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، ا

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

ف كتاب إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف أييا اإلخوة الكراـ: الزلنا في شرح بعض األحاديث الشريفة م
صحيح البخارؼ ومسمـ وموضوع الدرس اليـو الترغيب في ستر المسمـ والترىيب مف ىتكو وتتبع عورتو، قبل أف 

 نمضي في شرح ىذا الحديث الذؼ ىو أصل في ىذا الباب البد مف مقدمة.

الطعاـ والشراب وخمق فيو دوافع إلى الطرؼ اآلخر إلى هللا عز وجل حينما خمق اإلنساف وخمق فيو دوافع إلى 
الجنس وخمق فيو دوافع إلى تأكيد الذات حينما خمق فيو الدافع عمى الطعاـ والشراب جعل لو معايش يعني وسائل 
لكسب الماؿ كي يشترؼ بو الطعاـ والشراب فمثبًل كـ إنساف يعيش عمى موضوع الغذاء ؟ مبلييف مئات المبلييف 

مف ألف مميوف لوال أف اإلنساف يجوع لما كاف ليؤالء عمل، كـ إنساف يعيش عمى المرض ؟ األطباء  قريباً 
والمستشفيات واألدوية ومعامل األدوية والمستوصفات والمسكنات والمسيبلت أيضًا عدد كبير يعيشوا عمى 

يش بسبب البرد ؟ موضوع المرض جامعات كميات طب سيارات إسعاؼ معامل أدوية مستوصفات كـ إنساف يع
األغطية والتدفئة المركزية والميندسوف، كـ إنساف يعيش بسبب الحر ؟ المكيفات والمرطبات والمشروبات يعني 
العصائر، كـ إنساف يعيش عمى طوؿ الشعر ؟ عدد كبير جدًا، كـ إنساف يعيش عمى حمق الشباب ؟ يأخذ سيارة 

شتغمت، كـ إنساف يعيش عمى تبديد الجيل ؟ التعميـ والده يعمل بيا حادث عمل المصمح مجموعة كبيرة ا
والجامعات والتدريس والمدارس االبتدائي واإلعدادؼ والثانوؼ والكتب والمجبلت، كـ إنساف يعيش عمى ترفيو 

 اإلنساف ؟ المقاصف والمتنزىات.

اآلف ألف اإلنساف فا عز وجل ضغط ىذه المعاني كميا في كممة أنو جعل في األرض معايش، الفكرة واضحة ؟ 
مخموؽ لمجنة وألف ثمف الجنة ىو العمل الصالح لذلؾ هللا عز وجل جعل في الدنيا فرص لمعمل الصالح ال تعد 
وال تحصى، فمحكمة بالغة بالغة بالغة قد يكوف اإلنساف فقيرًا ىذا الفقير أو الفقراء في األرض أكبر باب مف 
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ف يساعدوىـ، يساعدوىـ في تأميف الطعاـ في تأميف الشراب في تأميف أبواب األعماؿ الصالحة المتاحة لؤلغنياء أ
المأوػ في التزويج في المعالجة الطبية، عز وجل حينما جعل فقيرًا وغنيًا، ضعيفًا وقويًا، فتح أبواب ال تعد وال 

 تحصى في العمل الصالح.

باب ىذا العمل الصالح، وىذه قضية ىذا المنطمق يعني هللا عز وجل حينما أمرنا أف نعمل صالحًا ىيأ لنا أس
االنسجاـ بيف األمر وبيف الواقع، لو أف هللا أمرؾ بعمل صالح ما في وال عمل أمامؾ، يعني حالة وقعت لفترة 
بسيطة جدًا أف كاف المسمـ في عيد عمر بف عبد العزيز يجوب األقطار ليبحث عف إنساف يقبل أف يأخذ زكاتو 

عمل صالح أمرت بو هللا عز وجل ىيأ لؾ فرصًا ال تعد وال تحصى منطمق ىذا  فبل يجد، مشكمة كبيرة أما كل
الحديث ىذا المعنى كما أف هللا عز وجل خمق فرصًا واسعًة جدًا لكسب الماؿ والدليل أف هللا سبحانو وتعالى 

 حينما قاؿ يصف األنبياء: 

ََْبَمَؾ ِمَف اْلُمْرَسِميَف ِإَّله ِإنهيُ  ـَ َوَيْمُشوَف ِفي اْْلَْسَواِؽ﴾﴿ َوَما َأْرَسْمَنا   ـْ َلَيْأُكُموَف الطهَعا

 [20] سورة الفرقاف: 

يعني كانوا مفتقريف في وجودىـ إلى تناوؿ الطعاـ، وكانوا مفتقريف في تأميف ثمف الطعاـ لممشي في األسواؽ، 
ألرض شيئًا كل ىذا الذؼ تصور إنساف ال يأكل وال يبرد وال يشعر بالحر وال يخاؼ وال يمرض ال تجد عمى وجو ا

تراه ىو تمبية لحاجات اإلنساف، فا عز وجل شاء لنا أف نعمل ليكوف العمل امتحانًا لنا ليبموكـ أيكـ أحسف 
، فأنت في العمل تكوف صادقًا أو غير صادؽ بالعمل تكوف ناصحًا أو غير ناصح، فالعمل أحد أكبر  ًً عمبًل

 الحديث. الكواشف لحقيقة اإلنساف ىذه مقدمة ليذا

 َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّـ: 

ـِ اْلِقَياَمِة. ُ َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب َيْو ْنَيا َنفهَس َّللاه  .. (()) مْف َنفهَس َعْف ُمْؤِمٍف ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب الدُّ

 ] مسمـ [

ا أردت أف تسعد فأسعد اآلخريف معظـ الناس ذاقوا الطعاـ والشراب وذاقوا الزواج وذاقوا أييا اإلخوة الكراـ: إذ
السفر وذاقوا متاع الحياة لكف لو أف اإلنساف ذاؽ طعـ القرب مف هللا لزىد فيما سواه، هللا عز وجل مف خبلؿ سنة 

س ميندسيف في العالـ صمـ جسر النبي عميو الصبلة والسبلـ يدعونا إلى أف نذوؽ شيئًا جديدًا. مرة أحد خم
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استنبوؿ األوؿ ىذا الجسر يمشي عميو في اليـو ثبلثمئة ألف سيارة وىو يصل بيف قارتيف بيف آسيا وأوربا وىذا 
جسر معمق عمى الحباؿ في يـو افتتاحو وقد قص شريط الحرير رئيس الجميورية مصمـ ىذا الجسر ميندس 

كنت في تركيا قاؿ ىذا الميندس الذؼ ال مثيل لو في العالـ إال أربعة أو  ياباني والحادثة غريبة جدًا سمعتيا يـو
خمسة بعد أف قص الشريط الحريرؼ ألقى بنفسو في البوسفور فنزؿ ميتًا، ما في مبرر إنساف المع جدًا دخمو 

كل شيء في  فمكي، شاب في مقتبل حياتو حقق نجاحًا كبيرًا ذىبوا إلى غرفتو في الفندؽ فرأوا رسالة يقوؿ: ذقت
الحياة فمـ أجد ليا طعمًا أردت أف أذوؽ طعـ الموت. ىذه مشكمة اإلنساف المعاصر، إنساف ببل ىدؼ كل شيء 

 يمل.

أييا اإلخوة الكراـ: سأدلي لكـ اآلف بفكرة أنا أعدىا خطيرة جدًا، أنت نفس أنت مصمـ عمى أف تختار ىدؼ ال 
اآلف غير محدود، الكوف حتى اآلف غير محدود مف أياـ  نيائي كل شيء سوػ هللا محدود مع أف الكوف حتى

أرسموا مركبة إلى أحد أقمار المشترؼ كـ بعده عنا ؟ مميار كيمو متر قطع في سبع سنوات المسافة، بسرعة 
حسبتيا قسمت المميار عمى سبع سنوات ثـ قسمتيا عمى ثبلثمئة وخمسة وستيف ثـ قسمتيا عمى أربع وعشريف 

 777ركبة ستة عشر ألف كيمو متر في الساعة، طبعًا أسرع طائرة تسعمئة كيمو متر اآلف في كاف سرعة ىذه الم
ألف و مئة، سرعة المركبة ستة عشر ألف كيمو متر في الساعة بقيت تمشي سبع سنوات حتى وصمت إلى أحد 

مع أنو يبدو لنا كواكب المجموعة الشمسية مف أكبرىا ىو المركبة ىبطت عمى أحد أقماره، ىذا الكوف العظيـ 
غير محدود نحف سبع سنوات بسرعة ستة عشر ألف كيمو متر في الساعة وصمنا إلى كوكب تابع إلى المجموعة 
الشمسية ولو رأيت المجرة، مجرة درب التبابنة لوجدت المجموعة الشمسية بأكمميا نقطة عمى ىذه المجرة وأحدث 

ثيف مميار مجرة ومجرتنا درب التبابنة أحد المجرات رقـ سمعتو قبل أياـ مف موسوعة عممية في مئة وثبل
المتواضعة وشكل ىذه المجرة كالمغزؿ والمجموعة الشمسية بأكمميا نقطة عمى ىذا المغزؿ أكبر نجـ وليس أبعد 
نجـ يبعد عف األرض مميار كيمو متر قطعتيا مركبة سرعتيا ستة عشر ألف كيمو متر في الساعة في سبع 

بدو لنا غير محدود ألنو في مجرة بعدىا عنا عشروف مميار سنة ضوئية لكف نظريًا سنوات، ىذا الكوف ي
البلمحدود ىو هللا ال نيائي وما سواه محدود، فا عز وجل اإللو العظيـ ورد في بعض األحاديث إف هللا خمق آدـ 

الفكرة الدقيقة ىذه النفس عمى صورتو، يعني ىذا اإلنساف لكرامتو عند هللا جعل نفسو ال محدودة، اآلف اسمعوا 
البلمحدودة إذا اختارت ىدفًا محدودًا تشقى بو، حتى أكوف واقعي تشقى بو بعد بموغو. يكوف طالب يحمـ بزوجة 
يرسـ ليا صورة مف عنده، يحمـ ببيت النمط األمريكي بدوف جدراف، وبدوف سقف ال أعرؼ النمط، يحمـ بمركبة 
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ركبة والزوجة وكمو محدود يمل، أنت انظر إلى خطيب يخبر خطيبتو ست مف نوع معيف لما يصل إلى البيت والم
ساعات عمى الياتف بعد بسنة تجر منو الكبلـ جر ال يتكمـ وال كممة ال يوجد شيء يحكى إطبلقًا، ما في شيء 

 سوػ هللا يمكف أف يمدؾ بسعادة مستمرة.

مرة، تدخل إلى بيت أربع مئة متر ثمنو اثني تدخل إلى بيت أربعمئة متر ثمنو اثني وثبلثيف مميوف بسعادة مست
وثبلثيف مميوف أنت تدىش بو لكف صاحب البيت مالل منو، أؼ شيء بيت تجارة مكتب كل شيء بعد ممارستو 
تمل منو، اآلف لما اإلنساف يختار ىدفًا محدودًا إلى أف يبمغو يحس ببعض السعادة فإذا بمغو بدأ شقاءه، اآلف 

عو مبلييف مممينة ىوايتو األولى القمار، كيف تفسر إنساف يسافر إلى مونتكارلو ليخسر كيف تفسر أف إنسانًا م
مئتي وخمسيف مميوف دوالر ويرجع مثبًل، كيف تفسرىا ؟ ىذه ممل، كيف تفسر إنسانًا يعرض عف الشيء الذؼ 

افات جنسية العقل ال خمقو هللا لو المرأة ويميل إلى شيء آخر جنسي شذوذ أو إلى بييمة أو إلى ميتة، في انحر 
يصدقيا ما تفسيرىا ؟ الممل ألف اإلنساف اختار ىدفًا محدودًا مل منو إال المؤمف لماذا ىو أسعد الناس إلى ساعة 
الوفاة ؟ ألنو اختار ىدفًا ال محدودًا، ترػ المؤمف ما عنده وقت، مر أحد كبار العمماء في دمشق أماـ مقيى قاؿ 

 شترػ مف ىؤالء الشتريناه منيـ.يا سبحاف هللا لو أف الوقت ي

أنا أتحدػ أؼ مؤمف صادؽ ال يوجد لديو وقت، في طموحات تحتاج إلى عشر أضعاؼ حياتو في عمماء كبار 
تركوا مؤلفات مئة مؤلف، مئتي مؤلف، مئتي وثبلثيف مؤلفًا، متى ألفت ىذه الكتب ؟ كممة دقيقة جدًا أنت حينما 

ا تختار ىدفًا ال محدودًا وليس إال هللا ىدؼ ال نيائي، فاليدؼ المحدود تختار ىدفًا محدودًا تشقى بو وحينم
تستوعبو ترػ اإلنساف بعد النجاح بعممو حقق ثروة كبيرة يصبح عنده وضع جدًا مزعج يقرؼ وُيقرؼ دائمًا مالل 

ع بيا وانطمق دائمًا ينتقد وال يحتمل أما المؤمف الذؼ عزؼ عف الدنيا ما عزؼ عف أساسياتيا لكف عزؼ عف المت
 إلى هللا عز وجل ىو أسعد الناس.

أييا اإلخوة: هللا عز وجل كما جعل معايش، يعني سبل كسب الرزؽ ال تعد وال تحصى مثبًل مركبة تمشي في 
الصحراء احترؽ محركيا ما ىو الحل ؟ تحمل عشريف طنًا مف دمشق إلى بغداد بالبادية ما ىو الحل ؟ في 

ذىبوف إلى ىذه المركبة والمحرؾ ينزؿ ويخرط ويركب وتتابع المركبة مسيرىا إذًا نحف حاالت نادرة جدًا أشخاص ي
بحاجة إلى إنساف يغير المحرؾ ويجدده بمكاف السيارة ىذه معايش أيضًا، في ميف نادرة جدًا وراقية جدًا ودخميا 

ل بعدد أنفاس الخبلئق كبير جدًا فا عز وجل كما جعل معايش سبل كسب الرزؽ جعل طرائق إلى هللا عز وج
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وأنت في بيتؾ في عندؾ مميوف عمل صالح أنت في الطريق في أعماؿ صالحة أنت في عممؾ في عمل صالح 
 وأنت بنزىتؾ في عمل صالح وأنت بالمستشفى في عمل صالح فمذلؾ الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخبلئق. 

 الصبلة والسبلـ:ىذا الحديث حديث اليـو يبيف بعض الطرائق يقوؿ عميو 

ـِ اْلِقَياَمِة. ُ َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب َيْو ْنَيا َنفهَس َّللاه  ..(()) مْف َنفهَس َعْف ُمْؤِمٍف ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب الدُّ

وهللا الحياة تكاد تمتمئ بالكرب، حياتنا معقدة جدًا، كل إنساف فوقو مئات السيوؼ مسمطة عميو بكل مكاف في 
بًل حاالت السير اإلنساف يركب مركبتو ويمشي صح وعمى اليميف وسرعة معتدلة واحد نائـ دخل بو، العالـ، مث

ففي مخاطر الطرقات، مخاطر الطائرات، ببلد مف ثبلثمئة سنة أجمل ببلد العالـ أجمل سواحل في العالـ دخل 
كمو يدمر في ساعات ال مف السياحة الجنسية فمكي، فنادؽ منتجعات عشر نجـو مف يخطر في بالو أف ىذا 

منشآت وال جسور حتى في جزيرة أخميت مف أىميا وفييا أجيزة بالغة التطوير معقدة جدًا كمركز معمومات دمرت 
مع األجيزة مع مف فييا مف خبراء مع قطع األسطوؿ التي حوليا، ناقبلت نفط قطارات السفف جمعت في اليابسة 

ة كرب، كرب خفيفة وكرب ثقيمة، وفردية وجماعية وجائحات وفي بعض السفف عمى أسطحة المنازؿ، في بالحيا
زالزؿ وفي براكيف ومجاعات واضطرابات وفي حروب أىمية، يعني سبحاف هللا بعدد ما يوجد معاصي يوجد كرب 

 بالمناسبة في فكرة ميمة جدًا، إياؾ ثـ إياؾ ثـ إياؾ أف تتوىـ أف األصل أف تقع المآسي والمصائب.

أسس مدرسة ىدفو األوؿ أف ينشئ جيبًل واعيًا مؤمنًا مثقفًا مسؤواًل أخبلقيًا لكف لو كاف بيذه  تصور إنساناً  
المدرسة طالب فاسد يعاقب أحيانًا يضرب، لو أف طالبًا كسواًل قاؿ ما يمي: قاؿ ىذه المدرسة أسست مف أجل 

األصل الخير، الدليل  ضرب الطبلب. نقوؿ لو ال مستحيل الضرب شيء طارغ والعقاب شيء طارغ معالجة
النبوؼ يقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: والشر ليس إليؾ. ال يوجد شر مطمق في الكوف، الشر المطمق يتناقض 
ما أف تؤمف بالشر المطمق، يعني إنساف يوضع عمى  مع وجود هللا، إما أف تؤمف با موجودًا وواحدًا وكامبًل وا 

الدـ ينيمر ببل سبب، تقوؿ ىذا طب، ال ليس طب أما إذا في التياب زائدة طاولة ويؤتى بالمشرط ويفتح بطنو و 
يفتح بطنو لئبل يموت فشر مطمق ال يوجد في الكوف، يوجد شر نسبي، يوجد شر موظف لمخير مف ىنا قاؿ عميو 
ادؼ الصبلة والسبلـ: والشر ليس إليؾ. يعني مثبًل ممكف أف تبلحع مركبة كاف سائقيا مخمورًا ونزؿ في الو 

فأصبحت بشكل غير معقوؿ ىل يمكنؾ أف تقوؿ في مصنع صنعيا بيذه الطريقة ؟ مستحيل المصنع يصنعيا 
بطريقة جميمة جدًا بخطوط انسيابية بألواف رائعة زاىية بقدرات في الحركة عالية بأجيزة بالغة الدقة أما ىذا الوضع 
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ائق مخمور فقط. ما في مصنع في األرض سيارة محطمة مف كل جياتيا تحتاج إلى مصنع ىذه تحتاج إلى س
يصنع سيارة بيذا الشكل يمكف الحظتـ عقب الحوادث منظرًا مخيفًا فالذؼ يؤمف أف ىذه المركبة بعد الحادث 
 ىناؾ مصنع صنعيا بيذه الطريقة كمف يؤمف أف هللا خمق الشر، أـ ىو الشر يأتي مف سوء استخداـ األشياء.

مح، سكر، مسحوؽ غسيل، لو وضعت مسحوؽ الغسيل بأغمى طبخة أوضح مثل ثبلث مساحيق بيضاء م
ترمييا، يا أخي المسحوؽ لو ثمف ولو وظيفة، لكف ىذا الطعاـ ال يؤكل ىذا الطعاـ شر، مف أيف جاء ىذا الشر ؟ 
وخمقيا  مف سوء االستخداـ، الزنا سوء استخداـ العممية تتـ بالزواج لكف كانت بالزنا، الزنا شر، لكف هللا خمق المرأة

 لكي تكوف زوجة وىكذا..

فمذلؾ الشر المطمق ليس لو وجود بل إف الشر النسبي موظف لمخير المطمق، إذًا ىذه الكروب ليست ىي األصل 
لكف نحف اختار هللا لنا أف نكوف في آخر الزماف موت كعقاص الغنـ ال يدرؼ القاتل فيما يقتل وال المقتوؿ فيما 

ف سكت قتل. في آخر الزماف يـو يذو  ب قمب المؤمف في جوفو مما يرػ وال يستطيع أف يغير، إف تكمـ قتموه وا 
استباحوه، ظمـ عاـ في األرض في طغاة معاصريف ما أحد يغيب عنو اسمو، طغاة تدمير قتل ىدـ بيوت قتل 

 إنساف تجريف تربة ردـ آبار إذالؿ، نحف في عصر فيو شر كبير. 

قاؿ عميو الصبلة والسبلـ، يـو يذوب قمب المؤمف في جوفو مما يرػ وال أقبمت الفتف كقطع الميل المظمـ كما 
ف سكت استباحوه، فنحف ىكذا شاءت حكمة هللا أف نكوف في ىذا العصر نحف  يستطيع أف يغير إف تكمـ قتموه وا 

 نشأنا عمى المتاعب والعدواف وكمكـ يعمـ ىذه الحقائق اآلف:

ـِ اْلِقَياَمِة...(()) مْف َنفهَس َعْف ُمْؤِمٍف ُكْرَبًة  ُ َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب َيْو ْنَيا َنفهَس َّللاه  ِمْف ُكَرِب الدُّ

مثل أف هللا جعل لؾ معايش أسباب ال تعد وال تحصى لكسب الرزؽ جعل لؾ أبواب لمعمل الصالح ال تعد وال 
عجب أعجب لو أف إنسانًا آتاه  تحصى جعل أسباب لمعمل الصالح ال تعد وال تحصى وأنا وهللا إف كاف ىناؾ مف

هللا ماؿ بإمكانو بيذا الماؿ أف يصل إلى أعمى مراتب الجنة، حبذا الماؿ أصوف بو عرضي وأتقرب بو إلى ربي، 
لو أف إنسانًا قويًا بتوقيع يحق حقًا ويقتل باطبًل، يقر معروفًا ويزيل منكرًا، يقرب مخمصًا ناصحًا ويبعد فاجرًا 

 منافقًا، توقيع.
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ف منعوه منعوه بخبًل وتقتيرًا، ترػ أش د ما أعجب أنو غني ال يتقرب إلى هللا بمالو، إف أنفقوه أنفقوه إسرافًا وتبذيرًا وا 
يعمل حفمة ألصدقائو يدفع عشرات األلوؼ، يطمب منو إجراء عممية إلنساف أؼ واحد بالخمسيف مف قيمة الحفمة 

كيد مركزه يدفع مبلييف مممينة، أما إنقاذ إنساف مف موت يرفض، يوجد شخص عمى ممذاتو، عمى شيواتو، عمى تأ
بمرض عضاؿ ال يدفع، ىنا مْف َنفََّس َعْف ُمْؤِمٍف ُكْرَبًة، المرض كربة، الفقر كربة، إنساف ببل زواج ىذه كربة، ىو 

 في األصل أف يتزوج.

لزواج مف حقيا أف تتزوج، و أخ توفي رحمو هللا خطر في بالو عمبًل أف ىذه البنت العانس التي لـ يتح ليا ا
المجتمع ظالـ، و المجتمع فاسد، و المجتمع يبحث عف امرأة يستمتع بيا ال عف امرأة تصوف أوالده و تربي أوالده 
فخطر في بالو فكرة عمر بناية يكتب ىذه الخمس بيوت أو ست بيوت لفتيات مؤمنات عوانس، ممكف، يأتي 

 ؿ ىذا عمل صالح.شاب بحاجة إلى منزؿ يقبل بيا مع المنز 

و هللا لو ذىبت ألبيف لكـ أبواب العمل الصالح و هللا ال تعد و ال تحصى، ممكف أف تقرض الناس، ممكف أف 
تعطييـ، ممكف أف تسيـ في معالجة مرضيـ، المرض كربة، الفقر كربة، الخوؼ كربة، إنساف خائف مف إنساف 

رجوتو أف يكف عنو التيديد فكف عنو التيديد، ىذه و اإلنساف القوؼ الذؼ يخاؼ منو صديقؾ، ذىبت إليو و 
ليست قميمة، شيد هللا أنا ال أصدؽ يوجد إنساف باألرض ليس بإمكانو أف يعمل عمبًل صالحًا، أف يطعـ ىرة، أف 

 يعالج كمبًا أصابو حادث، ممكف يأخذه إلى طبيب بيطرؼ.

مة كربة، إنساف فقير، إنساف يحتاج إلى أبواب األعماؿ الصالحة ال تعد و ال تحصى و النبي اختصرىا بكم
 تدفئة، إنساف يحتاج إلى طعاـ، إنساف يحتاج إلى معالجة، إنساف يحتاج مثبًل إلى بيت، مأوػ:

ـِ اْلِقَياَمِة. ُ َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب َيْو ْنَيا َنفهَس َّللاه  ..(()) مْف َنفهَس َعْف ُمْؤِمٍف ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب الدُّ

المؤمف ال شيء يعمو عمى العمل الصالح أؼ كيفما تحركت ممكف أف تعمل عمبًل صالحًا، شخص اشترػ  عند
براد مف أرخص أنواع البرادات ثبلجة مسرور بو وضعو بالشاحنة بشكل أفقي فواحد نصحو قاؿ لو حينما تضعو 

يحترؽ فورًا ألف الزيت أخذ في مكانو في البيت إياؾ أف تشغمو انتظر خمس ساعات، ولو وضع الفيش بالمأخذ 
وضعًا معينًا، ىذه النصيحة عمل صالح أنقذت لو خمسة آالؼ ىو جاىل، ممكف أف تنصح إنساف، ممكف أف 
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 تدؿ إنساف،

 ممكف تعالج إنساف، ممكف تعمـ إنساف، ممكف تتوسط إلنساف، ممكف تزوج إنساف، ممكف تأمف بيت إلنساف. 

ـِ اْلِقَياَمِة...(( )) مْف َنفهَس َعْف ُمْؤِمٍف ُكْربَ  ُ َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب َيْو ْنَيا َنفهَس َّللاه  ًة ِمْف ُكَرِب الدُّ

سبحاف هللا في أشخاص ىمو األوؿ خدمة الناس يعيش لمناس وفرؽ كبير كبير كبير بيف أف تعيش لمناس وبيف 
 أف يعيش الناس لؾ، األنبياء عاشوا لمناس والطغاة عاش الناس ليـ.

ْنَيا َواآْلِخَرِة...(()) ُ َعَمْيِو ِفي الدُّ َر َّللاه َر َعَمى ُمْعِسٍر َيسه  ... َوَمْف َيسه

في قضايا معسرة أحيانًا بكممة منؾ تحل المشكمة، أحيانًا بكفالة منؾ تحل المشكمة، أحيانًا بإنفاؽ الماؿ تحل 
 بة التيسير والتعسير لو قانوف قاؿ تعالى: المشكمة، أحيانًا بالتوسط تحل المشكمة، في أشياء معسرة، بالمناس

َؽ ِباْلُحْسَنى )5﴿ َفَأمها َمْف َأْعَطى َواتهَقى ) ُرُه ِلْمُيْسَرى )6( َوَصده ( َوَكذهَب 8( َوَأمها َمْف َبِخَل َواْسَتْغَنى )7( َفَسُنَيسِّ
ُرُه ِلْمُعْسَرى )9ِباْلُحْسَنى )  (﴾00( َفَسُنَيسِّ

 [10-5] سورة الميل: 

 البند الثالث: 

ْنَيا َواآْلِخَرِة...(( ُ ِفي الدُّ  ))... َوَمْف َسَتَر ُمْسِمًما َسَتَرُه َّللاه

كنت أقوؿ دائمًا اإلنساف في عنده طبع ومعو تكميف ومف تناقض الطبع مع التكميف يكوف ثمف الجنة، قاؿ 
 تعالى: 

ـَ َربِِّو َوَنَيى النهْفَس عَ   (﴾40( َفِإفه اْلَجنهَة ِىَي اْلَمْأَوى )40ِف اْلَيَوى )﴿ َوَأمها َمْف َخاَؼ َمَقا

 [41-40] سورة النازعات: 
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اإلنساف يحب الفضائح يحكوف عف شعوب غربية يسمونيا شعوب فضائحية، ترػ األخطاء كميا بالصحف مكبرة 
انيت تفاصيل انحرافو وتفاصيل الجريمة لما كمينتوف غمط مع مونيكا مف يصدؽ ألفيف وثمانمئة صفحة عمى اإلنتر 
 األخبلقي معيا أدؽ أدؽ التفاصيل شعب فضائحي، المسمـ سبحاف هللا يستر، قاؿ تعالى: 

ْنَيا َواآْلَخِ  ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ ِفي الدُّ  َرِة﴾﴿ ِإفه الهِذيَف ُيِحبُّوَف َأْف َتِشي ََ اْلَفاِحَشُة ِفي الهِذيَف َآَمُنوا َلُي

 [19] سورة النور: 

تير يستر بل إف النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما وصف المرأة المسممة قاؿ ستيرة تستر، والمرأة المؤمف س
الفاسقة فضاحة ترػ الزوج كل أسراره مع الناس مع األقارب كل أخطاء الزوج في البيت تنقل إلى أىميا لعمتيا 

 نا: لخالتيا بشكل مكبر ومبير فترػ اإلنساف وجد نفسو كل قصصو بيف الناس في

ْنَيا َواآْلِخَرِة...(( ُ ِفي الدُّ  ))... َوَمْف َسَتَر ُمْسِمًما َسَتَرُه َّللاه

ـِ اْلِقَياَمِة  ُ َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب َيْو ْنَيا َنفهَس َّللاه َر َعَمى ُمْعِسٍر )) مْف َنفهَس َعْف ُمْؤِمٍف ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب الدُّ َوَمْف َيسه
 ُ َر َّللاه ْنَيا َواآْلِخَرِة...((َيسه ُ ِفي الدُّ ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَمْف َسَتَر ُمْسِمًما َسَتَرُه َّللاه  َعَمْيِو ِفي الدُّ

يعني ىذا المسمـ غالي عمى هللا انطبلقًا مف محبتؾ  تستره وتنفس عنو كربتو وتيسر عميو عسره وهللا في عوف 
 مسمـ أو كافر إال وقع أجره عمى هللا في الدنيا أـ في اآلخرة. العبد ما كاف العبد في عوف أخيو، ما أحسف مف

ىذا منيج أييا اإلخوة منيج واضح نفس كربة ويسر عمى معسر واستر مسممًا وكف في عوف اآلخريف ليكوف هللا 
في عونؾ. عبدؼ أنفق، أنفق عميؾ، عبدؼ كف لي كما أريد وال تعممني بما يصمحؾ، بالمناسبة إذا اخترنا 

ف شاء هللا نحف مف المؤمنيف، إذا اخترنا المؤمنيف لممؤمف عند هللا مرتبة إما أف يناليا بعمل صالح المؤم نيف وا 
ما أف يناليا بصبر عمى مصيبة، أييما أريح ؟ العمل الصالح، في إنساف يتوانى عف العمل الصالح وفي آية  وا 

 ينخمع ليا القمب قاؿ تعالى: 

ْف َتَتَولهْوا َيْسَتبْ  ـْ )﴿ َواِ  ـه ََّل َيُكوُنوا َأْمَِاَلُك ـْ ُِ ََْومًا َغْيَرُك  (﴾38ِدْؿ 

 [38] سورة دمحم: 
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فإما أف تنفس عف مسمـ كربة أو أف تيسر عمى معسر أو أف تستر مسممًا أو أف تكوف في عوف الخمق ليكوف هللا 
لكسب الرزؽ، والحقيقة أف في عونؾ ىذه الوسائل التي خمقيا هللا عز وجل لمعمل الصالح، كما أنو خمق وسائل 

العمل الصالح رزؽ، والحقيقة الصارخة أنيا أىـ أنواع الرزؽ ألف حجـ اإلنساف عند هللا يـو القيامة بحجـ عممو 
 الصالح، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممها َعِمُموا﴾

 [132] سورة األنعاـ: 

سمى الغني في الدنيا غنيًا وال الفقير في الدنيا فقيرًا لكف بل إف الغنى والفقر يكوف بعد العرض عمى هللا، وال ي
 الغني الحقيقي ىو الذؼ ينجو مف عذاب جينـ ويسمح لو بدخوؿ الجنة، قاؿ تعالى: 

ُه َآَتْيَناُه ُحْكمًا َوِعْممًا َوَكَذِلَؾ َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَف )  (﴾22﴿ َوَلمها َبَمَغ َأُشده

 [22] سورة يوسف: 

ىويتو الشمولية محسف وفي إنساف بالتعبير العامي ابف حراـ يتمذذ بإيقاع األذػ في الناس وكمما ناؿ في إنساف 
، لذلؾ شر الناس مف اتقاه الناس مخافة شره، أنت كمؤمف مصدر أمف  إنساف بأذػ شعر براحة ىذا إنساف مجـر

هللا بيـ، اآلف بأؼ مجمس تحدث عف لمناس مصدر عطاء أنت ثقة الناس يرتاحوف لؾ، أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر 
أصحاب النبي عميو الصبلة والسبلـ يتعطر المجمس، أحيانًا تتحدث عف الصالحيف الحاضريف يحسوف براحة ال 
حدود ليا، يقوؿ لؾ انتعشنا صار تجمي، سررنا، يكوف بيت متواضع األكل متواضع جدًا وقد يكوف ما في أكل، 

 لكف الحديث عف الصالحيف ينعش.

ضر عشرة أشخاص صالحيف تحدثوا عف واحد لئيـ، عف واحد جبار،عف شخص مؤذ يتعكر المجمس كأف أح
 روائح كريية منتنة فاحت عمى الحاضريف، فكما أف المجالس تتعطر بذكر الصالحيف تتعكر بذكر المؤماء.
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ل بحريف زاخريف وهللا وهللا مرتيف لحفر بئريف بإبرتيف، وكنس أرض الحجاز في يـو عاصف بريشتيف، ونق
بمنخميف وغسل عبديف أسوديف حتى يصيرا أبيضيف أىوف عمي مف طمب حاجة مف لئيـ لوفاء ديف، صفات الشر 
ف أسأت لـ يغفر فضاح  ف رأػ شرًا أذاعو، إف أحسنت لف يقبل وا  ، إف رأػ خيرًا كتمو وا  كميا مجموعة في المـؤ

 منتقـ لئيـ حاقد يبالغ بمدح نفسو ويذـ كل مف حولو.

وأقوؿ لكـ كممة أييا اإلخوة الكراـ: أنا ال أفيـ الديف إال أخبلؽ، ليس معنى ىذا أنيا مف دوف عبادات أعوذ با 
إياكـ أف تفيموا ىذا الكبلـ، لكف ال أفيـ إنساف صائـ يصمي حاج مزؾ خبيث، لئيـ، غدار، محتاؿ، مستحيل 

ف يحب الخير، المؤمف منصف، المؤمف صادؽ، وألف ألف ألف مستحيل المؤمف صالح، المؤمف متواضع، المؤم
 المؤمف أميف، المؤمف يجب أف تحبو.

أييا اإلخوة الكراـ: ىذا الحديث منيج لنا لؾ أف تنفس الكرب ولؾ أف تيسر عمى المعسريف ولؾ أف تستر مسممًا 
 وهللا في عوف العبد ما كاف العبد في عوف أخيو.

صحتيـ زيادة صعدت عمى درجة عالية صدر منيا صوتًا مزعجًا جدًا  يرووا أف قاضيًا جاءتو امرأتاف مف الريف
يعني بالتعبير العامي انسمق بدنيا قالت ولي عمى قامتي سمعنا القاضي وصموا إلى عند القاضي ما اسمؾ يا 
أختي ؟ قاؿ ما سمعت ارفعي صوتؾ رفعت قاؿ ما سمعت أنا ضعيف السمع، قالت ليا ما سمعنا. ىو سمعيـ 

 ال يحرجيـ عمل نفسو ضعيف السمع حتى ال تستحي. ولكف حتى

في إنساف فضاح، في إنساف يغض البصر عف غمطة عف منظر سيئ عف قصة وقعت ال يتكمـ، في إنساف 
قناص أؼ الخطأ إذاعة يصبح ىل دريت ماذا فعل فبلف ؟ لماذا فبلف طمق امرأتو ؟ خانتو، مع مف ؟ مع فبلف. 

ستير المؤمف محسف، المؤمف متعاوف مع اآلخريف، المؤمف يفرج عف الناس  تراه أخذ الخبر وأذاعو، المؤمف
 كربيـ، الميـ اجعمنا مف ىؤالء .

 والحمد  رب العالميف 
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 … نبي مف هللا بعث ما( :  027 - 003) الدرس

 06-02-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 ميحرلا نمحرلا هللا  بسم

الحمد  رب العالميف ، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصداؽ الوعد األميف ، الميـ ال عمـ لنا إال ما 
عمَّمتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا ، وأرنا الحق حقًا وارزقنا 

لباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو ، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ، وأدخمنا برحمتؾ في اتباعو ، وأرنا ا
 عبادؾ الصالحيف .

أييا اإلخوة الكراـ : الزلنا في إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف صحيح البخارؼ ومسمـ ، اليـو 
في اتخاذ وزير صالح و بطانة حسنة ، ىذا الموضوع الحديث تحت باب ترغيب اإلماـ و غيره مف والة األمور 

أييا اإلخوة دقيق دقيق ، و خطير خطير ، ذلؾ ألف اإلنساف يتأثر أشد التأثر بمف حولو مف ىنا يأمرؾ هللا عز 
 أف تكوف مع الصادقيف، فإذا قاؿ هللا عز وجل :   وجل

 ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ﴾

 [119لتوبة : اآلية ] سورة ا

 كأف هللا سبحانو و تعالى يبيف لنا طريق التقوػ ، قاؿ :

َِيَف﴾ اِد  ﴿َوُكوُنوا َم ََ الصه

 [119] سورة التوبة : اآلية 

معنى البيئة الصالحة أحد أكبر أسباب التقوػ ، أحد أكبر أسباب السير إلى هللا ، ىذه الفكرة يعبر عنيا بأساليب 
حيف ، منيا أف يكوف لؾ بطانة طيبة ، فمذلؾ المؤمف يحتاج في ىذا الزماف إلى ما كثيرة منيا صحبة الصال
 يسمى بالحمية االجتماعية .
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ما لـ يكوف المؤمنوف مع بعضيـ بعضًا ، ما لـ تكف مع المؤمنيف ، ألنؾ إف جمست مع المؤمف ال يوجد مزاح 
بة ، و ال يوجد ألغاز محرجة ، و ال يوجد رخيص أبدًا ، و ال يوجد كممات فاحشة ، و ال يوجد إشارات مري

تحميل الكممة معنى أنت ما أردتو ، فإف جمست مع أىل الدنيا كيفما تكممت ىناؾ مف يؤوؿ كبلمؾ ، و ىناؾ مف 
يصرؼ كبلمؾ إلى معاف أنت لـ تخطر في بالؾ إطبلقًا مف مزاح رخيص إلى غيبة إلى نميمة إلى بذاءة إلى 

ى اىتمامات رخيصة ، فمذلؾ يجب أف تعمـ عمـ اليقيف أنو ال تستطيع أف تتقي هللا إال فحش إلى تعميقات سخيفة إل
 إذا كنت مع الصادقيف :

َِيَف﴾ اِد  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َوُكوُنوا َم ََ الصه

 [119] سورة التوبة : اآلية 

، حيي ، خجوؿ ، لطيف ، ال تسمع مف فمو كممة نابية ،  أحيانًا تجد طفبًل قمة في األدب ، قمة في االنضباط
عطوؼ ، وفي ، نقوؿ ىذا الطفل نشأ في أسرة منضبطة ، ىذا الطفل نشأ في أسرة مسممة ، ىذا الطفل لو أب 

 يرعاه ، لو أـ تيتـ بو ، أحيانًا ترػ طفبًل بذؼء المساف ، يسب الديف ، يتكمـ باألعراض ،

ؿ ، مف مخفر لمخفر ، مف دائرة أحداث لدائرة أحداث ، منحرؼ في أخبلقو ، بالعورات ، كبلمو صراخو عا
 يسرؽ ، و هللا أييا اإلخوة في القرآف آية :

ـْ﴾  ﴿َذِلَؾ ِبَأفه َّللاهَ َمْوَلى الهِذيَف َآَمُنوا َوَأفه اْلَكاِفِريَف ََّل َمْوَلى َلُي

 [11] سورة دمحم : اآلية 

ينا الحديث ، يقوؿ عميو الصبلة و السبلـ َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َعْف النَِّبيِّ ليس لو مربي ، ليس لو مرجع ، ف
ـَ َقاَؿ :   َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ ِمْف َنِبيٍّ َوََّل اْسَتْخَمَف ِمْف َخِميَفٍة ِإَّله َكاَنْت َلُو ِبَطاَنَتاِف ِبَطاَنٌة َتْأُمُرُه ِبا ُو َعَمْيِو لْ )) َما َبَعَث َّللاه َمْعُروِؼ َوَتُحضُّ
ُ َتَعاَلى (( ُو َعَمْيِو َفاْلَمْعُصوـُ َمْف َعَصـَ َّللاه رِّ َوَتُحضُّ  َوِبَطاَنٌة َتْأُمُرُه ِبالشه

 ] البخارؼ ، النسائي ، أحمد [
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خرة ، و أنت دائمًا أماـ نصائح تؤدؼ بؾ إلى هللا ، نصائح تعينؾ عمى طاعة هللا ، نصائح ترغبؾ في الدار اآل
 نصائح تدعوؾ إلى المعصية ، تدعوؾ إلى الدنيا ، تدعوؾ إلى الزىد فيما وعد هللا بو عباده المؤمنيف .

قصة ذكرتيا مئات المرات أنو ىذا الذؼ صعد المركبة ، أعطى السائق ورقة نقدية ، رّد لو زيادة عف حقو ، قاؿ 
الممؾ ، أنت كمسمـ منضبط ينبغي أف ترد الزيادة إلى  ىو إماـ مسجد قاؿ ينبغي أف أرد ىذه الزيادة ىذا إلياـ

صاحبيا ، بعد أف جمس جاءه خاطر آخر مصدره الشيطاف قاؿ لو شركة عمبلقة و دخميا فمكي و المبمغ زىيد ال 
يقدـ و ال يؤخر و أنت بحاجة إليو و ال عميؾ أف تأخذه ، و قد ركبت مع ىذه الشركة أيامًا طويمة و شيورًا 

ضعافًا مضاعفة ال عميؾ أف تأخذه ، أنت دائمًا ىناؾ مف يدعوؾ إلى طاعة هللا و ىناؾ مف يغريؾ ربحت منؾ أ
 بمعصية هللا ، فإذا كنت مع المؤمنيف أنت في حالة طيبة :

َِيَف﴾ اِد  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َوُكوُنوا َم ََ الصه

 [119] سورة التوبة : اآلية 

يسافر اثنيف الظير صميتو قـ و توضأ ، تجد إذا غفل أحدىما ذّكره اآلخر ، أؼ يوجد بالسفر مع الجماعة  أحياناً 
يوجد انضباط ، أال يقاؿ الجماعة رحمة ؟ أما السفر منفردًا في إغراءات ، يوجد تطمعات ، يوجد نفس تحدثؾ 

و الفرقة عذاب ، و عميكـ بالجماعة و  بالمعصية ، فالنبي الكريـ يقوؿ : المسافر شيطاف و الجماعة رحمة ،
 إياكـ و الفرقة ، فإف الشيطاف مع الواحد و ىو مف االثنيف أبعد و إنما يأكل الذئب مف الغنـ القاصية .

و هللا أييا اإلخوة الكراـ ال سمح هللا و ال قدر لو كنت بأمر قاىر و مضى وقت الدرس و بقي خمس دقائق ، قد 
ى الدرس بعد أف قاؿ الشيخ و الحمد  رب العالميف ، ىذه الخمس دقائق داخل الحـر تأتي إلى المسجد و انتي

مع إخوانؾ يعطوؾ شحنة ، ال تذىب لمجمس العمـ ، ما جمس قـو في بيت مف بيوت هللا يتدارسوف كتاب هللا إال 
 ه .غشيتيـ الرحمة ، و نزلت عمييـ السكينة ، و حفتيـ المبلئكة ، و ذكرىـ هللا فيمف عند
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و هللا أييا اإلخوة الكراـ أستمع إلى قصص عبر الياتف أؼ كاستشارات أو كفتاوػ تجد عمل في منتيى الحمق 
 أيف الحكمة ؟ الحكمة مف حق المؤمف :

 ﴿َوَمْف ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِِيرًا﴾

 [269] سورة البقرة : اآلية 

يافة و ال كرسي وثير ، لكف يمنحؾ هللا مف عطاءاتو التي قد تغيب عف أنت قد تأتي إلى المسجد ال تجد ض
بعض الناس يمنحؾ حكمة تعيش بيا ، تكسب بيا األصدقاء و تحوؿ األعداء إلى أصدقاء ، يمنحؾ سكينة ، 
يمنحؾ أمنًا ، أكثر شيء سكينة ، أمف ، حكمة ، بالحكمة اإلنساف يسعد بزوجة مف الدرجة الخامسة ، و بالحمق 
يشقى بزوجة مف الدرجة األولى ، بالحكمة يجعل األعداء أصدقاء ، بالحمق يجعل األصدقاء أعداء ، أحيانًا كممة 
حمقاء غير منضبطة تخسر إنسانًا ، إذًا ىنا البطانة ، المقصود بيذا الحديث في الدرجة األولى ولي أمر 

تجمع النقود ستيمؾ غدًا ، أؼ يوجد طرؽ سيدؼ المسمميف ، أو والة المسمميف ، مدير شركة يوجد أشخاص إذا لـ 
أنا أدلؾ عمييا ، ىذا البطانة السيئة ، يأتي إنساف آخر سيدؼ طاعة هللا أكبر غنى ، تجد إنسانًا ينصحؾ 
باالستقامة و الزىد و العفة ، و اآلخر ينصحؾ أف تمد يدؾ إلى الحراـ ، و سبحاف هللا أييا اإلخوة كل إنساف 

 يتوىـ مف الشيطاف أنو سينجو ، لكف بعد حيف يخسر الدنيا و اآلخرة . يتحرؾ نحو الشر ،

و هللا أييا اإلخوة يوجد قصص أسمعيا تقشعر منيا األبداف ، أخ و أختو اشترػ بيتًا مف عشريف سنة بمئتي و 
أربعة  خمسيف ألفًا ، األخت محامية و البيت باسميا ألنو عف طريق جمعية تعاونية بقصر العدؿ ، أخوىا عنده

عشر ولدًا و ساكف بيذا البيت معيا و نصف البيت لو و دفع ثمف البيت عدًا و نقدًا ، و النصف ليا ، ىي 
محامية و متمكنة مف القوانيف و البيت تضاعف مئة ضعف صار بتسعة عشر مميونًا قالت لو سأعطيؾ مميونًا و 

ت البيت كمو لي ، و القصة طويمة و أحد أوالده تخرج ، قاؿ ليا لكف البيت لي ، قاؿ ليا ىذا كبلـ ، بالسجبل
أحد إخوانا و تكمـ لي عف تفاصيل ما جرػ بيف أبيو و عمتو إلى أف أخرجتو مف البيت ، و وضع األغراض في 
مستودع و األسرة تشتت إلى قسميف عند األقارب و المأساة كبيرة جدًا و حدثني، قمت لو و هللا أماميا أياـ سوداء 

 غاب شير قاؿ لي عمتي مصابة بالسرطاف و أنا أعرؼ صديق مّد معو المرض سنتيف ، غاب عمتؾ ، و هللا
شير قاؿ لي عمتي ماتت و ذىبت إلى البيت و ألقيت كممة و هللا ، و أخوىا ىو الوريث الوحيد ، رجع البيت و 

 الزوجة و األوالد لحالو و لعنيا هللا و المبلئكة و الناس أجمعيف .
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بى مف إنساف ال يدخل هللا في حساباتو اليومية ، هللا عز وجل ، فمذلؾ درسي اليـو عمى البطانة ، أنا ال أرػ أغ
عمى مف حولؾ ، الحديث قد ينصرؼ فيما نظف إلى أولي األمر ، أما ىو الحديث يمس كل مسمـ أليس لؾ 

في ىذه األمسية ؟ إذا أنفقت  بطانة رفقاء ؟ سيرة أسبوعية ، دور كل ثبلثاء بعد العشاء وفي عشاء ماذا تتكمموف 
يتيموؾ بعقمؾ ، إذا نطقت بكممة يخوفوؾ هللا يحميؾ ، عمقت مثبًل ، فكل بطانة سيئة تخوفؾ مف كممة الحق ، 

، والبطانة الصالحة تعينؾ عمى الحقتخوفؾ أف تنفق مالؾ في سبيل هللا ، تخوفؾ مف اتخاذ قرار إيماني جرؼء ، 
، لذلؾ بطولتؾ أف تكوف ضمف مجموعة مؤمنة ألف اإلنساف اجتماعي وأنا أؤكد لكـ أواًل تدلؾ عميو وتعينؾ عميو 

ال يستطيع اإلنساف أف يقاـو الشيوات وحده إال مع المؤمنيف ، لذلؾ الجماعة رحمة والفرقة عذاب ، والحع نفسؾ 
ا لقاء مع اإلخوة لما اإللو العظيـ شرع لنا خطبة جمعة لماذا؟ ىي صبلة ولكف في قبميا خطبة وقبميا وبعدى

 أرادؾ أف تكوف مع الجماعة بل إف اآليات الكثيرة تقوؿ :   المؤمنيف ، يعني هللا عز وجل

 ﴿َساِبُقوا﴾

 [21] سورة الحديد : اآلية 

ىل سمعتـ في األرض إنساف عمل سباؽ لوحده ؟ وكاف األولي مف معؾ ؟ ال أحد قاؿ تعالى سابقوا وسارعوا و 
دنا الصراط المستقيـ ، ما قاؿ اىدني الصراط المستقيـ ، ما قاؿ غير المغضوب عمي ، كونوا مع الصادقيف ، اى

احرص عمى الجماعة ، ألف الجماعة مباركة لكف يجب أف   عمييـ ، أكثر الكبلـ فيو جماعة فيا أييا اإلخوة
ف ، ألف غير تختار أصدقاءؾ مف المؤمنيف حتى عبلقاتؾ االجتماعية مف المؤمنيف ، حتى زياراتؾ لممؤمني

المؤمنيف اختبلط وغير المؤمنيف غيبة ونميمة وغير المؤمنيف حديث عف الفف والفنانيف ، الفنانيف والفنانات 
األحياء منيـ واألموات ، أما المؤمف يتحدث عف الصحابة عف أبطاؿ المسمميف ، وهللا يا أييا اإلخوة الكراـ ، 

جد األمانة العفة الشجاعة الشيامة المروءة المحبة التعاوف حينما يذكر الصالحوف في مجمس يتعطر المجمس ت
اإليثار ، تجمس مع أىل الدنيا تجد المـؤ الخسة نقض العيد وفي تعبيرات عامية مؤلمة جدًا تعبيرات ما أنزؿ هللا 

 بيا مف سمطاف ، فمذلؾ الحديث الذؼ استوقفني اآلف حتى األنبياء : 

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1655 

ُ ِمْف َنبِ  ُو َعَمْيوِ )) َما َبَعَث َّللاه  يٍّ َوََّل اْسَتْخَمَف ِمْف َخِميَفٍة ِإَّله َكاَنْت َلُو ِبَطاَنَتاِف ِبَطاَنٌة َتْأُمُرُه ِباْلَمْعُروِؼ َوَتُحضُّ
ُ َتَعاَلى (( ُو َعَمْيِو َفاْلَمْعُصوـُ َمْف َعَصـَ َّللاه رِّ َوَتُحضُّ  َوِبَطاَنٌة َتْأُمُرُه ِبالشه

 [ ] البخارؼ ، النسائي ، أحمد

 ـَ َيُقوُؿ: والحديث اآلخر : َعْف َأِبي َسَمَمَة َعْف َأِبي َأيُّوَب َأنَُّو َقاَؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ 

َمْعُروِؼ َوَتْنَياُه َعْف اْلُمْنَكِر َوِبَطاَنٌة ََّل ))َما ُبِعَث ِمْف َنِبيٍّ َوََّل َكاَف َبْعَدُه ِمْف َخِميَفٍة ِإَّله َوَلُو ِبَطاَنَتاِف ِبَطاَنٌة َتْأُمُرُه ِبالْ 
وِء َفَقْد ُوََِي((  َتْأُلوُه َخَباًَّل َفَمْف ُوََِي ِبَطاَنَة السُّ

 ] النسائي [

فيذه مشروع لمسير إلى هللا ، عبلقاتؾ االجتماعية يجب أف تكوف مع المؤمنيف ولكف في عبلقات عمل ىذه مع 
 حدود العمل فقط .غير المؤمنيف ممكف لكف ب

أؤكد لكـ أييا اإلخوة أنو ال يمكف أف يقيـ المؤمف عبلقة حميمة مع غير المؤمف ، أقوؿ حميمة ، أما عبلقة عمل 
ىذه طبيعية جدًا ، مدرس تأتي عمى الوقت المناسب تمقي درسؾ وتمشي رأيت المدير تسمـ عميو بكل أدب 

شتركة شراكة بشركة اندماجية زيارات يومية ىذه مع المؤمنيف لكف واحتراـ انتيى األمر ، العبلقة الحميمة نزىة م
مع غير المؤمنيف ليا مضاعفات خطيرة ، كثير شباب نشأوا في طاعة هللا فمما صاحبوا شبابًا شارديف خرجوا عف 
األب  منيج هللا ، وما مف إنساف يفسد إال في إنساف أفسده ، ىذا الكبلـ ينقمنا إلى شيء آخر ، ينقمنا إلى أف

الموفق ىو الذؼ يدقق في أصدقاء أوالده ، وكـ مف انحراؼ خطير بسبب صديق فاسد بالمقابل قد تجد مؤمنيف 
مف أعمى مستوػ سبب إيمانيـ أنيـ التقوا مع إنساف صالح رأوا مف صبلحو ومف إيمانو ومف استقامتو ومف عفتو 

داعية ليس شرطًا أف يكوف داعية بمسانو استقامتؾ  الشيء الكثير فحبوا اإلسبلـ ، اآلف كل مؤمف ينبغي أف يكوف 
دعوة عفتؾ دعوة ورعؾ دعوة صدقؾ دعوة األمانة دعوة فكل مؤمف داعية في شيء آخر كل مؤمف داعية ألف 
 ىذا المؤمف قد يكوف فقيرًا في مجتمع في دخل حراـ ىو فقير ويتعفف عف الدخل الحراـ ىذا شيء يمفت النظر .

بني مسجدًا في أحد أحياء دمشق الكثيفة جدًا المكتظة بالسكاف واشترػ أرض ودفع ثمنيا ىذا الذؼ أراد أف ي
لصاحبيا دفع مميونيف مف ثمنيا وصاحبيا آذف مدرسة حاجب يعني ورثيا مف شير ودخمو خمسة آالؼ وعنده 

مف هللا أف يبيعيا ثمانية أوالد وىو تحت الخط األحمر بكثير فمما عمـ أف ىذه األرض سوؼ تكوف مسجدًا استحيا 
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لتكوف مسجدًا مزؽ الشيؾ وقاؿ أنا أولى منؾ أف أقدميا  عز وجل ، أياـ يكوف إنساف بسمؾ معظـ أفراده 
 يأكموف الماؿ الحراـ ىو متعفف ، تعفف إنساف بسمؾ في شبيات دعوة إلى هللا ، انظروا إلى المؤمف .

خبيث باألمعاء يعني إنساف عجيب عمل درسًا لكل حدثني طبيب قاؿ : كنت في مستشفى جاء إنساف معو وـر 
مف في المستشفى قاؿ لي كمما دخل إنساف يقوؿ ربي لؾ الحمد اشيد يا أخي أني راض عف هللا ، يعني مؤنس 
منور مروحف بالتعبير العامي وكمما وضع يده عمى الجرس تيافت موظفو المستشفى لخدمتو، يحدثيـ عف هللا 

شر و صابر و راض و ساكت بعد كـ يـو توفي ، مف حكـ هللا عز وجل أنو ساؽ وعف آيات هللا وىو مستب
مريضًا آخر معو مرض نفسو لكف شارد ، قاؿ : ما ترؾ نبي إال وسبو ، مسبة الديف كل دقيقة وروائح كريية 
و وصراخ ، غرفة مظممة إذا قرع الجرس ال أحد يرد عميو وثبلثة أياـ ومات ، قاؿ لي درس لممستشفى مف ى
المؤمف ومف ىو غير المؤمف ، ىذا صابر راض متفائل ينتظر أجمو راض عف هللا روائحو طيبة ال يتألـ ال 

 يصرخ وذاؾ بحالة سيئة جدًا .

ف شاء هللا أعني ما أقوؿ ، إذا ما كاف في فرؽ صارخ واضح بيف جمي بيف   أييا اإلخوة الكراـ ، كممة دقيقة وا 
نًا ، أحيانًا يكوف فرؽ فقط بالصبلة وأداء العبادات فقط ، لكف عند الظروؼ المؤمف وغير المؤمف ىذا ليس إيما

الصعبة يخرج ظمـ أحيانًا مف إنساف يدعي اإليماف ، يعني أخ وقع بإفبلس لو أربع أخوة ممف يرتادوف المساجد 
ياية مكانتؾ عند هللا ما أحد يقدـ لمساعدتو وىـ شامتوف بو ، ىكذا يربي المسجد المؤمنيف ؟ مستحيل ، إذًا في الن

بحسب عممؾ الصالح ، مكانتؾ عند هللا بحسب استقامتؾ والتزامؾ ، اليـو نريد أف نؤكد عمى ضرورة الصحبة 
الصالحة ال تصاحب إال مؤمنًا وال يأكل طعامؾ إال تقي ، حتى في المرح في السفر حتى في النزىات صاحب 

، ي ، نميمة ، تعميقات جارحة ما فيءة ما في ، غيبة ما فالمؤمف ، الصموات مقدسة ، غض البصر مقدس ، بذا
كبلـ مغشوش ، كبلـ ممغـو ما في ، كبلـ سيئ ما في ، في عفة ، في حجاب ، ما في اختبلط فمذلؾ القضية 

 ، قل لي مف تصاحب أقل لؾ مف أنت .  ىنا ال تصاحب إال مؤمنًا وال يأكل طعامؾ إال تقي

ادوف ولو ابتعدت منازليـ والمنافقوف بعضيـ لبعض غششة متحاسدوف ولو المؤمنوف بعضيـ لبعض نصحة متو 
اقتربت منازليـ ، يجب أف تعمـ أف عبلقة المؤمف مع المؤمف عبلقة مبدأ وعبلقة إيماف وىذه فوؽ األحداث ويجب 
لنا أف تعمـ أف عبلقة المنافق مع المنافق عبلقة مصمحة فإذا انتيت المصمحة انتيى كل شيء ، أوضح مثل 
أخوانا التجار يعرفوف تكوف وكيل شركة ليل نيار تمدح الشركة أفضل شركة لئلنتاج تمدحيا شئت أـ أبيت بعقمؾ 
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الواعي أو الباطف أنت وكيميا ، يأتي المندوب تتفنف بإكرامو مف فندؽ إلى الوالئـ ، لو فرضنا الوكالة سحبت منؾ 
ذا أخبرؾ المندوب ال تستق  بمو .بعد بساعة تذـ الشركة وا 

أوضح عبلقة مبنية عمى المصمحة العبلقة التجارية ، أما عبلقة المؤمف ال تتأثر ال بالغنى وال بالفقر حتى 
 اسمعوا الكبلـ الدقيق حتى لو نالؾ منو أذػ ماذا تقوؿ ؟ اجتيد ىكذا . 

ا راقت يروف أف أحد الشيوخ في بغداد كاف شيخًا صوفيًا وأياـ التصوؼ في معو شطحات بعض الشطحات م
لبعض العمماء المؤصميف بالكتاب والسنة فنصحوا الخميفة بإبعاده عف بغداد ىـ بيذا ابتغوا وجو هللا ، ىو إنساف 
صالح لكف في شطحات وىو خارج مف بغداد قاؿ لو بعض إخوانو لو دعوت عمييـ قاؿ تحرسيـ نياتيـ ، نياتيـ 

ىو اجتيد أف إخراجو مف بغداد في صالح المسمميف تحرسيـ مف أف يستجاب دعوتي عمييـ ، ىذا الكبلـ دقيق 
 فإذًا تحرسو نيتو، لو نالؾ أذػ مف المؤمف مجتيدًا ليس قاصدًا تبقى عمى محبتو .

ىناؾ حب في هللا وحب مع هللا ، الحب في هللا عيف التوحيد والحب مع هللا عيف   فمذلؾ أييا اإلخوة الكراـ ،
هللا فكل شيء يمت إلى هللا بصمة تحبو مؤمف تحبو ، قد يكوف مؤمف الشرؾ ، الحب في هللا أصمو أنؾ تحب 

مستخدـ بشركة يعني أقل مرتبة يغمي شاؼ ويقف عمى الباب ، وقد يكوف إنساف بأعمى منصب بالشركة لكف بعيد 
يبنى عف هللا ، قمبؾ مع ىذا المستخدـ وينفر مف ذاؾ الكبير ، ألف ىذا منضبط فيذا حب في هللا ، الحب في هللا 

، عامميف ، محبة العمماء الربانييفعميو محبة رسوؿ هللا ومحبة أصحاب رسوؿ هللا ومحبة التابعيف ومحبة العمماء ال
محبة المساجد ، محبة القرآف ، محبة أىل القرآف ، محبة الدعاة إلى هللا ، ىذا كمو حب في هللا ، أياـ تحب إنسانًا 

 ابدًا تحبو كل ىذا الحب ينضوؼ تحت الحب في هللا .شيمًا ، إنسانًا يحب الخير ، إنسانًا ع

لكف الحب مع هللا لؾ قريب غني وكمما ذىبت إلى عنده يكرمؾ إكراـ منقطع النظير ، يريؾ بيتو ، يغذيؾ غذاء 
ثقيبًل ، يأخذؾ إلى الفيبل ، أنت مبسوط أكل وسيارات ونزىات ، لكف ال يصمي ، تقوؿ هللا ييديو ، أنت حينما 

نًا ليس عمى منيج هللا لمصمحة مادية بينؾ وبينو فيذا حب مع هللا ، والحب مع هللا عيف الشرؾ ، تحب إنسا
فمذلؾ اإلنساف يمبي دعوة الكبراء ، أنا أقوؿ تمبية دعوة الكبراء مف الدنيا ، أما إنساف دعاه في آخر الدنيا عمى 

جاء الوقت ؟ ىنا جاء الوقت ، ىنا ما في  كأس شاؼ وهللا ما في وقت أتمنى لماذا في وقت لممالكي ، مف أيف
وقت ، معنى ذلؾ المؤمف أخو المؤمف وهللا الذؼ ال إلو إال ىو ال يمكف أف تضاؼ عمى كممة مؤمف وال كممة ، 
تقوؿ لي مؤمف مف الريف وهللا قبلمة ظفره تساوؼ مميوف واحد مدني مرفو قبلمة ظفره إلنساف يعيش في الريف 
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ؼ مميوف إنساف يعيش في المدينة بيتو أجمل بيت وحياتو مرفية لكف ما فيو ديف ، ىذه لكف مؤمف مستقيـ تساو 
كميا عنعنات جاىمية ، نحف أياـ في كممات يقوليا الناس ىذا ليس مف الشاـ ىذا مف البمد الفبلنية ىذا كمو 

منيف جميعًا مف أؼ جاىمية بجاىمية ال يضاؼ عمى كممة مؤمف وال كممة ىذه العقيدة الصحيحة وأنت تحب المؤ 
 منبت مف أؼ مشرب مف أؼ جية مف أؼ مكاف مف أؼ محافظة تحبيـ جميعًا .

يتضعضع أماـ الغني أبدًا ، عفيف يحسبو   كممة دقيقة الفقير المؤمف تشتيي الفقر بفقره متعفف صادؽ متجمل
غنيًا ، أحد عمماء دمشق  الجاىل غنيًا مف التعفف تشتيي الغنى عمى الغني المؤمف متواضع مع الناس ال تحسو

كاف في تركيا بمغوا أف إنساف دفع ثبلثمئة مميوف دوالر لممؤمنيف مف أجل مشاريعيـ ومف أجل جامعاتيـ ، فالعالـ 
مف دمشق قاؿ وهللا أشتيي أف أراه فجعموا طعاـ إفطار ودعوا ىذا العالـ الزائر وىذا الغني المحسف جاء ىذا 

تي ىذا الغني فقاؿ أيف ىو ؟ ساعة فقالوا لو جالس عمى جانبؾ ، ىو رآه متواضع العالـ الدمشقي جمس ما كاف يأ
ما ظنو غني ، نحف يدفع عشرة آالؼ يريد رخامة ، ثبلثمئة مميوف دوالر لكف مف كثرة تواضعو ما عرفو أنو ىو ، 

منو أبدًا أنا تشتيي الغنى مف غنى المؤمف وهللا تدخل إلى بيتو يضعؾ في بيت يكرمؾ ال يشعرؾ أنؾ أفقر 
أالحظيا الغني المؤمف ال يمكف أف يشعر إنساف فقير أنو فقير ، إذا كاف المؤمف موظف تشتيي الموظف منو 
خدـو عمى عيني اآلف نحمو ، أما اآلخر تعاؿ غدًا، موظف يعني فقير إف كاف مريضًا تراه صابرًا الحمد  يا 

ف كاف صحيحًا شاكرًا ، عنده أ والد الحمد  هللا رزقنا أوالد ، تسأؿ إنساف شارد عف هللا عز ربي لؾ الحمد ، وا 
 تراه يشكو دائمًا ، ماذا قاؿ الشيطاف ؟  وجل

ـَ ) ـْ ِصَراَطَؾ اْلُمْسَتِقي ُعَدفه َلُي َْ ـْ َوَعْف َشَماِئمِ 06﴿َْلَ ـْ َوَعْف َأْيَماِنِي ـْ َوِمْف َخْمِفِي ـْ ِمْف َبْيِف َأْيِديِي ـه آَلَِتَينهُي ـْ َوََّل ( ُِ ِي
ـْ َشاِكِريَف )  (﴾07َتِجُد َأْكََِرُى

 ] سورة األعراؼ [

يقوؿ لؾ السوؽ ميت ، ما معنى ميت ؟ يعني ربح ثماف مبلييف كاف يربيـ ستة عشر ربحيـ ثمانية ومصروفؾ 
ريف مميونيف ، السوؽ ميت مسمـو يقوؿ لؾ ال يعاش في ىذه البمد ومنزلو عشريف مميوف وسيارتو ثمنيا أربع وعش
مميوف وال يعاش في ىذه البمد ، وال تجد أكثرىـ شاكريف ، ترػ مؤمف يسكف في بيت أجرة وستيف مترًا وشمالي 
وعمى معاش خمسة آالؼ تراه يقوؿ ربي لؾ الحمد ، إذا أصبح أحدكـ آمنًا في سربو معافى في جسده عنده قوت 

 يومو فكأنما حيزت لو الدنيا بحذافيرىا .
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رضا وحده يصيرؾ أكبر غني ، أنا أخ مف إخوانا مف كبار المحسنيف بمحمو تأتي إنسانة محجبة وهللا يا أخواف ال
أخذ عنوانيا ، يوجد اجتماع بداريا   تطمب مساعدة ألف ورقة بالشير ، أيف بيتؾ يا أختي ؟ قالت لو بداريا ،

وضعيا ، ىو قبل أف تأتي جمعية خيرية قاؿ ليـ يوجد أخت ىذا عنوانيا انظروا بوضعيا ؟ قاؿ لو قـ لنرػ 
األخت لعنده كاف عند أحد أغنياء دمشق أقسـ لي با و ىو متأكد أؼ حجمو المالي أربعة آالؼ مميوف قاؿ لي 
مف شدة الشكوػ بيتو و زوجتو و أوالده و البمد ال تعجبو و العمل غير جيد قاؿ لي ال يعاش بيذا البمد ، قاؿ لي 

ؼ مميوف حجمو المالي و كل حديثو شكوػ ، عندما زرنا ىذا البيت في بركت معو ، ليس معقوؿ أربعة آال
المساء قاؿ لي ما ىذا البيت تحت درج ، قاؿ لي أوؿ بيت أراه بحياتي تحت درج و معو فسحة ، المنطقة العالية 
، غرفة نـو ، األقل مطبخ ، األقل حماـ ، و ىذه الفسحة ، ما ىذا البيت ؟ كيف يسكف بو ؟ زوجيا مريض 
البيت نظيف ، األوالد مرتبيف ، ىي محجبة ، نظروا إلى الوضع فرأوه يحتاج فقاؿ لو أعطيا ألفي ليرة ، قالت لو 
ال ألف يكفي أعطوا األلف لبيت غيرنا ، نحف معاش زوجي يكفينا أكل نريد أجرة ىذا البيت بالشير ألف ليرة ، 

جموسي معو و ىو يممؾ أربعة آالؼ مميوف و ىذه التي أقسـ لي با ظممت شيرًا أوازف بيف الذؼ يشتكي طواؿ 
تسكف تحت درج قالت تريد ألف ليرة بالشير ، عندما هللا يبقي بقمبؾ الغنى أنت أغنى الناس ، يكوف دخمؾ بسيط 
جدًا ، و سبحانؾ يا رب يوجد شيء اسمو بركة ال أحد ىذه يؤمف بيا ، بركة بدخل محدود تأكل و تشرب و 

ورؾ و بدخل كبير فمكي يذىب أكثره مخالفات ، قاؿ لي شخص أوؿ مصالحة مئتي و ثمانيف عايش و مرتب أم
مميونًا شخص غمطاف غمطة بالجمارؾ ، أوؿ مصالحة ، مصادرات و ضرائب و سجوف و رشاوػ و ال يوجد 

 بركة، بالمنزؿ ال يوجد تفاىـ ، ال يوجد محبة ، لذلؾ يجب أف نختـ ىذا الدرس :

َبًة﴾﴿َمْف َعِمَل َصا  ِلحًا ِمْف َذَكٍر َأْو ُأْنَِى َوُىَو ُمْؤِمٌف َفَمُنْحِيَينهُو َحَياًة َطيِّ

 [97] سورة النحل : اآلية 

 ﴿َوَمْف َأْعَرَض َعْف ِذْكِري َفِإفه َلُو َمِعيَشًة َضْنكًا َوَنْحُشُرُه َيْوـَ اْلِقَياَمِة َأْعَمى﴾

 [124] سورة طو : اآلية 

غنى األغنياء ، بالسكينة أسعد الناس ، بالحكمة أذكى الناس ، بربكـ الدولة األولى بالعالـ فأنت بالرضا عف هللا أ 
القوية الغنية التقنية العمـ الكومبيوترات معقوؿ أف تسرح ستمئة ألف إنساف بالعراؽ ببل دخل و مدربيف عمى 

األمريكية ، كميـ رجاؿ حرب ،  الحرب ثبلث حروب داخميف ىذه حكمة ؟ يقولوا إف المقاومة اآلف أضعاؼ القوات
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رجاؿ أسمحة ، و الحقيقة المقاومة أذاقت المحتل النجـو ظيرًا أليس كذلؾ ؟ أيف الحكمة ؟ ال يوجد ذكاء إطبلقًا ، 
بالتعبير العامي اإلنساف إذا كاف مقطوعًا عف هللا يكوف كالحيواف ، عمى مستوػ أفراد و عمى مستوػ جماعات ، 

 ىذه الحكمة اإلليية :

 ﴿َوَمْف ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِِيرًا﴾

 [269] سورة البقرة : اآلية 

عمى مستوػ أفراد و مستوػ جماعات و مستوػ دوؿ عندما يكوف ىناؾ انقطاع عف هللا يكوف ىناؾ حماقات بعد 
 حماقات و ال تنتيي الحماقات .

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : لتتبعف سنف مف كاف َبمكـ 027 - 004الدرس )

 13-02-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ا الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصداؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتن
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 الصالحيف.

ر الديف إلى عبادات شعائرية ليس غير تؤدػ أداًء شكميًا يصبح المسمـ مستعدًا أييا اإلخوة الكراـ، حينما يختص
لقبوؿ أؼ شيء يأتيو بعيدًا عف الديف، ذكرت ىذه المقدمة ألف العالـ اإلسبلمي مع األسف الشديد يحتفل بعيد ال 

مفيـو الديف إلى يمت لو بأية صمة ال مف منطمقاتو العقائدية وال مف أنماطو السموكية، لكف حينما يضيق 
العبادات الشعائرية وننسى حقيقتو وننسى أصالتو وننسى شموليتو وننسى كل أبعاده التي تغطي كل جوانب الحياة 

 نقع في ىذا المطب الكبير.

َصمَّى  أييا اإلخوة، ىذا الذؼ يحصل أنبأنا بو النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َعْف النَِّبيِّ 
ـَ َقاَؿ:   َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ِشْبًرا ِشْبًرا َوِذَراًعا ِبِذَراٍع َحتهى َلْو َدَخُموا ُجْحَر َضبٍّ َتِبْعتُ  ََْبَمُك ـْ َُْمَنا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ )) َلَتْتَبُعفه َسَنَف َمْف َكاَف  ُموُى
ََاَؿ َفَمْف ((  اْلَيُيوُد َوالنهَصاَرى 

 و [] متفق عمي

 يعني ىناؾ تقميد أعمى لما يأتينا مف الغرب واآلية الواضحة الجمية القطعية الداللة، قاؿ تعالى: 

ـِ ِدينًا َفَمْف ُيْقَبَل ِمْنُو﴾ ْساَل  ﴿َوَمْف َيْبَتِغ َغْيَر اإلِْ

 [85] سورة آؿ عمراف: 
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د الحب ديف، خضوعؾ  عز وجل كأف كممة ديف تعني الخضوع التاـ، الكرة ديف، والفف ديف، والغناء ديف، وعي
خضوعؾ لمنيجو، خضوعؾ لكتابو ولكف.. مف منا يصدؽ أف أصل الحياة كميا بني عمى الحب، لماذا خمق هللا 

 اإلنساف ؟ ليسعده ألف هللا عز وجل يقوؿ: 

ـْ َوُيِحبُّوَنُو﴾  ﴿ُيِحبُُّي

 [54] سورة المائدة: 

سبلـ ببل حب جسد ببل روح، جثة ىامدة، لو تتب عت آيات القرآف الكريـ ولو تتبعت كبلـ سيد المرسميف ولو وا 
 تتبعت مواقف الصحابة الكراـ عمييـ رضواف هللا أجمعيف أليقنت أف الحب روح ىذا الديف اآلية األولى: 

ـْ َوُيِحبُّوَنُو﴾  ﴿ُيِحبُُّي

 [54] سورة المائدة: 

 اآلية الثانية:

َ َفاته  ـْ ُتِحبُّوَف َّللاه ﴾﴿َُْل ِإْف ُكْنُت ـْ ـْ ُذُنوَبُك ُ َوَيْغِفْر َلُك ـُ َّللاه  ِبُعوِني ُيْحِبْبُك

 [31] سورة آؿ عمراف: 

طبعًا في ىذه اآلية مممح دقيق وىو أف كل إنساف بإمكانو أف يدعي محبة رسوؿ هللا أو أف يدعي محبة هللا، 
هللا فقط لذلؾ هللا عز وجل لـ ودعوػ الحب سيمة جدًا ألف دعوػ الحب سيمة جدًا ال تكمفؾ إال أف تقوؿ أنا أحب 

 يقبل دعوػ الحب إال بالدليل، قاؿ تعالى:
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ـْ﴾ ـْ ُذُنوَبُك ُ َوَيْغِفْر َلُك ـُ َّللاه َ َفاتهِبُعوِني ُيْحِبْبُك ـْ ُتِحبُّوَف َّللاه  ﴿َُْل ِإْف ُكْنُت

 [31] سورة آؿ عمراف: 

 بل إف هللا سبحانو وتعالى حينما يقوؿ:

﴾﴿َُْل ِإْف َكاَف َآبَ  ـْ ـْ َوَعِشيَرُتُك ـْ َوَأْزَواُجُك ْخَواُنُك ـْ َواِ  ـْ َوَأْبَناُؤُك  اُؤُك

 [24] سورة التوبة: 

األقرباء كميـ األصوؿ والفروع واألخوات واألخوة والزوجة والعشيرة وأمواؿ اقترفتموىا، الماؿ محبب في أصل خمق 
 اإلنساف، قاؿ تعالى:

َيَواِت مِ  َساِء﴾﴿ُزيَِّف ِلمنهاِس ُحبُّ الشه  َف النِّ

 [14] سورة آؿ عمراف: 

ـْ ِمَف َّللاهِ َوَرُسوِلِو َوِجَياٍد ِفي َسِبيمِ  ِو َفَتَربهُصوا َحتهى َيْأِتَي ﴿َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَف َكَساَدَىا َوَمَساِكُف َتْرَضْوَنَيا َأَحبه ِإَلْيُك
ُ ََّل َيْيِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسقِ  ُ ِبَأْمرِِه َوَّللاه  يَف﴾َّللاه

 [24] سورة التوبة: 

إذًا كممة حب وردت في القرآف كثيرًا كما أنيا وردت في السنة كثيرًا، بل إف خمق اإلنساف أساسو الحب الدليل لو 
أراد هللا أف نؤمف جميعًا وأف نستقيـ عمى أمر هللا جميعًا قسرًا لكاف القضية سيمة جدًا واألدلة كثيرة ولو شاء ربؾ 

ىدايًا قسرية، أال يستطيع رئيس الجامعة أف يجعل نسبة النجاح مئة بالمئة ؟ القضية سيمة  ليدػ الناس جميعاً 
جدًا أثناء طبع أوراؽ اإلجابة يطبع معيا اإلجابة التامة مف قبل مدرس المادة وزع األوراؽ يكمف الطالب أف يكتب 

هللا أراد ىداية الخمق قسرًا لكاف ىذا  اسمو ورقمو فقط والمئة مطبوعة باألحمر وكل شيء منتٍو، سيل جدًا، لو أف
سيبًل جدًا لكف هللا أراد أف نأتيو طائعيف محبيف مختاريف، إذًا سر ىذا الديف محبة هللا وسر التكميف أف نعبر عف 
حبنا لو، قاؿ لؾ تعاؿ يا عبدؼ إلى بيتي الحراـ تقوؿ لو لبيؾ الميـ لبيؾ، لؾ بيت لؾ أىل لؾ غرفة خاصة لؾ 

ؾ مكتب فخـ لؾ مركبة لؾ مكانة لؾ ثياب خاصة تذىب إلى بيت هللا الحراـ ترتدؼ إزارًا وتطوؼ مقعد وثير ل
حوؿ البيت وممنوع تحمق وممنوع أف تقص وممنوع تتطيب وممنوع تقارب زوجتؾ، دليل محبة آثرت دعوة هللا 
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، الصبلة دليل محبة  عز  وجل، الصـو في أشد عمى كل دنياؾ، الصبلة وأنت نائـ الصبلة خير مف النـو
حاالت العطش والماء بيف يديؾ في بيتؾ بالبيت ما في أحد وال أحد يراؾ ال تشرب ألنؾ تحب هللا، لو تتبعت 
الصبلة والصياـ والحج والزكاة ىي محبة لو تتبعت أوامر هللا عز وجل كأف هللا يريدؾ أف تعرؼ نفسؾ أنؾ تحبو 

شريعة هللا عز وجل والعبادات والمعامبلت تجد أف الحب أساس  لذلؾ تترفع عف كل ماؿ حراـ، لو ذىبت تفيـ
ـَ َقاَؿ:   التعامل مع هللا َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 ُ يَماِف َأْف َيُكوَف َّللاه َوَرُسوُلُو َأَحبه ِإَلْيِو ِممها ِسَواُىَما َوَأْف ُيِحبه اْلَمْرَء ََّل ُيِحبُُّو )) َِاَلٌث َمْف ُكفه ِفيِو َوَجَد َحاَلَوَة اإلِْ
ِ َوَأْف َيْكَرَه َأْف َيُعوَد ِفي اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْف ُيْقَذَؼ ِفي النهاِر((  ِإَّله َّللِه

 ] متفق عميو [

 التي يعبر عنيا بأنؾ تؤثر طاعتو عمى ىوػ كل عطاء هللا عز وجل مبني عمى محبة العبد لربو، محبتؾ 
نفسؾ عندئذ تذوؽ حبلوة اإليماف وصدقوا أييا اإلخوة الكراـ، ال إيماف لمف ال محبة لو والحب حينما يكوف في 
القمب يجعل صاحبو إنسانًا عظيمًا الحب يجعمؾ تتألق يجعمؾ تتحمل أشد الصعاب يجعمؾ تعمل أعظـ البطوالت 

 ف اإلسبلـ ويكفي أف هللا عز وجل يقوؿ:فالحب، الحب كمو م

ـْ َوُيِحبُّوَنُو﴾  ﴿ُيِحبُُّي

 [54] سورة المائدة: 

ولكف فيما أرػ وفيما أقرأ وفيما يصل إلي الحب الذؼ أراده اإلنساف في آخر الزماف أراد عبلقة حسية بيف ذكر 
ورىف في مكاف يأتي الشباب وأنثى لذلؾ الذؼ يعد ىذا العيد تخميدًا لذكراه مف خططو أف تضع الفتيات ص

يسحبوف مف ىذا الكيس صورة يعيش معيا سنة قبل الزواج يجربيا تجربة يخالطيا تخالطو وفي األعـ األغمب 
يكشف بعض العيوب فبل يتزوجيا، يعني عبلقة آثمة في النياية، في أصل ىذا العيد عبلقة آثمة بيف شاب 

 وشابة وقميبًل ما تنتيي ىذه العبلقة بالزواج.
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أييا اإلخوة الكراـ، لكف ال بد مف تنويو دقيق لقضية في شيء اسمو حب عقمي وبغض عقمي وفي شيء اسمو 
حب حسي وبغض حسي، الشيوات التي أودعيا هللا فينا تدعونا أف نحب ما يمتعنا، اإلنساف لو عطل عقمو يحب 

يا شحـو وكميا أشياء ثقيمة ويأكل ببل أكمة معينة يظل يأكل حتى يموت، في أكبلت نفيسة جدًا وكميا دىوف وكم
حساب وببل حدود إلى أف يموت ىذا حب حسي، أحيانًا اإلنساف أمامو طعاـ نفيس جدًا، طيب، لكف إدراكو إلى 
أخطار ىذا الطعاـ و إلى آثاره السمبية عمى قمبو و عمى حركتو ال يأكمو، يأكل طعامًا قد ال يحبو لكنو مفيد نافع 

 و خفيف.

جرؼ ؟ ىذا الموضوع ذكرني مرة كنا في جمسة و فينا طبيب جراح لمقمب، قّدـ لو حمويات نفيسة جدًا ما الذؼ ي
فأبى أف يأكل مع إصرار صاحب البيت الشديد، ثـ قاؿ و هللا إني أحبيا كثيرًا و لكنني كمما أجريت عممية قمب و 

فرضنا امرأة تمشي أمامؾ بثياب فاضحة وجدت شراييف مسدودة أكرىيا، نظر إلى آثارىا، ىذا الكبلـ معناه لو 
ألنؾ إنساف تحب أف تمؤل عينيؾ مف محاسنيا، لكف المؤمف يعمـ أف صمتو با ثمينة جدًا و أف كل سعادتو بيذه 
الصمة و أف كل إقبالو عمى هللا بيذه االستقامة و أف كل تألقو بيذا االلتزاـ و أف كل الخير الذؼ جاءه مف هللا 

وازف بيف أف يمؤل عينيو لدقيقة أو دقيقتيف و بيف أف يتابع صمتو با عز وجل و يتمقى الخير مف بيذا الورع، في
هللا، فيغض بصره عنيا، صار ىناؾ حالة اسميا كراىية عقمية و حب حسي ليذه المرأة، يوجد محبة حسية ألنيا 

 بة عمى إطبلؽ بصره.محببة في األصل إليو و يوجد كراىة عقمية نظرًا لمنتائج السمبية المترت

إذًا يمكف أف نقوؿ المؤمف يحب بعقمو و يكره بعقمو، بينما الجاىل يحب بحواسو و يكره بحواسو، لذلؾ الناس اآلف 
 يعيشوف لحظتيـ.

أييا اإلخوة الكراـ، قضية الحب العقمي و الحب الحسي قضية ميمة جدًا، مف ىو العاقل ؟ الذؼ يدرؾ العواقب، 
حب الحسي قد يفضي إلى النار، بينما الحب العقمي قد يفضي إلى الجنة، و ىذا الموضوع مآؿ األمور، ىذا ال

 أيضًا ينقمنا إلى ما يسمى بالحب في هللا و الحب مع هللا.

الحب في هللا عيف التوحيد، و الحب مع هللا عيف الشرؾ، كيف الحب في هللا ؟ الحب في هللا أصل مف فروعو 
هللا أصل مف فروعو محبة أصحاب رسوؿ هللا، لذلؾ ال يقبل و ال يستساغ أف تكره  محبة رسوؿ هللا، و الحب في

صحابيًا، محبة التابعيف و كبار العمماء و الفقياء و العمماء العامميف و العمماء الربانييف ىذا فرع مف محبة هللا، 
العمل الصالح، ىذه كميا فروع محبة بيوت هللا، محبة األذاف، محبة القرآف، محبة اإلنفاؽ، محبة الخير، محبة 
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مف محبة هللا، إذا تمكف حب هللا في قمبؾ تجد نفسؾ منساقًا إلى ىذه األنواع مف الحب، كل أنواع ىذا الحب عيف 
التوحيد، و ما تعممت العبيد أفضل مف التوحيد، بشكل أو بآخر كل حب يقربؾ مف هللا ىو حب في هللا، شخص 

و انيمرت دموعو، محبة القرآف حب في هللا، يحب مؤمنًا، يجمس معو، يتكمـ  أحب القرآف فإذا قرأه خشع قمبو
 كبلمًا طيبًا، مؤنسًا، لطيفًا، متواضعًا كريمًا، وفيًا، صادقًا، ستيرًا، يحب المؤمف في هللا.

اآلف محبة أؼ شيء إذا أبعدؾ عف هللا سيرة مختمطة و ىو في السيرة شيء ممتع أكثر مما أف تكوف جميعيا 
اؿ، لكف بعد أف تنتيي ىذه السيرة تحس بالمعصية، و الحجاب، قد ال تصمي العشاء، حجبت عف هللا، رج

استمتعت وقتيا و بعدىا حجبت عف هللا عز وجل، فأؼ حب يبعدؾ عف هللا ىذا حب مع هللا و ىو عيف الشرؾ 
في الميمة الظمماء، و أدناه لذلؾ سيدنا عمي يقوؿ: الشرؾ أخفى مف دبيب النممة السمراء عمى الصخرة الصماء 

 أف تحب عمى جور، و أدناه أيضًا أف تبغض عمى عدؿ.

شخص ليس مستقيمًا لكف زرتو، قدـ لؾ طعامًا نفيسًا و زوجتو موجودة أيضًا تحب أف تسير عنده مثبًل، أنا أتكمـ 
فقط لمتوضيح، أما حينما أمثمة كتوضيح فقط لكف أنا موقف إخوانا الكراـ األطيار بعيدوف جدًا عف ىذه األمثمة 

تزور مؤمنًا قد يكوف فقيرًا و أجمسؾ بمكاف خشف و غرفة غير مدفأة كثيرًا لكنو ىو مؤنس، تحب زيارتو مع أف 
العطاء في ىذا البيت ضعيف جدًا وتكره زيارة ىذا الغني المتفمت مع أف الطعاـ نفيس جدًا، وأنا أعود إلى ما 

وأؤكد مع الحب العقمي والحب الحسي كل شيء يؤذينا ىو نوع مف الحب يسمى الحب في هللا والحب مع هللا 
الحسي ولو وصمنا إلى موضوع الطعاـ والشراب، الطعاـ المؤذؼ بالتعبير العامي طعاـ قاتولي طيب كثير، 
الطعاـ الصحي وسط يعني أقل، وأف تأكل حتى تشبع ىذا شيء مريح، أما أف تأكل وتبقى جائعًا شيء متعب 

عطيؾ رشاقة يعطيؾ حرية حركة، يعطيؾ صحة طيبة يعطيؾ شعور بالنشاط، ىذه حكمة هللا عز وجل، ولكنو ي
كل شيء يمكف أف تنغمس فيو مف الدنيا لو متاعب كثيرة وكل شيء يمكف أف ترضي هللا بو لو في المآؿ سعادة 

يممكو قاؿ اعممي أيتيا المرأة أف في كبيرة لذلؾ أحد أصحاب رسوؿ هللا عمييـ رضواف هللا لما سألتو امرأتو شيئًا ال 
الجنة مف الحور العيف ما لو أطمت إحداىف عمى األرض لغمب نور وجييا ضوء الشمس والقمر فمئف أضحي بؾ 

 مف أجميف أىوف مف أف أضحي بيف مف أجمؾ.
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 سبحاف هللا مستحيل وألف ألف مستحيل أو ألف مستحيل حتى ينقطع نفسؾ أف تطيعو وتخسر وأف تعصيو
وتربح، ما ترؾ عبد شيئًا  إال عوضو هللا خيرًا منو في دينو ودنياه، أنت حينما تؤثر طاعة هللا عمى مصالحؾ 
المتوىمة أو عمى مكاسبؾ أو عمى دنياؾ أو عمى غناؾ تؤثر طاعة هللا، هللا عز وجل يعطيؾ طاعتو ويعطيؾ 

ثر أنو مف أحبنا أحببناه ومف طمب منا أعطيناه ومف تجمياتو ثـ يعطيؾ الدنيا بطريقة ال تعرفيا، لذلؾ ورد في األ
اكتفى بنا عما لنا كنا لو وما لنا. كل حركة وكل سكنة في حياة المؤمف أساسيا الحب وال إيماف لمف ال محبة لو، 
ىذا الحب تصنيع محمي مف ببلدنا مف ديننا مف تراثنا مف تاريخنا وفي عندنا حب مستورد يـو الرابع عشر مف 

 كمو أحمر وأحمر مف ىكذا ما في.شباط 

وهللا الذؼ رأيتو في ببلد الغرب في ىذا اليـو اإلنساف يكاد يفقد توازنو، يمكف سعر الوردة الحمراء يصل بأرقاـ 
فمكية مئة ضعف أحيانًا، سبحاف هللا كل ما اإلنساف انتقد العصور السابقة بسخافاتيا يقع في سخافات أكثر، 

سخيف جدًا، ىو الحقيقة ىذا العيد مف نتائج التواصل اإلعبلمي الشديد يعني كل قـو ليـ  اإلنساف البعيد عف هللا
قيـ ومبادغ سابقًا ىذه االتصاالت اإلعبلمية وثورة المعمومات واإلنترنت الفضائيات أزالت الحواجز بيف الثقافات، 

خبلط كبير واحد وضع فيو  بالتمثيل المطيف مثل واحد عنده ماء صافي قطعة لحـ ضأني فواكو طازجة وفي
خمر وماء آسف ولحـ خنزير وىذا وضع فيو لحـ ضأني ووضع فيو ماء قراح وأدار الخبلط، الذؼ حصل اآلف 
أف الثقافات اختمطت، الشيء الذؼ يدغدغ شيوات اإلنساف طفا عمى السطح أما القيـ األصيمة طبعًا ىي 

أبدًا نحف في عندنا طبع وتكميف، والطبع يتناقض مع باألساس مف قبل الطبع غير مقبولة فتبلشت ودائمًا و 
التكميف، طبع يدعوؾ إلى أف تناـ والتكميف يدعوؾ عمى أف تستيقع وأف تصمي، الطبع يدعوؾ إلى أف تأخذ 
الماؿ والتكميف أف تنفقو، الطبع يدعوؾ إلى أف تمؤل عينيؾ مف محاسف امرأة والتكميف يدعوؾ إلى غض البصر، 

 طبع والتكميف ىو ثمف الجنة قاؿ تعالى:فالتناقض بيف ال

ْنَيا )37﴿َفَأمها َمْف َطَغى ) ََِر اْلَحَياَة الدُّ ـَ ِىَي اْلَمْأَوى﴾38( َوَآ  ( َفِإفه اْلَجِحي

 ] سورة النازعات [
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لذلؾ أنا أقوؿ اإلنساف السخيف ضيق األفق عديـ الثقافة يؤخذ بيذه الصرعات، يؤخذ بيا ولعل الشيطاف جعميا 
سبة لبلنحراؼ األخبلقي حب ماذا ؟ النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: الحمد  الذؼ رزقني حب عائشة. ىل منا

سمعتـ بيذا العيد عف حب الزوجة ؟ قمما حب الزوجة حب األوالد حب األىل، حب اإلخوة الكراـ المؤمنيف ال، 
التقاعد أقيـ لو حفل توديع كبير جدًا،  لذلؾ عندنا أستاذ جامعي لو شأف كبير في عمـ النفس فمما أحيل عمى

ألقيت كممات كثيرة لكف كممتو لفتت النظر قاؿ: اإلنساف الذؼ ال يشعر بحاجة إلى أف يحب كما أنو ال يشعر 
بحاجة إلى أف يحب ليس مف بني البشر. ألنؾ إنساف ينبغي أف تحب، الحب ديف المسمـ، يحبيـ ويحبونو، ما 

 أصحاب دمحم دمحمًا.رأيت أحدًا يحب أحدًا كحب 

امرأة بمغيا أف النبي قد قتل في أحد فخرجت تبحث عنو رأت أخاىا مقتواًل فقالت ما فعل رسوؿ هللا ؟ رأت أباىا 
مقتواًل ثـ رأت زوجيا ثـ رأت ابنيا وتقوؿ ما فعل رسوؿ هللا ؟ إلى أف وقعت عينيا عميو وىو سميـ فقالت يا رسوؿ 

ف، ىذا الحب لما اإلسبلـ أحبوا فتحوا العالـ، كنت مرة في تركيا أجرؼ معي هللا كل مصيبة بعدؾ جمل أؼ تيو 
حديث صحفي قمت ليـ في صورة زيتية بمتحف فيينا تصور الجندؼ التركي حينما وصل إلى فيينا وأراد أف 
يشترؼ العنب مف بعض فتيات فيينا يعطي ىذا الجندؼ حسب الصورة الزيتية الفتاة ثمف العنب ويغض بصره 

نيا، وصموا إلى قمب أوربا، قمت ليـ مداعبًا فمما تأممتـ في محاسف النساء رجعتـ إلى تركيا، اإلنساف بالطاعة ع
يصل وبالتقصير يخسر كثيرًا فكممة حب داخمة بدـ كل مسمـ، وهللا أييا اإلخوة الكراـ، الوسائل اإلعبلنية تركز ال 

الزوجة مممة ألفتيا وألفتؾ دائمًا بتعبيرىـ العاطفي يعني دفئ عمى محبة الزوجة أبدًا بالعكس في تمميحات إلى أف 
المرأة ال يوجد برأؼ أصحاب ىذه البرامج إال بالحراـ، أما زوجة طاىرة نقية شريفة محبة مخمصة تقدـ لؾ كل 
ترػ شيء ترعى أوالدؾ في خدمة البيت تربي أوالدؾ مممة، وأنا أؤكد لكـ أف ما يجرؼ في العالـ اإلسبلمي اليـو 

كل نعومتو لمسكرتيرة كل لطفو لموظفة إلى جانبو وكل قساوتو وكل إعراضو لزوجتو، الشيطاف في الدرجة األولى 
ميمتو أف يبغض الرجل لزوجتو، وميمتو أف يحببو بامرأة ال تحل لو ترػ نعومة الرجل لطافتو كبلمو المطيف 

ة ال تحل لو، بالمقابل والزوجة لزوجيا بصورة غير ابتسامتو المشرقة تواضعو طرفو المطيفة حديثو الممتع المرأ 
مقبولة بإىماؿ شديد بصوت مرتفع بإىماؿ شديد، بنقد بتعميقات بإلحاح وكل نعومتيا ألقربائيا الذيف ال يحموف 
ليا، ىذه مشكمة أييا اإلخوة الكراـ، فإذا تحدثنا عف عيد الحب ينبغي أف نحب مف إذا أحببناه رضي هللا عنا، 

ف نحب مف إذا أحببناه رضي هللا عنا وينبغي أف نبتعد مف إذا أحببناه غضب هللا عمينا، حينما يكوف ىذا ينبغي أ
الديف مفيومًا عند المسمميف ال يأبيوف لجديد ألف دينيـ بو كل شيء، الحب الحقيقي الحب الصافي الحب 
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سي أساسو الشيوة وأكبر دليل المخمص الحب المبدئي الحب المستمر أساسو الديف، وما سوػ ذلؾ فيو حب ح
تجد الشاب وىذه قصص في اإلنترنت ال تعد وال تحصى يتظاىر بنعومة ولطف ولباقة وتعبير عف أشواقو بشيء 
، فمذلؾ أييا اإلخوة الكراـ، أنا  ال يوصف فإذا وصل إلى المذة الحسية مع ىذه التي غدرىا يركميا بقدمو مجـر

لعيد الذؼ جاءنا مف ببلد الغرب وال ينتمي ال إلى ديننا وال إلى مبادئنا بل إف أعتب عتبًا شديدًا عمى إنساف ىذا ا
منطمقاتو الفكرية تتناقض مع مبادئنا بل إف أنماط سموؾ المحبيف وفق ىذا العيد يتناقض مع قواعد شرعنا كمما 

سابقة أف مؤتمرات اإلنساف حافع عمى دينو ورفض أف ينصير في بوتقة العالـ، أنا ذكرت لكـ في خطبة قبل ال
السكاف التي عقدت تباعًا وكاف آخر مؤتمريف األوؿ في القاىرة والثاني في بكيف ىذه المؤتمرات توصياتيا تدعو 
إلى اإلباحية الجنسية وطموحيـ وأقوؿ طموحيـ ألف هللا يحفظنا إف شاء هللا، طموحيـ أف تجسد ىذه التوصيات 

أف تتجسد ىذه التوصيات بتعديل قوانيف األحواؿ الشخصية ولست بتعديل قوانيف األحواؿ الشخصية، طموحيـ 
متشائمًا حينما أقوؿ لقد وقع عميو مئة وتسعة وثمانيف دولة في العالـ ومعنى وقعوا عميو أؼ عمييـ أف يغيروا 
األنظمة الشخصية، قانوف األحواؿ الشخصية وال مانع مف ذكر بعض الفقرات، ليس في كل التوصيات كممة زوج 

ي شريؾ، والزواج بتعريفو الدقيق عقد بيف شخصيف قد يكوناف ذكريف أو أنثييف أو ذكر وأنثى، بل إف الزواج ف
الذؼ جاء بو األنبياء وجاءت بو تشريعات السماء يعد زواجًا متخمفًا لماذا ؟ قاؿ ألف المرأة تعمل ببل مقابل وألف 

اة أف تمارس الجنس مع مف تشاء وفي أؼ وقت تشاء الزوج في عبلقتو معيا يغتصبيا و مف حق المرأة أو الفت
وفي أؼ مكاف تشاء دوف أف تساءؿ، أنا كنت في أستراليا لو وجد إنساف في فراشو مع زوجتو رجبًل ال يستطيع أف 
ينبت ببنت شفة مف حقيا، الذؼ ينتظر المسمميف إذا تركوا صيانة دينيـ شيء ال يصدؽ، اإلجياض اآلف مف 

مرات يعني فتاة حممت مف صديقيا ليا أف تذىب إلى المستشفى لتجرؼ عممية اإلجياض دوف توصيات ىذه المؤت
أف تسأؿ مف قبل أحد، حتى األغرب مف ذلؾ التوصيات تضعف سمطة األب وتعد ىذه السمطة تتناقض مع حرية 

يمارس الشباب اإلنساف بل تضعف نظاـ الزواج أصبًل بل تريد تأخير الزواج إلى أعمى عمر ممكف والبديل أف 
العبلقات اآلثمة في بيوت آبائيـ وأمياتيـ، شيء أنا وهللا ال أصدؽ، وهللا ال أصدؽ أف يستطيعوا إقحاـ ىذه 
التوصيات في العالـ اإلسبلمي ألف الديف إف شاء هللا راسخ في تقصير كثير وفي معاصي كثيرة لكف أف يصل 

ج إلى عيد حب أليس كذلؾ ؟ ىذه التوصيات التي تحيل بنا األمر إلى ىذا، ىذا مستحيل ىذه التوصيات تحتا
المجتمع إلى مجتمع إباحي ما في حرمة إطبلقًا لممحاـر ما في أؼ مانع ما في أؼ قيد ىذه التوصيات المؤتمر 
الذؼ بعد مؤتمر بكيف بعد شيريف وأنا بالمناسبة عضو في ىذه المجنة التي تقرر موضوع التوصيات أنا مندوب 
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اؼ فقرأت ىذه التوصيات شيء ال يصدؽ، لكف الحمد  ىذا البمد الطيب رفضيا كميا وجمدىا ولـ وزارة األوق
يعبأ بيا لكف أمامو مشاكل ىناؾ مشكبلت تنتظر أؼ دولة ال تطبق ىذه التوصيات منيا عقوبات اقتصادية، عمى 

ييا اإلخوة الكراـ، ىي حروب كل أنا لست متشائمًا لكف يجب أف يعمـ المسمـ مف ىو عدوه، الحروب القديمة أ
اغتصاب أراضي وثروات اآلف حروب تغير ىويات محو ثقافات، يعني ىناؾ حممة عمى ىذا الديف ال يصدقيا 
العقل، حممة عمى حجاب المرأة أنا ذكرت لكـ في الخطبة أّف في فتاة في نيويورؾ ارتدت ثياب الشاذات يبدو أف 

ىا أقاـ أبوىا دعوػ عمى اإلدارة وربح الدعوػ وكاف الجزاء ثبلثيف ألف مدير الثانوية عمى بقية مف مروءة فطرد
دوالر، كاف تعميقي أف فتاة شاذة تخالف شرائع السماء الثبلثة يقيـ أبوىا دعوػ عمى مدير المدرسة ويربحيا بينما 

الـ ومع ذلؾ الحجاب اإلسبلمي يمثل أحد ركائز الديف اإلسبلمي وىذا الديف يديف بو أكثر مف ثمث سكاف الع
 مرفوض بمعظـ ببلد أوربا.

نحف في أؼ عصر كيف بكـ إذا أصبح المعروؼ منكرًا والمنكر معروفًا، كيف بكـ إذا لـ تأمروا بالمعروؼ ولـ 
تنيوا عف المنكر ؟ الصحابة ما صدقوا ذلؾ قالوا أو كائف ذلؾ يا رسوؿ هللا ؟ قاؿ وأشد منو سيكوف، قالوا وما 

ـ إذا أمرتـ بالمنكر ونييتـ عف المعروؼ قالوا أو كائف ذلؾ يا رسوؿ هللا ؟ قاؿ وأشد منو أشد منو ؟ قاؿ كيف بك
سيكوف قالوا وما أشد منو ؟ قاؿ كيف بكـ إذا أصبح المعروؼ منكرًا والمنكر معروفًا، ونحف في ىذا ما ممكف 

 يمة سموؾ عادؼ.يسمحوا لتركيا أف تطمح بدخوؿ المجموعة األوربية إال أف تصرح أف الزنا ليس جر 

اليـو إنساف سألني أف يقيـ في ببلد بعيدة، قمت لو أنت إذا ذىبت إلى صنبور الماء أمامي وشربت كأس ماء 
بماذا تشعر ؟ قاؿ ال أشعر بشيء، بماذا يشعر مف حولؾ ىل ارتكبت ذنبًا؟ قاؿ ال أبدًا شربت كأس ماء، قمت لو 

 بعض الببلد كشربة الماء. وهللا فيما أعمـ وال أبالغ أف جريمة الزنا في

يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ عف آخر الزماف رجاؿ معيـ سياط يجمدوف بيا الناس ونساء كاسيات عاريات مائبلت 
مميبلت.... الشيء الذؼ يمفت النظر لماذا جمع النبي عميو الصبلة والسبلـ بيف القمع وبيف التفمت األخبلقي، 

نشاء أماكف لمتزييف لعل المعنى أف اإلنساف، إذا أرادو  ا احتبلؿ أفغانستاف ماذا يفعموف ؟ يأمروا بسفور النساء وا 
واألفبلـ اإلباحية فالمستعمر أو المحتل متى يمكف ؟ إذا األمر تفمت مف مبادغ القـو فأينما حل االحتبلؿ يروج 

اكف التزييف يروج سفور الفساد يروج األفبلـ اإلباحية يروج المحطات اإلباحية يروج المجبلت الداعرة يروج أم
النساء، فكأف النبي عميو الصبلة والسبلـ مف بعثتو كشف هللا لو أف كل احتبلؿ أو كل قمع أو كل سيطرة تحتاج 
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إلى انحبلؿ خمقي حتى يسيل تنفيذ ما يصبو إليو ىذا المحتل وىذا شيء واضح بالعراؽ وضوحًا تامًا، واضح في 
 و وأماكف تزييف النساء، سفور المرأة واألفبلـ إباحية.أفغانستاف يعني أفبلـ مراقص ودور لي

حدثني أخ جاء مف العراؽ قاؿ لي األفبلـ اإلباحية تباع عمى الرصيف دوف قيد أو شرط حتى الييرويف أنواع 
المخدرات تباع عمى الرصيف دوف أف يسأؿ أحد عف ىذه المخالفة مع أف عندنا اإلعداـ العقوبة، االتجار 

عداـ العقوبة، ىناؾ تباع عمى الرصيف فمعنى أف المحتل ال يتمكف إال بنشر اإلباحية سأؿ هللا عز بالمخدرات اإل
 وجل أف يحفع ببلدنا ويحفع أوالدنا وبناتنا إنو عمى ما يشاء قدير 

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : َّل تزاؿ المسألة بأحدكـ حتى يمقى هللا 027 - 005الدرس )

 20-02-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -الشريف  شرح الحديث

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا 
عنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينف

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

صحيح البخارؼ ومسمـ، أييا اإلخوة الكراـ، الزلنا مع كتاب إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف 
وموضوع ىذا الدرس الترىيب مف المسألة وتحريميا مع الغنى وما جاء في ذـ الطمع والترغيب في التعفف 

 والقناعة واألكل مف كسب اليد.

أييا اإلخوة الكراـ، القضية أنؾ ترػ المسمميف في وضع سيئ جدًا لو أردت أف تعطي التعميل كأنيـ فيموا ىذا 
عبادات وكأف المعامبلت أغفموىا فمذلؾ ال أحد مف الطرؼ اآلخر يقبل عميؾ ما لـ يكف لممسمـ  الديف أنو أداء

خمق صارخ يمفت النظر، ما لـ تبدو عفتو ما لـ تبدو استقامتو ما لـ يبدو كرمو ما لـ تبدو استقامتو ما لـ يبدو 
مثمة المعاصرة لما إنساف طبق جانبًا كرمو ما لـ يبدو وفاءه، فإف الناس ال يقبموف عمى ىذا الديف، وبعض األ

واحدًا مف الديف الجانب اإلنساني وعاش لمناس فمما غادر الدنيا قامت الدنيا ولـ تقعد مف كل الفئات ومف كل 
االنتماءات السبب كاف محسنًا أحسف إلى كل الفئات، ىذا دليل إف أردت أف يدخل الناس في ديف هللا أفواجًا اعمـ 

تكف محسنًا ما لـ تكف في أخبلقؾ صارخًا ما لـ تكف عفتؾ بادية ما لـ يكف ورعؾ قويًا ما لـ  عمـ اليقيف ما لـ
يكف عطاؤؾ سخيًا ما لـ يكف وقوفؾ عند حدود هللا صارمًا فإف صبلتؾ وصيامؾ وحجؾ وزكاتؾ ال يمفت النظر، 

يا إطبلقًا، الذؼ يعجبيـ في اإلنساف إياؾ أف تعتقد أف الناس يعجبوف مف العبادات الشعائرية وهللا ال يمتفتوف إلي
معامبلتو وأىـ فكرة أقوليا دائمًا وال أتوانى في تردادىا وىي أف النجاشي حينما سأؿ سيدنا جعفر عف اإلسبلـ قاؿ 
لو: وأمرنا بصدؽ الحديث وأداء األمانة وصمة الرحـ وحسف الجوار والكف عف المحاـر والدماء. تعريف أخبلقي 

ذا السؤاؿ الذؼ يقمق الناس جميعًا لماذا المسمموف ىكذا ؟ يعني متى يكوف المسمـ عممًا مف محض، فأنت تسأؿ ى
األعبلـ ؟ حينما يعيش لمناس حينما يظير إسبلمو بطوالت عطاءات أعماؿ جميمة عندئذ يقتنع الناس بيذا الديف 

 إال إذا أردت أف تعيش وحدؾ وأف تنسحب مف المجتمع وأف تمغي عممؾ الصالح.
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كر أحد اإلخوة الكراـ سألني سؤااًل: لو عمل ودخمو جيد وعنده بيت ممؾ وعنده مركبة جيدة وعنده زوجة وأوالد أذ
في مشروع يريد أف يقدـ عميو ضخـ يكمف مئات المبلييف ومعو جزء يسير لكف سيدخل في متاىة كبيرة جدًا قاؿ 

ع وأنصحؾ باإلحجاـ، قاؿ كيف ؟ قمت لو لو لي بماذا تنصحني ؟ قمت وهللا أنصحؾ باإلقداـ عمى ىذا المشرو 
أف في ذىنؾ ىدفًا كبيرًا ساميًا أف تقوؼ المسمميف وأف توفر فرص عمل ليؤالء المسمميف وأف تستغني بيذا المعمل 
عف االستيراد، يعني في أىداؼ كبيرة جدًا، إذا كنت تعيش مشكمة المسمميف والذؼ يقوييـ أف تنشئ مشروعًا 

العاطميف وأف تكوف قدوة ليـ وأف تفتح مئات البيوت وأف نستغني عف االستيراد وأف توفر  تمتص عدد كبير مف
فرص عمل وأف توجو ىؤالء الذيف عندؾ إلى هللا أقوؿ لؾ اقدـ وال شيء عميؾ ىذا ىو الديف وىذا ىو اإليماف، 

والدؾ وأف تعطي كل واحد اإليماف قوة اإليماف غنى أما إف أردت مف ىذا المشروع أف يزداد دخمؾ وأف ترفو أ
 مركبة فخمة جدًا وأف تزىو عمى الناس أنصحؾ بصرؼ النظر عف ىذا المشروع، الحع نيتؾ.

مشكمتنا أييا اإلخوة، أف كل مؤمف رضي أف يصمي ويصـو ويحضر درس عمـ وانتيى األمر والناس يتداعوف 
قع المسمميف نحف في أدنى درجة في العالـ عمينا كما تداعى األكمة إلى قصعتيـ، أنا أتكمـ اآلف بكبلـ يمس وا

وهللا متابعة أخبار المسمميف تفطر القمب أينما ذىبت، أنت مالؾ مكمف بشيء ؟ ىذا المثل ذكرتو قبل قميل إنساف 
يستطيع أف يخدـ والمثل الذؼ بيف أيدينا الذؼ عاشو الناس اليـو في ىذه األياـ شخص كاف محسنًا لكل الفئات 

الناس عمى التعزية مف كل حدب وصوب أليس كذلؾ ؟ ىذا شيء يعطيؾ معنى دقيقًا أف  فمما مات تقاتل
المحسف محبوب، يا داود ذكر عبادؼ بإحساني إلييـ فإف النفوس جبمت عمى حب مف أحسف إلييا وبغض مف 

تقى معؾ أساء إلييا، يا ترػ أنت تعيش بقموب الناس ؟ يعني عممؾ الصالح واصل لعشرات بل لمئات كل واحد ال
كل واحد عاممؾ تارؾ بو أثرًا طيبًا يدعو لؾ مف أعماقو يدعو لؾ أف يحفظؾ هللا أف يحفع لؾ مالؾ أف يحفع لؾ 
صحتؾ تارؾ أثرًا طيبًا ما الذؼ يبقى بعد الموت ؟ أييا اإلخوة صدقوني اإلنساف بعد الموت يمخص بكممتيف إما 

ل عممؾ ستة وستيف سنة كممتيف هللا يرحمو، أو العكس فنحف أف يقاؿ هللا يرحمو أو أف يقاؿ هللا ال يرحمو، ك
يجب أف نعمل ىذه قضية سماع الدرس وهللا ىذا شيء رائع وهللا لو اكتفينا بيما ما قدمنا شيء وهللا لو اكتفينا 

 بسماع الدرس ما قدمنا شيئًا.

 تحصى وهللا الطرائق إلى الخالق وأؤكد لؾ أف حجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ الصالح، أبواب الخير وهللا ال تعد وال
بعدد أنفاس الخبلئق، لو يتفتق ذىف الناس عمى األعماؿ الصالحة تجد أعمااًل ال تعد وال تحصى وهللا عز وجل 
شاءت حكمتو يكوف في فقير وغني في قوؼ وضعيف ولو في وقت لذكرنا أنواع مف األعماؿ يعجز الفكر عف 

دماغيا فدعت ربيا أف إذا شفاىا لتعممف عمبًل ترضيو، هللا شفاىا امرأة تصورىا، امرأة أصيبت بمرض خبيث في 
فقيرة ال تممؾ مف الدنيا شيئا والعممية الجراحية أجريت ليا مجانًا مف محسف ماذا تفعل ؟ بدأت تطبخ طبخات 

ات اتفقوا نفيسة و تبيعيا، تتقف الطبخ فقط، بالمناسبة أخوات كريمات في رمضاف الماضي أقسـ لكف أنيف فقير 
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سبعة ثمانية كل يـو يصنعوف طبخة تطعـ عشريف أو ثبلثيف إنسانًا فقيرًا وأكبلت شامية متقنة خبلؿ ثبلثيف يـو 
أطعموا، األعماؿ الصالحة ال تعد وال تحصى أنا ال أتحمل مسمـ يسمع دروس فقط ال أتحمل قضية اإلدماف عمى 

ممؾ الصالح، أياـ أخ يمتقي مف أخويف أو ثبلثة يدرسيـ لغة سماع الدروس ال تقدـ شيئًا حجمؾ عند هللا بحجـ ع
أجنبية قدـ شيئًا، قوؼ بالرياضيات عمميـ رياضيات، إنساف ال يحسف شراء حاجاتو عمى مشارؼ الزواج تعاؿ 
أعنو عمى شراء حاجاتو، كل عمل عند هللا كجبل أحد، ورد في بعض األحاديث أف تضع المقمة في فـ زوجتؾ 

وقد تراىا يـو القيامة كجبل أحد، دائمًا اعمل حساب يومي أنا اليـو ماذا فعمت ؟ ماذا طورت ؟ ىي لؾ صدقة 
عندؾ عمل طوره، عندؾ وقت فراغ امؤل ىذا الوقت بعمل طيب، األجانب عندىـ أعماؿ عجيبة إذا كاف إنساف 

كبيرة جدًا يجمس معو يحدثو في عنده وقت فراغ في جمعيات خيرية تكمفؾ أف تؤنس إنسانًا بالتسعيف يعيش وحشة 
يحضر لو صحيفة شيء، أنا أريكـ األعماؿ التي تقاـ في ببلد أخرػ فأنت مسمـ وأنت تطمب الجنة مف هللا عز 

 وجل والجنة ليا ثمف إذًا كل إنساف يحاسب نفسو أنا ماذا قدمت  في ىذا األسبوع ؟ 

ل دلمت عمى هللا تائيًا ؟ ىل قدمت معروفًا ؟ ىل عدت مريضًا ؟ ىل سرت في جنازة ؟ ىل أطعمت جائعًا ؟ ى
ىل أمرت بمعروؼ ؟ ىل نييت عف منكر ؟ أنا أحب ىذا المسمـ ال يبقى في مؤخرة األمـ، أنا أحب ىذا المسمـ 
ال يبقى في مؤخرة األمـ وال نبقى نتحدث حديثًا فقط، أنت لما تعرؼ قيمتؾ عند هللا فيما تعطي ال فيما تأخذ، 

خر ببيتو يقوؿ لؾ أربعمئة متر يفتخر بمركبتو يفتخر بشياداتو يفتخر بحجمو المالي، أنت افتخر أكثر الناس يفت
فيما تعطي ال فيما، تأخذ اعتبر قيمتؾ عند هللا فيما تعطي لذلؾ األنبياء أعطوا كل شيء ولـ يأخذوا شيئًا والطغاة 

أنت يمكف أف تكوف قوؼ والناس يمدحوؾ  في العالـ أخذوا كل شيء ولـ يعطوا شيئًا، األنبياء ممكوا القموب
بوجودؾ فقط لكف في غيبتؾ ال يمدحوؾ لكف لو كنت محسنًا حقيقة المديح الذؼ ال يحصى في غيبتؾ وبعد 

 مماتؾ.

إذًا ىذه النقطة ننطمق إلى عمل، ماذا أعمل ؟ لو أف اإلنساف أراد و صدؽ في تقديـ عمل صالح وهللا يجد أعمااًل 
وهللا السمف الصالح تفننوا في أوقاؼ يحار فييا العقل، يعني إذا إنساف كسر آنية ومعممو ال تعد وال تحصى، 

قاس في وقف خاص لؤلواني المكسورة يحضر قطعة منيا مكسورة يأخذ إناء كامل حتى يتبلفوا مشكمة مع ىذا 
وج، لما صار معيا بيت في السيد الصعب، في أوقاؼ لتزويج العوانس كيف ؟ يييئوا بيتًا ليذه المرأة التي ال تتز 

إنساف يتمنى أف يتزوجيا، ىذا وقف كاف، في وقف المعرض كميا كاف وقف لمدواب المريضة أؼ دابة مرضت 
في ىذا المكاف تأكل وتشرب وتناـ وال شيء عمييا بحسب حاجاتيـ، في وقف لمزواج، عقد مؤتمر األوقاؼ في 

ت نظرؼ في بعض الببلد اإلسبلمية في أوقاؼ مذىمة دمشق وأنا ألقيت محاضرة وسمعت محاضرات كثيرة لف
مثبًل وقف لموفاؽ الزوجي إذا في خصومة أسرية ىذا الوقف فيو خبراء وفي رجاؿ ديف وفي سيارات وفي مكاتب 
يتصموف بأىل الزوجة يقنعوىـ في النياية يصير وفاقًا، وقف لتعميـ الكومبيوتر إذا في شاب فقير ما معو لدورات 
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يعمموه كومبيوتر حتى يصبح قويًا، يمكف أف تعمـ أناسًا في وقف مثبًل لتحبيب القراءة عند الصغار  الكومبيوتر
اإلنساف لما يقرأ يصبح مثقفًا، يطبعوف قصصًا مف أعمى مستوػ يوزعونيا مجانًا لما يقرأىا الطفل يألفيا يبحث 

 عف قصة أخرػ دخل في عالـ المطالعة عالـ القراءة.

ما يفكر أنا لماذا موجود ؟ ما الذؼ يمنعني أف أعمل صالحًا ؟ ىذه السيارات كميا فييا أشرطة اإلنساف فقط عند
أغاني بدأ يوزع دروس عمـ متفوؽ جدًا ىؤالء السائقيف طربوا ليا جاءوا عمى الجوامع واستفاد الركاب أيضًا عوض 

عف عمل صالح الـز تستيقع غناء غناء قاؿ لو ضع ىذا الشريط، شريط عممي لطيف، يجب أف يتفتق ذىنؾ 
وأكبر ىمؾ ىؤالء المسمموف الضائعوف الشاردوف الضعفاء الفقراء المقيوروف، وطرؽ الغنى بيد اإلنساف تحتاج 
إلى تعاوف إلى إنكار لمذات، تحتاج نظاـ فريق العمل، إدارة وقت، فأنا الذؼ يؤلمني أف ىؤالء المسمميف يحتاجوف 

وتقوؿ يا أخي اإلسبلـ عظيـ ما شاء هللا ىذا الديف ديف هللا، ىذا القرآف كبلـ إلى عمل تبقى فقط بسماع الدرس 
ربنا، لو قمت أنو كبلـ ربنا إلى يـو القيامة وديف هللا ونبينا سيد األنبياء ماذا فعمت أنت ؟ أو إذا خطبنا الميـ 

لميـ اجعل تدميرىـ في تدبيرىـ، عميؾ بيـ إنيـ ال يعجزونؾ، الميـ دمرىـ، الميـ شتت شمميـ، الميـ فرؽ جمعيـ، ا
 ال يدمروا يقوػ زيادة قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوَُِل اْعَمُموا﴾

 [105] سورة التوبة: اآلية 

أنت ماذا فعمت ؟ حدثني أخ معو جنسية مف بمد أوربي وقدر يقدـ أعمااًل ألوربا يكوف البائع األوؿ ىذه قضية 
مل في دمشق والموظفوف كميـ مف دمشق وأمف فرص حساسة جدًا ىـ يحسبونو مف عندىـ ويستوردوف ىو الع

عمل كبيرة لعدد كبيرة مف الناس قدـ شيئًا، مسمـ متحرؾ وليس مسمـ سكوني، مسمـ فقط ال حوؿ وال قوة إال با، 
حسبنا هللا ونعـ الوكيل، يا أخي انتيى اإلسبلـ، ما عنده فقط إال أف ييئسؾ يثبط عزيمتؾ، يتكمـ بالمؤامرة، ىذا 

الصييونية، و ىذا الموساد فعل ىذا، ىذا و آخرتيا إف وجد حفرة بالطريق االستعمار، لـ يعد مقبواًل الكبلـ عمل 
الخطأ كمو منا، الخطأ كمو مف المسمميف فقط، ىكذا اعتقد، أما كمما وجدت مشكمة تعزييا لجية بعيدة، نحف 

ندما تتابع األخبار، عندما ترػ المسمميف في مجتمع خطأنا منا و صوابنا منا، فيذا الكبلـ نابع مف ألـ عاـ ع
العالـ اإلسبلمي أمرىـ متفرؽ معقوؿ عشريف ثبلثيف دولة بأوربا بينيـ حروب ما صنع الحداد و كانوا متخمفوف 
اآلف جميعًا ينطق باسميـ واحد، جميعًا منطقة تجارية واحدة، و هللا حدثني أخ قاؿ لي و هللا تكوف راكبًا في 

فرنسا وجدت نفسي بألمانيا ال يوجد حدود أبدًا، ال يوجد حدود و ال وقفة و ال ىوية و ال جواز سفر القطار كنت ب
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و ال ختـ أبدًا، أوربا كميا وحدة كاممة، عممة واحدة، اقتصاد واحدة، تنقل أموالؾ، تنقل ممتمكاتؾ، تنقل حساباتؾ 
 ، ممكف أف تعمل مميوف عمل.كميا بواحد، فكروا مميوف عمل ممكف أف تعمل بو و الوضع كما ىو

و هللا دخمت إلى عيادة أحد إخوانا األطباء و هللا لوال أني أعمـ عمـ اليقيف أني بسوريا قاعد لظننت نفسي بأمريكا، 
أحدث تقنية، نظاـ فريق عمل، عدة غرؼ عيادات، ترتيبات، إلكتروف، كومبيوترات، انترنيت، فحوص دقيقة، 

نا أقوؿ ال يوجد معي تفاصيل و لكف أحاوؿ أف أقدـ لكـ شيئًا مف مشاعرؼ، مف انظر، ىذا بمدؾ، ىذه أمتؾ، أ
ألمي، دائمًا نحف بالدرجة السفمى، دائمًا مقيوريف، دائمًا نمر بظروؼ دقيقة، دائمًا التحديات كبيرة أمامنا، متى 

قدـ أكبر حل، إذا سنتحدػ نحف اآلخريف ؟ ىذا يبنى عمى سواعدكـ، عمى أعمالكـ، طالب بمدرستو إذا تفوؽ 
تفوؽ باختصاصو، إذا تفوؽ استغنينا عف خبير أجنبي، طبعًا قصصًا كثيرة جدًا يوجد بوادر نيضة إف شاء هللا، 
لكف أنا أقوؿ إف ىذا المسمـ يجب أف يمفت النظر، كيف ىذا الذؼ غادر الدنيا قبل أياـ لفت نظر العالـ كمو ؟ 

بكى و الكل اختل توازنيـ بمغادراتو ؟ ماذا فعل ؟ خدـ، درس  كيف لفت نظر كل الطوائف و الفئات و الكل
طبلبًا، قدـ مساعدات، اشترػ محاصيل و وزعيا، فأصبح بقموب الناس جميعًا، أنا ال أتكمـ إال مف جانب واحد، 
ال عبلقة لي بأؼ جانب آخر، أتكمـ مف جانب إحسانو و إنسانيتو فقط، فمفت نظر العالـ كمو، ىكذا ينبغي أف 

 كوف إما بعممؾ أو بمالؾ أو بمكانتؾ.ت

نحف عندنا مشكمة اسميا اإلعجاب السمبي دائمًا معجب بدينو، أخي ديننا عظيـ الحمد  عمى ديف اإلسبلـ و 
السكنى بالشاـ، الحمد هللا ليـو القيامة و أنت أنت، يجب أف تعرؼ أف اإلسبلـ بحاجة إلى إبداع، إلى عمل، إلى 

ف، لو وجد التعاوف بيف المؤمنيف مثبًل ببعض الببلد يوجد جمعية تدرس السمع باألسواؽ شيء متميز، إلى تعاو 
دراسة عممية، السمعة الجيدة تثني عمييا بمجمة، و السيئة تكتب سمبياتيا و أخطاءىا، و إذا وجدت سمعة فييا 

رػ ماذا يوجد مف سمع متقنة سمبيات كثيرة تنبو المسؤوليف صار المشترؼ يعرؼ ما يريد أف يشترؼ، يفتح المجمة ي
جدًا، ثـ إذا كاف السعر غير معتدؿ ينصحوا الناس أال يشتروىا، ىذا درس لمبائع، عندما البائع يرفع السعر بشكل 
غير طبيعي تأتي الجمعية ترػ السعر ال يتناسب مع المواصفات تعمل مبلحظة يوجيوا كبلـ لمناس امتنعوا عف 

ورًا ينزؿ السعر، ممكف أف تعمل مميوف عمل ونحف كما نحف، ممكف عمل شراء ىذه السمعة يفمس المعمل ف
تعميمي، عمل تدريسي عمل إرشادؼ عمل تجارؼ عمل صناعي، ممكف تعمل نشرات تؤلف كتبًا تعمل مدارس 
األمر مفتوح، في عندنا صعوبات أكثر مف غيرنا طبعًا، في أناس فتحوا والصعوبات تجاوزوىا ىنا بطولتؾ تكوف 

خمس ست شباب ينووف أف يفعموا شيئًا يقدموا بحثًا، وهللا في مجموعة أطباء أنا وهللا أثني عمييـ مف قمبي تسمع 
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معيـ أعمى الشيادات في العالـ وجدوا بمدىـ متخمف جدًا وزمبلءىـ في المينة في ضعف بالمعمومات كثير جدًا، 
سنوؼ إذا ما حضر ثبلث مؤتمرات بالسنة مجموع بالمناسبة أخوانا الطبيب في العالـ الغربي يحتاج إلى ترخيص 

ساعات المحاضرات خمسيف ساعة ال يرخصوا لو ثاني سنة تغمق عيادتو يجوز تجد عندنا طبيب منذ ثبلثيف سنة 
ما فتح كتابًا، الطب يتقدـ بسرعة بالغة يجب أف يحضر مؤتمر كل سنة أو اثنيف ويحضر وثائق حتى يعطوه 

إلى تحسيف أعمالنا، تطوير صناعتنا، تطوير زراعتنا، تجد في مواد نستوردىا  رخصة جديدة متى ننتبو نحف
مسرطنة تأتي تيريب، لو فرضنا صار في توعية مثبًل توعية صحية اإلنساف يتحرؾ، أنا ال أقوؿ لكـ ماذا تفعموا 

 لكف كل إنساف باختصاصو يقدر أف يفعل شيئًا أقل شيء الكممة الطيبة والكممة الطيبة صدقة.

 ىذا التقديـ ممخصو أف حجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ الصالح، مالؾ عمل مالؾ حجـ عند هللا قاؿ تعالى:

ـْ َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَف﴾ ُ َعَمَمُك  ﴿ َوَُِل اْعَمُموا َفَسَيَرى َّللاه

 [105] سورة التوبة: 

ـْ َوالهِذيَف ُأوُتوا ا ُ الهِذيَف َآَمُنوا ِمْنُك ـَ َدَرَجاٍت﴾﴿َيْرَف َِ َّللاه  ْلِعْم

 [11] سورة المجادلة: 

والقرآف الكريـ أغفل كل القيـ التي تعارؼ الناس عمييا، الناس ييميـ الغنى، ييميـ الوسامة، الذكاء، القوة، أف 
يكوف بمنصب قوؼ، أو وسيـ، أو جميل، أو ذكي، أو غني، كل ىذه القيـ أغفميا القرآف الكريـ، أبقى قيمتيف 

 آف الكريـ في الترجيح بيف خمقو، قاؿ تعالى:اعتمدىما القر 

ـَ َدَرَجاٍت﴾ ـْ َوالهِذيَف ُأوُتوا اْلِعْم ُ الهِذيَف َآَمُنوا ِمْنُك  ﴿َيْرَف َِ َّللاه

 [11] سورة المجادلة: 

 ىذه واحدة النقطة الثانية قاؿ تعالى:

ـْ َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤمِ  ُ َعَمَمُك  ُنوَف﴾﴿ َوَُِل اْعَمُموا َفَسَيَرى َّللاه

 [105] سورة التوبة: 
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 ﴿ َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممها َعِمُموا﴾

 [132] سورة األنعاـ: 

نحف عندنا العمـ والعمل، حاوؿ في كل يـو أف تزداد عممًا وحاوؿ في كل يـو أف يزداد عممؾ صبلحًا تقربًا إلى 
يقة انطمقت مف باب تحريـ المسألة مع هللا عز وجل، ماذا يقابل ىذا الشيء ؟ أف ترتاح لؤلخذ ال لمعطاء، الحق

الغنى، كثير إنساف لما يأخذ مف دوف جيد يستبرغ البطالة فإذا كمفتو بأؼ عمل صدقوا أييا اإلخوة الكراـ، أنا 
أتكمـ مف واقع فرضًا إنساف فقير تعطيو مبمغًا تكمف أخًا إذا معو زكاة ماؿ يعطيو ىذا يأتيو مبمغ مف دوف تعب 

ل يرتاح مساًء يسير مع أصدقائو مصروفو مؤمف، اآلف تكمفو بعمل يحتاج إلى أربع ساعات، يستيقع الظير يأك
يقوؿ ما ناسبني أستاذ،ىذا ال أقدر عميو أنا جربتيا ىذا عمل ال يرضى، الثاني ال يرضى لماذا ؟ َأِلَف البطالة مع 

 ؾ.األخذ ىذا أكبر مرض يصيب اإلنساف ال تطعمني سمكًا عممني كيف أصطاد السم

مااًل قاؿ لو أعندؾ شيء في أنا أذكر قصة النبي عميو الصبلة والسبلـ ذكرىا أما دقيقة جدًا رجل طمب منو 
؟ قاؿ عندؼ قعب وحمس يعني بساط صغيرة قاؿ أتني بيما، النبي عميو الصبلة والسبلـ دعا أصحابو البيت

الثاني بدرىميف قاؿ خذه الحمس والقعب  لشرائيا، مف يشترؼ ىذه ؟ قاؿ واحد بدرىـ قاؿ مف يزيد عمى ذلؾ قاؿ
وىات الدرىميف دفعيما لصاحب الحمس والقعب قاؿ لو اذىب إلى السوؽ فاشترؼ بدرىـ طعاـ فانبذه ألىمؾ 
واشترؼ بالدرىـ الثاني قدومًا وأتي بو إلي، فاشترػ طعاـ أعطاه ألىمو واستقر نفسيًا، ىذا معنى دقيق أنت ما لـ 

، النبي عميو الصبلة تكف مطمئنًا عمى أىمؾ  ال تنتج بعممؾ فمما أعطى أىمو الطعاـ ارتاحت نفسو قاؿ أتني بالقدـو
والسبلـ شد بيده الشريفة عصا ليذه القدـو قاؿ لو اذىب واحتطب وال أرينؾ لخمسة عشر يومًا، ىذا غاب خمسة 

أف تسأؿ الناس أعطوؾ أو  عشر يـو وجاء بثمانية دراىـ قاؿ لو النبي عميو الصبلة والسبلـ ىذا خير لؾ مف
 منعوؾ.

أييا اإلخوة الكراـ، النقطة الدقيقة بالموضوع أف اإلنساف حينما يفتح عمى نفسو باب مسألة يفتح هللا عميو باب 
فقر، لمجرد إنساف يأخذ قرارًا بمد يده لمناس يفتح هللا عميو باب فقر وعندئذ األمور كميا معسرة أمامو أراد لنفسو 

ناس أما حينما يتخذ اإلنساف قرارًا أف يسأؿ هللا وحده تجد األمور تيسر لو، هللا عز وجل موجود أف يمد يده لم
وحده، أحيانًا أقوؿ ال يوجد إال هللا ال أشعر أنني أديت ما عمّي في معانييا هللا ىو الرزاؽ ىو المانع ىو الخافض 

يسير مف المصيبة فرج كبير ىذا ىو هللا عز ىو الرافع ىو المعز ىو المذؿ يخمق مف الضعف قوة مف التعسير ت
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 وجل.

ِ ْبَف ُعَمَر َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ  : الحديث األوؿ: عف اْبِف ُعَمَر َقاَؿ َسِمْعُت َعْبَد َّللاَّ ـَ   َعَمْيِو َوَسمَّ

ُجُل َيْسَأُؿ النهاَس َحتهى َيْأِتيَ  ـٍ. (( )) َما َيَزاُؿ الره  َيْوـَ اْلِقَياَمِة َلْيَس ِفي َوْجِيِو ُمْزَعُة َلْح

 ] متفق عميو [

المزعة يعني قطعة مف المحـ، يعني أنت تظف أف هللا ينسى مف فضمو أحدًا ؟ ينساؾ إذا ما سألت إذا كاف هللا 
 عز وجل قاؿ: 

ـُ اْلَجاِىُل َأْغِنَياَء ِمَف التهَعفُِّف﴾  ﴿ َيْحَسُبُي

 [273رة: ] سورة البق

لما أنت تتعفف والناس يظنوؾ غنيًا مكتفيًا يعني هللا ينساؾ ؟ يأتي لؾ برزؽ كريـ ورزؽ عزيز، ومف تضعضع 
أماـ غني ذىب ثمثا دينو، هللا يحب العزة وأجمل شيء في الحياة فقير متجمل، فقير لكنو متجمل يعني يبدو أماـ 

 عند هللا شأف كبير.الناس مكتفيًا ال يسأؿ الناس شيئًا ىذا إنساف لو 

 : ـَ  الحديث الثاني: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َتَكًُِّرا َفِإنهَما َيْسَأُؿ َجْمًرا َفْمَيْسَتِقله َأْو ِلَيْسَتْكِِْر ((   )) َمْف َسَأَؿ النهاَس َأْمَواَلُي

 حمد [] مسمـ، ابف ماجو، أ

يعني لما سيدنا عمر بف عبد العزيز في عيده اكتفى الناس ما المصيبة وقتيا ؟ أف تجد إنسانًا يأخذ زكاة مالؾ 
كاف الغني يطوؼ لمسافات طويمة يبحث عف فقير يأخذ منو زكاتو ال يجد، اآلف لو فتحت باب االكتتاب عمى 

شيء اسمو ماء وجو، العبرة أف يأخذ غني أو فقير، أما قضية لمفقراء صدقني الذيف يكتتبوف ثمثاىـ أغنياء ما في 
إذا األغنياء تعففوا األمواؿ الباقية تكفي الفقراء، أما بأؼ قضية توزيع ترػ الغني مد يده قبل الفقير وأخذ فصار 
مف في فوضى ىذا مف أيف أعرفو ؟ أخوانا الذيف يعمموف في جمعيات خيرية ترػ قمبيـ قاسيًا جدًا، قمبيـ قاسيًا 
شدة الكذب الذؼ يظير ليـ مف الذيف يمحوف عمييـ، أنا وهللا دىشت أحد أخوانا الكراـ عمل جمعية مكافحة 
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التسوؿ فجمع ألف وخمسمئة متسوؿ وحقق معيـ لشيريف واحد واحد ىل تصدقوف الفقراء منيـ فقط خمسة 
في حرفة اسميا التسوؿ أشخاص وفي واحد يممؾ أربعيف مميوف متسوؿ فمما عوقب قاؿ قضية مبدأ، صار 

 ودخميا كبير جدًا يعني أكبر مف أؼ دخل إنساف متوسط.

 الدرس اليـو 

ـْ َتَكًُِّرا َفِإنهَما َيْسَأُؿ َجْمًرا َفْمَيْسَتِقله َأْو ِلَيْسَتْكِِْر ((  )) َمْف َسَأَؿ النهاَس َأْمَواَلُي

ُجُل َيْسَأُؿ النهاَس َحتهى َيْأتِ  ـٍ. (()) َما َيَزاُؿ الره  َي َيْوـَ اْلِقَياَمِة َلْيَس ِفي َوْجِيِو ُمْزَعُة َلْح

 كأف سقط جمد وجيو، يقولوف ماء الوجو اآلف جمد الوجو سقط كمو، في حديث أطوؿ: 

ـَ ِتْسَعةً  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ ُكنها ِعْنَد َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َأْو ََِماِنَيًة َأْو َسْبَعًة َفَقاَؿ  )) عف َعْوُؼ ْبُف َماِلٍؾ اْْلَْشَجِعيُّ 
ـه ََ  ََْد َباَيْعَناَؾ َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ُِ اَؿ َأََّل ُتَباِيُعوَف َرُسوَؿ َّللاهِ َفُقْمَنا َأََّل ُتَباِيُعوَف َرُسوَؿ َّللاهِ َوُكنها َحِديَث َعْيٍد ِبَبْيَعٍة َفُقْمَنا 

ـه  ََْد َباَيْعَناَؾ َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َفَعاَل  ََْد َباَيْعَناَؾ َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ُِ ََاَؿ َفَبَسْطَنا َأْيِدَيَنا َوَُْمَنا  ـَ ََاَؿ َأََّل ُتَباِيُعوَف َرُسوَؿ َّللاهِ 
َمَواتِ  ََاَؿ َعَمى َأْف َتْعُبُدوا َّللاهَ َوََّل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا َوالصه اْلَخْمِس  ُنَباِيُعَؾ، ىذا اسمو أسموب التكرار المشوؽ، 

ـْ َفَما َيْسَأُؿ َوُتِطيُعوا َوَأَسره َكِمَمًة َخِفيهًة َوََّل َتْسَأُلوا النهاَس َشْيًئا َفَمَقْد َرَأْيُت َبْعَض ُأوَلِئَؾ النهَفِر َيْسقُ  ُط َسْوُط َأَحِدِى
 َأَحًدا ُيَناِوُلُو ِإيهاُه ((

 ] مسمـ، النسائي، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [

يع أف تعيش مف دوف سؤاؿ ؟ ال تسأؿ القضية ثانوية إياؾ أف تسأليا، أما حتى أكوف منصفًا وال أقع ىل تستط
بتوجيو خاطئ أعرؼ رجبًل يعمل في حقل الدعوة في أطراؼ المدينة فزوجتو صار معيا آالـ ببطنيا شديدة جدًا 

يممؾ ولـ يتابع المعالجة، فكاف وـر  أخذىا إلى الطبيب قاؿ لو تحتاج إلى تنظير والتنظير يكمف خمسة آالؼ وال
خبيث في المعدة وكاف ممكف أف تستأصل قطعة مف المعدة وتنجو المرأة ما تابع األمر والمرض انتشر في كل 
جسميا وماتت، ىل معقوؿ أف تضحي بزوجتؾ مف أجل خمسة آالؼ ؟ ألف إنساف يقدميـ لؾ ديف أو معونة أو 

بدًا ال إذا في أمر قاىر اطمب وال يوجد مانع أنا أتحدث عف إنساف يسأؿ ىدية، حتى ال تفيموا مني ال أطمب أ
الناس تكثرًا، أما في حاالت إف لـ تسأؿ الناس فأنت آثـ، وهللا أنا باجتيادؼ الشخصي أرػ أف ىذا األخ الذؼ 
جتو كف عف استقراض خمسة آالؼ أو طمب معونة خمسة آالؼ ممف يثق بورعيـ وقوتيـ المالية كأنو قتل زو 
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وقاؿ لي الطبيب يمكف أف يكوف شفاء تامًا بأوؿ حاالتو الوـر يستأصل استئصاؿ حواؼ واسعة نوعًا ما، المرض 
يستأصل ولكنو أىمل انتشر المرض ماتت المرأة، إذا في قضية مصيرية قضية حياة أو موت قضية أساسية اسأؿ 

ف لـ تسأؿ فأنت آثـ، أما الح ياؾ أال تسأؿ وا  ديث عف إنساف يسأؿ الناس تكثرًا يعني ليحسف وال شيء عميؾ وا 
 وضعو 

ـْ َفَما َيْسَأُؿ َأَحًدا ))... َوَأَسره َكِمَمًة َخِفيهًة َوََّل َتْسَأُلوا النهاَس َشْيًئا َفَمَقْد َرَأْيُت َبْعَض ُأوَلِئَؾ النهَفِر َيْسُقُط سَ  ْوُط َأَحِدِى
 ُيَناِوُلُو ِإيهاُه (( 

عمى األرض ينزؿ يأخذ ويصعد ال يقوؿ ألحد ناولني ىذا السوط ىذا مف أدب صحابة راكب ناقة يقع سوطو 
 رسوؿ هللا، نحف إف شاء هللا أخوانا مف أعمى مستوػ في فيميـ ليذا الدرس.

الدرس ينطوؼ عمى فكرتيف ال تسأؿ تكثرًا وأف تقدـ عمبًل تقوؼ بو المسمموف وفيمكـ كفاية ونحف في معركة نكوف 
نحف في معركة بقاء، بقاء أو وجود أو فناء وجود أو عدـ وجود ألف األعداء كثر والمخططات أو ال نكوف، 

 مخيفة ونسأؿ هللا السبلمة.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : النصح لكل مسمـ 027 - 006الدرس )

 27-02-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا 
أرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، و 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 الصالحيف.

 أييا اإلخوة الكراـ، 

ْم َِ َوالطهاَعةِ  ـَ َعَمى السه ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َباَيْعُت النهِبيه َصمهى َّللاه َنِني ِفيَما اْسَتَطْعُت  ))َعْف َجِريِر ْبِف َعْبِد َّللاهِ  َفَمقه
ـٍ ((  َوالنُّْصِح ِلُكلِّ ُمْسِم

 ] متفق عميو [

في بالحديث مركز ثقل السمع والطاعة يعني أف تصغي إلى األمر وأف تبادر إلى تطبيقو، االستقامة أساسية في 
في كل حركة وسكنة في  الديف لكف النصح لكل مسمـ، يبدو أف ىذا المقياس دقيق جدًا ويدور معنا في كل دقيقة

كممة نقوليا في كل صفقة نعقدىا في كل بيع نبيعو في كل عبلقة نقيميا في كل قطيعة في كل صمة في كل 
 غضب في كل رضى النصح لكل مسمـ.

 أييا اإلخوة الكراـ، في حديث آخر يقوؿ: 

اِريِّ َأفه النهِبيه َصمه  ـٍ الده ِ ))َعْف َعَطاِء ْبِف َيِزيَد َعْف َتِمي ََاَؿ َّللِه يُف النهِصيَحُة َُْمَنا ِلَمْف  ََاَؿ الدِّ ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ى َّللاه
ـْ (( ِتِي  َوِلِكَتاِبِو َوِلَرُسوِلِو َوِْلَِئمهِة اْلُمْسِمِميَف َوَعامه

 ] مسمـ، النسائي، أبو داود، أحمد[
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عديدة، يكاد يكوف محور ىذا الدرس  و في أحاديث أخرػ الديف النصيحة، و يوجد إضافات و يوجد روايات
 النصح لكل مسمـ.

أقوؿ لكـ أييا اإلخوة لو تصورت كممة تقوليا ال تبتغي بيا النصح لممسمـ بل تبتغي بيا مصمحتؾ فكأنؾ حجبت 
عف هللا عز وجل، لو أنؾ تبيع أقمشة و طمب منؾ أف تختار لونًا عمى ذوقؾ، و اخترت لونًا كاسدًا لتخف كمية 

الفاسدة فأنت بيذا لـ تنصح ىذا المسمـ، فمو طبقنا ىذا الحديث و ىذا مقياس دقيق جدًا و يوجد مقاييس البضاعة 
كثيرة ىذا المقياس يضعؾ في مواجية الحق، ىل تستطيع أف تمقى هللا عز وجل و أنت تغش المسمميف و لو 

 بكممة ؟

حى، و أوسع نشاط يقـو بو المسمـ ىو البيع النبي عميو الصبلة و السبلـ ال ينطق عف اليوػ إف ىو إال وحي يو 
و الشراء، و عند الناس يسمى ىذا اإلنساف بائعًا متفوقًا إذا استطاع أف يقنع اإلنساف بالشراء، يا ترػ يقنعو 
بحقائق أـ بأكاذيب ؟ يقنعو بشكل موضوعي أـ بأوىاـ ؟ لو تكممت كممة ليست واقعية لكنيا تحقق مصالحؾ 

 فأنت لست ناصحًا.

ه الجنة التي عرضيا السماوات و األرض و التي فييا ما ال عيف رأت و ال أذف سمعت و ال خطر عمى قمب ىذ
بشر، ىذه الجنة ال يمكف أف يكوف ثمنيا شيء بسيط، ال يوجد إنساف يناؿ أعمى شيادة في األرض ببل امتحاف و 

منحي دكتوراه و الطالب أمي ال يقرأ و ال ببل جيد، يوجد جامعة باألرض تمنح دكتوراه لطمب يقدـ إلدارتيا يرجى 
 يكتب ؟

ال يوجد شيء ثميف بالحياة إال يقابمو جيد كبير، حتى الناجحوف في الحياة ىؤالء بذلوا شيئًا مستحيبًل يفوؽ معظـ 
الناس، تجد إنسانًا يقوؿ لؾ ال يوجد عمل، صح، يوجد أزمة عمل لكف الذؼ يعمل بجد و نشاط يوجد عمل و 

يوجد رزؽ وفير، لكف مع القعود و اإلرجاء و عدـ اإلتقاف و عدـ االنضباط و عدـ إنجاز الوعد و  يوجد ربح و
 عدـ تحقيق العيد ىذا كمو ينصرؼ الناس عنؾ.

يوجد بالحياة قوانيف البطولة أف تعرفيا، فالنصح أحد أسباب التوفيق بالحياة، نحف أحيانًا ال يوجد إنساف باألرض  
فيرًا، مف أيف يأتي الرزؽ الوفير ؟ مف النصح لكل مسمـ، يأتي مف االستغفار، مرة جمعت ىذه إال و يتمنى رزقًا و 
 األسباب بقائمة فقمت:
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ارًا ) ـْ ِإنهُو َكاَف َغفه ـْ ِمْدَرارًا )00﴿َفُقْمُت اْسَتْغِفُروا َربهُك َماَء َعَمْيُك ـْ ِبَأْمَواٍؿ َوَبِنيَف َويَ 00( ُيْرِسِل السه ـْ ( َوُيْمِدْدُك ْجَعْل َلُك
ـْ َأْنَيارًا )  (﴾02َجنهاٍت َوَيْجَعْل َلُك

 ] سورة نوح [

فاالستغفار بند، إذًا صمة الرحـ أحد بنود وفرة الرزؽ، صمة الرحـ تزيد في الرزؽ كما قاؿ عميو الصبلة و السبلـ، 
 و االستغفار:

اَلِة َواْصَطِبْر َعَمْيَيا ََّل َنْسَألُ   َؾ ِرْزًَا﴾﴿َوْأُمْر َأْىَمَؾ ِبالصه

 [132] سورة طو: اآلية 

 كأف هللا َضِمَف رزقؾ إذا أديت الصبلة و أمرت أىمؾ بالصبلة:

اَلِة َواْصَطِبْر َعَمْيَيا ََّل َنْسَأُلَؾ ِرْزًَا﴾  ﴿َوْأُمْر َأْىَمَؾ ِبالصه

 [132] سورة طو: اآلية 

، بل مكاف لمذكر و إذًا أداء الصموات، و أف يكوف البيت يذكر هللا فيو، ليس قبرًا و ل يس فندقًا، و ليس مكاف لمنـو
 العبادة، ىذا أيضًا مف أسباب الرزؽ.

 اآلف األمانة: يقوؿ عميو الصبلة و السبلـ: األمانة غنى.

أؼ أنت حينما تكوف أمينًا يتيافت الناس عميؾ كي تعمل عندىـ، اآلف دقق يوجد عنصر آخر مف عناصر كسب 
 الرزؽ اإلتقاف.

ائمًا بحاالت بوار و حاالت فورة، في أياـ فورة البيع و الشراء أسوأ بضاعة تباع، لكف الصعوبة في األسواؽ تمر د
أياـ الكساد، حيث ال تباع إال السمعة المتقنة ذات السعر المعتدؿ، لذلؾ الذؼ يتقف عممو إف كاف تاجرًا و إف كاف 

والسبلـ حينما وقف عمى قبر أحد الصحابة الذؼ صانعًا و إف كاف ذا حرفة ال يتعطل أبدًا، النبي عميو الصبلة 
حفر القبر ترؾ فرجة، فقاؿ لمحفار ىذه ال تؤذؼ الميت و لكنيا تؤذؼ الحي، إف هللا يحب مف العبد إذا عمل 
عمبًل أف يتقنو، أؼ بعض األمثمة يقدـ لؾ إنساف قرص فيو محاضرة، فيو موضوع معيف، يقوؿ لؾ ىذا قرص 

عو في مكاف لكف ببل عنواف، تجد نفسؾ فجأة أماـ عدد كبير مف األقراص التي ال متعمق باإلعجاز، أنت تض
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 أسماء ليا، تحتاج لوقت كبير كي تضعيا و تكشف ىويتيا، لو كتب لؾ موضوع ىذا القرص ىذا إتقاف.

تجد فيو أحيانًا تجد أشياء فييا تقصير كبير جدًا عدـ اإلتقاف، أما اإلنساف المنضبط الذؼ يعمل عمبًل منتجًا 
انضباط شديد جدًا بمواعيده، بخطة عممو، ىذا النصح ىو محور ىذا المقاء، طبعًا تفرع منو أسباب زيادة الرزؽ، 

 اإلتقاف، االستغفار، صمة الرحـ، األمانة، أداء الصموات، و االنطبلؽ إلى العمل باكرًا.

ينما ىؤالء الذيف يحكموف العالـ كنت يوجد ظاىرة بدمشق عجيبة قبل الساعة الحادية عشرة ال يوجد شيئًا، ب
عندىـ، الذيف يمسكوف العالـ كمو الساعة الخامسة فجرًا ال تجد محل بالطرقات فارغ، يناموا الساعة العاشرة 
يستيقظوا الساعة الخامسة، الطرقات كميا ممتمئة، أليس ىذا مأخذًا عمينا نحف السير إلى أنصاؼ الميالي، و 

لتبكير إلى الرزؽ أحيانًا يوجد ساعات بأوؿ النيار تعدؿ ثبلثة أرباع النيار ىذه الساعات استيقاظ بوقت متأخر، فا
 األولى، بورؾ ألمتي في بكورىا.

 ثـ يوجد شيء آخر ماداـ تكممنا عف موضوع الرزؽ:

ـْ َماًء َغَدًَا﴾  ﴿َوَأْف َلِو اْسَتَقاُموا َعَمى الطهِريَقِة َْلَْسَقْيَناُى

 [16] سورة الجف: اآلية 

 االستقامة و منيا النصيحة، النصيحة جزء مف االستقامة.

مرة أذكر كطرفة أريد أف أشترؼ ستائر فسألت صاحب المحل كيف الترتيب ؟ فقاؿ لي أستاذ يوجد عندنا قاعدة 
ثابتة عرض الحائط ضرب اثنيف أؼ الضعف زائد متر، قاؿ لي يظير مظير الستائر جميل جدًا، اخترت ثوبًا 

قاؿ لي عرض الحائط ضرب اثنيف ناقص متر، و رآني قد تعمقت بيذه النقشة قاؿ لي ىذا المطرز  فمما قاسو
 عمى الفرد يأتي أجمل، رأسًا عمل قاعدة ثانية.

فكممة ال ينطق عف اليوػ أؼ معظـ الناس بضاعتو يحسنيا، يمدح أوالده دوف أف يشعر، كل واقعو يمدحو، و 
موقع آخر يمدح الواقع الجديد و يزدرؼ الموقع الثابت، ىذا كمو كما يقاؿ يغمط مف واقع اآلخريف، لو انتقل ل

 ينطق عف اليوػ.
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لنبي عميو الصبلة و السبلـ كاف قدوتنا في أنو ال ينطق عف اليوػ إف ىو إال وحي يوحى، اإلنساف يبلحع كيف ا
ولى أف يمدح بسبب و أف يمدح و كيف يذـ، يمدح أحيانًا ببل سبب موضوعي، و يذـ ببل سبب موضوعي، و األ

يذـ بسبب، و األولى أف يكوف موضوعيًا، و الموضوعية أييا اإلخوة قيمة تجمع بيف العمـ و األخبلؽ، األخبلؽ 
تمتقي مع العمـ بقيمة موحدة مثل تقاطع، أحيانًا الخطاف يتقاطعاف في نقطة، فالخمق يتقاطع مع العمـ في نقطة ما 

 ىي ؟ الموضوعية.

ا كنت موضوعيًا، و أنت في الوقت نفسو عالمًا إذا كنت موضوعيًا، وما في شيء أجمل مف أنت أخبلقي إذ
الموضوعية، النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما رأػ صيره مع األسرػ، ما معنى صيره مع األسرػ ؟ يعني جاء 

حرب، رأػ صيره مع ليقاتمو، ما معنى جاء ليقاتمو ؟ كاف مف الممكف أف يقتمو، في الحرب القتل مف صور ال
األسرػ فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: وهللا ما ذممناه صيرًا. يعني كصير جيد ما ذمو كصير لكف ذمو كإنساف 

 تأخر في قبوؿ اإلسبلـ وكاف مع المشركيف، هللا عز وجل يقوؿ:

فه ِمْف َأْىِل اْلِكَتاِب﴾  ﴿َواِ 

 [199] سورة آؿ عمراف: اآلية 

عيض ليسوا جميعًا ىكذا، فأنت كمما عودت نفسؾ تعطي حكمًا موضوعيًا تعمو عند ماذا تعني كممة مف ؟ لمتب
الناس وعند هللا، وكمما كانت أحكامؾ فييا تعميـ تسقط عند هللا وعند الناس، والتعميـ أقوؿ لكـ مف العمى، دائمًا 

ذا أدخل عمى اإلنساف أحيانًا يميل إلى التعميـ إذا آلمو إنساف مف المدينة يتيـ كل أبناء المد ينة جممة وتفصيبًل وا 
قمبو السرور مف مكاف يمدح كل أىل ىذا المكاف، أما الموضوعية جزء كبير مف ديف اإلنساف ومف أخبلقو ومف 

 عممو، الموضوعية ىي النصح، والنصح لكل مسمـ.

واألمطار  أما التفصيل كيف أنصح  ؟ مثبًل إنساف سمع في األخبار أنو يوجد منخفض جوؼ وصل المنخفض
غزيرة ستيف ممـ، سبعيف ممـ، خمسيف ممـ، أربعيف، شعر أف الموسـ جيد يقوؿ لؾ ىذه المنخفضات رائعة، حينما 
يذكر المنخفضات وينسى خالقيا وقع في الكفر، والنبي عميو الصبلة السبلـ فيما يروؼ عف ربو أف أصبح مؤمنًا 

فيو مؤمف بي كافر بالكواكب والذؼ يقوؿ أمطرنا بنوء كذا ونوء بي وكافرًا، فالذؼ يقوؿ أمطرنا بفضل هللا ورحمتو 
كذا فيو كافر بي مؤمف بالكواكب، فالنصح  أال تنسى التوحيد، أياـ تسمع أخبار مؤلمة جدًا أخبار مفادىا أف 

اميا وأف في جية قوية تتحكـ بالعالـ جو الغرفة جو شرؾ جو اعتقاد أف ىذه القوة الطاغية الباغية ال أحد يقف أم
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المسمميف يتفنف في الفتؾ بيـ فأنت في ىذه الجمسة ينبغي أف تنصح  كيف ؟ تقوؿ هللا عز وجل ال يتخمى عنا، 
و األمر كمو بيده، و ىناؾ حكـ ال نعمميا مف ىذه الشدة، و لعمو يأتي بعد ىذه الشدة فرجًا، و لوال ىذه الشدة ما 

وال ىذه الشدة لما صغر الغرب في أعيننا، لوال كذا، تجد كبلمًا يطمئف، توحدنا، و لوال ىذه الشدة لما صحونا، و ل
كبلمًا يبث األمل، كبلـ يحيي اإلنساف مع أف الشدة قائمة و موجودة، أؼ ىناؾ مناقشة منطقية، كيف تقبل أف 

 يفعل اإلنساف القوؼ ما يشاء و هللا ال عبلقة لو ؟ أؼ:

 ْعَمُمَيا﴾﴿َوَما َتْسُقُط ِمْف َوَرٍََة ِإَّله يَ 

 [59] سورة األنعاـ: اآلية 

و لكل شيء حقيقة و ما بمغ عبد حقيقة اإليماف حتى يعمـ أف ما أصابو لـ يكف ليخطئو و أف ما أخطأه لـ يكف 
 ليصيبو.

و هللا مرة كنت بجمسة ببمد عربي آخر و بأكبر صحيفة ىناؾ و سمعنا ماذا ينوؼ الغرب أف يفعل بنا، و هللا 
ثر الحاضريف شيد هللا أنؾ ال تستطيع أف تقف عمى قدميؾ مف شدة ما يخطط لممسمميف مف بعدما تحدث أك

تجزئة و مف تفرقة و مف إفقار و مف إضبلؿ و مف إفساد و مف إذالؿ و مف إبادة، قمت ليـ اسمحوا لي بيذه 
شعبيا و ميما بنت  الكممة و دليمي الوحيد فييا إيماني با أف قوة ميما طغت و بغت و ميما خططت لمستقبل

مجدىا عمى أنقاض الشعوب و بنت غناىا عمى إفقار الشعوب و بنت أمنيا عمى إخافة الشعوب و بنت عزىا 
عمى إذالؿ الشعوب أف ىذه القوة الطاغية الباغية حينما تخطط لمستقبل ليا رائع ألنيا ممكت زماـ الدنيا و ممكت 

يا عمى المدػ البعيد يتناقض مع وجود هللا، نجاح خططيا مع اإلعبلـ و الماؿ و القوة و األسمحة نجاح خطط
المدػ البعيد يوجد عبارة أخرػ ذكرتيا ال يتناقض مع عدؿ هللا فحسب بل مع وجوده، قاؿ لي شخص و هللا 
أنعشتنا، فما معنى النصح  ؟ إذا جمسة كميا شرؾ و كميا قير و كميا قمق و كميا ألـ، أيف إيمانؾ ؟ أيف 

 أيف ثقتؾ با عز وجل ؟  توحيدؾ ؟

ـُ وَ  ُ َيْعَم ـْ َوَّللاه ـْ َوَعَسى َأْف ُتِحبُّوا َشْيئًا َوُىَو َشرٌّ َلُك ـْ ََّل َتْعَمُموَف﴾﴿َوَعَسى َأْف َتْكَرُىوا َشْيئًا َوُىَو َخْيٌر َلُك  َأْنُت

 [216] سورة البقرة: اآلية 
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دح أشخاص، مجامبلت ال تحتمل، جمسة كميا حديث كمما وجيت الناس إلى هللا عز وجل أحيانًا جمسة كميا م
عف الطعاـ و الشراب أو عف األسعار أو عف السيارات، أنت حينما تمفت الناس إلى هللا عز وجل، تذكرىـ با، 
 .بنعـ هللا، بوحدانية هللا، بكماؿ هللا، بقوة هللا، ىذا يريح الناس، فالنصح  أف تمفت النظر إلى هللا ال إلى الدنيا

شيء آخر: إف هللا ليغضب إذا مدح الفاسق، أحيانًا يكوف إنساف قويًا أو غنيًا و لو أعماؿ تمفت النظر فالجمسة 
كميا ذىبت في الثناء عميو، لكف ال يوجد بو ديف أبدًا، ينشأ عند الناس اضطراب، اختبلؿ توازف، أما أنت حينما 

، و أف فعاؿ، و في السماء إلو و في األرض إلو عندئذ تمفت النظر إلى هللا عز وجل، و تبيف أف هللا موجود
 يتغير األمر.

ممكف أف تقوؿ الحجامة طريقة مف طرؽ المعالجة البدائية كانت عمى عيد رسوؿ هللا فأقرىا النبي ظير ديننا ديف 
ًا ليس مف فولكمور، تقاليد، عادات، ضعفت السنة، أما حينما تقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ إذا أعطى توجيي

 خبرتو و ال مف اجتياده و ال مف ثقافتو و ال مف معطيات بيئتو إنما ىو وحي يوحى:

 (﴾4( ِإْف ُىَو ِإَّله َوْحٌي ُيوَحى )3﴿َوَما َيْنِطُق َعِف اْلَيَوى )

 ] سورة النجـ [

ف إلى توجيو إليي رفعت مكانة التوجييات النبوية ال إلى عادات مألوفة عند النبي وقت نزوؿ الوحي فأقرىا و لك
 قويـ و سديد.

إذًا أنت حينما تبيف أف ىذا اإلنساف العظيـ ليس مصمحًا اجتماعيًا، و ال عبقريًا، و ال إنسانًا فذًا، إنما ىو نبي 
مرسل، جاء برسالة، و ىذا التوجيو صحيح، لذلؾ أييا اإلخوة النصح لمنبي عميو الصبلة و السبلـ أف تبرز 

 مكانتو في ىذا الديف.

اآلف قاؿ لي شخص اليـو ىذا الحديث ليس كثيرًا، قمت لو النبي عميو الصبلة والسبلـ مشرع و ينبغي أف تأخذ 
أمره عمى أنو مشرع، و عمى أف توجيو النبي يجب أف تأخذ بو دوف أف تنظر إلى القرآف الكريـ، أما أؼ إنساف 

لنبي يقوؿ: أوتيت القرآف و مثمو معو، و أطيعوا هللا و آخر ال أقبل منو شيئُا إال إذا ورد في الكتاب و السنة، أما ا
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أطيعوا الرسوؿ، ما معنى و أطيعوا الرسوؿ ؟ أؼ النبي يطاع استقبلاًل، لكف ال وجد إنساف عمى وجو األرض 
 يمكف أف تطيعو استقبلاًل إال النبي ألنو يوحى إليو، و ألف هللا عصمو و أال ينطق عف اليوػ.

النبي معصـو أف يخطئ في أقوالو و أفعالو و إقراره و أف تبيف كمالو و أف تنفي عنو ما أنت حينما تبيف عصمة 
 ال يميق بمقامو.

يوجد قصص كثيرة جدًا غير صحيحة و نحف التاريخ اإلسبلمي صار ىناؾ تداخل كبير بيف األمـ و بيف 
السبلـ، فأنت حينما تنقي سمعة الشعوب، و يوجد أعداء ممطنيف و دسوا أحاديث ما قاليا النبي عميو الصبلة و 

 النبي، تقدـ النبي عمى أنو نبي معصـو يوحى إليو، مجمع لمكماؿ البشرؼ، أنت بذلؾ نصحت لمنبي.
و يوجد معنى آخر أف تنصح لمنبي، أف يكوف ىناؾ تقميد أو عرؼ أو عادة تتناقض مع السنة النبوية يبدو أنيا 

نصحت الناس باتباع السنة و نييتيـ عف اتباع البدعة فيذا نصح  أسيل، أما السنة فييا متاعب أحيانًا، فإذا
 لمنبي عميو الصبلة و السبلـ.

 قيل النصح لمف يا رسوؿ هللا أؼ

ِ َوِلِكَتاِبِو َوِلَرُسوِلِو(( ََاَؿ َّللِه  )) ِلَمْف 

 أؼ هللا عز وجل قاؿ:

َطُعوا َأْيِدَيُيَما﴾ َْ اِرََُة َفا اِرُؽ َوالسه  ﴿َوالسه

 [38مائدة: اآلية ] سورة ال

أحيانًا تشاىد حوارًا، تشاىد برنامج أحيانًا أف قطع اليد سموؾ ىمجي فأنت تسكت، كيف سكت ؟ لما لـ تدافع عف 
كتاب هللا ؟ إلو عظيـ خالق السماوات و األرض أساسًا أكاد أقوؿ إف مشكمة األرض الخمس قارات ىي السرقة، 

المئة مف ثروات األرض ببل جيد، و التسعيف بالمئة مف سكاف ما معنى السرقة ؟ أؼ أناس يأخذوف تسعيف ب
األرض يعانوف الفقر ألنو ىناؾ مسموح أف تكسب مااًل حرامًا، طبعًا يوجد لمسرقة مميوف طريق و طريق أؼ أبسط 
طرؽ السرقة و أغبى طرؽ السرقة أف يدخل لص لمبيت و يسرقو، أما أنت حينما تغش المسمميف إنؾ تسرؽ 

حينما تدلس عمييـ، حينما تحتكر بضاعة، حينما تقيـ أساليب لكسب الماؿ غير مشروعة، بعض أمواليـ، 
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 اإليياـ، بعض الغش، ىذا نوع مف السرقة.

حينما تقدـ بضاعة بمواصفات و كاف البيع عمى صفات أخرػ فمو وسعت الكسب الحراـ، الكسب الحراـ لو قاعدة 
أية منفعة متبادلة فيي كسب حبلؿ، أوضح مثل السرقة كسب  أية منفعة بنيت عمى مضرة فيي كسب حراـ، و

حراـ، اليانصيب، الربا، القمار، منفعة بنيت عمى مضرة، أما المنفعة التي يتبادؿ بيا الطرفاف ىي حبلؿ البيع و 
الشراء، أنت انتفعت أخذت الحاجات مف جانب البيت ببل جيد و ببل تعب و البائع انتفع اشترػ بسعر و باع 

 ر، الفرؽ ىو ربحو، غطى بو مصروؼ أوالده و زوجتو.بسع

أؼ كسب لمماؿ أساسو منفعة متبادلة فيو حبلؿ، و أؼ كسب لمماؿ أساسو منفعة بنيت عمى مضرة فيو حراـ، 
إذًا أنت حينما تنصح لمقرآف كي تبيف أف هللا أحل البيع و حـر الربا، عندما تبيف مضار الربا كيف أف الماؿ إذا 

تجمعت األمواؿ في أيد قميمة و حرمت منيا الكثرة الكثيرة، و اآلف المشكمة الثانية في األرض ىو ولد الماؿ 
التفاوت الطبقي، ىذا التفاوت يكوف الحقد و الكراىية، و ينتيي إلى الدعارة و الجريمة، طبعًا نحف عندنا نظاـ أراد 

 ع، قاؿ تعالى:هللا عز وجل أف يكوف ىذا الماؿ متداواًل بيف كل أفراد المجتم

﴾ ـْ  ﴿َكْي ََّل َيُكوَف ُدوَلًة َبْيَف اْْلَْغِنَياِء ِمْنُك

 [7] سورة الحشر: اآلية 

فالحالة الطبيعية الصحية في المجتمع أف تكوف ىذه الكتمة النقدية متداولة بيف كل أفراد المجتمع، أما حينما تكوف 
الة مرضية، و سيدنا عمي لو قوؿ رائع: كاد الفقر أف األمواؿ بأيد قميمة و قد حرمت منيا الكثرة الكثيرة ىذه ح

يكوف كفرًا، أؼ الفقر يوجد وراءه احتياؿ، يوجد وراءه سرقات كثيرة، يوجد وراءه اختبلس، يوجد وراءه تزوير، يوجد 
 وراءه كسب حراـ، يوجد وراءه قتل أحيانًا، يوجد وراءه دعارة، كاد الفقر أف يكوف كفرًا.

ناس أحكاـ القرآف أنت إذًا تنصح لقرآنؾ، أما حينما يقاؿ إف قطع اليد سموؾ ىمجي تسكت فأنت حينما تبيف لم
 أنت ما نصحت لكتاب هللا:

َطُعوا َأْيِدَيُيَما﴾ َْ اِرََُة َفا اِرُؽ َوالسه  ﴿َوالسه

 [38] سورة المائدة: اآلية 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1691 

يد أو يداف فقط، و لما تساىموا في  لكف أنت ال تعرؼ النتائج، بمد بحجـ بمدنا بخمس مرات، بالعاـ بأكممو تقطع
تطبيق ىذا الحد السرقات عمى قدـ و ساؽ صارت، صراؼ يضع صندوؽ العمبلت األجنبية فيو مبلييف، يضع 
قطعة قماش فوقو و يدخل ليصمي، و هللا أعداء المسمميف كتبوا كتابات عف األمف في بمد تطبق فيو حد قطع اليد 

فة بعيدة جدًا بأمريكا إلى بمد يطبق فيو قطع اليد، وجد شخصًا حامبًل بشيء ال يصدؽ، جاء مندوب مف صحي
كيسًا عمى أكتافو ثمف سيارتيف ماشي بالطريق، ثـ بمغو أف محافظة نائية جدًا في الجنوب في بعدىا عف 
العاصمة حوالي ألفي كيمو متر رواتبيا موضوعة بأكياس بشاحنة، بأوربا قطارات مصفحة، و محروسة، و مع 

ؾ تسرؽ، وازف بيف األمف الذؼ ينعـ بو بمد تطبق فيو حدود هللا عز وجل و بيف بمد بعيد عف ىذه الحدود، ذل
فمذلؾ أييا اإلخوة النصح  أف تبرز معالـ التوحيد، و النصح لرسولو أف تبرز نبوتو، ال أف تقوؿ ىو عبقرؼ، 

 مصمح كبير، ال، ىو نبي يحمل منيج هللا.

يف أف التوجييات القرآنية إنما ىي حق مطمق مف عند الخبير، و ألئمة المسمميف و و النصح لكتابو أف تب
عامتيـ، أؼ إماـ المسمميف ينبغي أف تنصحو، مف قاؿ لؾ ينبغي أف تنصحو بقسوة، أو بغمظة ؟ مف قاؿ لؾ ذلؾ 

ف و بالدليل، أما ؟ ىذا سموؾ غير إسبلمي أساسًا، لكف ال يوجد مانع إذا كاف ىناؾ خطأ أف تبينو بأدب و بمط
أف تعيف إنسانًا أخطأ عمى خطئو خوفًا أو طمعًا أو مجاممة و هللا مشكمة، لذلؾ ورد أنو مف أعاف ظالمًا سمطو 

 هللا عميو، و مف أعاف ظالمًا و لو بشطر كممة جاء يـو القيامة مكتوب عمى جبينو آيس مف رحمة هللا.

كانة بوظيفة معينة كاف بالحج قاؿ لي أستاذ أنا سأقوؿ لؾ ماذا و ال بكممة و ال بإشارة، مرة زرت إنسانًا لو م
حصل معي ؟ عندؼ ثبلثمئة موظفة كميـ صافحتيـ جاؤوا و سمموا عمّي اعتبرت الكبيرة أختي و الصغيرة ابنتي 
فقمت لو و هللا ليست صح، يجب أف تحكي الحقيقة، تريد أف تنصحو، ىو ما توقع أف تقوؿ لو ىذا ليس صحيحًا، 

تحيل ليست صحيحة، قاؿ لي اعتبرت الكبار أخوتي و الصغار بناتي و صافحتيـ جميعًا، قمت لو ىذا غير مس
 صحيح.

النصح ال تظل ساكتًا، طبعًا لست مكمفًا أف تكوف غميظًا لماذا ؟ ألف سيد الخمق و حبيب الحق الذؼ معو وحي 
 جمل العرب:السماء، الذؼ معو معجزات، الذؼ أوتي جوامع الكمـ، الذؼ كاف أ
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 :أجمل منؾ لـ تر قط عيني و أكمل منؾ لـ تمد النساء

الفصيح، الجميل، العفيف، األميف، الصادؽ، الذؼ أنزؿ هللا عميو القرآف، الذؼ عرج إلى السماوات، الذؼ بمغ 
 سدرة المنتيى، قاؿ لو أنت أنت يا دمحم:

وا ِمفْ   َحْوِلَؾ﴾ ﴿َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ

 [159] سورة آؿ عمراف: اآلية 

 مع كل ىذه الخصائص، مع كل ىذه الميزات:

وا ِمْف َحْوِلَؾ﴾  ﴿َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ

 [159] سورة آؿ عمراف: اآلية 

تي الفصاحة، و شخص ليس معو معجزات، و ال معو رسالة، و ال نبوة، و لـ يكف جميل الصورة كثيرًا، و ال أو 
  غميع، لماذا ىذه الغبلظة ؟ 

ـْ ِفي اْْلَ  ـْ َوَشاِوْرُى ـْ َواْسَتْغِفْر َلُي وا ِمْف َحْوِلَؾ َفاْعُف َعْنُي ْل ﴿َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ ْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكه
 َعَمى َّللاهِ﴾

 [159] سورة آؿ عمراف: اآلية 

مة المسمميف ال يعني الغمظة و الفظاظة، لكف يعني الكممة الصادقة، الكممة المخمصة، الكممة النصح ألئ
الواضحة، الكممة البريئة مف كل قصد، و لعامة المسمميف، جاءؾ زبوف ال يعمـ شيئًا قاؿ لؾ اختر لي لونًا عمى 

صحو، ىذا مثل بسيط، و يوجد عمى ىذا ذوقؾ ؟ عندؾ الموف الزيتي لـ يباع معؾ فأعطيتو لونًا زيتيًا، أنت لـ تن
 الموف مميوف مثل ينصح لمصمحتو، إذًا ينطق عف اليوػ.

أييا اإلخوة: بايعت النبي عميو الصبلة والسبلـ عمى السمع و الطاعة فمقنني فيما استطعت، و النصح لكل مسمـ، 
عل كذا إذا سئمت تقوؿ كذا، أحيانًا مصمحتؾ أف تبقى ساكتًا، الساكت عف الحق شيطاف أخرس، مصمحتؾ أف تف

أنت لـ تنصح، قل الحق و لو كاف مرًا، اإلنساف لو تكمـ الحقيقة، قاؿ لي أخ عندؼ قطعة ثمنيا عشريف ألفًا، 
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قطعة تبديل سيارات و صار ليا عندؼ سبع سنوات و لـ تباع معي مف جرد لجرد، جاء زبوف و طمبيا قاؿ لي 
ـ ألحضرىا قاؿ لو أصمية ؟ ىي ليست أصمية قاؿ لو و هللا ليست شعرت بفرح ليس لو حدود، صعدت عمى السم

أصمية، قاؿ لو أنزليا، عمى كممة لو قاؿ لو أصمية البيعة حراـ، قاؿ لي سبع سنوات ىي عندؼ و لـ تكف تباع، 
 أنت نصحتو و البيع أصبح حبلاًل.

يقة تحتاجو، بكل حركة، بكل سكنة، أنا أقوؿ لكـ أييا اإلخوة ىذا الدرس لماذا ميـ ؟ يمكف كل دقيقة، كل دق
 انصح.

ماذا يصير مثبًل ؟ يوجد بضاعة مطموبة و ال تممكيا، عندؾ بضاعة درجة ثانية تتفنف بإقناع الزبوف بالثانية، 
أنت إذا ما كذبت ال يوجد مشكمة، أما ذلؾ فقط اسـ، أما عند االستعماؿ ىذه أقوػ بكثير و ىو ليس كذلؾ، بكل 

ضاعتؾ تذـ ببضاعة اآلخريف، يوجد وكيل بذرة معينة جيدة البذرة لكف حتى يقنع الشاريف أف قضية تجد ُتَحسف ب
البذور األخرػ سيئة جدًا يشترؼ مف كل األنواع، يأتي زبوف يطمب بذرة غير التي عنده يقوؿ لو ىذه كميا خذىا 

رماه باألرض خذه ىذا ببل نقود ببل نقود، يرمييا باألرض، عنده مف األنواع كميا، وجد أنو أمسؾ ىذا الظرؼ و 
ال أريده ال يسوػ شيئًا، ىذا أسموب غير صحيح، يجب أف تتكمـ بالحقيقة، أكثر شيء الغش يتـ و عدـ النصح 
بالبيع و الشراء، فمذلؾ التاجر الصدوؽ مع النبييف و الصديقيف يـو القيامة، و التاجر الصدوؽ داعية إلى هللا، 

ليس في الصحاح، إف أطيب الكسب كسب التجار الذيف إذا حدثوا لـ يكذبوا، و  ويوجد تاجر فاجر، حديث شريف
إذا وعدوا لـ يخمفوا، و إذا أؤتمنوا لـ يخونوا، و إذا اشتروا لـ يذموا، و إذا باعوا لـ يطروا، و إذا كاف ليـ لـ 

 يعسروا، و إذا كاف عمييـ لـ يمطموا.

األقمشة، اشترػ صفقة، كبار التجار يسمونيـ الحيتاف جاء سبع صفات، قاؿ لي شخص أوؿ ما عممت بالتجارة ب
ىذا الشاب حديث عيد بالتجارة و اشترػ صفقة خمسة آالؼ متر، ىذا التاجر الكبير الذؼ يريد أف يشترييا منو 
أحاطو بعطف أبوؼ، أنت مثل ابني يا ابني ماذا تريد أنا حاضر، كـ متر اشتريت ؟ قاؿ لو خمسة آالؼ، قاؿ لو 

با ما ىذه الورطة، خمسة آالؼ ؟ مسكيف برؾ ىذا الشاب، قاؿ لو عرض أـ عرضيف ؟ قاؿ لو عرض أعوذ 
واحد، أعوذ با، مف يشترؼ عرض واحد ال تمشي ىذه، برؾ مرة ثانية، قاؿ لو أنا آخذىا منؾ برأسماليا، لـ 

خوفو مف عرض واحد و ىذه ال يربحو و ال قرش، ثاني يـو باعيا بالضعف، ال يعمـ شيئًا خوفو مف الكمية و 
تباع و ىذه تفمسؾ، أنا أحمميا عنؾ أنا مثل والدؾ و أخذىا برأسماليا و باعيا ثاني يـو بربح كبير جدًا، ىذا واقع 
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المسمميف، اإلنساف تجده مثل العسل و فعل مثل الصبر، ىذا الواقع سبب ىذا الضعف الذؼ نعاني منو في العالـ 
 كمو.

وجد إنصاؼ، ال يوجد صدؽ، ال يوجد أمانة، و الغش أكبر شيء أساسًا، كممة نصح شيد هللا ال يوجد رحمة، ال ي
تزلزؿ الجباؿ كممة نصح، أف تكوف ناصحًا ال تكذب أبدًا، و كل إنساف يقوؿ لؾ أخي إذا ما كذبت ال تربح، ىذا 

لناس، و تربح رزقًا هللا عز وجل شيطاف، باالستقامة تربح و تربح اآلخرة و تربح رضاء هللا، و تربح مكانتؾ عند ا
يبارؾ لؾ فيو، معنى يبارؾ لؾ فيو تنتفع منو كثيرًا، ىذا شيء عند الناس معروؼ دخل قميل مع البركة تجد هللا 
معافي لؾ صحتؾ، و صحة زوجتؾ و أوالدؾ، و ال يوجد عندؾ مشكمة، و الرزؽ يغطي المصروؼ، و أنت 

ترؼ، طموح السترة تقريبًا، لذلؾ يوجد عندنا فقر أنا أسميو فقر القدر، طموحؾ في الدنيا ليس طموح الثراء و ال
إنساف عنده عاىة ىذا فقير معذور ال يوجد مشكمة، و يوجد عندنا فقر الكسل، الذؼ يؤخر، ال يتقف، و يوجد 

عندنا غنى عندنا فقر اإلنفاؽ، ماذا أبقيت يا أبا بكر ؟ قاؿ لو هللا و رسولو، و يوجد عندنا غنى الكفاية، و 
ِ ْبِف ِمْحَصٍف  البطر، غنى البطر ىدفو الرفاه، و االنغماس في الممذات، غنى الكفاية: َعْف َسَمَمَة ْبِف ُعَبْيِد َّللاَّ

 : ـَ  اأْلَْنَصاِرؼِّ َعْف َأِبيِو َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ُمَعاًفى فِ  ْنَيا (()) َمْف َأْصَبَح ِمْنُك َُوُت َيْوِمِو َفَكَأنهَما ِحيَزْت َلُو الدُّ  ي َجَسِدِه آِمًنا ِفي ِسْرِبِو ِعْنَدُه 

 ] الترمذؼ، ابف ماجو [

و أنا ال أنسى ىذه المقولة ممؾ جبار سأؿ وزيره مف الممؾ ؟ ماذا تجيبو لو كنت مكانو ؟ قاؿ لو أنت، قاؿ لو ال، 
بيت يؤويو و زوجة ترضيو و رزؽ يكفيو، ىذا ممؾ، إنو إف عرفنا جيد في  الممؾ رجل ال نعرفو و ال يعرفنا، لو

استرضائنا، و إف عرفناه جيدنا في إحراجو، فمو أنت ليس لؾ اسـ المع جدًا، و لو لـ تكف مف نجـو المجتمع، 
ؿ لو كنت إنسانًا متواضعًا، إذا حضرت ال أحد ينتبو لحضورؾ، إذا غبت عف الدرس ال أحد يسأؿ عنؾ، قا

 النبي: 

 ))أولياء أمتي إذا حضروا لـ يعرفوا، و إذا غابوا لـ يفتقدوا ((
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 كنت أنت مف الطبقة العادية غير المشيورة، لست نجمًا مف نجـو المجتمع، و كنت تقيًا  عابدًا، فأنت الممؾ.

: فمذلؾ أييا اإلخوة: َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ  ـَ   َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ َعَمى َّللاهِ َْلََبرهُه (( َس َْ ـْ ِمْف َأْشَعَث َأْغَبَر ِذي ِطْمَرْيِف ََّل ُيْؤَبُو َلُو َلْو َأ  ))َك

 ] الترمذؼ [

أنا ال أنسى ىذه القصة رويتيا عشرات المرات لكف مناسبة اآلف، مستخدـ عنده ثمانية أوالد راتبو أربعة آالؼ 
أحياء دمشق الفقيرة، مف شير ورث أرضًا بحكـ اإلرث مساحتيا مثبًل أربعة دونـ و ثمنيا ثبلثة و ساكف بأحد 

نصف مميوف، أحد كبار محسني دمشق أحب أف يبني مسجدًا في ىذا المكاف، و وجد األرض مناسبة جدًا، جاء 
نصف، كتب مميونيف وقعو و ليرػ األرض مناسبة مربعة باتجاه القبمة، معو دفتر شيكات، كتب ثمنيا ثبلثة و 

أعطاه لصاحب األرض، قاؿ لو أيف البقية ؟ قاؿ لو عند التنازؿ، قاؿ لو أؼ تنازؿ ؟ قاؿ لو تذىب إلى األوقاؼ 
و تتنازؿ لؤلوقاؼ عف ىذه األرض لتكوف مسجدًا، قاؿ لو ىذه ستكوف مسجدًا، قاؿ لو طبعًا، قاؿ لو أعطني 

هللا أف أبيع أرضًا لتكوف مسجدًا، أنا أولى منؾ أف أىبيا  عز وجل، الشيؾ مزقو، قاؿ لو و هللا أستحي مف 
يقوؿ ىذا المحسف الكبير حجمو مئتي أو ثبلثمئة مميوف، يقوؿ و هللا بحياتي ما صغرت أماـ إنساف كما صغرت 
مخموؽ  أماـ ىذا الفقير، فالفقير أمامو أعماؿ بطولية، ال ييـ السمعة، يوجد أناس ييميـ السمعة، مف أشير

باألرض ؟ إبميس، موجود بكل المغات، و بكل المجتمعات، فالعبرة أف ترضي هللا عز وجل، فدائمًا المظاىر ال 
 قيمة ليا أبدًا، العبرة في البواطف.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : في حسف الخمق 027 - 007الدرس )

 06-03-2005 راتب النابمسي بتاريخ: لفضيمة الدكتور دمحم -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا 
الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

أييا اإلخوة الكراـ، أحيانًا المسمموف يتزايدوف ويدخل الناس في ديف هللا أفواجًا ويتألق الديف وترمقو األبصار 
في العالـ كمو، وأحيانًا تضعف دوائر الديف ويحاصره أعداء هللا ويصبح التديف مذمة في اإلنساف،  ويكوف معظماً 

ما الذؼ يرفع مكانة الديف وما الذؼ يضع مف قدره ؟ المتدينوف، يوجد باإلسبلـ شيئاف كبيراف في عبادات شعائرية 
ية ىذه بينؾ وبيف وهللا، ولكف الذؼ يجذب وفي عبادات تعاممية ال ينجذب الناس إلى الديف بالعبادات الشعائر 

 الناس إلى الديف العبادات التعاممية، يعني بشكل مكثف يمكف أف نقوؿ الخمق، فحينما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 )) إنما بعِت معممًا إنما بعِت ْلتمـ مكاـر اْلخالؽ ((

 احدة أو بكممتيف ىل يمكف أف يضغط النبي عميو الصبلة والسبلـ دعوتو كميا بكممة و 

 )) إنما بعِت معممًا إنما بعِت ْلتمـ مكاـر اْلخالؽ ((

ويبدو أف ثمف الجنة الخمق الحسف ويبدو أف الخمق الحسف أكبر جاذب لمديف فمذلؾ حض النبي عمى حسف الخمق 
لمؤمنيف وحسف الخمق أبرز معالـ شخصية المؤمف، أحيانًا ال سمح هللا وال قدر تجمس مع إنساف محسوب عمى ا

يتكمـ بكبلـ فاحش يتابع بنظره عورات المسمميف يمتمئ مجمسو غيبة ونميمة ال تشعر أف ىذا اإلنساف يتميز عف 
اآلخريف أبدًا إال يقـو ويصمي الظير والعصر أما حينما تجمس مع مؤمف البد مف أف تشعر أنؾ أماـ شخصية 

قية وشخصية فذة في عمميا، اإليماف مرتبة عممية فذة، ىذه الشخصية فذة في أخبلقيا ألف اإليماف مرتبة خم
وشخصية فذة في جماليا، اإليماف مرتبة جمالية بشكل أو بآخر ينبغي أف تكوف سفير المسمميف، بشكل أو بآخر 
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ينبغي أف تكوف داعية وأنا أييا اإلخوة، ألح مف أعماؽ أعماقي أف التصور الضيق لممسمـ أف الدعوة مف شأف 
وؿ لؾ ال، الدعوة فرض عيف عمى كل مسمـ، فرض عيف، ىناؾ دعوة مباشرة أف تنطق وأف تمقي كبار العمماء أق

كممة وأف تمقي خطبة وىناؾ دعوة غير مباشرة أخبلقؾ وحدىا دعوة، عفتؾ دعوة، صدقؾ دعوة، إنصافؾ دعوة، 
التي تجذب إلى  حممؾ دعوة، صبرؾ دعوة، أدبؾ دعوة، إكرامؾ لمناس دعوة، فكل ىذه المكاـر األخبلقية ىي

الديف فمذلؾ أنا أعد مف عبلمات نجاح الداعية إلى هللا أف يبني نفوس إخوانو بناًء أخبلقيًا عمى الصدؽ واألمانة 
 كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 )) يطب َ المؤمف عمى الخالؿ كميا إَّل الكذب والخيانة ((

، وال يمكف أف يخوف المؤمف، يخطئ كثيرًا وكل يعني ال يمكف ومستحيل وألف ألف مستحيل أف يكذب المؤمف 
بني آدـ خطاء ولكف الكذب والخيانة يتناقض مع إيمانو، لذلؾ في كل كتب الحديث نجد كمًا كبيرًا جدًا مف دعوة 
النبي عميو الصبلة والسبلـ إلى مكاـر األخبلؽ، النبي عميو الصبلة والسبلـ مّر عمى رجل مف األنصار وىو يعع 

لحياء فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ دعو فإف الحياء مف اإليماف. ىذا الحديث فيو مممح خطير، مممحو أخاه في ا
الخطير أنو لف يكوف الخمق مف سبب غير اإليماف فما باؿ إنساف كافر ممحد أخبلقي، أقوؿ ىذه األخبلؽ أخبلؽ 

اإلنساف انقمب إلى وحش كاسر،  األذكياء أخبلؽ تجارية أخبلؽ موظفة لمكسب دنيوؼ أما إذا مست مصالح ىذا
وىذا الذؼ رأيناه عقب الحادؼ عشر مف أيموؿ كانت ىذه الدولة العظمى قد خطفت أبصار أىل األرض بقيـ 
رائعة طرحت فمما مست مصالحيا أصبحت دولة مف حيث اليمجية مف الدرجة الخمسيف، لذلؾ شاءت حكمة هللا 

بعممانيتو أف يكشفو هللا عز وجل عمى حقيقتو وأحيانًا إنساف  أف الذؼ يخطف أبصار الناس بأخبلقو بحياديتو
 يخدع الناس بأخبلقو لكف سرعاف ما تتضارب مصالحو مع أخبلقو فيكشر عف أنيابو ويبدو وحشًا مفترسًا.

أوؿ مممح في ىذا المقاء الطيب يجب أف تشعر أنو لف يكوف اإلنساف أخبلقيًا إال إذا كاف مؤمنًا ىذا الخمق 
الذؼ ال يتأثر ال بمديح وال بذـ وال برخاء وال بشدة وال بإقباؿ الدنيا وال بإدبارىا وال بذكر أو عدـ ذكر، ىذا  األصيل

 الخمق العظيـ ىو الذؼ تمثل بنبينا الكريـ عميو الصبلة والتسميـ، هللا عز وجل منحو ذاكرة قاؿ تعالى:

 ﴿َسُنْقِرُئَؾ َفاَل َتْنَسى﴾

 [6] سورة األعمى: 
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 يسمعيا مرة واحدة فإذا ىو يحفظيا، أوتي فصاحة ما بعدىا فصاحة، أنا أفصح العرب، أوتي جمااًل. السورة

 وأكمل منؾ لـ تمد النساء               وأجمل منؾ لػـ تَر َط عيني

 كأنؾ َد خمقت كما تشاء                خمقت مبرءًا مف كل عػػيب

ما مدحو هللا عز وجل مدحو بالخمق فقط، يعني مثبًل أنت كمفت جماؿ، وفصاحة، وعمـ وذكاء، وذاكرة، ونسب، ل
ابنؾ بميمة كبيرة، أمنت لو مركبة وأمنت لو مبمغًا مف الماؿ، أمنت لو حاجاتو كميا ىذه األشياء التي أخذىا منؾ 
بنو عمى ال ينبغي أف يفتخر بيا ألنيا منؾ وليست منو، ما في إنساف يشترؼ إلى ابنو سيارة ويعمل حفل تكريـ ال

ىذه السيارة كبلـ مضحؾ لكف يقيـ لو حفل تكريـ إذا ناؿ الدرجة األولى في االمتحاف العاـ، يبدو أف كل 
خصائص رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كانت مف هللا كوسائل مف الدعوة أما حينما أثنى هللا عميو أثنى عمى شيء مف كسبو أال 

 وىو خمقو قاؿ تعالى: 

نهَؾ َلَعم ـٍ﴾﴿َواِ   ى ُخُمٍق َعِظي

 [4] سورة القمـ: 

وال سيما أييا اإلخوة في ىذه األياـ يعني في ىجمة عمى الديف وسبحاف هللا خطأ المؤمف يكبر ألف مرة في سبب، 
ذا بإنساف يقوؿ  السبب نفسي يعزػ إلى العقل الباطف، في باإلنساف عقل باطف وعقل واٍع، أنت اشتريت سيارة وا 

يض رسـو السيارات، أوؿ رد فعل ليس معقوؿ قالوا منذ خمسيف عامًا، لماذا ؟ أنت لؾ سيصدر مرسـو لتخف
اشتريت ولما يأِت خبر يتناقض مع مصمحتؾ تتألـ فأوؿ دفاع تدافع عف نفسؾ فيو تكذب الخبر، ىذا مف فعل 

اف وكذبو إنساف، العقل الباطف والذؼ ال يممؾ سيارة يسمع خبرًا يقوؿ يجب حقيقة واقع لماذا خبر واحد صدقو إنس
 صدقو بعقمو الباطف مف ينتفع بتصديقو وكذبو بعقمو الباطف مف يتضرر بتصديقو.

مرة سافرت إلى بمد الذؼ آثر البقاء في ىذا البمد مف الشاـ ىو سألني عف أحواؿ ىذه البمدة فكل خبر طيب يقوؿ 
لخبر السيئ ولـ تصدؽ الخبر لي أكيد دوف أف يشعر وكل خبر سمبي ال يقوؿ لي أكيد، أنت لماذا صدقت ا

الطيب ؟ الخبر السيئ يريحؾ، أنت حينما ىاجرت وتركت ىذه البمدة معؾ الحق إذًا، والخبر الطيب عف ىذه 
البمدة يزعجؾ ليتؾ لـ تسافر، في شيء اسمو عقل باطف، اآلف سأقوؿ لكـ نقطة دقيقة في حياتنا لما اإلنساف 

توازف يعني عقمو الباطف يضطرب ما الذؼ يحصل كل إنساف يختل  يعصي هللا ينشأ عنده حالة اسميا اختبلؿ
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توازنو يحاوؿ يستعيد توازنو، لو فرضنا ارتفعت األسعار تأتي موجة حزف عمى الناس، كل واحد يقوؿ أنا أرفع 
السعر أعمل ىكذا أخفف مصروفي، فكل إنساف لما السعر يرتفع يختل توازنو االقتصادؼ يحاوؿ يبحث عف حل 

د توازنو فيذا شأف أؼ إنساف في األرض لما يرتكب خطأ كبير وبيذا الخطأ يختل توازنو يحاوؿ يستعيد ليستعي
توازنو، اإلنساف حينما يعصي هللا يختل توازنو كيف يستعيده ؟ في عنده ثبلثة حموؿ أو أربعة، الحل األوؿ أف 

لت طالب أيف الوظيفة ؟ قاؿ لـ نكتب يتيـ كل الصالحيف الممتزميف بأنيـ كاذبوف ليـ مصالح يرتاح، مرة سأ
 الوظيفة أستاذ، قمت لو أنت كـ واحد، لماذا مالنا كاتبيف قل لـ أكتب الوظيفة، وسع الدائرة ارتاح.

واآلف كل شيء يعـ واإلنساف واقع فيو يقوؿ بموػ عامة، فأوؿ استعادة الختبلؿ التوازف ىو توسيع الدائرة ترػ 
اإلنساف العاصي يقوؿ كميـ يكذبوف أمامؾ يصمي لمصمحة ىذا شعوره بيذه  اإلنساف العاصي ال يصدؽ طائع،

الطريقة يستعيد توازنو، أو أنو يتعمق بعقيدة فاسدة النبي قاؿ شفاعتي ألىل الكبائر مف أمتي يرتاح، أو يبدؿ هللا 
هللا بكـ وأتى بقـو سيئاتيـ حسنات، يقوؿ كمما أكثرنا سيئات تنقمب يـو القيامة حسنات أو لو لـ تذنبوا لذىب 

يذنبوف لحق نفسؾ بذنب، لما يختل توازنو إما أف يستعيد التوازف بالتيجـ عمى الصالحيف وتكذيبيـ أو الشؾ 
بإخبلصيـ أو الشؾ بجدوػ عمميـ، أياـ تقـو عمل كبير أنت الذؼ يمكف أف يغار منؾ يقوؿ ال يطمع منؾ ما في 

أمضى حياتو في النـو واالسترخاء وما فعل شيئًا لو زميل بالسف جدوػ يثبط عزيمتؾ حتى يرتاح، أو أنو إنساف 
نفسو اجتيد واشتغل وتألق نجمو يصير األوؿ يحسد الثاني ودائمًا يذـ ويقدح ويقمل مف قيمتو ويشكؾ مف نواياه 
ىـ يشكؾ بإخبلصو ليستعيد توازنو قضية نفسية خطيرة العقل الباطف األولى أف يتيـ الصالحيف ويشكؾ في نوايا
وفي جدوػ أعماليـ والثانية أف يتعمق بعقيدة فاسدة، غارؽ بالربا يقوؿ هللا ما حرمو كيف ما حرمو ؟ قاؿ هللا ال 
 تأكموا أضعافًا مضاعفة، نيى عف األضعاؼ المضاعفة ما ننيى عف النسبة العادية كميا ثمانية بالمئة.

ل، والثالثة أف يستقيـ عمى أمر هللا، الثالثة صحية يتعمق بعقيدة زائغة أو بفتوػ ضعيفة أو بشيء مف ىذا القبي 
واألولى والثانية مرضية فمذلؾ لما اإلنساف يعتقد أنو ال خمق إال مف الديف وأف كل ىذه األخبلؽ التجارية الذكية 
ت أنا أسمييا أخبلؽ األذكياء أو أخبلؽ التجار بأعمى درجة مف األدب، بمغني أف الجالية اليابانية معيا تعميما
مشددة إذا بيت فيو موظفيف يابانييف ممنوع أف يزورىـ صديق مع زوجتو، ما في عندنا تقاليد في الشاـ وعادات 
فييا محافظة داخل إنساف مع فتاة إلى بيت فيو شباب قد يتيـ بشيء آخر، تعميمات مشددة، بإدارة األعماؿ في 

ع ميـ جدًا وأذف المؤذف وقاموا لمصبلة ال تنزعج وال أمريكا يمموا الطبلب إذا كنت في بمد مثل السعودية وباجتما
تقمق ىذا مف طبيعة ىذا البمد، يعمموا مف أجل الربح أف تتوافق مع تقاليد الببلد وعاداتيا، ىذه أخبلؽ األذكياء 
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وىؤالء األذكياء بأعمى درجة مف الذكاء والمصمحة ىذه األخبلؽ تنيار أماـ أؼ خطر يصيب مصالحيـ، وىذا 
وسأقوؿ لكـ كممة أنو أكبر مكسب لممسمميف بعد الحادؼ عشر مف أيموؿ أف ىذه الدولة العظمى التي  الضابط

خطفت أبصار أىل األرض بغناىا وتفوقيا وعمميا وقيميا التي طرحتيا وذكائيا وغناىا ستة آالؼ جامعة فييا 
ائعة لـ يبق في ساحة القيـ حينما ىددت مصالحيا وانقمبت إلى وحش كاسر أصبحت قوة غاشمة وليست حضارة ر 

 والمبادغ إال اإلسبلـ.

  : إذاً 

 ))َاؿ دعو فإف الحياء مف اإليماف ((

مف اإليماف حصرًا، الحمـ مف اإليماف، الحياء مف اإليماف، الكـر مف اإليماف، المطف مف اإليماف، الرحمة مف 
 اإليماف، أييا اإلخوة نحف في صدد ىذا الحديث 

 مف اإليماف (( ))َاؿ دعو فإف الحياء

 : ـَ  عف ِعْمَراَف ْبَف ُحَصْيٍف َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 )) اْلَحَياُء ََّل َيْأِتي ِإَّله ِبَخْيٍر ((

 ] متفق عميو [

، بصراحة بأؼ لقاء بأؼ مجتمع بأؼ مؤسسة بمستشفى بمدرسة بجامعة بسوؽ األخبلقي متميز يشار إليو بالبناف
األخبلقي محبوب ألف ىذا الديف كمو مف أجل أف تكوف أخبلقيًا ألف أخبلقية المسمـ سبب الجنة التي وعده هللا 
بيا، فالحياء ال يأتي إال بخير، في شيء آخر بموضوع األخبلؽ وىو أف األخبلؽ متفقة مع الفطرة بفطرتؾ 

 الصبلة والسبلـ سئل عف البر واإلثـ فقاؿ:  السميمة تعرؼ ما إذا كنت أخبلقيًا أو غير أخبلقي فالنبي عميو

 )) البر حسف الخمق واإلِـ ما حاؾ في صدرؾ وكرىت أف يطم َ عميو الناس ((

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1701 

 

حدثني أخ كاف في بمد غربي رأػ دعاية لياتف خموؼ أف رجل ديف األنوار تشع مف رأسو مرت أمامو فتاة فتأمميا 
لدعاية أف ىذا الياتف يمكف أف تستعيد بو صمتؾ با عز فسقط عف رأسو التاج وانقطع عف هللا عز وجل. فا

وجل. لفت نظرؼ مف اإلعبلف أف حتى في عالـ الغرب في عالـ اإلباحية غض البصر مف الفطرة والذؼ يمؤل 
عينيو مف محاسف النساء كأنو خالف منيج هللا عز وجل فممجرد أنو مؤل عينيو مف محاسف ىذه الفتاة سقط عف 

اـ الذؼ ىو فيو وانقطع عف هللا بقي معو وسيمة واحدة أف يتصل با عف طريق ىذا الجياز طبعًا رأسو تاج المق
 ىي دعاية.

 )) البر حسف الخمق واإلِـ ما حاؾ في صدرؾ وكرىت أف يطم َ عميو الناس ((

 لذلؾ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ مف أجمل األحاديث: 

 )) إياؾ وما يعتذر منو ((

شيئًا تحتاج أف تعتذر منو كف واضحًا وقد عممنا النبي عميو الصبلة والسبلـ أنو تركنا عمى احرص أف ال تفعل 
بيضاء نقية ليميا كنيارىا ال يزيغ عنيا إال ضاؿ، المسمـ ما عنده شيء معمف وشيء مبطف، صدقوا ما عنده 

يتو وعبلنيتو كسريرتو، وسره سريرة وعبلنية ما عنده ظاىر وباطف، باطنو كظاىره وظاىره كباطنو، وسريرتو كعبلن
عمى لسانو، إذًا ىذا التوحد في شخصية المؤمف أحد نتائج االتصاؿ با عز وجل أما أف إنساف يتكمـ بكممة 
ذا خرج عف طوره تكمـ كبلمًا ال يميق بأؼ إنساف ىذا ليس مؤمنًا ألف  بذيئة أو فاحشة أو يسمي العورة باسميا وا 

 قوؿ: َوَكاَف َيُقوُؿ: النبي عميو الصبلة والسبلـ ي

ًَا (( ـْ َأْخاَل ـْ َأْحَسَنُك  )) ِإفه ِمْف ِخَياِرُك

 ] متفق عميو [

ـَ َفا ـْ َيُكْف النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ ِ ْبِف َعْمٍرو َرِضَي َّللاَُّ َعْنُيَما َقاَؿ: َل ًشا، وهللا ال أبالغ َعْف َعْبِد َّللاَّ ِحًشا َواَل ُمَتَفحِّ
أييا اإلخوة يمكف أف تعاشر أخًا مؤمنًا ثبلثيف أربعيف سنة ما تسمع منو كممة فاحشة وال مزحة فاحشة والعياذ با 
اآلف كيف ما تحكي مع الناس يغشوا كبلمؾ أؼ ضمير غائب يعزػ إلى جية إلى عورة وأؼ كممة ليا معنى 
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ماكرة خبيثة، مجتمع المؤمنيف مجتمع صادؽ  معيف تعزػ إلى حالة بيف المرأة والرجل، فترػ غش وفي ابتسامة
 ومجتمع عفيف ومجتمع ألسنة ىؤالء المؤمنيف مطيرة عف كل فاحشة أو فحش.

وِد اآلف مف صفات المؤمف كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: َعْف َعاِئَشَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنَيا َقاَلْت اْسَتْأَذَف َرْىٌط ِمْف اْلَييُ 
ـُ َوالمَّْعَنُة َفَقاَؿ َيا َعاِئَشةُ َعَمى النَِّبيِّ َصمَّ  ا ـْ السَّ ـُ َعَمْيَؾ َفُقْمُت َبْل َعَمْيُك ا ـَ َفَقاُلوا السَّ  : ى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 )) ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق ِفي اْْلَْمِر ُكمِِّو((

 ] متفق عميو [

تعمـ عمى كل مسمـ بيوت ىادئة ال في سباب ال في أعماؿ يعني العنف، وهللا في بيوت يا أخواف أتمنى أف 
عنيفة ال فيو صياح ال في ضرب ال في إغبلؽ الباب بشدة ال في كسر أواني، ىذه الشدة الغضب الشديد ىذه 
االنفعاالت يكوف ليا ارتكاسات لضياعات، ارتكاسات الختبلؿ توازف، كبلمي دقيق جدًا لما اإلنساف يختل توازنو 

و حراـ كمو، تراه في البيت ليس طبيعيًا عنيفًا رد فعمو قاسي جدًا، لما يبني عممو عمى إيذاء اآلخريف يعني مال
يختل توازنو، أحيانًا عمل بسيط لو دخل محدود لكف شرعي ترػ البيت فيو سكينة فيو وقار فيو محبة فيو مؤانسة 

د الفعل ليست طبيعية عنيفة جدًا، العنف دليل فيو مودة أما إذا في معصية كبيرة خارج البيت وفي تفمت ترػ ردو 
اضطراب داخمي، سمعت عف شخص عممو قائـ عمى إيذاء الناس ببيتو وحش يعني كبلمو في منتيى القسوة 

 ويضرب ضربًا مبرحًا ىذا مف اختبلؿ توازنو لذلؾ أييا اإلخوة 

 )) ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق ِفي اْْلَْمِر ُكمِِّو((

يحب الرفيق اليادغ الحميـ المتأني المستبصر الذؼ ال يضطرب، في إنساف كالسفينة العمبلقة كأنيا جبل وفي 
 إنساف كأنو قارب القارب الصغير أية موجة تقمبو أما السفينة الكبيرة راسخة في المجتمع، 

 ََّل ُيْعِطي َعَمى اْلُعْنِف َوَما ََّل ُيْعِطي َعَمى َما ِسَواُه (()) ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق َوُيْعِطي َعَمى الرِّْفِق َما 

 ] متفق عميو [
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وهللا سامحوني أييا اإلخوة أحيانًا معمـ يضرب طالبًا ضربًا مبرحًا أو يحطمو وهللا قد تنشأ عقدة مع ىذا الطفل 
فجر طاقات الطبلب ترفع مف الصغير لخمسيف سنة قادمة يقوؿ لو أنت غبي ىذا ليس عمل تربوؼ أنت ميمتؾ ت

معنوياتيـ تمنحيـ ثقة بأنفسيـ تحتـر كل الطبلب تحتـر آباءىـ، تحتـر ميف آبائيـ، بالمناسبة كاف في كتاب 
مقرر لمتعميـ الثانوؼ ىو مترجـ إلى إنساف بإفريقيا يقوؿ العنف ال يمد إال العنف، يعني مستحيل وألف ألف 

 لعنف يمد العنف فاألمر يتفاقـ ويتفجر، مستحيل أف تحل مشكمة بالعنف، ألف ا

 )) َوُيْعِطي َعَمى الرِّْفِق َما ََّل ُيْعِطي َعَمى اْلُعْنِف َوَما ََّل ُيْعِطي َعَمى َما ِسَواُه ((

أحد المموؾ توفي رحمو هللا كاف يتصف بالحكمة فدعا مرة شيوخ القبائل إلى قصره ووضع فواكو وأوعية لمماء مف 
ي ىذا الوعاء يعني العنب أحيانًا يوضع جنبو وعاء مف الماء لغمسو في الماء فأحد شيوخ أجل غسل الفاكية ف

القبائل مسؾ ىذا الوعاء وشرب منو فالكل تبسموا استخفافًا بيذا الذؼ وقع في ىذا الخطأ الفاحش أماـ الممؾ 
سانًا ال تحمر الوجوه ألف فالممؾ مسؾ وعاًء آخر وشرب منو فالكل جمد، يعني أنقذه، البطولة أنؾ ال تحرج إن

تحمير الوجوه ليس مف أخبلؽ المؤمف، في شخص يتفنف بإحراج الناس، أحيانًا بالسعر أحيانًا بأؼ شيء يحرج 
 الناس فالنبي أشار إلى ىذا الخمق العالي.

ف الرفق ال يكوف في شيء إال زانو وال ينزع إال شانو، ويقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: َعْف َجِريٍر عَ  ْف النَِّبيِّ َصمَّى وا 
ـَ َقاؿ:   َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 )) َمْف ُيْحَرـْ الرِّْفَق ُيْحَرـْ اْلَخْيَر (( 

 ] مسمـ، أبو داود، أحمد [

لكف بشكل عاـ إذا األب في البيت عنيف وصوتو عاؿ ويده والضرب ترػ كل أىل البيت صاروا مثمو، يغيب 
ب عمى ضرب عمى ترفيس عمى... الجو الذؼ ىو خمقو في البيت يستمر ساعة ترػ األوالد يضربوف بعضيـ سبا

ذا كاف األب ىادئًا، حتى في التعميـ الذيف يعمموف المدرسيف الصف ضائج في مدرس اسكت اجمس  بعد غيابو وا 
ىو يعمي صوتو يعمى معو أيضًا في أستاذ يدخل ىادئًا جدًا ىدوءه سرػ كل الطبلب سكتوا بعد فترة، كنا في 

تعميـ الثانوؼ كاف عندنا مدرس سامحو هللا عصبي المزاج وصعب جدًا فالطبلب عرفوه أنو عصبي وصعب ال
ونظيف زيادة يضعوف ورؽ مكبتل، سندويشة يابسة، حذاء عمى الطاولة ينظر فيخرج مف طوره يطمع معو كبلـ 
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قة وانفعاالتو ونقده ويعمى شيء كاف وشيء لـ يكف الطبلب يضحكوف. العبرة أف ىذا اإلنساف يثار بيذه الطري
صوتو والطبلب مسروريف، مرة الحظت فعموا مع مدرس آخر رياضيات دخل وضعوا لو أشياء عمى الطاولة 
مزعجة قاؿ مف عريف الصف؟ نادؼ لآلذف خذىا، ما أعادوىا معو أبدًا ألنو أخذ موقف ىادئًا وعالجيا بشكل 

وكبلمو قاٍس وسباب وترػ زوجتو مثمو مشكمة في البيت كبيرة  بسيط، األب الذؼ يكوف عنيفًا بالبيت وصوتو عاؿٍ 
 جدًا.

 )) َّل يكوف الرفق في شيء إَّل زانو وَّل ينزع إَّل شانو َمْف ُيْحَرـْ الرِّْفَق ُيْحَرـْ اْلَخْيَر ((

ًا باؿ معقوؿ إنساف في المسجد يبوؿ أماـ الناس، النبي عميو الصبلة والسبلـ واجو مثل ىؤالء الناس واجو أعرابي
في المسجد والصحابة وقفوا قاؿ ليـ دعوه ال تذرموا عميو بولو، كأنو ألمح أف قطع البوؿ مؤذؼ لئلنساف صبوا 
عميو ذنوبًا مف ماء قاؿ يا أخا العرب ىذه المساجد لـ تخمق ليذا فارتاح أواًل خاؼ أف يضرب ثـ اطمأف قاؿ الميـ 

 ارحمني ودمحمًا وال ترحـ معنا أحدًا.

ـَ َقاؿ: ويقوؿ عم  يو الصبلة والسبلـ: َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُروا َوََّل ُتَنفُِّروا(( ُروا َوَبشِّ ُروا َوََّل ُتَعسِّ  )) َيسِّ

 ] متفق عميو [

 َعْف َعاِئَشَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنَيا َأنََّيا َقاَلْت: 

ًِْما َفِإْف َكاَف  )) َما ُخيَِّر َرُسوؿُ  ـْ َيُكْف ِإ ـَ َبْيَف َأْمَرْيِف ِإَّله َأَخَذ َأْيَسَرُىَما َما َل ُ َعَمْيِو َوَسمه ًِْما َكاَف َأْبَعَد َّللاهِ َصمهى َّللاه ِإ
ـَ ِلَنْفِسِو ِإَّله َأْف تُ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـَ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ِ ِبَيا ((النهاِس ِمْنُو َوَما اْنَتَق ـَ َّللِه  ْنَتَيَؾ ُحْرَمُة َّللاهِ َفَيْنَتِق

 ] متفق عميو [

أييا اإلخوة، وهللا حينما أرػ إخواننا الكراـ بحمـ وبيدوء وبرحمة وبصفاء وبعفو مف بعضيـ وهللا ىؤالء جميعًا 
ىؤالء الناس لـ يرتفعوف عند هللا عز وجل وحينما تجد حزازات وغمز ولمز وغيبة وكبلـ سيئ وطعف تشعر أف 

ينتفعوا مف ىذا الديف، ومرة ثانية وثالثة ىذا الديف قيمتو بأخبلقو حتى أف ابف القيـ رحمو هللا تعالى يقوؿ: اإليماف 
 ىو الخمق فمف زاد عميؾ في الخمق زاد عميؾ في اإليماف. النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: 
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ُ َعَميْ  ََاَؿ َنِبيُّ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـُ َواْْلََناُة (())  ُ اْلِحْم ـَ ِْلََشجِّ َعْبِد اْلَقْيِس ِإفه ِفيَؾ َلَخْصَمَتْيِف ُيِحبُُّيَما َّللاه  ِو َوَسمه

 ] أحمد، مسمـ [

األناة اليدوء والحمـ كاد الحميـ أف يكوف نبيًا كاد الحميـ أف يكوف نبيًا والحمـ سيد األخبلؽ، أريد أف أتكمـ كممة 
قيقة الذؼ عنده أوالد في البيت كل أب محتـر بحكـ التقاليد والعادات والديف لكف ما كل أب لعمي أصيب بيا الح

يحب، ال تحب إال إذا كنت مع أوالدؾ كامبًل كونؾ أبًا عمى العيف والرأس لؾ مكانة واألوالد يجب أف يقدموا لؾ 
مع أما أف يحبؾ أوالدؾ مف كل صور التعظيـ والتبجيل والخضوع ىذا مف حقؾ وىذا مما يمميو عميؾ المجت

أعماؽ قموبيـ ىذا يحتاج إلى كماؿ إلى إحساف إلى تربية فأنا أقوؿ البطولة ال أف يقف أمامؾ ابنؾ خاشعًا متأدبًا 
بل أف يحبؾ ابنؾ مف أعماؽ قمبو ىذا دليل إحسانؾ، وفي قوؿ ألحد األدباء مف أطاع عصاؾ فقد عصاؾ. أنا 

حولو ال في قسوتو عمييـ وال في خوفيـ مف إيقاع األذػ بيـ ال بل مف إعراضو أعد اإلنساف نجاحو في تربية مف 
 عنيـ فقط، بل مف إعراضؾ عف ىؤالء الذيف حولؾ إف أعرضت عنيـ اختل توازنيـ معنى أنت محسف.

ََاَؿ ُكْنُت َأْمِشي َم ََ النهِبيِّ َصمهى َّللاهُ  ُ َعْنُو  ـَ َوَعَمْيِو ُبْرٌد َنْجَراِنيٌّ َغِميُظ  ))َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َرِضَي َّللاه َعَمْيِو َوَسمه
ِهَرْت  اْلَحاِشَيِة َفَأْدَرَكُو َأْعَراِبيٌّ َفَجَذَبُو َجْذَبًة َشِديَدًة َحتهى َنَظْرُت ِإَلى َصْفَحِة َعاِتِق النهِبيِّ َصمهى ََْد َأ ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه َّللاه

ََاَؿ ُمْر ِلي ِمْف َماِؿ َّللاهِ الهِذي ِعْنَدَؾ َفاْلَتَفَت ِإَلْيِو َفَضحِ  ِبِو َحاِشَيُة الرَِّداِء ِمفْ  ـه  ِة َجْذَبِتِو ُِ ـه َأَمَر َلُو ِشده َؾ ُِ
 ((ِبَعَطاءٍ 

 ] متفق عميو [

مف يسترجي يجذب قوؼ يكوف راح رأسو، جذبو مف ردائو جذبة أثرت في صفحة عنقو الشريف وابتسـ، آخر 
ـَ َقاَؿ: حديث: َعْف َأبِ   ي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ِديُد الهِذي َيْمِمُؾ َنْفَسُو ِعْنَد اْلَغَضِب (( َرَعِة ِإنهَما الشه ِديُد ِبالصُّ  ))َلْيَس الشه

 ] متفق عميو [
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والده محبة تفوؽ حد الخياؿ مرة أخذ السيارة وعمل فييا حادثًا كبيرًا  حدثني مرة إنساف والده كاف بالتسعينات يحب
وتوقع مف أبوه الضرب واإلىانة واإلخراج مف البيت أبوه كاف حميمًا واألب أدرؾ أف االبف أغمى مف السيارة ماداـ 

والده، دائمًا بخدمتو سميـ هللا يعوض، يقوؿ لي ىذه الحادثة مّر عمييا خمسيف سنة يعني يحبو محبة يكرمو إكراـ ل
كيف كاف يجب أف يحطمو لكف ما حطمو، اإلنساف أحيانًا يقف موقفًا أخبلقيًا أو في حمـ أو في ىدوء يممؾ قموب 

 اآلخريف.

ِديُد الهِذي َيْمِمُؾ َنْفَسُو ِعْنَد اْلَغَضِب (( َرَعِة ِإنهَما الشه ِديُد ِبالصُّ  ))َلْيَس الشه

 ] متفق عميو [

 رب العالميف والحمد  
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 ( : الترىيب في أف يطم َ اإلنساف في دار َبل أف يستأذف 027 - 008الدرس )

 13-03-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

نا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيد
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

منا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخ
 الصالحيف.

أييا اإلخوة الكراـ، الزلنا مع إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف صحيح البخارؼ ومسمـ، واليـو الترىيب 
 أف يطمع اإلنساف في دار قبل أف يستأذف، يتمـ ىذا الحديث قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

 (( )) إنما جعل اَّلستئذاف مف أجل النظر 

وأحاديث النبي عميو الصبلة والسبلـ قد ال تتعمق بعصره فقط ألنو وحي يوحى وقد قاؿ عميو الصبلة والسبلـ 
أوتيت القرآف ومثمو معو. أحاديثو وحي غير متمو مف عند خالق السماوات واألرض كأف هللا سبحانو وتعالى جعمو 

: َعْف َأِبي ـَ َقاَؿ:  مشرعًا لعصره وألؼ عصر قادـ، فالحديث اليـو  ُىَرْيَرَة َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َأْف َيْفَقُئوا َعْيَنُو (( ـْ َفَقْد َحله َلُي ـٍ ِبَغْيِر ِإْذِنِي ََْو  )) َمْف اطهَم ََ ِفي َبْيِت 

 ] متفق عميو [

بياف عظـ حق الجار يتوضح ىذا وال بد مف التنويو إلى أف شراح الحديث يروف أف بعض أحاديث النبي حكمتيا 
حينما يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ أنت ومالؾ ألبيؾ، لو أف ابنًا كتب ألبيو وكالة عامة وىذا االبف عنده بيت 
ومركبة ومعمل وسافر إلى الحج، عاد مف الحج فإذا البيت والمعمل والمركبة قد سجمت باسـ األب فإذا عاتب أباه 

أنت ومالؾ ألبيؾ، الحقيقة ىذا الحديث لبياف عظـ حق األب لكف إذا أخذ األب مف يقوؿ لو يا بني النبي قاؿ 
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ماؿ ابنو يأخذ عند الضرورة وبقدر حاجتو فقط أما أف يأخذ كل شيء بنص الحديث الظاىر ليس ىذا قصد النبي 
الباب كي  عميو الصبلة والسبلـ، وكذلؾ في ىذا الحديث ليس القصد أف تأتي بسيخ وأف تدخل السيخ في ثقب

 تفقأ عينو، ىذا مستحيل لكف القصد أف تعرؼ عظـ حق الجار.

أييا اإلخوة الكراـ، ىذا الحديث يقودنا إلى حالة مف الفساد، الجار إذا نظر إلى جاره مف السطح أو مف ثقب 
آلف الباب أو تسمع عمى أصواتيـ أو اطمع عمى خبايا بيتيـ أو عمى دقيق أسرارىـ صار في فساد اجتماعي، ا
ماذا يشبو ىذا الفساد الذؼ نوه بو النبي عميو الصبلة والسبلـ ؟ التصوير أحيانًا، المحصمة واحدة يعني عرس 
صورناه بآلة وىذا الشريط تناقمو األقرباء، واألقرباء ليسوا محاـر ليذه العروس وال ليؤالء النساء الذيف دعيف إلى 

لشريط يرػ نساء الناس الذيف أموا ىذا الحفل، فيذا أيضًا ىذا الحفل، فكل رجل غير منضبط ينظر عمى ىذا ا
 فساد كبير، الحقيقة أف التقنية الحديثة ليا إيجابيات وليا سمبيات كثيرة جدًا.

اآلف في برامج أييا اإلخوة الكراـ، يمكف أف يأخذ الرأس ويركب عمى جسـ آخر ويمكف أف ترسل ىذه الصورة إلى 
ؼ إف لـ يكف الزوج خبيرًا بيذه األالعيب، آلة التصوير حينما نتوسع في استعماليا الزوج وقد يكوف الطبلؽ الفور 

توسعًا كبيرًا وحينما تكوف النفوس منحرفة فيذا الذؼ عظـ النبي شأنو مف النظر إلى بيت الجار اآلف في وسائل 
عمى صورتيا أو إلى حفل كثيرة جدًا قد يقع المحذور نفسو مف دوف أف تنظر مف ثقب الباب إلى جارتؾ قد تنظر 

زفافيا وقد تذىب المرأة دوف أف تشعر إلى بعض الباعة وفي بعض غرؼ القياس كاميرات آالت تصوير خفية 
اآلف الحياة فييا قنص وفييا فساد وفييا ابتزاز أمواؿ، ىل تصدقوف أف ىذه الصور أو ىذه األفبلـ تباع بأرقاـ 

زيف شعر النساء أنا لوال أنني مطمع عمى وقائع ثابتة ال أتكمـ بيذا الكبلـ، فمكية في ببلد بعيدة، أحيانًا عند الذؼ ت
ىنا المنطمق أف النبي عميو الصبلة والسبلـ يحذر أشد التحذير بل إنو يعبر عف خطر ىذه المعصية أنو ال عميؾ 

وما مف حديث  أف تفقأ عينو مف باب بياف عظـ حق الجار، ولكف اإلنساف أياـ باختياره في أماكف غير آمنة
 تشعر بسموه كأف النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 

 )) َما ِمْف اْمَرَأٍة َتَض َُ َِِياَبَيا ِفي َغْيِر َبْيِت َزْوِجَيا ِإَّله َىَتَكْت َما َبْيَنَيا َوَبْيَف َّللاهِ ((

 ] الدارمي، أبو داود، الترمذؼ، ابف ماجو، أحمد [
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 تعرفو، أف تدعى إلى حفل ال تعرؼ مف ىـ الداعيف، أحيانًا تقوؿ البنت ألبييا تخمع ثيابيا المحتشمة في بيت ال
يا أبي رفيقتي دعتني إلى عيد ميبلدىا، خير إف شاء هللا اذىبي يا ابنتي، األب تحقق مف ىذه األسرة ؟ يا ترػ 

غرؼ القياس  منضبطة، غير منضبطة، أنا حينما أتكمـ عندؼ قصص وعندؼ مشاىد وعندؼ أخبار مؤلمة جدًا،
فييا مشكبلت كبيرة جدًا، المواتي يصففف شعور النساء في قصص مخيفة جدًا، األعراس أحيانًا تظف أف كل الذيف 
يقدموف خدمات في ىذا المكاف نساء، الصالة مراقبة تمفزيونيًا، مراقبة ويمكف أف تسجل كل شيء يصور يسجل 

السبلـ عنو أشد النيي اآلف نضع أيدينا عمى أخطار فكأف حديث التصوير الذؼ نيى النبي عميو الصبلة و 
 التصوير.

مدرسة في بمد إسبلمي كما جاء الوصف طبعًا محافظة محتشمة، مدرسة مف الطراز األوؿ في آخر العاـ 
الدراسي طالبات تمنيف أف يأخذف صورة معيا، في شيء ؟ في مخالفة ؟ شقيق أحد طالباتيا خبيث جدًا أخذ ىذه 

يا اآلف لبرنامج خطير جدًا ىذا البرنامج يمكف أف يضع رأسًا عمى جسـ آخر، وضع رأس ىذه الصورة وأخضع
المدرسة وخمع عنيا حجابيا ووضع شعرًا مستعار ليا عمى جسـ عارية وضعو في اإلنترنت كادت تفقد عقميا مف 

 صورة.

تصوير وال سيما لؤلخوات الكريمات واآلف أييا اإلخوة الكراـ، كل أنواع االبتزاز أساسو صورة، فالتساىل في ال 
المؤمنات الطاىرات العفيفات، ىكذا تذكار بحفل ىذا لو مضاعفات، ىذا الذؼ يممؾ الصورة يممؾ مقتل ىذا 
اإلنساف، يممؾ مقتمو، أنا شعرت أف ىذا الحديث ولو كاف في صيغتو يشير إلى أنو َمْف اطََّمَع ِفي َبْيِت َقْوـٍ ِبَغْيِر 

ـْ َفقَ  ـْ َأْف َيْفَقُئوا َعْيَنُو كأف النبي عميو الصبلة والسبلـ كشف هللا لو عف مستقبل ما سيجرؼ في العالـ ِإْذِنِي ْد َحلَّ َلُي
اإلسبلمي، أكاد أف أقوؿ لكـ وهللا في قصص أواًل ال يناسب أف تمقى في درس في جامع قصص يندػ ليا 

 الجبيف أساسيا صورة.

يفة عمى باب المصعد كتب لمنزيل أف يأخذ كتابًا ويقرأه، كتاب عنوانو فيمـ كنت في العمرة، فكرة في العمرة لط
الفيديو كتيب صغير تقرأ القصة بساعة قرأتيا عف فتاة في بمد عربي طالبة جامعية محجبة إنساف اتصل بيا 

عيا كبلمًا وأسمعيا كبلمًا معسواًل أغمقت الياتف في وجيو مرات معدودة ثـ فوجئت بو أماـ بيتيا يتبعيا ويسم
 معسواًل، القصة طويمة إلى أف النت، هللا عز وجل قاؿ:
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ْمِبِو َمَرٌض﴾  ﴿َفاَل َتْخَضْعَف ِباْلَقْوِؿ َفَيْطَم ََ الهِذي ِفي ََ

 [32] سورة األحزاب: اآلية 

النت واستدرجيا إلى بيت وفعل فعمتو الشنيعة وصورىا وبدأ يبتزىا بيذه الصورة إلى أف تاجر بعرضيا وصار 
أخذ أرقامًا كبيرًة جدًا مف أصدقائيا ومف الذيف يرغبوف فييا إلى أف وصمت صورة إلى أىميا فيربت ومرة رسمت ي

خطة لو فالتقت بو وطعنتو حتى مات حكـ عمييا بعشريف سنة سجف وىي اآلف في السجف كتبت القصة في 
 السجف، أساسيا صورة.

ََْوًَّل َمْعُروفًا﴾﴿َفاَل َتْخَضْعَف ِباْلَقْوِؿ َفَيْطَم ََ الهذِ  ْمِبِو َمَرٌض َوَُْمَف   ي ِفي ََ

 [32] سورة األحزاب: اآلية 

أعتقد اعتقادًا جازمًا أف اإلخوة الكراـ رواد المسجد بعيدوف عف ىذه األجواء ولكف لئبل يغدر اإلنساف لئبل يقع في 
 شر عممو، إنسانة تخمع ثيابيا في غير بيت زوجيا وهللا في مآسي. 

باب صديقتيا فقاؿ ليا أخو صديقتيا تفضمي أختي ىنا بعد أف دخمت أقفل الباب ووصل إلييا بيذه  زوجة طرقت
الطريقة أختو ليست في البيت، ال تدخل الفتاة قبل أف تتأكد أف التي تزورىا ىي التي استقبمتيا، القصص ال تعد 

الجار مف فرجة الباب فرأػ امرأة  وال تحصى عف موضوع التساىل في تطبيق حكـ هللا عز وجل، سواء أنظر ىذا
جاره أو أنو رأػ صورتيا في بطاقة أو في فيمـ أو في يـو عرسيا، أو سواء دخمت إلى مزيف نسائي أو مف 
تصفف ليا شعرىا وفي آالت تصوير خفية، وهللا أخ يجمس في مقيى في بمد بعيد عف بمدنا ليروا الفتاة عند مف 

 الحبلقة فإذا ىي أختو، أنبو المؤمف كيس فطف حذر.تصفف ليا شعرىا وفي إجراءات غير 

غرؼ القياس، صالونات الحبلقة، االحتفاالت بعيد الميبلد صديقة ابنتي، مف في ىذا البيت لعل في ىذا البيت 
شباب، حينما تأخذ الحيطة والحذر يحفظؾ هللا عز وجل والشريف ىو الذؼ ييرب مف أسباب الخطيئة، مف 

 الخطيئة نفسيا، إذًا: أسباب الخطيئة ال مف

ـْ َأْف َيْفَقُئوا َعْيَنُو (( ـْ َفَقْد َحله َلُي ـٍ ِبَغْيِر ِإْذِنِي ََْو  ))َمْف اطهَم ََ ِفي َبْيِت 
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كما قمت وأؤكد أف ىذا النص لبياف عظـ حق الجار فقط وليس لمتطبيق العممي ألف النصوص النبوية فييا مطمق 
 شراح الحديث رأؼ ذكرتو قبل قميل أف ىذا الحديث يبيف عظـ حق الجار.وفييا مقيد وفييا عاـ وفييا خاص ول

 اآلف ىذا ينقمنا إلى معنى آخر أنو

 )) مف حسف إسالـ المرء تركو ما َّل يعنيو((

 الرغبة في االطبلع عمى عورات الناس قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

ُ َعْورَ   َتُو َحتهى َيْفَضَحُو ِفي َبْيِتِو (()) َمْف َيتهِب َْ َعْوَرَة َأِخيِو َيتهِب َْ َّللاه

 ] أحمد، أبو داود [

ذا امرأة ال تنجب مف السبب منيا أـ منو ؟  في إنساف فضولي يحب أف يعرؼ إذا طمقت امرأة ما السبب، وا 
ذا ىذه طمقت ما السبب ؟  نساف اشتغل في محل كـ راتبؾ ؟ ماذا تريد مف راتبو ؟ يجب أف يفيـ كـ راتبو، وا  وا 

 ىذه البنت ما أنجبت مف السبب منيا أـ منو ؟ ىذه النفسية الحشرية أنا أسمييا نفس دنيئةولما 

 )) مف حسف إسالـ المرء تركو ما َّل يعنيو((

طوبى لمف شغمو عيبو عف عيوب الناس، يعني شيء مؤسف جدًا بالمجتمعات الغربية عندىـ إيجابية رائعة ما 
، العمل ال يبقي لو وقتًا ليذه السفاسف لكف مجتمعاتنا الشرقية مع أحد يمتفت إلى أحد، اإلنساف حينما يعمل

األسف الشديد بشكل عاـ ال تعمل، تسمع أحيانًا إحصائيات مذىمة أف دولة مثل الياباف ال تممؾ شيئًا مف المواد 
اتيا إلى األولية جزر ضيقة كثافة سكانية عالية جدًا ال حديد وال بتروؿ وال نحاس وال فوسفات ال شيء صادر 

العالـ أربع أمثاؿ صادرات العالـ اإلسبلمي بأكممو بما فيو النفط والغاز، وبمد مثل ماليزيا صادراتو إلى العالـ 
ثبلثة وعشريف مميوف تفوؽ صادرات العالـ اإلسبلمي بأكممو بما فيو النفط، وشركة واحدة في الياباف أرباحيا 

مميونًا، أرباح شركة السيارات فييا أربعيف ألف عامل فقط دخميا  تساوؼ الدخل القومي ألكبر دولة عربية سبعيف
يساوؼ دخل أكبر دولة عربية تعداد سكانيا سبعيف مميونًا، نحف ال نعمل لذلؾ كل وقتنا في المشاكل، ما في 
إنساف يكتفي بمشاكمو يريد أف يفيـ كل ما يجرؼ حولو، تدخل األميات بحياة بناتيف مشكمة، تدخل األب 

صيات ابنو مشكمة، تدخل العمات والخاالت واألخوات، كل شخص واضع نفسو حكـ و وصي يوزع تيمًا، بخصو 
يعطي توجييات، ىو المرجع، ما شأنؾ بيذا ؟ يعني أنا بصراحة الشيء الجيد أحب أف أحكيو ىذه الميزة واضحة 

 نا جدًا كل واحد يعمل دوف تدخل في شأف اآلخريف ىذه أخبلؽ المسمميف، ىذه أخبلق
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 ))مف حسف إسالـ المرء تركو ما َّل يعنيو ((

 طوبى لمف شغمو عيبو عف عيوب الناس.

إنساف يزورؾ ينظر إلى الطاولة ىذا عنواف ىذه شركة يومية مفتوحة ينظر إلى الدفعات مف قابض، ماذا تريد إذا 
ف كاف في مراسبلت ينظر إلى  الشركات وعناوينيا، ذىب اليومية مفتوحة ؟ يريد أف يدقق بالدفعات والقبضات وا 

صاحب المكتب حتى يتوضأ يكوف نقل العناويف، أنا أتكمـ عف شيء واقع فأنت محاط بشبكة ممف يريد أف يأخذ 
منؾ كل شيء، مف اطمع في كتاب أخيو مف غير أذنو فكأنما ينظر إلى النار، عنده كومبيوتر يفتح ماذا عنده 

ر خاصة يدخل إلى خصوصيات اإلنساف إلى حساباتو إلى بيتو مواقع، ممف الصور يفتح ينظر الصور، ىذه صو 
 ىذا كمو شيء غير إسبلمي.

أنا الحديث سبحاف هللا عمى أنو حديث قصير موجز لكف كأنو يفتح مجاؿ كبير ألف يبيف النبي عميو الصبلة 
و كاميرا وفيو سجف، والسبلـ أف ىذا التصوير وىذه األفبلـ وىذه االتصاالت في بمد إسبلمي منع الياتف الذؼ في

ألنو دوف أف تشعر المرأة صورت عمى برنامج ثاني وضع في اإلنترنت بشكل عارؼ عمى جسـ آخر، في فساد 
 كبير لذلؾ طوبى لمف وسعتو السنة ولـ تستيوه البدع.

، مف عادتو يستعير  سمعت قصة مؤثرة جدًا أف إنساف بحماقة مف حماقاتو صور نفسو مع أىمو في غرفة النـو
شرطة فيديو بالخطأ وضع ىذا الشريط في غبلؼ شريط استعاره مف ىذا المحل، صاحب المحل يتفقد األشرطة أ

وجد الشريط ىذا يؤجر بأرقاـ كبيرة جدًا فصار يؤجره مف أسرة إلى أسرة إلى أف وصل إلى أخيو، الذؼ حصل أنو 
 عار.اضطر أف يبيع بيتو في الشاـ وينتقل إلى مدينة بعيدة جدًا حسمًا لم

طوبى لمف وسعتو السنة ولـ تستيوه البدع وأف يسعؾ بيتؾ، فبيتؾ حصف وبيتؾ أمف أما بالتعبير العامي المؤمف 
بيتوتي والفاسق زقاقاتي، حياتو كميا في الطريق وفي المقاىي وفي الفنادؽ وبالمقاصف، ىذه حياتو، لذلؾ أييا 

ى ما سيكوف مف مفاسد، مرة ثانية أنا مطمأف إلخواننا الكراـ اإلخوة كأف النبي عميو الصبلة والسبلـ أطمعو هللا عم
 رواد المسجد بعيدوف جدًا عف ىذا لكف قاؿ تعالى:
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﴾ ـْ  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُك

 [71] سورة النساء: اآلية 

ًا في بيت أبييا وأميا ما في خذ حذرؾ أف تخمع فتاة ثيابيا وأف تبقى بثياب متبذلة في بيت ال تعرؼ مف ىـ، طبع
مانع، في بيت عمتيا وخالتيا، في رواية في الحديث أو بيت أمياتيا والحقيقة قد يكوف ليا أـ واحدة، كـ أـ ليا 
البنت ؟ الشيء المطيف في الحديث أف إذا دخمت بيتًا حرص صاحبتو عمييا كحرص أميا قد تكوف عمتيا كذلؾ 

المرأة ثيابيا في بيت ال تعرفو، ال تعرؼ إذا ما كاف في شباب أو ما في شباب، أو خالتيا أو أختيا أما أف تضع 
أبمغ مف ذلؾ ما في ثقب باب في منظار ومقرب جدًا قد تقوؿ ما في أحد أمامي جالس في غرفة نومؾ مع أىمؾ 

مو متر وكأنيـ وىذا شيء مشروع وما فيو شيء لكف النافذة مفتوحة ومف بعيد في أبنية في مناظير تقرب اثنيف كي
معؾ فبل بد مف أخذ الحيطة دائمًا المسمـ انضباطو شرفو وعرضو شرفو وأىمو شرفو، لوال أنني تصمني بحكـ 
عممي في الدعوة وىذا عبء عمي وهللا قصص تنيد ليا الجباؿ وهللا مف تساىل بسيط تجد أخذت الصور 

مؤمف منضبط وأىمو وأوالده وبناتو ويحفظيف وأدخمت في برامج معينة وأصبحت ورقة ابتزاز بيد المجرميف، ال
حفظًا ال حدود لو، كثير في آباء يكوف في خطر كبير في البيت ال ينتبيوف لو ما عندىـ عمـ، خطأ كبير وقعت 
فيو بعض بناتو أو وقعت فيو زوجتو وىو ال يدرؼ، نوع مف الطيب الساذج يعني أجدب، ىذا ليس طيب ىذه 

 ر قاصر، قضية النظرغفمة وىذا ضيق أفق وىذا نظ

 )) إنما جعل اَّلستئذاف مف أجل النظر ((

تصوير اختبلط، حضور حفمة ال ندرؼ مف القائموف عمييا، حضور عيد ميبلد ال ندرؼ البيت الذؼ نحف فيو ىذا 
 كمو يسبب مشكمة، هللا ىو الحافع عميؾ أف تأخذ باألسباب وعمى هللا الباقي.

لفضوؿ، عمى التطمع إلى ما عند اآلخريف، عف معرفة دقائق حياتيـ أسرار نريد مف إنساف أف يبتعد عف حب ا 
حياتيـ. التقيت بصديقؾ، أيف ؟ إلى أيف ذاىب ؟ ذاىب يتديف مف واحد انتيى راتبو بعشريف الشير يجب أف 
مف يفضح نفسو أمامؾ ؟ ذاىب أعمل قرضًا، رأيتو في الطريق سمـ عميو اشتغمت ؟ نعـ كـ الراتب ؟ ماذا تريد 

 راتبو ؟ يريد أف يفيـ راتبو يفيـ مواعيده، يفيـ دخائمو ىذا أيضًا منيي عنو
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 )) مف حسف إسالـ المرء تركو ما َّل يعنيو ((

مف حسف إسبلـ المرء أف يسعو بيتو، وبصراحة أييا اإلخوة الكراـ، حتى البيت يكوف محبب يجب أف تعتني بو، 
يكوف في فخامة نظاـ، في نظاـ في طعاـ يجتمع عميو أفراد البيت، االبف يحب بيت أبيو وأمو يكوف في نظاـ ال 

أما في بيت ال يوجد فيو بركة الطفل يتغذػ لوحده واألب لوحده واألـ لوحدىا وال شيء لو قيمة، أما إذا البيت فيو 
تر مفيد أحيانًا نظاـ يجتمعوف عمى مائدة، إذا البيت فيو نظاـ فيو مكتبة صغيرة فيو أشياء أساسية قد يكوف كومبيو 

مع أنو يحتاج إلى ضبط، لكف في شيء يجذب صار البيت يجذب األبناء إلى البيت، أما بيت ما فيو شيء 
إطبلقًا وال فيو نظاـ وال فيو دقة وال فيو مسحات جمالية إطبلقًا، إذا البيت مطمي طبلء متناسب مع األثاث مريح 

فقط، النـو واألكل والمشاكل فقط، يأكموا ويناموف ويتبارزوف، لؤلعصاب أما بيت مثل غرفة النـو مثل فندؽ نـو 
صار البيت أداء نفور ال يحب البيت يحب رفقائو أو إذا دخل إلى بيت رفيق وجد فيو نظاـ فيو أناقة وجد فيو 
لبيت مودة يتألـ عمى بيت أىمو، أنا أتمنى وىذه الكبلـ أعني ما أقوؿ تمامًا، أف األب يعتني في البيت جزء مف ا

يعتني بالنظاـ في البيت، اعتِف بمسحة جمالية في البيت بمنظر طبيعي في البيت يعمل حركة طبلء جديد ولو 
كاف مف النوع الرخيص يعمل حركة يريح، أياـ تغير األثاث، إذا البيت محبب وفيو وسائل مشروعة في مكتبة في 

ما يكوف الوضع غير بيتي قمت ىذا الكبلـ  بعض المجبلت الممتزمة فرضًا صار البيت محبب، أنا ييمني أف
كثيرًا أنو يمكف أف تأكل في مطعـ ويكوف أحد الموظفيف يكوف معو التياب كبد وبائي ممكف ما يبالغ في تنظيف 
أصابعو أو ما تحت أظافره ليصيب ثبلثمئة إنساف مف رواد المطعـ بمرض كبدؼ وبائي ينتيي بالموت، إذًا 

ميـ جدًا، اجعل الطعاـ في البيت، ألف أحيانًا األـ يحمو ليا النـو وقت خروج أوالدىا  العناية بطعاـ البيت شيء
إلى المدرسة، الغرفة باردة، وأكل ال يوجد، اصنعوا سندويش، لـ تنتبو إلى ىنداـ أوالدىا، وال انتبيت إلى لباسيـ، 

سيتيـ، وال انتبيت إلى شكميـ إلى وال انتبيت إلى أحذيتيـ، وال انتبيت إلى وظائفيـ، وال انتبيت إلى قرطا
نظافتيـ، وال انتبيت االبف استيقع برداف أكل كيفما كاف ومشي وضع ىذه المكدوسة في رغيف الخبز مف دوف 

 نايموف تفشى الكتاب فأكل قتمة، ىكذا يصير أحيانًا.

اميـ في زر مقطوع، ىذه أما أـ تستيقع بالوقت المناسب تدفئ الغرفة، تصنع طعامًا، تراقب وظائف أوالدىا، ىند
أـ تعبد هللا فيما أقاميا، أنا قناعتي أف كل إنساف لو ىوية وبطولتؾ أف تعبد هللا فيما أقامؾ، وقد تصل المرأة إذا 
رعت زوجيا وأوالدىا إلى الجنة، بل إف المرأة إذا صامت شيرىا وصمت خمسيا وحفظت نفسيا وأطاعت زوجيا 
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 دخمت جنة ربيا. 

إنساف يعبد هللا فيما أقامو، الدرس لو شقاف شق مف حسف إسبلـ المرء تركو ما ال يعنيو والشق  أنا أتمنى أف كل
الثاني ال تنظر وال تسمح ألحد أف ينظر، يوضع عمى الشرفة حاجز مف البمور المحجر وانتيى، أيف في مكاف 

نوافذ، ىذا جزء، وتربية األوالد جزء، لمنظر اعمل حاجزًا لطيفًا وأنيقًا، فالحواجز والستائر، وانضباط األبواب وال
 واالعتناء بالبيت جزء بحيث ما يكوف في فساد.

التقيت مع مدير سجف مؤلف كتابًا عف ثبلثة وستيف جريمة مف سجناء عنده في السجف كتاب لطيف جدًا ولكف 
ألحكاـ الشرعية التي ألطف ما في الكتاب الجريمة، وقائعيا، المواد القانونية التي حكـ بموجبيا المذنب، ثـ ا

خالفيا، تجد كل جريمة ليا أسباب شرعية خالف ىذا األمر خالف ىذا التوجيو خالف ىذا الحديث فمذلؾ نحف 
شعارنا كما يقاؿ اآلف قوؿ سيدنا سعد ابف أبي وقاص ثبلثة أنا فييف رجل وفيما سوػ ذلؾ أنا واحد مف الناس 

 ملسو هيلع هللا ىلص إال عممت أنو حق مف هللا تعالى. مف ىذه الثبلثة ما سمعت حديثًا مف رسوؿ هللا

ىذا الحديث يفتح آفاؽ كبيرة جدًا إلى االنضباط اضبط البيت أحيانًا البيت عميو مكشف ىذا المكشف ينبغي أف 
ل إذا يضبط ألف الفتاة في ريعاف شبابيا قد ال تنتبو، ينبغي أف تعمـ تعميمًا راقيًا جدًا لكف النفس ميالة إلى التساى

في ضوابط لمبيت ىذا شيء مفيد والتربية وتحسيف النظاـ في البيت تحسيف الطعاـ تحسيف مسحة جمالية في 
البيت، يجمس األب مع أوالده كل يـو في وجبة طعاـ مشتركة ثابتة فييا حديث ىذا كمو مف دواعي شّد االبف إلى 

 البيت.

مخمصة تشد االبف إلى البيت وتصرؼ واحد أحمق يسمخو مف أخوانا الكراـ عشرات التصرفات الذكية والحكيمة وال
البيت أنا أقوؿ بطولة األب واألـ أف تشد األوالد إلى البيت يكوف بيتًا مريحًا ال أتحدث عف سعة البيت وال عف 
مساحة البيت وال عف موقع البيت وال عف أثاث البيت أبدًا أتحدث عف مسحة جمالية، عف نظاـ، عف مودة، ترػ 

ًا يمضي شير شيريف ثبلثة وال كممة مرتفعة ما في كممة قاسية في بيوت والعياذ با كل يـو مشكمتيف ثبلثة بيت
تكسير األبواب تكسير صحوف مسبات ديف وقتل وضرب ما ىذه الحياة ؟ وهللا قطعة مف جينـ فأنت بيدؾ كأب 

تيـ عممتيـ سعدت بيـ أما بيت ما فيو شيء أف تجعل بيتؾ مف الجنة، إف صار جنة األوالد انشدوا إلى البيت ربي
وفيو شقاؽ وفيو خبلؼ زوجي وفيو مياترات والزوجة بوادؼ والزوج بوادؼ واالبف مع أمو والبنت مع أبييا، 
والبنات المتزوجات انشقوا شقيف شيء مع األب وشيء مع األـ وطواؿ النيار ىواتف ماذا قمت لو ؟ ماذا قاؿ 
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اتفو مشغوؿ بعد دقيقتيف مشغوؿ بعد ربع ساعة مشغوؿ ىذه عوض عف الزيارة، لؾ؟ ترػ تتصل إلى إنساف ى
كثير مف اليواتف عندنا ساعتيف ونصف، ثبلثة، ست ساعات عمى الياتف، نعمة كل يـو مكالمة واحدة لو 
وضعت عمى الدقائق تضعوف كل دخمكـ ىواتف تصبحوا، في مشكمة اليواتف ماذا ينقصيا البنت تتعمـ مف أختيا 

صير تبادؿ خبرات سيئة في اليواتف، فمذلؾ أييا اإلخوة الكراـ مف تخمع ثيابيا في غير بيت زوجيا أو إحدػ ي
 أمياتيا ال تروح رائحة الجنة.

أؼ بيت تفرعي اخمعي عف رأسؾ، ىذا كبلـ لو ما وراءه، أما المرأة المحتشمة المؤمنة المحافظة المستورة 
تخمعيا إال في بيت عمتيا أو خالتيا أو أميا البيت الذؼ يحرص عمييا فيو  المنضبطة العفيفة الحصاف ثيابيا ال

 كحرص األـ عمى ابنتيا بالضبط، ىذا جانب، الجانب الثاني 

 ))مف حسف إسالـ المرء تركو ما َّل يعنيو((

 الجانب الثالث قد يكوف تصوير مخفي يجب أف ننتبو إليو أكثر شيء في محبلت القياس في بعض األماكف ال
أقوؿ الجميع في أصحاب محبلت أطيار لكف اإلنساف ينبغي أف يأخذ حذره، عند مصففات الشعر غير 
الممتزمات ىذا أيضًا مكاف في الصاالت أحيانًا إذا ما في انضباط ىذا مكاف ثالث وبالبيوت الذؼ ال نعرؼ مف 

 أصحابيا وكل الدرس حوؿ: 

ـٍ ِبَغْيِر إِ  ََْو ـْ َأْف َيْفَقُئوا َعْيَنُو (()) َمْف اطهَم ََ ِفي َبْيِت  ـْ َفَقْد َحله َلُي  ْذِنِي

 ] متفق عميو [

 لبياف عظـ حق الجار 

 )) إنما جعل اَّلستئذاف مف أجل النظر (( 

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : مف استم َ إلى حديث َـو لو كارىوف  027 - 009الدرس )

 20-03-2005كتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: لفضيمة الد -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا 
وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا  إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا،

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

أييا اإلخوة الكراـ، الزلنا في كتاب إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف صحيح البخارؼ ومسمـ، واليـو 
مف حديث شريف رواه ابف عباس رضي هللا عنيما عف النبي عميو الصبلة والسبلـ وقد أخرجو اإلماـ  نأخذ فقرة

ـَ  البخارؼ في صحيح، الفقرة التي سوؼ تكوف محور ىذا الدرس َعْف اْبِف َعبَّاٍس َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 َقاَؿ: 

ََْوـٍ  وَف ِمْنُو ُصبه ِفي ُأُذِنِو اآْلُنُؾ َيْوـَ اْلِقَياَمِة (( ))َمْف اْسَتَم ََ ِإَلى َحِديِث  ـْ َلُو َكاِرُىوَف َأْو َيِفرُّ  َوُى

 ] متفق عميو [

الحقيقة أف ىذا الحديث يعني أؼ طالب عمـ، ألنو ما مف طالب عمـ يأتي إلى المسجد يتمقى العمـ إال والمنتظر 
 وحينما تحضر درس عمـ فالذؼ ينتظر منؾ أف ىذا العمـ ينبغي منو أف يعمـ مف حولو، أنت حينما ترتاد بيت هللا
 أف تنقمو لمف حولو وقد قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:

 ))بمغوا عني ولو آية ((

وحينما تتوىـ أنؾ لست معنيًا بالدعوة إلى هللا وقعت في خطأ كبير ذلؾ ألف الدعوة إلى هللا فرض عيف عمى كل 
ا تصمي ؟ ألف الصبلة فرض عميؾ وحينما توقف أف الدعوة إلى هللا فرض عميؾ مسمـ شئت أـ أبيت، أنت لماذ

تنطمق إلى الدعوة لكف المشكمة فيـ الديف خطًأ لكف الحقيقة أف كل أمر في القرآف الكريـ يقتضي الوجوب، كل 
 أمر لو فتحت القرآف الكريـ إذا قاؿ هللا لؾ: 
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َماَواِت وَ   اْْلَْرِض﴾﴿َُِل اْنُظُروا َماَذا ِفي السه

 [101] سورة يونس: 

 ىذا أمر التفكر أمر، إذا قاؿ هللا لؾ: 

َِيَف﴾ اِد  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َوُكوُنوا َم ََ الصه

 [119] سورة التوبة: 

أنؾ أماـ أف تعيش مع المؤمنيف أمر، لو أتيح لؾ أف تتصفح القرآف الكريـ وأف تضع خطًا تحت كل أمر لوجدت 
مئات ألوؼ األوامر بل عشرات األلوؼ وأضعاؼ أضعافيا في السنة ىذا ىو اإلسبلـ منيج كامل، منيج يغطي 
كل شؤوف حياتؾ، أما أف أكتفي مف الديف فقط أف أصمي وأصـو وأف أحج وأف أؤدؼ الزكاة وانتيى كل شيء، 

أف تدخل الحماـ بالرجل اليسرػ إلى أف الديف يدخل معؾ في غرفة النـو يصل إلى أشد خصوصياتؾ بدءًا مف 
 تقاتل أعداء المسمميف وأف يكوف كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ المسمموف حربيـ واحدة وسمميـ واحدة. 
يعني بدءًا مف سموؾ فردؼ شخصي جزئي إلى عبلقات دولية ىذا ىو اإلسبلـ، كمما نحينا اإلسبلـ عف الحياة 

ـ، أنت حينما تتوىـ أف الدعوة إلى هللا لمعمماء فقط لمخطباء لممفكريف لمدرسي ضعفنا، فمذلؾ أييا اإلخوة الكرا
 الجامعة لمف يحمل دكتوراه في الشريعة، ال أنت مكمف بالدعوة والدعوة فرض عيف عميؾ قواًل واحدًا، الدليل: 

ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر )0﴿َواْلَعْصِر ) ْبِر ( ِإَّله الهِذيَف َآَمُنوا وَ 2( ِإفه اإلِْ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصه َعِمُموا الصه
(3) ﴾ 

 ] سورة العصر [

ال أنت خاسر، قاؿ تعالى:  فمتواصي بالحق ربع النجاة وا 

 ﴿َُْل َىِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى َّللاهِ َعَمى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِف اتهَبَعِني﴾

 [108] سورة يوسف: 
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ف لـ تتبع لرسوؿ هللا فمست محبًا  عز وجل الدليل، فإف لـ  تدُع إلى هللا عمى بصيرة فمست متبعًا لرسوؿ هللا، وا 
 قاؿ تعالى:

َ َفاتهِبُعوِني﴾ ـْ ُتِحبُّوَف َّللاه  ﴿َُْل ِإْف ُكْنُت

 [31] سورة آؿ عمراف: 

بلـ أشار إلى أحد ىذه أمور واضحة كالشمس، الدعوة إلى هللا ليا خصائص، النبي عميو الصبلة والس
الخصائص، إنؾ لف تستطيع أف تفتح العقوؿ ببيانؾ ما لـ تفتح القموب بإحسانؾ، يا داود ذكر عبادؼ بإحساني 
إلييـ فإف النفوس جبمت عمى حب مف أحسف إلييا، أنت لو عندؾ شاب في المحل التجارؼ وأحسنت إليو، لو 

رتو أف يصمي لصمى ببل وضوء خوفًا منؾ، كممة أوضح كل رآؾ تصمي لصمى معؾ، أما إف لـ تحسف إليو لو أم
أب محتـر بحسب العادات والتقاليد وبحسب مبادغ الديف أيضًا لكف ما كل أب ُيَحب، ال ُيحب األب إال إذا كاف 
محسنًا فأنت لف تستطيع أف تقنع أوالدؾ بالصبلة وباالنضباط إال إذا كنت محسنًا ليـ، كل إنساف أراد أف يكوف 

ية، أراد أف يكوف منارًا لئلسبلـ، أراد أف يعيش لدعوة كبيرة ينبغي أف يبدأ عممو باإلحساف، أحسف إلى النفوس داع
 وبعدىا أقنعيا بالحق، النقطة الدقيقة أف هللا عز وجل حينما قاؿ:

ـُ اْلَماَل  ُؿ َعَمْيِي ـه اْسَتَقاُموا َتَتَنزه ُِ ُ ََاُلوا َربَُّنا َّللاه  ِئَكُة َأَّله َتَخاُفوا َوََّل َتْحَزُنوا﴾﴿ِإفه الهِذيَف 

 [30] سورة فصمت: 

 ربنا هللا ثـ استقاموا، تبلـز اإليماف والعمل، قاؿ تعالى:

اِلَحاِت﴾  ﴿ِإفه الهِذيَف َآَمُنوا َوَعِمُموا الصه

 [7] سورة البينة: 
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 اآلية: في أكثر مف مئتي موضع لـ ترد كممة اإليماف إال مع العمل الصالح، نتابع

ـُ اْلَماَلِئَكُة َأَّله َتَخاُفوا َوََّل َتحْ  ُؿ َعَمْيِي ـه اْسَتَقاُموا َتَتَنزه ُِ ُ ََاُلوا َربَُّنا َّللاه ـْ ﴿ِإفه الهِذيَف  َزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنهِة الهِتي ُكْنُت
ْنَيا َوِفي ا30ُتوَعُدوَف ) ـْ ِفي اْلَحَياِة الدُّ ُعوَف ( َنْحُف َأْوِلَياُؤُك ـْ ِفيَيا َما َتده ـْ َوَلُك ـْ ِفيَيا َما َتْشَتِيي َأْنُفُسُك آْلَِخَرِة َوَلُك

ـٍ )30)  (﴾32( ُنُزًَّل ِمْف َغُفوٍر َرِحي

 [32-30] سورة فصمت: 

 دققوا اآلف:

ََْوًَّل ِممهْف َدَعا ِإَلى َّللاهِ َوَعِمَل َصاِلحًا َوََاَؿ ِإنهِني ِمَف اْلُمسْ   (﴾33ِمِميَف )﴿َوَمْف َأْحَسُف 

 [33] سورة فصمت: 

عبلمة إيمانؾ االستقامة عمى أمر هللا وعبلمة نجاح دعوتؾ وعمل صالحًا وقاؿ إنني مف المسمميف، إذًا مف لواـز 
اإليماف االستقامة ومف لواـز الدعوة إلى هللا العمل الصالح، نعود إلى الكممة األولى لف تستطيع أف تفتح عقوؿ 

تحت قموبيـ بإحسانؾ، أوؿ مبدأ في ىذا الدرس، تحب أف تدعو إلى هللا أحسف إلى مف تدعو مف حولؾ إال إذا ف
إليو بكممة طيبة بخدمة جيدة بيدية بمعاونة باىتماـ بتفقد، ما لـ تحسف لف تؤثر، أما كل إنساف بإمكانو أف يقوؿ 

ياء والمرسموف عمى خبلؼ ما كممات مرتبة عمى سجع مثبًل بأدلة القضية سيمة أما اإلحساف صعب لذلؾ األنب
يتوىـ بعضيـ ميمتيـ األولى القدوة واإلحساف ميمتيـ الثانية التبميغ، التبميغ سيل أؼ إنساف طميق المساف ذاكرتو 
قوية يحفع نصوص كثيرة بإمكانو أف يبمغ لكف ليس أؼ إنساف بإمكانو أف يبذؿ أف يعطي مف وقتو مف مالو مف 

ريب توفي رحمو هللا كاف عنده محل بالحمويات قاؿ لي دخل إلى ىذا المحل إنساف خبرتو الشيء الكثير، حدثني ق
غير مسمـ سألو سؤااًل غريبًا جدًا قاؿ لو ىل تعممني صنع الكاتو ؟ قاؿ نعـ ببساطة بأريحية فعمل أمامو طبخة 

ي، ىذا اإلنساف طبعًا ليس كاتو قالب بعدما انتيى قاؿ لو اكتب ماذا أفعل، بعد أف انتيى قاؿ لو اعمل قالبًا أمام
مسممًا يقيـ بآخر مكاف في سوريا عمى الحدود، فتح محل حمويات ىناؾ وطبق التعميمات وربح يقسـ با قريبي 

 أف بقي ثبلثيف عامًا يأتيو كل سنة بيدية قاؿ لو ال أنسى فضمؾ حتى الموت.
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نما ال تحسف ال أحد ييتـ بكبلمؾ، أما حينما ىذا المسمـ، أنت حينما تحسف تفتح عقوؿ الناس إلى كبلمؾ أما حي
تسيء يغتاظ الناس مف دعوتؾ إذا في قسوة بالمعاممة يصير في تفمت فأنا أقوؿ قبل أف تطمب العمـ وقبل أف 
تجمع األحاديث واآليات وقبل أف تتبحر في األدلة والنصوص إف أردت أف تكوف داعية إلى هللا ينبغي أف تكوف 

 مف حولؾ باإلحساف إلييـ وبعدئذ تنفتح عقوليـ لكبلمؾ، أما ىنا: محسنًا، افتح قموب 

ـْ َلُو َكاِرُىوف ُصبه ِفي ُأُذِنِو اآْلُنُؾ َيْوـَ اْلِقَياَمِة (( ـٍ َوُى ََْو  ))... َمْف اْسَتَم ََ ِإَلى َحِديِث 

 ] متفق عميو [

س حديثًا تتوقع أف يستمعوا إليو وىـ يعني ال تجمس في مجمس لتستمع إليو ومف حولؾ يكرىؾ، وال تمقي عمى النا
يكرىونؾ، مداـ في كراىية الطرؽ كميا مغمقة ومسدودة ىذا أوؿ منيج وقد ينتيي ىذا الشرح في قاعدة اإلحساف 

 قبل البياف، أب أحسف إلى أوالدؾ أواًل ثـ عظيـ، أـ أحسني إلى بناتؾ أواًل ثـ دلييـ عمى هللا عز وجل.

ة قبل الدعوة ممكف أف تنتفع مف طبيب وتعمـ أنت عمـ اليقيف أنو غير مطبق إلى الديف لكف في قاعدة ثانية القدو  
وممكف أف تنتفع مف ميندس وتعمـ عمـ اليقيف أنو ال يطبق الديف ولؾ أف تنتفع مف محامي وتعمـ عمـ اليقيف أنو 

ما في تطبيق ما في تأثير لذلؾ ال يطبق أوامر الديف لكف لف تنتفع مف داعية تظف أنو ال يطبق أوامر الديف، إذا 
تجد األنبياء فعموا المعجزات، ىل يمكف أف يقمب وجو األرض بدعوة نبي عاش في قومو سنوات محدودة ؟ 

 ومبلييف الدعاة لـ يستطيعوا أف يفعموا شيئًا، فالقوة، قوة الدعوة في التطبيق.

ة قبل الدعوة، ال يتمكف األب أف يمنع ابنو أوؿ شيء في ىذا الدرس، اإلحساف قبل البياف، الشيء الثاني القدو 
عف التدخيف وىو يدخف لو يمقي عميو مئات المحاضرات تدخيف األب أقوػ مف كل المحاضرات، ال تتمكف األـ 
تعمـ ابنتيا الصدؽ إذا كذبت عمى أبييا أماميا، مستحيل، القدوة قبل الدعوة بل إني أبالغ وأقوؿ إف كنت قدوة لو 

ة فصمتؾ يغنيؾ عف أف تقوؿ أؼ شيء، أخت كريمة اتصمت بي أنو في شاب خطبيا رأت مف لـ تنطق ببنت شف
أخبلقو الشيء الذؼ ال يصدؽ استطاع أف يؤثر فييا تأثيرًا دينيًا يفوؽ تأثير الدعاة مع أنو لـ ينطق ببنت شفة 

ؤمف لـ يحمل الناس عمى عف الديف، أخبلقو دعوة بصراحة، أييا اإلخوة إذا ما كاف في تميز صارخ أخبلقي بالم
 الدخوؿ في الديف ما معنى قولو تعالى:
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 (﴾2﴿َوَرَأْيَت النهاَس َيْدُخُموَف ِفي ِديِف َّللاهِ َأْفَواجًا )

 [2] سورة النصر: 

المواقف األخبلقية والصدؽ واألمانة يجعل الناس يتيافتوف عمى الديف، أما اآلف ماذا تجد ما في إنساف متفمت مف 
في معو حجة رأينا أصحاب الديف، معو حجة غير مقبولة عند هللا عز وجل لكف مقبولة في المجتمع الديف إال 

حتى أف بعضيـ بمغ درجة مف التجاوز أنو ال يتعامل إال بإنساف بعيد عف الديف ألنو يظف أنو أصدؽ وعممو 
قصص كثيرة جدًا، إذا لؾ متقف أكثر، النماذج السيئة التي تعامل الناس معيا ىذه سببت صدمة قاسية جدًا 

مظير ديني إذا لؾ انتماء ديني يجب أف تنتبو، أف تبلحع نفسؾ مبلحظة كبيرة جدًا، فالقدوة قبل الدعوة كف قدوة 
 في عممؾ في انضباطؾ في إنفاؽ مالؾ وبعدئذ ادع الناس إلى تطبيق ىذه القاعدة، لذلؾ ورد: 

َّل فا  ستحي مني (()) ابف آدـ عظ نفسؾ فإف وعظتيا فعظ غيرؾ وا 

يضاؼ إلى أف القدوة قبل الدعوة أنؾ حينما تكوف قدوة تجد أف ىناؾ مف يقمدؾ وأنت صامت وأنا أتكمـ عف 
مصطمح جديد اسمو الدعوة الصامتة، المؤمف ينبغي أف يعمل وفق منيج هللا تمامًا في شيء ثاني يضاؼ إلى 

مبالغة في كذب اإلنساف ينفر أما إذا في صدؽ  ذلؾ الناس عمى عمـ وعمى بصيرة بما يفعل مف حوليـ فإذا في
اإلنساف يقبل فأكبر رأسماؿ تممكو ثقة الناس بؾ وثقة الناس بؾ أساسيا االستقامة، أريد أف أضيف قاعدة تفيدنا 
جميعًا في الدعوة إلى هللا التربية ال التعرية. ليس ىدفؾ أف تحطـ مف حولؾ ليس ىدفؾ أف تحرج مف حولؾ ال 

 وه ىدفؾ أف تأخذ بيد مف حولؾ إلى هللا.تحمروا الوج

كنت أقوؿ دائمًا في بالتمويف مصطمح اسمو التدخل اإليجابي في السوؽ، وفي مصطمح آخر اسمو أسموب القمع، 
أنت مدير تمويف بمحافظة عندؾ خمسيف موظف تمويف وفي محبلت تبيع بضاعة سيئة بأسعار غالية تخالف 

ما أف تسمؾ طريق التدخل اإليجابي، طريق القمع معروؼ  األنظمة فأنت أماـ طريقيف إما أف تسمؾ طريق القمع وا 
ترسل موظفيف يغمقوف المحبلت يزجوف بأصحاب المحبلت في السجف مع غرامات كبيرة جدًا ىذا أسموب القمع، 
لكف في أسموب اسمو التدخل اإليجابي تفتح محبلت تبيع أفضل بضاعة بأرخص سعر بأطيب معاممة فجميع 

ناس يتيافتوف عميؾ، أصحاب ىذه المحبلت إما أف يقمدوف فيعيشوف أو ال يقمدوف فيموتوف مف الجوع فأنت ال ال
قمعت وال أغمقت محبلت وال زججت بأناس إلى السجف لكنؾ كنت قدوة في البيع والشراء، وكل داعية اآلف ال 

باطل ىذا طريق مسدود كل واحد معو  يياجـ فئة وال ينتقص مف قيمة طائفة وال يقوؿ نحف عمى حق وفبلف عمى



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1723 

كبلـ يقولو كل واحد لو أنصار، أما الشيء الصحيح أنت كف قدوة وانطق بالحق وأحسف إلى الناس، كف قدوة 
وأحسف وتكمـ بالحق فقط تجد أف الناس يقبموف عميؾ ويقمدونؾ وينتفعوف بدعوتؾ، ىذا الكبلـ أتمنى أف يعرفو أؼ 

ف كل واحد منكـ طالب عمـ ينبغي أف يكوف داعية إلى هللا عز وجل وما في شرؼ داعية، أنا أقوؿ أؼ داعية أل
 أعظـ أف تكوف تحت ىذه اآلية:

ََْوًَّل ِممهْف َدَعا ِإَلى َّللاهِ َوَعِمَل َصاِلحًا َوََاَؿ ِإنهِني ِمَف اْلُمْسِمِميَف )  (﴾33﴿َوَمْف َأْحَسُف 

 [33] سورة فصمت: 

إنسانًا أفضل عند هللا ممف دعا إلى هللا وعمل صالحًا وقاؿ إنني مف المسمميف،  يعني ال تجد عمى وجو األرض
 طبعًا ىذا بمقاييس اآلخرة ألـ يقل عميو الصبلة والسبلـ لسيدنا عمي رضي هللا عنو:

)) يا عمي ْلف ييدي هللا بؾ رجاًل واحدًا خير لؾ مما طمعت عميو الشمس وخير لؾ مف حمر النعـ وخير لؾ 
 يا وما فييا ((مف الدن

 ألـ يقل عميو الصبلة والسبلـ: 

 )) أفضل كسب الرجل ولده ((

 ألـ يقل هللا عز وجل:

ـْ ِمْف عَ  ـْ َوَما َأَلْتَناُى يهَتُي ـْ ُذرِّ ـْ ِبِإيَماٍف َأْلَحْقَنا ِبِي ُتُي يه ـْ ُذرِّ ـْ ِمْف َشْيٍء﴾﴿َوالهِذيَف َآَمُنوا َواتهَبَعْتُي  َمِمِي

 [21] سورة الطور: 

يعني أنت حينما تربي ابنؾ كل أعمالو وأعماؿ ذريتو إلى يـو القيامة في صحيفتؾ، حينما تيدؼ إنسانًا كل مف  
حولو ممف اىتدػ بيدؼ ىذا اإلنساف في صحيفتؾ، عطاء هللا في اليداية كبير جدًا، لذلؾ يقوؿ عميو الصبلة 

ـَ َقاَؿ: والسبلـ: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّ   ى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
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ـٍ ُيْنتَ  ٍََة َجاِرَيٍة َأْو ِعْم ٍَِة ِإَّله ِمْف َصَد ْنَساُف اْنَقَط ََ َعْنُو َعَمُمُو ِإَّله ِمْف َِاَل َف َُ ِبِو َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو )) ِإَذا َماَت اإلِْ
 َلُو((

 ارمي [] مسمـ، الترمذؼ، النسائي، أبو داود، أحمد، الد

 ىنا محل اإلشارة إلى أف النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما يقوؿ: 

 )) خير كسب الرجل ولده ((

ألف هللا عز وجل حينما يعطينا عمى أعمالنا الصالحة عطاء غير محدود إذًا أولوياتنا القدوة قبل الدعوة، اإلحساف 
هللا والقدوة قبل الدعوة يعني التدخل اإليجابي بدؿ أف  قبل البياف، التربية ال التعرية، ىذه بعض مبادغ الدعوة إلى

تياجـ فئات أخرػ وأف تمتقي ليا وأف تتيميا بالشرؾ واالبتداع بدؿ ىذا الطريق المسدود الشائؾ الذؼ يثير فتنًا في 
المجتمع كف قدوة وانطق بالحق وأحسف إلى مف حولؾ، طبعًا كل ىذا الكبلـ مأخوذ مف كممة وىـ لو كارىوف، 

 الدعوة تحتاج إلى محبة.

مرة اطمعت عمى مشكمة تعاني منيا أكبر دولة اشتيرت بصنع السيارات، دولة بعيدة جدًا فاقتيا وغزت أراضييا 
عشر سيارات ثمانية مف صناعة شرقية في الياباف فيذه الدولة العريقة بصناعة السيارات حينما غزتيا صناعة 

يحدثني خبير أف ىناؾ فرقًا تقنيًا صناعيًا بيف السيارتيف فمما ذىبوا إلى أخرػ لمسيارات صار ىناؾ مشكمة كبيرة، 
ىناؾ واطمعوا وجدوا أف الفرؽ اجتماعي وليس تقني كيف ؟ في بعض الببلد الشرقية البعيدة كالياباف العامل 
ولو مضمونة كل حاجاتو وبمثابة صير صاحب المعمل ال يسرح، مضمونة طبابتو ومواصبلتو ورواتبو مجزية 
جزء مف الربح فالتصاؽ العامل ىناؾ بالمعمل وتفانيو بخدمتو قوؼ جدًا لذلؾ تفوقت ىذه الصناعات في عندنا 
نحف ظاىرات أييا اإلخوة الكراـ، الياباف ما فييا أؼ مادة أولية إطبلقًا وصادراتيا لمعالـ تعادؿ صادرات العالـ 

ممؾ شيئًا مف المواد األولية ال بتروؿ وال فوسفات وال حديد وال اإلسبلمي بأكممو بما فيو النفط أربعة أضعاؼ، وال ت
 شيء إطبلقًا، ىذا البمد يمثل العمل وحده، أنت حينما تصمـ أف تفعل شيئًا تفعل كل شيء.
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اآلف بالدعوة، بالدعوة أنت حينما تريد أف تحقق شيئًا ال يصح إنساف طواؿ عمره يأتي عمى الدروس نقوؿ لو إلى 
متـز متى تحمل غيرؾ عمى ؟ متى تنطق بالحق ؟ طواؿ عمره يتمقى متى تمقي ؟ طواؿ عمره يمتى تستمع 
 ؟ أقوؿ لكـ أييا اإلخوة الكراـ، إذا قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ لسيدنا عمي االلتزاـ

ر لؾ )) يا عمي ْلف ييدي هللا بؾ رجاًل واحدًا خير لؾ مما طمعت عميو الشمس وخير لؾ مف حمر النعـ وخي
 مف الدنيا وما فييا ((

يوجد بالدنيا شركات أرباحيا بالمميارات، يوجد بالدنيا مكاسب ووظائف وثروات ومتع يقوؿ النبي عميو الصبلة 
 والسبلـ وىو سيد المعمميف والمربيف 

ؾ )) يا عمي ْلف ييدي هللا بؾ رجاًل واحدًا خير لؾ مما طمعت عميو الشمس وخير لؾ مف حمر النعـ وخير ل
 مف الدنيا وما فييا (( 

خير لؾ مما طمعت عميو الشمس، معنى ىذا إنساف يرتاد المسجد ويتمقى العمـ وال يتكمـ بكممة في حياتو ىذه 
مشكمة كبيرة جدًا وفي أساليب كثيرة أف إنسانًا تعطيو شريطًا تعطيو كتابًا أف تأخذه معؾ إلى الدرس أف تصمو أف 

عندئذ يأتي معؾ إلى الدرس فميذا الذؼ أتمناه في ىذا الدرس أف نؤمف أف الدعوة تقدـ لو خدمة أف تستميل قمبو 
إلى هللا فرض عيف وأف حجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ الصالح، وأنا أحيانًا أجد شخصًا التـز في المسجد بعد حيف 

بقمب العشرات في عشرة ممف حولو أصبحوا في المسجد قد أجد شخصًا عنده نشاط في الدعوة كبير جدًا، صار 
 بل المئات ما الذؼ يمنعؾ أف تكوف مساىمًا في ىذا العمل العظيـ ؟ 

 كل ىذا الكبلـ 

ـْ َلُو َكاِرُىوَف(( ـٍ َوُى ََْو  ))... َمْف اْسَتَم ََ ِإَلى َحِديِث 

يجب أف تكوف محبوبًا وكنت أقوؿ دائمًا الذؼ ال يجد رغبة في أف يحب أو أف يحب ليس مف بني البشر يجب 
تسعى ألف تكوف محبوبًا عند الناس والمؤمف كيس فطف حذر والمؤمف يألف ويؤلف وال خير فيمف ال يألف وال أف 
 يؤلف.
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أييا اإلخوة الكراـ، حدثني أخ كريـ لو دعوة في بمد مجاور سبب دعوتو أنو راكب مركبتو وجد إنسانًا يركب دراجة 
عنده خبرة فأوقف مركبتو وأعانو عمى إصبلح دراجتو ما  وقد قطع الجنزير وىو في حيرة واألخ الذؼ يركب مركبة

تكمـ وال كممة، وأنا عندؼ أييا اإلخوة الكراـ، شواىد كثيرة جدًا أف بدايات اليداية عمل صالح دوف أف ينطق بكممة 
يا داود ذكر عبادؼ بإحساني إلييـ فإف النفوس جبمت عمى حب مف أحسف إلييا وبغض مف أساء إلييا، جبمت 

حينما تفكر في خدمة تقدميا لآلخريف تممؾ قموبيـ، أخ كاف في بمد في الحجاز ىو مدرس في مدير  فأنت
لممدرسة صعب جدًا إذا قرع الجرس ينبغي أف يتوجو كل المعمميف إلى صفوفيـ قاؿ لي مرة صببت كأسًا مف 

لي وجدت مستخدـ  الشاؼ وما إف انتييت مف صب الكأس حتى قرع الجرس ال يستطيع أف يشرب الكأس، قاؿ
بالمدرسة قدمت لو ىذا الكأس ضيافة شربو وتأثر تأثرًا بالغًا مف تقديـ ىذا الكأس قاؿ لي: في اليـو الثاني سألني 
قاؿ لو أنا في ىذه المدرسة مف عاميف وما أحد سمـ عمي، سبلـ فضبًل أف يقدـ لي كأسًا مف الشاؼ فمماذا فعمت 

ذ بيذا ىذا ؟ قاؿ لي وهللا أنا قدمتو ألن يا انتيت الفرصة وليس كـر مني، فصار في لقاء وصار في زيارة وا 
اإلنساف مف دولة مف شرقي آسيا فقيرة جدًا يعمل آذف قاؿ لو أنا معي ماجستير في العمـو قاؿ لي: صعقت، 
، لكف ما في عمل ودعاه إلى البيت عمى أساس يمتحف ىذه الدعوة أخرج لو موسوعة عممي ة ماجستير في العمـو
بالمغة اإلنكميزية قاؿ لو ىذه ما معناىا، قاؿ لي عجيب أجابني إيجابيات دقيقة جدًا فعبًل معو إجازة مف خبلؿ 
قراءتو وتعميقاتو ويعمل آذنًا قاؿ لو تسمح لي أف آتي إليؾ كل أسبوع ؟ طبعًا ليسوا مسمميف وثنييف، قاؿ لي عممنا 

ـ. قمت سبحاف هللا ممكف سبعة أشخاص يسمموا بتقديـ كأس لقاء أسبوعي وبعد شيريف ثبلثة سبعة أسمموا كمي
شاؼ في البداية، أنت ال تعمـ كـ لمعمل الصالح مف أثر في الدعوة إلى هللا، ابِف حياتؾ عمى خدمة الناس، ابِف 
لى حياتؾ عمى العطاء، عمى إكراـ الناس، اآلف بيذه الطريقة تفتح قموبيـ فإذا فتحت قموبيـ صار الطريق سالكًا إ
عقوليـ، أما إذا قموبيـ مغمقة والطريق إلى عقوليـ مغمقة أيضًا، كـ في الحياة مف كبلـ كمو كبلـ بكبلـ في تفنف 
 عالي جدًا إلقاء الكممات لكف ألنو ما في إحساف ما أحد يصغي إلى أحد أبدًا أنت ال تصغي إال إلى المحسف.

طيع أف تفتح عقوؿ الناس ببيانؾ إال إذا فتحت قموبيـ لذلؾ أعود وأكرر وأقوؿ اإلحساف قبل البياف، لف تست 
بإحسانؾ، والقدوة قبل الدعوة إف لـ تطبق ما تقوؿ ال أحد يصغي إليؾ وال تستأىل دعوتؾ إال ابتسامة ساخرة، 
وكنت أقوؿ دائمًا أييا اإلخوة الكراـ، ما مف عمل يتذبذب بيف أف يكوف عمبًل عظيمًا يرقى إلى صنعة األنبياء 

أف يكوف عمبًل تافيًا ال يستأىل إال ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى هللا يكوف عمبًل عظيمًا ترقى إلى صنعت  وبيف
األنبياء حينما ترافقيا القدوة ويرافقيا اإلحساف عندئذ تممؾ القموب واألنبياء ممكوا القموب واألقوياء ممكوا الرقاب، 
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الذيف يممكوف الرقاب يمدحوف في حضرتيـ بينما الذيف  وشتاف بيف مف يممؾ القموب وبيف مف يممؾ الرقاب،
يممكوف القموب يمدحوف في غيبتيـ، وفرؽ كبير بيف أف تمدح في غيبتؾ وبيف أف تمدح في حضرتؾ، فرؽ كبير 
لذلؾ اإلحساف قبل البياف والقدوة قبل الدعوة والتربية ال التعرية، ليس القصد أف تفضح اإلنساف وأف تصغره وأف 

أف تحمر وجيو القصد أف تأخذ بيده كف حكيمًا وكف لطيفًا وحدثو عف خطيئتو بينؾ وبينو مف دوف أف تحرجو و 
 تشير بو ىذه بعض القواعد في الدعوة وقد انطمقت بيا مف قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ: 

ـْ َلُو َكاِرُىوَف (( ـٍ َوُى ََْو  ))... َمْف اْسَتَم ََ ِإَلى َحِديِث 

ال بد مف اإلحساف وال بد مف التطبيق وال بد مف اإلخبلص وال بد مف الحكمة ىذه قواعد الدعوة البد مف الحب و 
 إلى هللا وكل إنساف كائف مف كاف يجب أف يكوف داعية إلى هللا عز وجل.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : الخيل ِالِة ىي لرجل وزر و لرجل ستر و لرجل أجر 027 - 000الدرس )

  27-03-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -الحديث الشريف  شرح

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا 
ا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمن

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

مسمميف، و ينطمق مف حديث رسوؿ هللا أييا اإلخوة الكراـ، موضوع الدرس اليـو مستقى مف األحداث التي تمـ بال
صمى هللا عميو و سمـ فيما رواه البخارؼ و مسمـ و سأتناوؿ فقرة مف الحديث، قاؿ عميو الصبلة و السبلـ: َعْف 

ـَ َقاَؿ:   َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َِاَل   ٍَِة ِلَرُجٍل َأْجٌر َوِلَرُجٍل ِسْتٌر َوَعَمى َرُجٍل ِوْزٌر....(( ))اْلَخْيُل ِل

و يقاس عمى الخيل كل شيء، ىذه الدنيا التي بيف أيدينا، عممؾ، مكانتؾ، قدراتؾ، مالؾ، وسامتؾ، فصاحتؾ، 
ترًا أو أىمؾ، أوالدؾ، مركبتؾ، محمؾ التجارؼ، معممؾ، وظيفتؾ، أؼ شيء يتصل بؾ يمكف أف يكوف وزرًا أو س

 أجرًا.

أييا اإلخوة الكراـ، بادغ ذؼ بدء إف أخطر شيء في حياة اإلنساف أف يعمـ لماذا ىو في الدنيا ؟ مف الثابت أنو 
ال تصح حركة اإلنساف في الحياة إال إذا عرؼ سر وجوده، فإف عرؼ أنو في فرصة ال تتكرر لنيل سعادة أبدية 

ة و السبلـ الجياد ذروة سناـ اإلسبلـ، أؼ أعمى عمل تقـو بو أف جعل جياده ذروة عممو، و قد قاؿ عميو الصبل
تجاىد، لكف متى تجاىد ؟ تجاىد إذا عرفت حقيقة الحياة الدنيا أنيا دار التواء ال دار استواء، و منزؿ ترح ال 

بى، فجعل منزؿ فرح، فمف عرفيا لـ يفرح لرخاء و لـ يحزف بشقاء، قد جعميا هللا دار بموػ و جعل اآلخرة دار عق
 ببلء الدنيا لعطاء اآلخرة سببا و جعل عطاء اآلخرة مف بموػ الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي و يبتمي ليجزؼ.
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البطولة أف تتيقف لماذا أنت في الدنيا ؟ و أنا أؤكد لكـ أف ثبلثة في المئة فقط مف الناس يعمموف لماذا ىـ في 
عمـ أنؾ في مرحمة مف أجل أف تدفع ثمف مرحمة ثانية و قد الدنيا عمـ اليقيف ؟ أؼ ىدفيـ واضح، أنت حينما ت

سمى هللا ىذه الحياة حياة دنيا، الكممة إذا كثر استعماليا فقدت معناىا، تقوؿ حياة دنيا مميوف مرة بحياتؾ و ال 
، تنتبو إلى معنى الدنيا، حياة دنيا فييا موت، فييا مرض، فييا تقدـ بالسف، في ضعف بصر، فييا سقوط أسناف
فييا آالـ بالظير، فييا زوجة سيئة، فييا أوالد عاقوف، فييا عمل صعب، فييا دخل قميل، مطالب كثيرة، يوجد 
أمراض، يوجد سرطاف، يوجد التيابات، يوجد التياب الغدة الدرقية، يوجد أمراض ال تعد و ال تحصى و مخاوؼ 

أشياء، ىذه الحياة جممة متاعب ىكذا أراىا  و تيديدات خارجية كما تروف، و ارتفاع ثمف أشياء و انخفاض ثمف
هللا عز وجل، ما أرادىا أف تكوف مقرًا، أرادىا أف تكوف ممرًا، ما أرادىا أف تكوف دار تشريف، أرادىا أف تكوف دار 
تكميف، ما أرادؾ أف تركف إلييا، أرادؾ أف تقف عمى قدميؾ فييا، خذ قسطًا مف الراحة يا رسوؿ هللا السيدة 

 اؿ: انقضى عيد النـو يا خديجة.خديجة، ق

إخوانا الكراـ: بقدر صحة تصورؾ عف الحياة الدنيا يكوف جيادؾ فييا، فمذلؾ خيل، مركبة، سيارة، قد تكوف وزرًا، 
و قد تكوف سترًا، و قد تكوف أجرًا، وظيفتؾ، حرفتؾ، بيتؾ، قدراتؾ، ذاكرتؾ، طبلقة لسانؾ، شكمؾ، ىيئتؾ، 

ؾ يمكف أف يكوف وزرًا، ذنب كبير، و يسبب لؾ متاعب في الدنيا ال تنتيي، و أوالدؾ، زوجتؾ، كل شيء حول
عذاب في اآلخرة ال ينقضي، و قد تكوف سترًا ال لؾ و ال عميؾ، و قد تكوف أجرًا تتفوؽ عند هللا عز وجل و لؾ 

 عنده مقعد صدؽ عند مميؾ مقتدر.

ليس تضييعًا لموقت، أعجب كممة أسمعيا مف إنساف أييا اإلخوة الكراـ، الوقت الذؼ تنفقو في معرفة سر وجودؾ 
تعاؿ احضر درس عمـ، و هللا ال يوجد عندؼ وقت، أسألو عندؾ وقت ألؼ شيء إذًا ؟ مف أجل أف تعرؼ سر 

 وجودؾ و غاية وجودؾ و مف أجل أف تسعى ليذه الحياة األبدية، أحيانًا تستمع إلى إعبلف

ىذا اإلنساف ىو أسير عممو، أسير جيمو، أسير خطئو، أسير معاصيو، وفاة إنساف بالمئذنة، أو أف تقرأ نعوة، 
أسير تفمتو، أسير ما تجاوز فيو الحدود فابتعد عف الرب المعبود، فيا أييا اإلخوة الكراـ، أف المسمـ ىل يكفي أف 

 وف يقوؿ الحمد  نحف إسبلـ و ساكنيف بالشاـ، الحمد  و نبينا سيد األنبياء، و األعداء يتفنن
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في إذاللنا، يتفننوف في تحدينا، ماذا نفعل ؟ لماذا كاف الجياد ؟ الجياد أييا اإلخوة أخطر شيء في الجياد أنؾ 
إذا ذكرت الجياد قفز إلى ذىنؾ الجياد القتالي، ال و هللا ىو مف الجياد لكف جزء بسيط منو، و لو ظروؼ 

أف تجاىد نفسؾ و ىواؾ أنت، فيذا الذؼ ال يستطيع معينة، و لو شروط معينة، و لو مبررات معينة، لكف جياد 
أف يكف نفسو عف الحراـ، ال يستطيع أف يواجو نممة في األناـ، و حينما يستطيع أعداء المسمميف أف يضعفوا 

 مقاومتؾ لمشيوات المجتمع اإلسبلمي انتيى.

ئمًا و أبدًا الطبع يتناقض مع أوؿ بند مف بنود الجياد أف تجاىد نفسؾ و ىواؾ، أف تحمميا عمى طاعة هللا، دا
، يدعوؾ إلى إطبلؽ البصر، يدعوؾ إلى قبض الماؿ، يدعوؾ إلى أف تغوص  التكميف، الطبع يدعوؾ إلى النـو
في فضائح اآلخريف، و التكميف يأمرؾ أف تغض البصر، و أف تنفق الماؿ و أف تكف لسانؾ عف أعراض 

ظرؼ صعب جدًا، أييا اإلخوة المسمـ ال يكوف مسممًا إال إذا طبق  الناس، ىذا الكبلـ ذكرتو كثيرًا و لكف ألننا في
كل ما في القرآف و السنة، أخطر شيء في اإلسبلـ االنتقاء، أف تنتقي مف الديف ما يروؽ لؾ، كممة فبلف 
و  انتقائي، ىذه كممة ذـ، كممة ذـ كثيرة، مف اإلسبلـ ماذا ينتقي ؟ العمرة، يركب طيارة، يذىب إلى ىناؾ يتسوؽ 
العمرة كميا ساعة زماف، يعود الزينة و االستقباالت و االحتفاالت، ىذه سيمة، العمرة عبادة عظيمة لكف خفيفة ال 
يوجد بيا شيء، قد ينتقي عبادة أخرػ، ينتقي أعمااًل صالحة معينة لكف ال يقبل اإلسبلـ كمو بكاممو، باالنضباط 

نفاؽ، يختار اختيارًا، فأنا أريد في ىذا المقاء الطيب إف الكامل، ضبط الجوارح الكامل، ضبط الدخل، ضبط اإل
شاء هللا أف أقوؿ لكـ: أوؿ خطوة يجب أف تعرؼ سر وجودؾ، لماذا جاء هللا بؾ إلى الدنيا ؟ لماذا أنت في الدنيا 
؟ مف أجل ماذا ؟ أؤكد لكف أف معظـ الناس يعيشوف عمى ىامش الحياة، و ليـ كممات مضحكة و هللا ال يعرؼ 
ماذا ينتظره، و ال يعرؼ أنو يحمل رسالة، و ال يعرؼ أنو يجب أف يفعل شيئًا في ىذه الحياة الدنيا، يكتفي أف 

 يكوف مستيمكًا، و يكتفي أف يكوف دخمو يغطي مصروفو، انتيى األمر.

لذلؾ بيف أف يكوف لؾ خيل ىي عميؾ وزر و بيف أف تكوف لؾ خيل ىي لؾ ستر و بيف أف تكوف لؾ خيل ىي 
 ؾ أجر فرؽ كبير جدًا.ل

النقطة الثانية بموضوع الجياد ىو الجياد، سنسمي أوؿ جياد جياد نفسي، جياد النفس و اليوػ، ضبط 
جوارحؾ، ضبط لسانؾ، ضبط أعضائؾ، ضبط بيتؾ، ضبط إنفاقؾ، ضبط دخمؾ، ضبط أىمؾ، ضبط بناتؾ، ىذا 

مذلؾ ما لـ تحمل نفسؾ عمى طاعة هللا ال تتكمـ و الجياد النفسي و ىذا أصل و ىذا القاعدة و ىذا أس اإليماف، ف
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ال كممة، ما لـ تحمل نفسؾ عمى طاعة هللا ال تحشر أنفؾ في موضوع ألنؾ ضعيف و أنت عبء عمى 
 المسمميف، و أنت تتبع نفسؾ و ىواؾ، أما حينما تنضبط ىذه أوؿ خطوة في طريق اإليماف.

جد ممارسة عممية، يوجد لقاء عممي، يوجد حضور درس، يوجد قراءة ثانيًا الجياد الدعوؼ: أف تعمـ أو أف ُتعمـ، يو 
 كتاب، يوجد سماع شريط، يوجد حضور محاضرة، نشاط عممي، تنمية الحاجة العقمية الراقية أف تعرؼ مف أنت ؟

اآلف ضبط نفسؾ، صادؽ، أميف، عفيف، تغض بصرؾ، تحرر دخمؾ، تضبط بيتؾ، ىذا الجياد النفسي، ىو 
ألثر أف رجعنا مف الجياد األصغر أؼ القتاؿ إلى الجياد األكبر جياد النفس و اليوػ، ىناؾ مف جياد ورد في ا

 يعترض عمى ىذا الكبلـ و أنا أعمـ ذلؾ، لكنني مؤمف بو أشد اإليماف.

ثانيًا: الجياد الدعوؼ: متابعة العمـ، تقصي الحقائق، معرفة أسرار الحياة، معرفة حقيقة الحياة الدنيا، فمسفة 
لوجود، التعرؼ إلى هللا مف خبلؿ أسمائو الحسنى، مف خبلؿ صفاتو الفضمى، معرفة الطريق عمى هللا عز وجل ا

 البد مف أف تمارس نشاطًا تعمميًا أو تعميميًا، ىذا الجياد الثاني.

تاكة جدًا، الجياد الثالث و نحف اآلف في أمس الحاجة إليو الجياد البنائي، أعداء كثر أقوياء جدًا، معيـ أسمحة ف
معيـ أدوات اتصاؿ العقل ال يصدقيا، كل شيء في األرض يصور، اطمعت مرة عمى مجمة ألمانية أوؿ صورة 
الكرة األرضية مف القمر، يوجد صور موجودة اآلف، الكرة األرضية مف القمر يوجد عمييا مربع صغير ميميمتر، 

ر ىذا المكاف كبر فإذا مكاف بفموريدا، عمى الصورة ىذا المربع كبر فإذا مكاف في أميركا عميو، عميو مربع صغي
مربع صغير كبر فإذا عمى ساحل فموريدا، يوجد مربع صغير كبر فإذا عمى مرج أخضر و يوجد نقطة سوداء، 
ىذه النقطة كبرت فإذا إنساف مضجع عمى بساط و جانبو يوجد صحف فيو تفاح و يمكف أف تقرأ ساعتو التي في 

بمغ التقدـ العممي لدرجة أف األرض كميا تصور عمى مستوػ أف تقرأ الساعة كـ مف الفضاء، يده، ىذا مف القمر، 
الطرؼ اآلخر عنده وسائل اتصاؿ، وسائل تصوير، وسائل استعبلـ تفوؽ حد الخياؿ، و عنده أسمحة فتاكة 

لبناء، البناء كما الحديث عنيا يطوؿ، أسمحة تمغي االتصاالت، أسمحة تمغي الطاقات، أسمحة تقتل البشر دوف ا
ىو الناس يموتوف وحدىـ، أسمحة ذرية، أسمحة نووية، أسمحة انشطارية، قنابل عنقودية، قنابل ذكية، قنابل تتحرؾ 
بأشعة الميزر، حامبلت طائرات مدف متحركة، جيوش متحركة مئة طائرة في ىذه الحاممة، فيذا العدو قوؼ جدًا، 

حف مسمموف، ديننا الحمد  ديف عظيـ و نبينا سيد األنبياء كذلؾ نسكف فنحف إذا اكتفينا أف نقوؿ الحمد  ن
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 بالشاـ الحمد ، و ىمنا األكل و الشرب و النزىات، إذا وصمنا إلى ىذا المستوػ انتيينا.

 أنا أسوؽ ىذا الكبلـ ألف ىناؾ أخطارًا تحيط بالمسمميف ال يعمميا إال هللا، فنحف بحاجة إلى جياد بنائي. 

النفس و اليوػ أصل، المنطمق، الجياد الدعوؼ أف تعرؼ دقائق ىذا الديف، يكوف لؾ مجمس عمـ تشحف بو  جياد
شحنة عممية و روحية، تشعر أف هللا كبير، هللا موجود، هللا ال يتخمى عنا، األمر بيد هللا وحده، ىذه شحنات 

 عز وجل و أنؾ في عناية هللا و في عممية روحية بآف واحد، تخرج مف المسجد و أنت مرتاح، شاعر بعدؿ هللا
 حفظو و في توفيقو و في نصره.

إذًا تريد جياد النفس و اليوػ حتى تكوف أوؿ خطوة في طريق اإليماف، ثـ تحتاج إلى جياد دعوؼ تتعمـ و تعمـ، 
األوسط ثـ تحتاج إلى أف تكوف أمتؾ قوية، اليند فييا تسعمئة مميوف قريب مف الصيف، مرة رئيس دولة بالشرؽ 

شعبو مميونيف فسافر إلى الصيف و التقى مع رئيس الصيف قاؿ لو أنا أنقل لؾ تحية الشعب الفبلني العظيـ، 
 فسألو كـ شخص أنتـ ؟ فقاؿ لو حوالي مميونيف، قاؿ لو كنت أحضرىـ معؾ.

ل مع اآلف يوجد دوؿ عمبلقة، يوجد صناعات، أنت حينما تبتعد عف روح العصر تنتيي البد مف أف تتعام
المستجدات يوجد عدو قوؼ يتربص بنا الدوائر، يجب أف تكوف قويًا، اليند تربح فقط مف البرمجيات ثبلثة و 
ثمانيف مميارًا، ال يوجد عندىـ نفط و ال فحـ و ال حديد و ال فوسفات و ال ثروات و ال بتروؿ، برمجيات، أنا 

عمـ برمجة، تعمـ لغة إنكميزية، تعمـ محاسبة، تحرؾ، أدعوكـ في ىذا المقاء فكر بعمل تعممو، تعمل كومبيوتر، ت
اعمل عمبًل، قدـ شيئًا ألمتؾ، يوجد شيء ذكرتو مئات المرات و ال أمل منو ىذا العالـ القوؼ الذؼ ترونو قويًا 
امية اإلنساف يعمل ثمانية ساعات بالضبط، ثمانية ساعات صافية، العالـ الثالث، العالـ النائـ، الدوؿ النائمة أو الن

الفرد يعمل سبعة و عشريف دقيقة في اليـو فقط و نحف منيـ، لو حساب دقيق يحسبوا اإلنتاج القومي عمى 
، في ببلد أخرػ سبع  السكاف عمى الوقت، فيظير أف اإلنساف الواحد يعمل سبعة و عشريف دقيقة فقط في اليـو

 عشرة دقيقة، و األقوياء يعمموف ثماف ساعات عمل ُمركز.

ىذا الكبلـ ؟ فكر باختصاص، فكر بدراسة، فكر بدورة، فكر بانتساب إلى جامعة، كف متعممًا، احمل  ما فائدة
اختصاصًا، اكسب الماؿ، أنفق ىذا الماؿ في خدمة المسمميف، ما لـ يكف لؾ عمل، ما لـ يكف اختصاص، ما لـ 

مى أحد، ال تكف ىمًا يزيد ىمـو تمتحق بدورة، ما لـ تتقف شيئًا لف تستطيع أف تفعل شيئًا، ال تكف عبئًا ع
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 المسمميف، كف عونًا، كف دعامة، الجياد الثالث الجياد البنائي، دليمو مف القرآف:

َُوهٍة﴿ ـْ ِمْف  ـْ َما اْسَتَطْعُت وا َلُي  ﴿َوَأِعدُّ

 [60] سورة األنفاؿ: اآلية 

المفاجأة أف معظـ الصناعات في  ىذا الجياد البنائي يؤخذ مف ىذه اآلية، اآلف يوجد دعوات كثيرة إلى العمل و
الدوؿ الكبير القوية صناعات صغيرة، نحف عندنا وىـ كبير أف ىذه الدوؿ العمبلقة عندىا صناعات كبيرة جدًا، 
صح يوجد بو صناعات كبيرة لكف ثمثا الناتج القومي مف صناعات صغيرة، ماذا يمنع أف يكوف كل واحد منكـ 

ية، ممكف دورة محاسبة، دورة كومبيوتر، دورة برمجيات، تحرؾ، اعمل معو اختصاص ؟ ممكف دورة لغة أجنب
شيئًا، اكسب مااًل حل مشكمتؾ أواًل تجد المؤمف المقصر عبئًا، و الذيف يحبونو يتألموف لو، و ليس باإلمكاف حل 
حشر مشاكل الناس كميا، مرتاح ال يوجد عنده عمل، يا إخواف أخطر شيء اإلنساف الفارغ، يصبح عممو أف ي

أنفو في مشاكل اآلخريف، ال يدع إنسانًا مف شره، لماذا سافر ؟ يتقصى، مف أخذ ؟ لماذا أخذ و الخطبة طالت ما 
السبب ؟ ألنو فارغ، ىذا النموذج لـ يعد محتمبًل يا إخواف، كل نشاطو أف يحشر أنفو في قضايا الناس، لو عندؾ 

مااًل، حممت مشاكل المسمميف، جاؤوا اثني عشر طبيبًا دواـ طويل، منتج، جمعت مااًل، عممت مشروعًا، كسبت 
مف أميركا معيـ بورد يريدوف أف يعمموا دورات لؤلطباء ببل مقابل، نحف تعمموا يجمع الطبيب عددًا مف األطباء 
الذيف لـ يتح ليـ أف يتخصصوا يعطونيـ ىذا العمـ، تعمموا، عمموا، عالجوا الناس معالجة صحيحة، اعمل عمبًل 

حجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ الصالح، أنا مندفع في ىذا المقاء الطيب إلقناع اإلخوة الكراـ يكوف عنده أنت 
اختصاص، يتقف شيئًا، يتقف شيئًا غير يدوؼ، اآلف ال يوجد مكاف لعمل يدوؼ، تحتاج إلى لغة، مرة كنا بحفل 

ثـ بالعربية، و هللا ىذا عمل كبير، يتقف ثبلث برمضاف الماضي فرجل ديف تكمـ أواًل بالمغة اإلنكميزية ثـ بالفرنسية 
لغات، يتقف اإللقاء و الحديث و الحوار، فأتقف لغة ثانية، اآلف التجارة تقـو عمى المغة اإلنكميزية أتقف ىذه المغة و 
، نظـ مف تعمـ لغة قـو َأِمف مكرىـ، أتقف المحاسبة، أتقف دورة معينة، أتقف الكومبيوتر، أتقف البرمجة، اعمل شيئاً 

وقتؾ، تدخل لدائرة ال يوجد أحد، ال يوجد عمل، إما أنو يوجد عدد كبير مف الموظفيف أو أنو ال يوجد عمل 
واضح ليـ فتجد اإلنساف أصبح عبئًا، أنا أذكركـ بالجياد، الجياد ذروة سناـ اإلسبلـ، الجياد يبدأ جياد نفسي ثـ 

إذا صّح الجياد النفسي و الدعوؼ و البنائي ينتظر أف ننجح يصبح جياد دعوؼ ثـ المعوؿ عميو الجياد البنائي، ف
 في الجياد القتالي إف شاء هللا، أما اآلف يجب أف نبني أمتنا.
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يوجد نماذج عندؼ رائعة جدًا شاب أوؿ حياتو يفكر في خدمة المسمميف، يفكر في حل مشكبلتيـ، يفكر في 
عف أف نستورد ىذه الخبرة، ىكذا المسمـ، كف عممًا في التخفيف مف آالميـ، يفكر في تقديـ شيء ثميف يغنينا 

المجتمع، خطط، رتب أمورؾ، برمج حياتؾ، نظـ وقتؾ، ارسـ أىدافؾ، ضع لؤلىداؼ وسائل، ال تكف ميمشًا، 
كيف حالؾ ؟ و هللا عـ ندفش، ىذا كبلـ يقولو معظـ الناس، عايش بحكـ الحياة فقط، يستيقع صباحًا يأكل، 

و يؤجمو تعاؿ غدًا، تعاؿ غدًا ليس فارغًا اآلف، يأتي إلى البيت يأكل و يناـ و في المساء يذىب إلى عممو، كم
يسير مع أصدقائو، يمعب طاولة، يتابع المسمسبلت، ثـ يشعر بالنعاس فيناـ، يستيقع ثاني نيار إلى أف يأتي 

 أجمو، ىذا النموذج.

ي الدنيا ؟ لماذا أعطاني السمع و األبصار و األفئدة ؟ لماذا أما إنساف يقع لماذا أنا في الدنيا ؟ لماذا خمقني هللا ف
أمرني أف أكوف مؤمنًا ؟ أف أكوف محسنًا ؟ أف أكوف صادقًا ؟ أمينًا، مستقيمًا، عفيفًا، انطمقت في ىذا الدرس مف 
ىذا الحديث أو مف ىذه الكممات في ىذا الحديث أنو خيل، سيارة، مكتب، تجارة، معمل، مستشفى، طبيب، 
ميندس، محامي، مدرس، صانع، أؼ إنساف مندوب مبيعات، تاجر صغير، عندؾ سوبر ماركت ىذا إما أف 
يكوف وزرًا إذا فيو معاصي و آثاـ، أو أف يكوف سترًا ال لؾ و ال عميؾ، أو أف يكوف أجرًا إذا وظفتيا في طاعة 

 هللا.
 لذلؾ الحديث: قاؿ عميو الصبلة و السبلـ:  

َِاَل   ٍَِة ِلَرُجٍل َأْجٌر َوِلَرُجٍل ِسْتٌر َوَعَمى َرُجٍل ِوْزٌر....(())اْلَخْيُل ِل

 و صدؽ أف األعماؿ العظيمة بالعالـ سبقيا محاوالت كثيرة لـ تنجح، أنت بحاجة إلى إصرار عمى النجاح.

أػ أحد األشخاص التحق باألزىر في القاىرة و رسب أوؿ سنة و الثانية فيئس و ترؾ الدراسة، جالس في بيتو ر 
نممة صعدت عمى الحائط ثـ وقعت، أعادت الكرة ثـ وقعت، أحصى عدد محاوالتيا، فكانت ثبلثة و أربعيف 
محاولة فاستحيا مف النممة و تابع الدراسة، ثـ صار شيخ األزىر، اعمل محاولة و اثنتيف و ثبلثة و أربعة و 

عندؾ وظيفة الدخل قميل، اعمل محاسبة و  خمسة و ستة و عشرة أتقف شيئًا، قيمة المرء ما يحسنو، أتقف شيئًا،
اشتغل محاسبًا بعد الظير، عند كل شخص ساعة أحضر دخبًل إضافيًا، أحضر ألىمي طعامًا، ألبسيـ، أعتني 
بأوالدؼ، يحبوني، يثقوا بي، أوجييـ توجييًا صحيحًا، ما معي، ما معي، الطفل ىذا أبوه ما عنده شيء فينصرؼ 

ني، أصبح ىذا ىو الواقع، فالعمل عبادة بمعنى أنت حينما تعرؼ هللا عز وجل و عف أبيو و يمحق رفيقو الغ
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تعرؼ سر وجودؾ و غاية وجودؾ يصبح عممؾ عبادة، تعمل مف أجل أف تأخذ بيد ىذه األسرة إلى هللا، ماذا قاؿ 
اف مؤمف، و هللا سيدنا أبو ذر ؟ قاؿ حبذا الماؿ أصوف بو عرضي و أتقرب بو إلى ربي، و هللا أنا أحتـر أؼ إنس

عمى العيف و الرأس، لكف وجد مؤمف يحمل معؾ، يوجد مؤمف يجب أف تحممو , شتاف بيف االثنيف، بيف مف 
 يحمل معؾ و بيف مف تحتاج أف تحممو.

مسمـ يجب أف يكوف شخصية متألقة، المسمـ شخصية فذة، يوجد جانب أخبلقي، جانب سموكي، جانب جمالي، 
  وليًا جاىبًل لو اتخذه لعممو.جانب معرفي، ما اتخذ هللا

المؤمف لو أذواؽ عالية جدًا، أنا أدعوكـ أييا اإلخوة إلى حركة، إلى تجديد النشاط، إلى ضبط األمور، إلى 
تحسيف الدخل، إلى مزيد مف العبلقات الطيبة مع أفراد األسرة، المتزوج يحسف عبلقتو بزوجتو، بأوالده يجمس 

و وقت لعممو، و وقت ألىمو، وقت لجامعو، يقدـ شيء، يدرس، يطالع، يفكر، معيـ، ينظـ وقتو، وقت لربو، 
 يمخص، يؤلف كتابًا، يتحرؾ حركة، ىذا الذؼ أدعوكـ إليو.

اآلف أنا مضطر أف أقوؿ الجمود ينيي اإلنساف، اإلنساف أحيانًا يجمد، لؾ عادات، تقاليد، أفكار معينة، برنامج 
 يوجد إبداع، ال يوجد قفزات، بعد ذلؾ يمل مف حياتو، تصبح حياتو رتيبة، حياة ثابت، ال يوجد تجديد أبدًا، ال

مممة، ال معنى ليا إطبلقًا ىذا يحصل عمى مستوػ أفراد و شعوب، اآلف الببلد الجامدة انتيت، يوجد ببلد 
تطورت، الببلد التي جمدت انتيت، أصبحت في طريق مسدود كل مف حوليا أصبح أقوػ منيا، ىي جمدت ىذا 
كبلـ يقاؿ لؤلفراد و الجماعات، ال تجمد، يوجد بالعالـ الغربي ما ممكف طبيب يمارس الطب إال برخصة كل 

؟ ، ىناؾ كل سنة يوجد ترخيص، لماذاسنة، ترخيص سنوؼ، نحف نعطيو ترخيصًا ذىب معو ثماف و خمسيف سنة
مو قديـ ال ينفع الناس إذا لـ ألنو إذا لـ يحضر كل عاـ ثبلثة مؤتمرات عممية ال يأخذ ترخيص الطبيب، عم

يحضر ثبلثة مؤتمرات بالسنة، يعطوه ساعات يجب أف تحضر مثبًل ثمانيف ساعة مؤتمرات بيذه السنة، تجد 
ميندس معموماتو قديمة، طبيب معموماتو قديمة، يرتكب أخطاء فادحة بحق الناس، و إذا وقع بخطأ يقوؿ لؾ 

أبعد عف الحق كيذه الكممة، يعزؼ خطأه إلى هللا عز وجل، إلى القضاء سبحاف هللا ىذا ترتيب هللا، ال أجد كممة 
 و القدر، فبل يفكر أف يحسف وضعو.
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سأحضر بعض األمثمة: الباب لو صوت بفتحو و إغبلقو يوجد باليـو مئة صراخ بالبيت يكوف األب غفل قميبًل 
ال يضعيا، تجد أناسًا يجمسوف في الطريق يفتح ابنو الباب يوقظو، ىذا يحتاج فقط نقطة مف الزيت عند المفصمة 

يمر شخصًا ينظروف إليو فقط ينظر إلى الناس، يسمع قصصيـ، ال يقدـ شيئًا، ىذا النموذج ال يحتمل يا إخواف، 
حجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ الصالح، اعمل شيئًا، رتب أمورؾ، رتب مكتبتؾ، اضبط حساباتؾ، رتب كومبيوترؾ، 

اـ لنفسؾ، نظـ وقتؾ، ىذا الذؼ أتمنى أف يكوف، ألف كممة خيل وزر، خيل ستر، خيل اعمل لو صيانة، اعمل دو 
اجر، ستر ال لؾ و ال عميؾ، ال يوجد معاصي لكف أيضًا ال يوجد بطوالت، ىذا مف أصحاب اليميف ويوجد مف 

 أف يتاح أف نخوضو السابقيف السابقيف ويوجد مف أصحاب الشماؿ، فالجياد األخير الجياد القتالي نسأؿ هللا هلالج لج
وأف نرفع شأف اإلسبلـ أما الجياد األوؿ والثاني والثالث بيف أيدؼ جميع المسمميف، جياد متاح لكل إنساف مف 
يمنعؾ أف تستقيـ عمى أمر هللا ؟ مف يمنعؾ أف تكوف مستقيمًا صادقًا أمينًا عفيفًا ؟ مف يمنعؾ أف تربي أوالدؾ ؟ 

ف يمنعؾ أف تتقف عممؾ ؟ مف يمنعؾ أف تقدـ شيئًا لممسمميف كمو بيدؾ ؟ مف يمنعؾ أف تعتني بزوجتؾ ؟ م
الجياد النفسي بيدؾ والجياد الدعوؼ يحتاج إلى كتاب إلى شيخ إلى جامع إلى متابعة إلى مطالعة إلى سماع 

يقوؿ ال  شريط إلى مناقشة إلى حوار أيضًا بيدؾ، والجياد البنائي بيدؾ طور عممؾ اعمل دورة اسأؿ خبراء، تاجر
يوجد سوؽ، أقسـ لكـ با ما في إنساف صاحب حرفة يتقف حرفتو تمامًا إال في عنده عمل لشيريف جاىز 
بالكساد االقتصادؼ أصحاب الحرؼ الذيف ال يتقنوف أعماليـ يتوقفوف عف العمل، البضاعة التي دوف الوسط ال 

 البضاعة المتقنة جدًا وذات السعر المعتدؿ، إذا تباع إذا في سوؽ رائجة يباع كل شيء إذا في كساد ال تباع إال
في كساد ال يعمل إال أصحاب الحرؼ المتقنيف تمامًا، فأتقف عممؾ طور خبراتؾ اعمل دورة اسأؿ سافر تعمـ لغة 

ال تصبح ميمشًا تصبح رقـ ليس لو معنى.  وا 

جياد بنائي وكل إنساف يقدـ شيئًا يا أييا اإلخوة الكراـ، نحف اآلف بحاجة ماسة إلى جياد، جياد نفسي ودعوؼ و 
لؤلمة، أنا ذكرت مرة أخ كريـ متفوؽ باألمور اإللكترونية، في بكل آلة قطعة إلكترونية ىي أعقد ما في اآللة ىذه 
القطعة تتعطل كل سنة مرة ىكذا مصممة تأخذ إلى بمد المنشأ إلى المعمل وترجع بعد أسبوعيف ثبلثة الكمفة 

كيف يستغموف الجيبلء ؟ شاب أتقف إصبلح ىذه القطعة بالمعامل التي فييا كومبيوترات، مميوف مميونيف، يعرفوف 
رأيت مرة خريطتيا ستة أمتار ثبلثة طبقات ترسـ ليا خارطة يكوف في صماـ محروؽ وثمنو بسيط يصمح ىذه 

نساف الشارؼ بقرة القطعة ويأخذ عشرة آالؼ أياـ تكمف المعمل مميوف ليرة يبيعونؾ ىذه القطعة ويعموا ىذا اإل
حموب أنا أتكمـ مف واقع في معامل تعمل بالكومبيوتر والكومبيوتر فيو قطعة صعبة جدًا أغمى شيء ىذه تتعطل 
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والتعطل مقصود ابتزاز مستمر، فيذا اإلنساف استطاع أؼ معمل في عنده ىذه القطعة التي أصابيا خمل يعيد 
وفر عمى األمة مبلييف ولو موقع تكريـ كبير في البمد، ممكف صيانتيا بمبمغ بسيط جدًا أؼ إنساف أتقف عمبًل 

تخترع شيئًا، تقدـ شيئًا، ممكف تخترع شيئًا، تطور شيئًا، فأنت عندئذ تكوف في أعمى مقاـ عند أمتؾ وفي وطنؾ 
 وعند هللا عز وجل.

سمـ الحي أمف لو فرص اإلسبلـ حياة وليس اإلسبلـ ممات أياـ يكوف في دعوة كميا لما بعد الموت لكف أريد الم
عمل، أمف لو أوالده، أمف لو مدارس ألوالده، واآلف في فرص كبيرة بفضل هللا كل فترة يخرج شيئًا ويصبح 
تسييبلت لشيء، اآلف في رخص لمتعميـ ممكف أف تأخذ رخصة لمدرسة ابتدائي إعدادؼ ثانوؼ والذؼ عندىـ 

، رخصة لمجمة إسبلمية اعمل عمبًل، قدـ شيئًا أما ال دراسات عميا يقدموف طمب مثبًل رخصة إلذاعة إسبلمية
أفعل شيء، الحقيقة في حالة اسميا الجمود، حالة الجمود آخرتيا إلى التيميش والمسمموف اآلف ضعاؼ والكممة 
 مؤلمة جدًا لكف ال يتقدموا إال بالتفوؽ فالذؼ عنده بيت قد يكوف البيت وزرًا إذا فيو معاصي وآثاـ وقد يكوف البيت
سترًا ال لو وال عميو وقد يكوف البيت مركز دعوة إلى هللا عز وجل، المركبة كذلؾ والبيت كذلؾ المتجر، 
االختصاص، إنساف يتقف المغة األجنبية قد تكوف وزرًا يقرأ قصص إباحية وقد تكوف سترًا موظف بجية يترجـ 

العربية التاريخ الجغرافية الرياضيات الفيزياء  يعيش منيا وقد تكوف أجرًا يترجـ كتبًا إسبلمية، ىذه اختصاص المغة
 الكيمياء الفمؾ الطب اليندسة، كل اختصاص قد يكوف وزرًا وسترًا وأجرًا.

األشياء المركبة والبيت كل شيء حرفتؾ ستر وزر أجر وىكذا، فإذا كنت طموحًا اجعميا أجرًا إف كنت أقل 
 ًا مع التفصيل طموحًا اجعميا سترًا، والعياذ با وقد تكوف وزر 

ٍَِة ِلَرُجٍل َأْجٌر َوِلَرُجٍل ِسْتٌر َوَعَمى َرُجٍل ِوْزٌر.(( َِاَل  ))اْلَخْيُل ِل
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 فأما التي ىي لو وزر فرجل ربطيا رياًء. 

َما َأَصاَبْت ِفي ِطَيِمَيا ِمْف ))...َفَأمها الهِذي َلُو َأْجٌر َفَرُجٌل َرَبَطَيا ِفي َسِبيِل َّللاهِ َفَأَطاَؿ َلَيا ِفي َمْرٍج َأْو َرْوَضٍة وَ 
َََطَعْت ِطَيَمَيا َفاْسَتنهْت َشَرًفا َأْو َشَرَفْيِف َكا ْوَضِة َكاَنْت َلُو َحَسَناٍت َوَلْو َأنهَيا  َنْت َأْرَواَُِيا َحَسَناٍت َلُو اْلَمْرِج َأْو الره

ـْ ُيِرْد َأْف يَ  ْت ِبَنَيٍر َفَشِرَبْت َوَل ـْ َيْنَس َوَلْو َأنهَيا َمره ًفا َوَل ًيا َوِسْتًرا َوَتَعفُّ ْسِقَيَيا َكاَف َذِلَؾ َلُو َحَسَناٍت َوَرُجٌل َرَبَطَيا َتَغنِّ
ـِ َفِيَي ِوزْ  َحقه َّللاهِ ِفي ِرََاِبَيا َوُظُيوِرَىا َفِيَي َلُو َكَذِلَؾ ِسْتٌر َوَرُجٌل َرَبَطَيا َفْخًرا َوِرَياًء َوِنَواًء ِْلَْىلِ  ْساَل ٌر َوُسِئَل اإلِْ
ـَ َعْف اْلُحُمِر َفَقاَؿ َما ُأْنِزَؿ َعَميه ِفيَيا ِإَّله َىِذِه اآْلَيُة اْلَجا ُ َعَمْيِو َوَسمه َقاَؿ النهِبيُّ َصمهى َّللاه ِْ ِمَعُة اْلَفاذهُة َفَمْف َيْعَمْل ِم
َقاَؿ َذرهٍة َشرًّا َيَرُه(( ِْ  َذرهٍة َخْيًرا َيَرُه َوَمْف َيْعَمْل ِم

 متفق عميو [ ]

 تعامل معيا وفق منيج هللا، 

َبْت ِفي ِطَيِمَيا ِمْف ))...َفَأمها الهِذي َلُو َأْجٌر َفَرُجٌل َرَبَطَيا ِفي َسِبيِل َّللاهِ َفَأَطاَؿ َلَيا ِفي َمْرٍج َأْو َرْوَضٍة َوَما َأَصا
ْوَضِة َكاَنْت َلُو َحَسَناٍت َوَلْو َأنهَيا ََ  َطَعْت ِطَيَمَيا أي حبميا َفاْسَتنهْت َشَرًفا َأْو َشَرَفْيِف َكاَنْت َأْرَواَُِيا اْلَمْرِج َأْو الره

ـْ ُيِرْد َأْف َيْسِقَيَيا َكاَف َذِلَؾ َلُو َحَسَناٍت...(( ْت ِبَنَيٍر َفَشِرَبْت َوَل  َحَسَناٍت َلُو َوَلْو َأنهَيا َمره

 أنت ىيأت حببًل آخر لؾ أجر، يعني إذا قطعت حبميا استنت جرت بقوة فقطعت حبميا ف

َبْت ِفي ِطَيِمَيا ِمْف ))...َفَأمها الهِذي َلُو َأْجٌر َفَرُجٌل َرَبَطَيا ِفي َسِبيِل َّللاهِ َفَأَطاَؿ َلَيا ِفي َمْرٍج َأْو َرْوَضٍة َوَما َأَصا
َََطَعْت ِطيَ  ْوَضِة َكاَنْت َلُو َحَسَناٍت َوَلْو َأنهَيا  َمَيا، حبميا، َفاْسَتنهْت َشَرًفا َأْو َشَرَفْيِف َكاَنْت َأْرَواَُِيا اْلَمْرِج َأْو الره

ـْ ُيِرْد َأْف َيْسِقَيَيا َكاَف َذِلَؾ َلُو َحَسَناٍت...(( ْت ِبَنَيٍر َفَشِرَبْت َوَل  َحَسَناٍت َلُو َوَلْو َأنهَيا َمره

ى عباد هللا أو ليختاؿ بيا عمى خمق هللا فيي وزر ىذه الخيل إما وزرًا إذا أعدىا مناوئة لممسمميف أو ليزىو بيا عم
ف أقاـ أمر هللا فييا فيي لو ستر أما إذا جعميا في سبيل خدمة اإلسبلـ والمسمميف.   وا 

في ميندس أنا ال أبالغ ساىـ في إعمار أكثر مف مئتي مسجد فاستخدـ عمـ اليندسة لبناء المساجد وفي ميندس 
ىما ميندس واحد بنى اختصاصو وزرًا وواحد كاف اختصاصو.. إنساف صوتو فناف في بناء المبلىي أيضًا كبل

حسف صار قارئًا أجر وصوتو حسف صار مغنيًا وزر ال يوجد صوت ال حسف وال شيء ماشي حالو، إما أف 
 يكوف العمل وزرًا أو أجرًا أو سترًا.
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إلى البيت ماذا سمعت ؟ ماذا ينبغي أف أييا اإلخوة الكراـ، أرجو هللا عز وجل أف ننطمق لمعمل، اإلنساف ينطمق 
أفعل ؟ فمعل هللا عز وجل يرحمنا جميعًا بيذا الفيـ لموضوع الجياد، الجياد النفسي والجياد الدعوؼ والجياد 

 البنائي، فإف صحت ىذه األنواع الثبلثة ينتظر إف شاء هللا أف ننجح في الجياد الثالث.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : حسف الظف با تعالى 027 - 000الدرس )

 03-04-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

عمَّمتنا الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

 الصالحيف.

مسممات اإليماف أف حسف الظف با ثمف الجنة، ليست العبرة أف تكوف غنيًا أو فقيرًا وال أييا اإلخوة الكراـ، مف 
أف تكوف قويًا أو ضعيفًا وال أف تكوف وسيمًا أو ذميمًا وال أف تكوف موسعًا عميؾ في الرزؽ أو مقترًا عميؾ في 

ف الظف با ثمف الجنة. كيف الرزؽ، العبرة أف تكوف راضيًا عف هللا، لذلؾ ورد في بعض األحاديث أف حس
أحسف الظف با ؟ الحقيقة ورد في األثر أف سيدنا جبريل سأؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ أتحب أف تكوف نبيًا 
ممكًا أـ نبيًا عبدًا ؟ كاف جواب النبي عميو الصبلة والسبلـ بل نبيًا عبدًا أجوع يومًا فأذكره وأشبع يومًا فأشكره، 

لكبلـ يحتاج إلى شرح طويل يبدو أف اإلنساف حينما يكوف قويًا أو حينما يكوف غنيًا وقد يصل بغناه والحقيقة ىذا ا
 إلى أعمى مراتب الجنة وقد يصل بقوتو إلى أعمى مراتب الجنة، فسيدنا سميماف الحكيـ قاؿ تعالى: 

 ْعِدي﴾﴿ََاَؿ َربِّ اْغِفْر ِلي َوَىْب ِلي ُمْمكًا ََّل َيْنَبِغي ِْلََحٍد ِمْف بَ 

 [35] سورة ص: 

كاف ممكًا وىو نبي كريـ وسيدنا عبد الرحمف بف عوؼ كاف غنيًا وسيدنا عثماف بف عفاف كاف غنيًا، اآلف وفرعوف 
 كاف قويًا قاؿ تعالى:

ـُ اْْلَْعَمى﴾  ﴿َأَنا َربُُّك

 [24] سورة النازعات: 
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ـْ   ِمْف ِإَلٍو َغْيِري﴾ ﴿َوََاَؿ ِفْرَعْوُف َيا َأيَُّيا اْلَمَِلُ َما َعِمْمُت َلُك

 [38] سورة القصص: 

 وقاروف كاف غنيًا، قاؿ تعالى: 

ـٍ ِعْنِدي﴾  ﴿ََاَؿ ِإنهَما ُأوِتيُتُو َعَمى ِعْم

 [78] سورة القصص: 

شيء دقيق يمكف أف تكوف مؤمنًا كبيرًا وأنت غني ويمكف أف تكوف مؤمنًا كبيرًا وأنت فقير، ويمكف أف تكوف مؤمنًا 
وؼ ويمكف أف تكوف مؤمنًا كبيرًا وأنت ضعيف، فمادامت القوة تمنح لممؤمف ولمكافر والغنى يمنح كبيرًا وأنت ق

لممؤمف ولمكافر إذًا الغنى والفقر والقوة والضعف ليست مقياسًا يقاس بو اإلنساف، ولكف موضوع الدرس حينما 
فقاؿ بل نبيًا عبدًا أجوع يومًا فأذكره وأشبع  خير النبي عميو الصبلة والسبلـ بيف أف يكوف نبيًا ممكًا أو نبيًا عبداً 

 يومًا فأشكره والحقيقة الدقيقة أف النبي كاف خبيرًا ذلؾ ألف هللا هلالج لج حينما قاؿ: 

ْنَساَف َلَيْطَغى )  (﴾7( َأْف َرَآُه اْسَتْغَنى )6﴿َكاله ِإفه اإلِْ

 ] سورة العمق [

روؽ لؾ أوالدؾ نجباء وبيتؾ ممكؾ ولؾ مكانة تصمي ولكف يعني شيء واقع صحتؾ طيبة ودخمؾ كبير وزوجتؾ ت
صبلة ضعيفة، تدعو هللا ولكف دعاء ضعيفًا ما عندؾ مشكمة، أحيانًا أكبر مشكمة أنو ليس عندؾ مشكمة، ىذه 
أكبر مشكمة ألف الدنيا إذا جاءت كما تريد شئت أـ أبيت كانت حجابًا بينؾ وبيف هللا، وأف المتاعب ولو أنيا 

ربما كانت باعثًا إلى هللا عز وجل، وقد تسأؿ إنسانًا يقوؿ لؾ وأنا في أصعب الحاالت كنت مع هللا عمى مكروىة 
صفاء ال يوصف وحينما حمت المشكمة أصبحت أشكو مف ضعف صمتي با، ألف األنبياء قمـ البشر يشدوف 

إلى مف يدفعنا إلى هللا أو نحتاج الرحاؿ إلى هللا وىـ في أعمى درجات قوتيـ بينما نحف نوع آخر، نحف نحتاج 
إلى ما يدفعنا إليو إما شخص أو مشكمة، لذلؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما قاؿ بل نبيًا أجوع يومًا فأذكره 
وأشبع يومًا فأشكره. الشرح الدقيق لو أخذنا مئة غني، عدد الناجيف مف ىؤالء في الدنيا واآلخرة أقل مف عدد 

ألف العبودية  تتصل بيا حالة الضعف، فأنت إما أف تشعر بحالة ضعفؾ  عز وجل وىذا  الناجيف مف الفقراء
درجة عالية جدًا أو أف تكوف فعبًل ضعيفًا، إما أف تشعر بيذا الضعف وأنت في أعمى درجات القوة أو أف تكوف 
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ا تثق بحكمة هللا وتثق بعدؿ هللا فعبًل ضعيفًا فتكوف مفتقرًا ، لكف الذؼ أتمنى أف يكوف واضحًا ىو أنؾ حينم
وتثق برحمة هللا عز وجل وتعمـ عمـ اليقيف أف ىذه الدنيا عرض حاضر يأكل منو البر والفاجر وأف اآلخرة وعد 

 صادؽ يحكـ فيو ممؾ عادؿ توقف أف الذؼ اختاره هللا لؾ ليس في اإلمكاف أبدع مما كاف.

ـ القيامة بكممة واحدة وآخر دعواىـ أف الحمد  رب العالميف، لذلؾ عبلقة اإلنساف مع هللا في الدنيا تمخص يو 
أنت حينما تكوف فقيرًا أقرب إلى العبودية منؾ حينما تكوف غنيًا وأنت حينما تكوف ضعيفًا أقرب مف العبودية منؾ 

ءه حكمة ال تكشف قويًا، إذًا كأف النبي عميو الصبلة والسبلـ يبيف ليؤالء الضعاؼ الفقراء أف اختيار هللا لكـ ورا
إال يـو القيامة ولقد ورد في بعض األحاديث أف سر القضاء والقدر ادخر إلى يـو القيامة، بشكل دقيق دقيق ىو 
أنؾ حينما تولد ىل أحد خيرؾ في أؼ مكاف تحب أف تولد ؟ ال، ىل أحد خيرؾ مف أؼ أب تحب أف تكوف ؟ ال، 

ف ؟ ال، ىل أحد قاؿ لؾ تحب أف تكوف ذكرًا أـ أنثى ؟ ىل أحد عرض عميؾ عروضًا مف أؼ أـ ينبغي أف تكو 
ال، أنت لست مخيرًا ال في جنسؾ وال في أمؾ وال في أبيؾ وال في مكاف والدتؾ وال في زماف والدتؾ، يجب أف 
يكوف واضحًا لدػ اإلخوة الكراـ أف الذؼ سيرت فيو ىو لصالحؾ مئة في المئة وما مف كممة أبمغ مف كممة اإلماـ 

امد الغزالي الذؼ عبر عف ىذه الحقيقة بقولو ليس في اإلمكاف أبدع مما كاف. إياكـ أف تفيموا ىذه العبارة أبي ح
أنو ليس في إمكاف هللا عز وجل، هللا عز وجل قدرتو ال تحد لكف نبتة صغيرة ىذه النبتة لو أردت أف تسقييا بماء 

تعطيو إياىا ال يتناسب مع قدرتؾ بل مع قدرة  كثيف وقوؼ قد يزيد عف خمسة إنش تسحق النبتة، الماء الذؼ
تحمميا، الماء الغزير تسقى بو ىذه النبتة الصغيرة ال يتناسب مع كـر الساقي بل يتناسب مع قدرة تحمل ىذه 
النبتة ليذا الماء، إذًا ليس في اإلمكاف أبدع مما كاف تعني أف الذؼ أنت فيو ىو خير كمو، لكف في مبلحظة 

ـ خطًأ أنت فقير ينبغي أف تسعى إلى أف ترفع مستوػ دخمؾ ىذا الفقر قد يكوف فقر كسل وفقر أتمنى أف ال تفي
الكسل مذمـو وقد يكوف فقر قدر وفقر القدر صاحبو معذور وقد يكوف فقر إنفاؽ وفقر اإلنفاؽ ممدوح لكنو قميل، 

قدر، وفقر الكسل، بل إف هللا عز وجل يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسؾ ؟ قاؿ هللا ورسولو، عندنا فقر إنفاؽ، وفقر ال
 حينما قاؿ: 

ـْ ِإَلى التهْيُمَكِة﴾  ﴿َوَأْنِفُقوا ِفي َسِبيِل َّللاهِ َوََّل ُتْمُقوا ِبَأْيِديُك

 [195] سورة البقرة: 
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 قاؿ عمماء التفسير إف لـ تنفقوا أودت ىذه إلى التيمكة.

والدتؾ وفي أمؾ وأبيؾ وفي كونؾ ذكرًا أو أنثى، لكف  أييا اإلخوة الكراـ، أنت مسير في مكاف والدتؾ وفي زمف
اعمـ عمـ اليقيف أف هللا سبحانو وتعالى إذا كشف لؾ يـو القيامة عف حكمة ىذه الظروؼ التي رافقت وجودؾ 
لوجدتيا أفضل ظروؼ عمى اإلطبلؽ عندئذ تقوؿ كما قاؿ اإلماـ الغزالي ليس في اإلمكاف أبدع مما كاف. ثـ 

ر فقاؿ ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني، يعني إنساف صحيح ندعوه إلى نزىة في الربيع إلى شرحت شرحًا آخ
بستاف جميل نطعمو أطيب الطعاـ لكف إنساف يصيح مف ألـ شديد بأف الزائدة التيبت عنده أؼ مكاف يناسبو ؟ 

ع الجراح، نعطيو المستشفى، وعمى أؼ شيء نجمسو ؟ عمى طاولة العمميات، وما الذؼ نعطيو ؟ نعطيو مبض
المخدر، نشق لو بطنو والدـ يتدفق، فيذا الذؼ معو التياب زائدة ليس في إمكانو تقبل إال العممية الجراحية، ىل 
يتقبل نزىة ؟ ال، فمذلؾ أنت حينما تؤمف أف هللا أعطانا أنسب شيء عمى اإلطبلؽ ترضى عف هللا وحينما ترضى 

 عف هللا تكوف مؤمنًا.

حوؿ الكعبة ويقوؿ يا رب ىل أنت راض عني ؟ كاف وراءه اإلماـ الشافعي قاؿ لو: ىل أنت لذلؾ إنساف يطوؼ 
راض عف هللا حتى يرضى عنؾ ؟ قاؿ يا سبحاف هللا مف أنت ؟ قاؿ أنا دمحم بف إدريس، قاؿ كيف أرضى عف هللا 

هللا. وأدؽ شيء في حياة وأنا أتمنى رضاه ؟ قاؿ يا ىذا إذا كاف سرورؾ بالنقمة كسرورؾ بالنعمة فقد رضيت عف 
يمانو برحمة هللا فالذؼ يسوقو هللا لو يرضى بو. في إنساف يواجو  يمانو بعدؿ هللا وا  المؤمف إيمانو بحكمة هللا وا 
موقف أصعب مف أف تتجو إلى بمد عمى قدميؾ ثمانيف كيمو مترًا كي تدعوىـ إلى هللا فإذا ىـ يقابموا دعوتؾ 

وبالتكذيب ثـ ينالوؾ باألذػ وتقوؿ يا رب إني أشكو إليؾ قمة حيمتي وضعفي بالسخرية القاسية وباالستيزاء 
وىواني عمى الناس يا رب المستضعفيف إلى مف تكمني إلى صديق يتجيمني أـ إلى عدو ممكتو أمرؼ، يا رب إف 

 لـ يكف بؾ غضب عمي فبل أبالي ولؾ العتبة حتى ترضى لكف عافيتؾ أوسع لي.

ة التربية حضر مؤتمر لمطب النفسي في أوربا لعمو في بريطانيا وكاف مندوب سوريا، قاؿ مرة أحد األساتذة في كمي
 أؤكد لكـ بكل بساطة أف نسب األمراض النفسية في ببلدنا قميل جدًا لسبب بسيط ىو أننا نؤمف با.

مف سعيد أنا ال أصدؽ اإليماف با يخفف اآلالـ ومرة أييا اإلخوة الكراـ، أخ تساءؿ في جمسة قاؿ لي تقوؿ المؤ 
ذا في موجة حر شديدة يعاني كما يعاني  ذلؾ قاؿ لي إف كاف في ارتفاع أسعار يعاني كما يعاني بقية الناس وا 
ذا في صعوبة في تربية األوالد يعاني كما يعاني بقية الناس فأيف السعادة التي تقوؿ عنيا ؟ قمت لو  بقية الناس وا 
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وعنده ثمانية أوالد وبيتو باألجرة وعميو دعوػ إخبلء وراتبو أربعة آالؼ ليرة اآلف، ببساطة لو أف إنسانًا عنده أسرة 
أربعة آالؼ ليرة وثمانية أوالد وأجرة بيت وعميو دعوػ إخبلء ما حياة ىذا اإلنساف ؟ لو عـ غير متزوج ومعو 

اؾ ضريبة تركات خمسمئة مميوف مات فجأة في حادث بحسب قوانيف الميراث ىذه المبالغ كميا لو وألف ىن
وبراءات ذمة روتيف أحيانًا يحتاج إلى وقت طويل فمـ يستطع أف يأخذ مف ىذا المبمغ قبل سنة لماذا ىو في ىذه 

 السنة مف أسعد الناس ؟ 

لو بحثنا عف سبب مادؼ لمسعادة ال يوجد، ما أخذ وال ليرة وال اشترػ وال حاجة وال سكف بأؼ بيت، لكنو ألنو 
مئة مميوف ىذا الوعد القطعي بحسب أنظمة المواريث يمتص كل متاعب ىذه السنة، والحقيقة موعود يقينًا بخمس
 قاؿ تعالى: 

ـه ُىَو َيْوـَ الْ  ْنَيا ُِ َِيِو َكَمْف َمتهْعَناُه َمَتاَع اْلَحَياِة الدُّ  (﴾60ِقَياَمِة ِمَف اْلُمْحَضِريَف )﴿َأَفَمْف َوَعْدَناُه َوْعدًا َحَسنًا َفُيَو ََّل

 سورة القصص[] 

الوعد اإلليي القطعي ليذا المؤمف بالجنة ىذا شيء مسعد، لكف أييا اإلخوة كما قاؿ السيد المسيح ليس بالخبز 
وحده يحيا اإلنساف، لكف المؤمف لعمو يكوف دخمو محدودًا وقد يكوف ضعيفًا، وقد ذكرت لكـ مف قبل أف األنبياء 

الصبلة والسبلـ يمر عمى آؿ ياسر وىـ يعذبوف ىل يستطيع أف في األعـ األغمب ضعفاء والدليل النبي عميو 
ينقذىـ مف العذاب ؟ ال يقدر ماذا كاف يقوؿ ليـ ؟ صبرًا آؿ ياسر فإف موعدكـ الجنة، لو كاف النبي عميو الصبلة 

ىذا الديف  والسبلـ قوؼ كاألقوياء ودعاىـ إلى اإليماف با مبلييف مممينة تؤمف ال حبًا باآلخرة وال قناعة بعظمة
ولكف خوفًا مف بطش ىذا القوؼ وطمعًا بما عنده، إذًا التغت الدعوة، إذًا ينبغي أف يكوف اإليماف بالرسوؿ إيمانًا 

 حقيقيًا لذلؾ كاف ضعيفًا لذلؾ يقوؿ: 

 ﴿َُْل ََّل َأْمِمُؾ ِلَنْفِسي َنْفعًا َوََّل َضّرًا﴾

 [49] سورة يونس: 

 ًا َوََّل َضّرًا﴾﴿َُْل ََّل َأْمِمُؾ ِلَنْفِسي َنْفع

 [188] سورة األعراؼ: 
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ـْ ِعْنِدي َخَزاِئُف َّللاهِ﴾ َُوُؿ َلُك  ﴿َوََّل َأ

 [31] سورة ىود: 

ي َمَمٌؾ﴾ ـْ ِإنِّ َُوُؿ َلُك ـُ اْلَغْيَب َوََّل َأ ـْ ِعْنِدي َخَزاِئُف َّللاهِ َوََّل َأْعَم َُوُؿ َلُك  ﴿َُْل ََّل َأ

 [50] سورة األنعاـ: 

ينما يعمـ حقيقة الحياة الدنيا ال يندـ عمى شيء فاتو مف الدنيا قط، أذكر أنني قرأت كممة أييا اإلخوة اإلنساف ح
عف سيدنا الصديق وال أبالغ قبل تقريبًا خمسيف عامًا، كنت أقرأ كتاب سيرة فإذا مؤلف الكتاب يصف ىذا 

مو منو البر والفاجر، وأف الصحابي الجميل بأنو ما ندـ عمى شيء فاتو مف الدنيا قط ألف الدنيا عرض حاضر يأك
 اآلخرة وعد صادؽ يحكـ فيو ممؾ عادؿ، الدنيا ماضية ما مضى فات والمؤمل غيب ولؾ الساعة التي أنت فييا.

أييا اإلخوة، لذلؾ نحف حينما نستقبل ما يسوقو هللا لنا بالرضا نسمـ ونسعد لكف إياكـ أف تفيموا أنو يمكف أف 
حركة في البيت إذًا في لص ما قولؾ أف تقوؿ قضاء وقدر ترتيب ربنا،  نستسمـ لممقضي، ما المقضي ؟ وجدت

لماذا تقـو مف الفراش وتبحث عف السارؽ وتمقي القبض عميو ؟ ىذا اسمو مقضي، كل شيء سيق لؾ ليس في 
صالحؾ ينبغي أف تقاومو ينبغي أف ترفضو، لكف أنا أقوؿ أنت حينما تسعى بكل ما أوتيت مف قوة لرفضو 

ثـ ال تستطيع عندئذ ترضى بقضاء هللا وقدره، مثبًل المسمموف اآلف في أخطاء مف مئتي سنة تراكمت  ومقاومتو
شكمت ضعفًا لممسمميف اآلف ماذا تستطيع أف تفعل ؟ ال تستطيع إال أف تفعل شيئًا إيجابيًا في بيتؾ وفي عممؾ 

ال تقدر، ليس ىذا ضعفًا ىذا صار قدرًا،  فقط، ىل تستطيع أف تحرؾ ساكنًا ؟ أف تمغي قرارًا ؟ أف تمنع غزوًا ؟
 لكف الضعف أف أنيـز مف الداخل والضعف أف أستسمـ والضعف أف ال أتحرؾ حركة إيجابية.

 أييا اإلخوة، حسف الظف با ثمف الجنة، قاؿ تعالى:

 ﴿َيُظنُّوَف ِباَّللهِ َغْيَر اْلَحقِّ َظفه اْلَجاِىِميهِة﴾

 [154] سورة آؿ عمراف: 

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1746 

لؾ اإلنساف حينما يحسف ظنو با يسعد، يقطف ثمار ىذا الظف الحسف، أما الشيء الذؼ ترؾ لؾ ينبغي أال فمذ
تقصر فيو، في شيء مف نوع القضاء والقدر وفي شيء مف نوع التقصير، أنا أفرؽ دائمًا بيف ما يصيبني تقصيرًا 

ى بو، أما الذؼ يصيبني تقصيرًا ال أرضى مني وبيف ما يصيبني قضاء وقدرًا، فالذؼ يصيبني قضاء وقدرًا أرض
 بو أحاوؿ تغييره أحاوؿ مقاومتو لذلؾ ىذا الموضوع يحكمو حديث شريف رائع جدًا ىو: 

ـَ َََضى َبْيَف رَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـْ َأفه النهِبيه َصمهى َّللاه َُِي َؿ اْلَمْقِضيُّ ُجَمْيِف َفَقا)) َعْف َسْيٍف َعْف َعْوِؼ ْبِف َماِلٍؾ َأنهُو َحده
ـَ ِإفه َّللاهَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ـَ اْلَوِكيُل َفَقاَؿ النهِبيُّ َصمهى َّللاه ُ َوِنْع  َيُموـُ َعَمى اْلَعْجِز َوَلِكْف َعَمْيَؾ َعَمْيِو َلمها َأْدَبَر َحْسِبَي َّللاه
ـَ  ُ َوِنْع  اْلَوِكيُل ((ِباْلَكْيِس َفِإَذا َغَمَبَؾ َأْمٌر َفُقْل َحْسِبَي َّللاه

 ] أبي داود، أحمد [

أنت عميؾ بالكيس عميؾ أف تتحرؾ واآلف المسمموف يواجيوف تحديًا كبيرًا غربيًا عمييـ أف يفكر في حل عميو أف 
يتعاوف مع أخيو المسمـ، عميو أف يقوؼ عممو، شاب في مقتبل حياتو قاؿ لي أنا ماذا أستطيع أف أفعل حتى أسيـ 

و أفضل شيء لؾ أف تتفوؽ في دراستؾ، األمة ال تنيض إال عمى أيدؼ عممائيا فأنت في خدمة أمتي ؟ قمت ل
حينما تتخصص اختصاصًا ميمًا وتتفوؽ بو تكوف قد بنيت لبنة في صرح ىذه األمة، وأنا أبشركـ الذؼ وقع أراده 

رادة هللا متعمقة بالحكمة المطمقة وحكمتو المطمقة متعم قة بالخير المطمق. فنحف هللا وكل شيء أراده هللا وقع وا 
يوجد أشياء تأتينا قضاًء وقدرًا ويوجد أشياء تأتينا تقصيرًا فالشيء الذؼ يأتينا تقصيرًا ينبغي أف نقاومو وأف نسعى 
لمخبلص منو بشتى الوسائل والطرؽ المشروعة والذؼ يأتينا قضاًء وقدرًا ينبغي أف نعمـ عمـ اليقيف أنو في 

 دليل عمى ذلؾ، قاؿ تعالى:صالحنا وىو خير لنا وأقوػ 

ـْ﴾ ـْ َبْل ُىَو َخْيٌر َلُك ـْ ََّل َتْحَسُبوُه َشّرًا َلُك ْفِؾ ُعْصَبٌة ِمْنُك  ﴿ِإفه الهِذيَف َجاُءوا ِباإلِْ

 [11] سورة النور: 

السيدة عائشة عمماء التفسير عددوا اثني عشر حالة لو أف حالة واحدة وجدت أللغي حديث اإلفؾ، لو أف عقدىا 
نفرط ولـ تبحث عنو ما في إفؾ، لو أف الصحابة حينما حمموا اليودج رأوه خفيفًا فبحثوا عنيا ما في إفؾ، لو لـ ي

أنيا لـ ترافق النبي بالغزوة ما في إفؾ، أذكر أف اثني عشر حالة عددىا عمماء التفسير بحيث لو وقعت حالة 
 اؿ تعالى:واحدة ألغي حديث اإلفؾ لكف هللا شاءت حكمتو أف يكوف اإلفؾ ق
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ـْ﴾ ـْ َبْل ُىَو َخْيٌر َلُك ـْ ََّل َتْحَسُبوُه َشّرًا َلُك ْفِؾ ُعْصَبٌة ِمْنُك  ﴿ِإفه الهِذيَف َجاُءوا ِباإلِْ

 [11] سورة النور: 

كل شيء وقع خير، ما كل موقع خير قد يكوف الموقع مجرمًا كما يجرؼ في العالـ اآلف، لكف قالوا لكل واقع 
لكف لكل واقع حكمة، وىذه الفكرة لو تعمقنا فييا لدخل إلى قموبنا راحة ما بعدىا راحة،  حكمة ما كل موقع حكيماً 

ينبغي أف تعمـ أف الذؼ وقع أراده هللا ومف خبلؿ وقوعو حكمة ال نعمميا اآلف نعمميا بعد حيف، فيذه النظرة 
 يب عف بعض المسمميف.التفاؤلية وىذه النظرة التوحيدية وىذه النظرة اإليجابية لؤلحداث يمكف أف تغ

أييا اإلخوة، أقوؿ دائمًا أنو في إيجاز كبير جدًا تـ عقب الحادؼ عشر مف أيموؿ يعني معظـ المسمميف غائبوف 
عف حقيقتو ىذا اإلنجاز أف الغرب بقيمو التي طرحيا الرائعة نافس اإلسبلـ وخطف األضواء وصار كل إنساف 

ة الخضراء كالجنة الخضراء تمامًا لكف عقب األحداث األخيرة الغرب حممو األكبر أف يذىب إلى ىناؾ وأف البطاق
 كحضارة سقط في الوحل بقي قوة غاشمة لذلؾ قاؿ تعالى: 

 ﴿َفَمْف َيْكُفْر ِبالطهاُغوِت َوُيْؤِمْف ِباَّللهِ َفَقِد اْسَتْمَسَؾ ِباْلُعْرَوِة اْلُوَِْقى﴾

 [256] سورة البقرة: 

تكفر بالطاغوت ماذا فعموا ىـ ؟ أعانونا عمى أف نكفر بيـ، اآلف عند صغارنا عند يعني لف تؤمف با قبل أف 
شبابنا عند أطفالنا شعور أف الغرب ساقط ما في رحمة وما في صدؽ أخبار كميا كاذبة مئة مكياؿ يكاؿ بو، 

بقي قوة غاشمة يفعموف الجرائـ الكبرػ ويحاسبوف عمى الممـ، تناقضات وكيل بمئة مكياؿ فالغرب سقط كحضارة و 
 ونسأؿ هللا عز وجل أف ينصرنا عمييـ.

 أييا اإلخوة في الختاـ أشرح لكـ ىذه اآلية قاؿ تعالى:

ْنَساُف ِإَذا َما اْبَتاَلُه َربُُّو َفَأْكَرَمُو َوَنعهَمُو َفَيُقوُؿ َربِّي َأْكَرَمِف )  (﴾05﴿َفَأمها اإلِْ

 [15] سورة الفجر: 
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 ة اإلنساف الذؼ أكرمو اإلنساف ونعمو.ربي أكرمف مقولة مف ؟ مقول

 (﴾06﴿َوَأمها ِإَذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَمْيِو ِرْزََُو َفَيُقوُؿ َربِّي َأَىاَنِف )

 [16] سورة الفجر: 

مقولة مف ؟ اإلنساف الذؼ ضيق هللا عميو، اإلنساف يتصور أف هللا إذا أعطى إنسانًا مااًل أو قوة معنى ذلؾ أنو 
لعواـ ليـ فكرة ساذجة جدًا ومضحكة يقوؿ لؾ: إذا أحب عبده أراه ممكو. الذؼ يسافر يفعل المعاصي كميا يحبو وا

واآلثاـ وينفق األمواؿ ترفًا وتبذيرًا ويعود ليزىو عمى مف حولو ويقوؿ إف هللا يحبني، وأؼ إنساف بشكل أو بآخر 
وىـ أف هللا ييينو، جاء الجواب اإلليي كبل، كبل حينما يضيق عميو في الرزؽ يجد نفسو محرومًا دوف أف يشعر يت

ليست نفيًا بل ىي ردع، فرؽ كبير بيف أف تقوؿ ال وبيف أف تقوؿ كبل، لو أف واحدًا قاؿ لؾ: ىل أنت جائع ؟ 
تقوؿ لو ال، لو قاؿ لؾ ال سمح هللا وال قدر وأنت في قمة الورع والنزاىة واألدب ىل أنت سارؽ ؟ تقوؿ لو ال، 

 بل، ألف كبل أداة ردع ونفي، فا عز وجل قاؿ:تقوؿ لو ك

ْنَساُف ِإَذا َما اْبَتاَلُه َربُُّو َفَأْكَرَمُو َوَنعهَمُو َفَيُقوُؿ َربِّي َأْكَرَمِف ) ( َوَأمها ِإَذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَمْيِو ِرْزََُو 05﴿َفَأمها اإلِْ
﴾06َفَيُقوُؿ َربِّي َأَىاَنِف )  ( َكاله

 [17-15رة الفجر: ] سو 

ليس ىذا الكبلـ صحيحًا، يعني يا عبادؼ ليس عطائي إكرامًا وال منعي حرمانًا، عطائي ابتبلء وحرماني دواء، 
عطائي ابتبلء وحرماني دواء، أنا حينما أعطي أبتمي بمعنى أف هللا عز وجل حينما يعطيؾ مااًل ىل ىو نعمة ؟ 

ىذا الماؿ الذؼ منحؾ هللا إياه يكوف بعد استعمالو ىل استعممتو بالحق  ال، ىل ىو نقمة ؟ ال، إذًا ما ىو ؟ تعريف
ف كاف استعمالو بالباطل فيو نقمة، يقاس عمى ىذا كل  أـ بالباطل ؟ إف كاف استعمالؾ لو في الحق فيو نعمة، وا 

لزوجة نقمة شيء، الزوجة إذا أظيرت كل مفاتنيا أماـ الناس وفي الطريق وفي العمل وكانت فاسدة مفسدة ىذه ا
وليست نعمة، أما إذا كانت محصنة باألخبلؽ واألدب والحشمة وأطاعت زوجيا الزوجة نعمة، اجعل كل شيء 
 هللا وىبؾ إياه عمى ىذا المقياس، كبل ليس عطائي إكرامًا وال منعي حرمانًا، عطائي ابتبلء وحرماني دواء.
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رضى عف هللا وأف تقوؿ ليس في إمكاني أبدع مما يعني ممخص ىذا المقاء الطيب أف تحسف الظف با وأف ت
أعطاني، ليس حدًا مف قدرة هللا بل حدًا مف قدرتؾ عمى تمقي عطاء هللا عز وجل، أياـ تجمس في جمسة أكثرىـ 
غير متعمميف ال تستطيع أف تقوؿ كبلـ معقد وعميق ومشعب وأدلة والرد عمى األدلة يمموا، أما قصة مؤثرة لطيفة 

ا، فأنا حينما أتكمـ بقصة بسيطة مع إنساف غير مستوعب لمعمـ أقوؿ ليس في إمكانو أكثر مما بسيطة يفيمي
ألقيت عميو، وىذه حكمة مف يدعو إلى هللا عز وجل، وأحيانًا تجمس مع إنساف متعمق بالعمـ فإذا حدثتو بكبلـ 

ة المعارضة وبتحميل وبإدراؾ بسيط سطحي إىانة لو يجب أف تحدثو بكبلـ عميق وبأدلة قوية وبالرد عمى األدل
 لؤلىداؼ والوسائل، فمذلؾ ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني، ىذا مف أجل أف ترضى عف هللا.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : َّل تقاطعوا وَّل تدابروا وَّل تباغضوا 027 - 002الدرس )

 10-04-2005راتب النابمسي بتاريخ: لفضيمة الدكتور دمحم  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصداؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا 
ق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الح

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

أييا اإلخوة الكراـ، الزلنا في إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف صحيح البخارؼ ومسمـ والحديث 
: الشريف اليـو فيما أخرجو  ـَ  اإلماـ البخارؼ َعْف َأَنٍس َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٍ َأْف َيْيُجَر َأَخاُه َفْوَؽ )) ََّل َتَقاَطُعوا َوََّل َتَداَبُروا َوََّل َتَباَغُضوا َوََّل َتَحاَسُدوا َوُكوُنوا ِعَباَد َّللاهِ ِإْخَواًنا َوََّل َيِحلُّ لِ  ُمْسِم
 َِاَلٍث ((

 أييا اإلخوة الكراـ، أحيانًا يرد في القرآف الكريـ نيي عف شيء ال يممكو اإلنساف كقولو تعالى: 

ـْ ُمْسِمُموَف﴾  ﴿اتهُقوا َّللاهَ َحقه ُتَقاِتِو َوََّل َتُموُتفه ِإَّله َوَأْنُت

 [102] سورة آؿ عمراف: 

إال وىـ مسمموف فكيف نفسر نييًا عف فعل ال يممكو اإلنساف الموت بيد اإلنساف ؟ ينيى هللا المؤمنيف أال يموتوا 
أصبًل، قاؿ عمماء التفسير أؼ ال يأتينكـ الموت إال وأنتـ مسمموف يعني استعدوا لو معنى اآلية أنو ينبغي عميؾ 
 أف تستعد لمموت، البد مف توضيح ىذه الفكرة بمثل لو أف شركة طيراف بطاقتيا تساوؼ خمس مئة ألف ليرة وغف
لـ تسافر ال ترد، مثل افتراضي، موعد إقبلع الطائرة بيف الثامنة صباحًا والثامنة مساًء والشركة تأتي إلى البيت 
لتأخذؾ مف بيتؾ ىكذا الشرط فإف لـ تكف جاىزًا ال تنتظر إال دقيقة واحدة، البطاقة خمس مئة ألف والشركة تأتي 

ال لف تسافر وال  ترد لؾ قيمة البطاقة ماذا ينبغي أف تفعل ؟ يجب أف تقف وراء عمى البيت وال تنتظر إال دقيقة وا 
الباب مف الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء حتى ال يضيع عميؾ الخمس مئة ألف، فأنت بيذه الطريقة تضمف 
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 عدـ الخسارة، اآلية:

ـْ ُمْسِمُموَف﴾  ﴿َفاَل َتُموُتفه ِإَّله َوَأْنُت

 [102] سورة آؿ عمراف: 

نكـ الموت إال وأنت مسمـ يجب أف تكوف مجيزًا لمقاء هللا هلالج لج، ىذا معنى فإذا قاؿ هللا عز وجل ال أؼ ال يأتي
تباغضوا، البغض عمل ال شعورؼ عمل ال إرادؼ يعني مثبًل أنا قد آتي بمستوؼ مائل وآتي بكأس ماء وأصب 

لو انزؿ سينزؿ كبلمي ال معنى لو، الكأس عمى ىذا المستوػ المائل، لو أنني قمت لمماء اصعد ال يصعد قمت 
 يعني في قوانيف ال تتأثر بكبلمي إطبلقًا، مثبًل حينما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ فيما يرويو عف ربو: 

 )) يا داود ذكر عبادي بإحساني إلييـ فإف النفوس جبمت عمى حب مف أحسف إلييا وبغض مف أساء إلييا ((

أحبني، و أنت تبغض المسيء و لو أمرؾ أف تحبو، ألف الحب عمل  يعني أنت تحب المحسف و لو لـ يقل لؾ
الشعورؼ تحصيل حاصل، إذًا ال تباغضوا، يا رسوؿ هللا ليس بيدؼ أال أبغضو أساء إليو، فالنبي قاؿ عف نفسو 
الميـ إنني بشر أرضى كما يرضى البشر، و أغضب كما يغضب البشر، و لوال أف النبي بشر تجرؼ عميو كل 

لبشر لما كاف سيد البشر، إذًا ماذا نفيـ مف قوؿ النبي ال تباغضوا، اَل َتَقاَطُعوا َواَل َتَداَبُروا َواَل َتَباَغُضوا خصائص ا
ِ ِإْخَواًنا ؟  َواَل َتَحاَسُدوا َوُكوُنوا ِعَباَد َّللاَّ

أسباب كثيرة،  الحقيقة يوجد عندنا سبب و يوجد عندنا نتيجة، إذا نييت عف النتيجة معنى ذلؾ أنؾ منيي عف
أنت إذا أخمفت وعدؾ مع أخيؾ، إذا اغتبتو، إذا غمطو حقو، إذا ازدريتو، إف لـ تدافع عنو، إف تيت عميو بمالؾ، 
بمكانتؾ، بما عندؾ، ىناؾ آالؼ التصرفات تجعل الطرؼ اآلخر يبغضؾ فالنبي عميو الصبلة و السبلـ ال ينيانا 

ضاء، النيي عف األسباب، لذلؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ عف أف نبغض، ينيانا عف ال نفعل أسباب البغ
حرصًا منو عمى الحياة االجتماعية اإلسبلمية الراقية، حرصًا منو عمى أف نحب بعضنا بعضًا، ما مف شيء 
يباعد بيننا إال نيانا عنو، و ما مف شيء يقربنا إلى بعضنا بعضًا إال أمرنا بو، لذلؾ أييا اإلخوة يبدو أف النبي 
عميو الصبلة والسبلـ حريص حرصًا ال حدود لو عمى وحدة المسمميف، و عمى الحب بيف المسمميف، و عمى 

 التضامف بيف المسمميف، و عمى التعاوف بيف المسمميف.

لو سألتني عف فارؽ صارخ بيف مجتمع المسمميف في آخر الزماف و بيف مجتمع المسمميف في عيد الصحابة 
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، مع ضعف اإليماف تنشأ العداوات و البغضاء و الحسد و تراشق التيـ مع ضعف الكراـ لقمت لؾ ىو الحب
 اإليماف، و مع قوة اإليماف ينشأ أف يمتمس اإلنساف ألخيو عذرًا.

أحد األدباء الكراـ قاؿ: كاف ال يمـو أحدًا فيما يكوف العذر في مثمو حتى يعمـ ما اعتذاره، كل إنساف لو أخوه 
ببًا و يرفضو قبل أف يأتي فإذا وصل و سألتو عف السبب و كاف حادثًا خطيرًا أو كاف أخمف وعده معو يتصور س

، فيذا األديب كاف يقوؿ: و كاف لي صاحب  الطريق مقطوعًا أو عنده حالة مرضية شديدة حالت بينو وبيف القدـو
في عيني كاف مف أشد الناس في عيني، لي صاحب كاف مف أعظـ الناس في عيني، و كاف رأس ما عظمو 

صغر الدنيا مف عينيو، فكاف خارجًا عف سمطاف بطنو فبل يشتيي ما ال يجب، و ال يكثر إذا وجد، و كاف خارجًا 
عف سمطاف الجيالة فبل يتكمـ بما ال يعمـ و ال يمارؼ فيما عمـ، و كاف أكثر دىره صامتًا فإذا تكمـ بّز القائميف، و 

يو الميث عاديًا، و كاف ال يمـو أحدًا فيما يكوف العذر في مثمو حتى كاف يرػ ضعيفًا مستضعفًا فإذا جّد الجد ف
يعمـ ما اعتذاره، و المؤمف الصادؽ يمتمس ألخيو عذرًا و لو سبعيف مرة لكف ضعيف اإليماف يكوف قناصًا، ينتظر 

 أخاه عمى زلة لساف، عمى زلة قدـ و يكبر األمر و يبالغ و يشير.

 دققوا فيما سأقوؿ: 

 ِذيَف ُيِحبُّوَف َأْف َتِشي ََ اْلَفاِحَشُة ِفي الهِذيَف َآَمُنوا﴾﴿ِإفه اله 

 [19] سورة النور: 

اآلية عامة جدًا أؼ أنت حينما ترتاح لخطأ ارتكبو مؤمف فاعمـ عمـ اليقيف أنؾ لست في خندؽ المؤمنيف، أنت في 
 خندؽ المنافقيف، الدليل القطعي:

ـْ وَ  ـْ َفِرُحوَف﴾﴿ِإْف ُتِصْبَؾ َحَسَنٌة َتُسْؤُى ََْبُل َوَيَتَولهْوا َوُى ََْد َأَخْذَنا َأْمَرَنا ِمْف  ْف ُتِصْبَؾ ُمِصيَبٌة َيُقوُلوا   اِ 

 [50] سورة التوبة: 

لمجرد أنؾ ترتاح لمصيبة ألمت بمسمـ، أو لزلة لساف قاليا مسمـ، أو لزلة قدـ ارتكبيا مسمـ فاعمـ عمـ اليقيف أنؾ 
 ي خندؽ المنافقيف، و اآلية واضحة:لست في خندؽ المؤمنيف، أنت ف
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﴾ ـْ  ﴿ِإْف ُتِصْبَؾ َحَسَنٌة َتُسْؤُى

 [50] سورة التوبة: 

أؼ ىل ىناؾ مف أـ عمى وجو األرض تتمنى فضيحة ابنتيا فإف تمنت ليست أميا، فأنت لمجرد أف تفرح لزلة 
الخطأ اعمـ عمـ اليقيف أنؾ لساف أو زلة قدـ أو خطأ و أنت تتمسؾ بيذا الخطأ و تشيع ىذا الخطأ و تبرز ىذا 

 لست في خندؽ المؤمنيف.

شخص مف أصحاب رسوؿ هللا النبي عميو الصبلة والسبلـ طبعًا الصحابة غير معصوميف، معصوموف في نقميـ 
 عف رسوؿ هللا، و الدليل في القرآف الكريـ:

ـْ َمْف ُيِريُد اآْلَِخَرَة﴾ ْنَيا َوِمْنُك ـْ َمْف ُيِريُد الدُّ  ﴿ِمْنُك

 [152ورة آؿ عمراف: ] س

فمما نيى النبي عف قتل عمو العباس فكر قاؿ أينيانا عف قتل عمو و أحدنا يقتل أباه و أخاه في سبيل هللا ؟ رأػ 
ىذا غير مقبوؿ لكف ما تكمـ أبقاىا في نفسو، بعد حيف تبيف أف عـ النبي عميو الصبلة والسبلـ في مكة كاف 

باألخبار، و لو أف عمو العباس لـ يشترؾ في غزوة بدر لكشف نفسو، و مسممًا و كاف عيف النبي و كاف يأتيو 
لو أف النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ عمي أسمـ ال تقتموه لكشفو و انتيت ميمتو، و لو أف النبي سكت لقتموه، إف 
ا ليذا سكت قتموه و عف تكمـ أنيى ميمتو، و إف لـ يشارؾ العباس مع المشركيف لفضح أمره، فمما تبيف ىذ

الصاحب الذؼ أساء الظف برسوؿ هللا قاؿ ظممت أتصدؽ عشر سنيف رجاء أف يغفر هللا لي سوء ظني برسوؿ 
 هللا.

اإليماف مرتبة عالية، اإليماف مرتبة أخبلقية، و اإليماف مرتبة عممية، و اإليماف مرتبة جمالية، فمذلؾ لمجرد أف 
سيره و لـ تمتمس ألخيؾ عذرًا فاعمـ أنؾ لست في خندؽ تفرح لزلة لساف أو لزلة قدـ أو لحدث لـ تفيـ تف
 المؤمنيف، إنؾ في خندؽ المنافقيف و الدليل القطعي:

َئٌة َيْفَرُحوا ِبَيا﴾ ـْ َسيِّ ْف ُتِصْبُك ـْ َواِ  ـْ َحَسَنٌة َتُسْؤُى  ﴿ِإْف َتْمَسْسُك

 [120] سورة آؿ عمراف: 
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ِ ِإْخَواًنا، أؼ ال تفعموا أسباب التقاطع و ال إذًا:، اَل َتَقاَطُعوا َواَل َتَداَبُروا َواَل َتبَ  اَغُضوا َواَل َتَحاَسُدوا َوُكوُنوا ِعَباَد َّللاَّ
 أسباب التدابر و ال أسباب التباغض و ال أسباب التحاسد و كونوا عباد هللا إخوانا.

بغض بعضنا بعضًا و نحف جميعًا حينما يحب بعضنا بعضًا نرتقي في عيف هللا جميعًا، و نحف جميعًا حينما ن
نسقط مف عيف هللا جميعًا، إف سألتني عف سبب صارخ يفصل المؤمنيف في آخر الزماف عف المؤمنيف في عيد 

 أصحاب النبي أقوؿ لكـ ىو الحب.

مرة في بعض الغزوات تفقد النبي أحد أصحابو فقاؿ شخص، بالمناسبة البد لممؤمف مف كافر يقاتمو، و مف منافق 
يحسده، و مف نفس ترديؾ، و مف شيطاف يغويؾ، لؾ خمس جيات مقمقة، يوجد كافر  يبغضو، و مف مؤمف

يقاتمؾ و يوجد منافق يبغضؾ و يوجد مؤمف يحسدؾ و يوجد نفس ترديؾ و يوجد شيطاف يغويؾ ػ فسأؿ النبي 
غمو أصحابو عف ىذا اإلنساف أيف ىو ؟ لما لـ يكف معنا ؟ شخص يبدو أنو يغار منو قاؿ لو يا رسوؿ هللا ش
بستانو عف الجياد معؾ، فقاـ صحابي آخر و قاؿ ال و هللا يا رسوؿ هللا ما عيدنا عميو إال خيرًا، و هللا يا رسوؿ 
هللا لقد تخمف عنؾ أناس لو عمموا أنؾ تواجو عدوًا ما تخمفوا عنؾ حبسيـ العذر فابتسـ النبي عميو الصبلة 

أنت جرب أف تمتمس ألخيؾ عذرًا، جرب أف تضع نفسؾ  والسبلـ و سر مف ىذا الصحابي الذؼ يدافع عف أخيو،
 مكانو.

أييا اإلخوة الكراـ، النبي عميو الصبلة و السبلـ يقوؿ: مف اجتيد فأخطأ فمو أجر، و مف اجتيد فأصاب فمو 
ال أجراف، لذلؾ ىذا الحديث يعد محورًا ليذا الدرس، ال تقاطعوا، ما الفرؽ بيف التقاطع و بيف التدابر ؟ التقاطع أ
تزوره إطبلقًا، فإذا ىجرت أخاؾ فوؽ ثبلث فأنت آثـ، أما التدابر لقيتو في الطريق وقعت عينؾ عمى عينو فالتفت 

 بعيدًا عنو ىذا التدابر.

التقاطع أال تراه و ال يراؾ، و أال تزوره و ال يزورؾ، و ال تقاطعوا ال تفعل شيئًا يقتضي أف يقاطعؾ أخوؾ، ىذا 
ئًا تحمل أخاؾ عمى أف يدير وجيو عنؾ، ال تقاطعوا و ال تدابروا و ال تباغضوا، أحيانًا التقاطع، و ال تفعل شي

يوجد كممة قاسية، تعميق قاس، شماتة أحيانًا، استكبار، اعتداد، ما قولكـ أف نفيـ ىذا الحديث الشريف الذنب شـؤ 
و إف عيره بو وقع فيو، إف عيرت عمى غير صاحبو إف تكمـ بو فقد اغتابو، و إف رضي بو فقد شاركو في اإلثـ، 

ابتبلؾ هللا بيذا الذنب، و إف ذكرتو فقد اغتبتو، و إف رضيت ىذا الذنب شاركتو في اإلثـ و أنت لـ تذنب فكيف 
إذا أذنبت ؟ الذنب شـؤ عمى غير صاحبو إف تكممت بو فقد اغتبتو و إف شمت بو ابتبلؾ هللا بيذا الذنب و إف 
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 اإلثـ.رضيت ىذا الذنب شاركتو في 

إذًا التباغض ال تفعل أسباب البغضاء، و ىذه النفوس طميقة، مرة ثانية يا داود ذكر عبادؼ بإحساني إلييـ فإف 
 النفوس جبمت عمى حب مف أحسف إلييا و بغض مف أساء إلييا.

شيئًا تحمل التقاطع عدـ الزيارة و التدابر أف تدير وجيؾ عنو إذا التقيت بو في الطريق، و ال تباغضوا أف تفعل 
أخاؾ عمى أف يبغضؾ، أحيانًا تخجمو، أحيانًا تعيره، أحيانًا تستعمي عميو، أحيانًا تفند أخطاءه، أحيانًا تعتـ عمى 

 حسناتو و تبرز سيئاتو، أحيانًا إف رأػ خيرًا كتمو و إف رأػ شرًا أذاعو.

 أؼ المجتمع اإلسبلمي ال ينبغي أف يكوف مفتتًا:

ـْ ُبْنَياٌف َمْرُصوٌص )﴿ِإفه َّللاهَ ُيِحبُّ   (﴾4الهِذيَف ُيَقاِتُموَف ِفي َسِبيِمِو َصّفًا َكَأنهُي

 [4] سورة الصف: 

أنا أدعو إلى أف نحب بعضنا بعضًا، أؼ بالمفيـو المعاكس إذا دعوتكـ إلى أف يحب بعضكـ بعضًا أف تفعل كل 
عمى عينو أف تتواضع لو أف تمبي دعوتو  شيء يحبو أخوؾ، أف تسمـ عميو إذا لقيتو أف تيش لو إذا وقعت عينؾ

ف  ذا مرض عتو وا  ف استقرضؾ أقرضتو وا  أف تعيده إذا مرض أف تقرضو إذا استعاف بؾ، إذا استعاف بؾ أعنتو وا 
مات شيعتو وال تستطل عميو بالبناء فتحجب عنو الريح إال بإذنو. يعني إذا قمت بالمعنى المخالف ليحب بعضنا 

أخاؾ عمى أف يحبؾ، قدـ لو ىدية قدـ لو خدمة عده إذا كاف مريضًا أعنو إذا كاف  بعضًا افعل كل شيء تحمل
 فقيرًا دلو عمى الخير إذا كاف تائيًا حاوؿ أف تمي اإليماف في قمبو، افعل ما يحببو إليؾ وال تفعل ما يبغضؾ منو.

 )) ََّل َتَقاَطُعوا (( 

ـَ َيْرِوؼ َعْف َربِِّو َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى َأنَُّو َقاَؿ:  المقاطعة في الزيارات، عف ُعَباَدُة َسِمْعُت َرُسوؿَ   َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْت َمَحبهِتي َعَمى اْلُمَتَباِذِليَف ِفيه َعَمى َمَناِبَر ِمْف نُ  ْت َمَحبهِتي َعَمى اْلُمَتَزاِوِريَف ِفيه َوَحقه ـْ ِبَمَكاِنِيـْ ))َحقه  وٍر َيْغِبُطُي
يُقوَف(( دِّ  النهِبيُّوَف َوالصِّ

 ] أحمد [
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ذا أحببنا بعضنا بعضًا نحف عمى منابر مف نور إنشاء هللا  ذا جمسنا مع بعضنا بعضًا وا  إذا زار بعضنا بعضًا وا 
 ىكذا قاؿ هللا عز وجل في الحديث القدسي، اآلف 

 )) ََّل َتَقاَطُعوا ((

أخيؾ أحيانًا تزوره تتفقد أحوالو عف كانت لؾ رحـ تصميا ىذه المعنى المخالف تواصموا، أحيانًا تسأؿ عف صحة 
 مقابل 

 )) ََّل َتَقاَطُعوا ((

ف كاف لؾ عمل صالح طيب ورآؾ في الطريق لنتقل مف رصيف عمى رصيف وعانقؾ وقبمؾ وأثنى عميؾ وأعمف  وا 
 عف محبتو لؾ وشوقو إليؾ، إذًا كل نيي يقابمو أمر 

 )) ََّل َتَقاَطُعوا (( 

وا أخاكـ عمى أف يكوف ذا صمة معكـ، ىذا الذؼ ذلت قدمو وشرب الخمر وىو صديق سيدنا عمر أرسل أؼ أعين
لو رسالة أما بعد يا أخي هللا عز وجل غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذؼ الطوؿ وعاتبو عتابًا رقيقًا، فتاب 

ىكذا اصنعوا مع أخيكـ إذا ضل كونوا ىذا الصديق عمى يد سيدنا عمر فمما عمـ أنو تاب بكى سيدنا عمر قاؿ 
 عونًا لو عمى الشيطاف وال تكونوا عونًا لمشيطاف عميو. 

 )) ََّل َتَقاَطُعوا َوََّل َتَداَبُروا (( 

األب في البيت عبلمة أنو أب مثالي إذا دخل عمى البيت كاف عيد في البيت أما األب غير المثالي إذا خرج مف 
ف العيد في دخولو وبيف أف يكوف في خروجو، مثل آخر إذا تمنى األوالد موت البيت كاف العيد، فبيف أف يكو 

أبييـ ىذه عبلمة سيئة جدًا أما إذا تمنوا طوؿ حياتو عبلمة طيبة جدًا، النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما ينيى 
نأتي بأسباب  عف التدابر والتقاطع كأنو يأمر بالتواصل والتحابب، وحينما ينيى عف التباغض يطمب منا أف

المحبة، في إنساف إف جاءتو دعوػ مف مستوػ رفيع جدًا يمبييا ببل تردد أما لو صديق فقير في طرؼ المدينة 
يعتذر ما في وقت، لذلؾ أنا أقوؿ أنت حينما تمبي دعوات األغنياء ىذا مف الدنيا وليس مف عبادة هللا أما تمبي 

 عي فمـ يمبي فقد عصى أبا القاسـ.دعوة الفقراء ىذا مف طاعة هللا عز وجل، مف د



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1757 

فدعاؾ فمبيتو سألؾ فأعطيتو استشارؾ فأشرت عميو مرض فعدتو طمب قرض وأنت تممؾ ىذا القرض أعطيتو، 
طمب منؾ حاجة لبيتيا إذًا ىو يحبؾ الحقيقة اآلف إذا كاف التعاوف قديمًا فضيمة اآلف فريضة، ألف في خطر داىـ 

ًا ألف الطرؼ اآلخر يستيدؼ كل المسمميف وأحيانًا حينما يشعر أعداء أتمنى أف يكوف في تماسؾ شديد جد
المسمميف أف ىذا اإلسبلـ قوؼ ومتيف ومتماسؾ وشامخ في أسموب شيطاني يفجرونو مف داخمو، أعداء المسمميف 
األذكياء ال يياجمونو ولكف يضعوف األلغاـ فيو أو يصطنعوف اتجاىات إطارىا إسبلمي لكف مضمونيا غير 

يح ليقدموا صورة مشوىة لمديف، لذلؾ كل إنساف عمى ثغرة مف ثغر اإلسبلـ ينبغي أال يؤتى مف قبل ىذه صح
 الثغرة، أنت عمى ثغرة مف ثغر اإلسبلـ فبل يؤتيف مف قبمؾ.

 فيمنا أف كل نيي يقابمو أمر بالمعنى المخالف.

 )) َوََّل َتَباَغُضوا َوََّل َتَحاَسُدوا ((

اإلنساف يحب الكريـ يحب الصادؽ يحب المحسف يحب المتواضع ال تستعمي عمى  اإلنساف لو فطرة سميمة،
 أخيؾ، حينما دخل مكة مطأطئ الرأس حتى كادت عمامتو تبلمس عنق بعيره.

 أما 

 ))َوََّل َتَحاَسُدوا ((

 الحسد ينطمق مف خصيصة باإلنساف، هللا عز وجل كما قاؿ تعالى:

 (﴾8َيَمَيا ُفُجوَرَىا َوَتْقَواَىا )( َفَألْ 7﴿َوَنْفٍس َوَما َسوهاَىا )

 ] سورة الشمس [

نفس وما سواىا، سواؾ غيورا، يعني إنساف تفوؽ عميؾ بالعمـ تتمنى أف تكوف مثمو، سواؾ غيورًا إنساف تفوؽ 
عميؾ باألعماؿ الصالحة تتمنى أف تكوف مثمو، ىذه صفة حيادية أنا أسمييا الغيرة مبدئيًا إذا اتجيت إلى أعماؿ 

خرة فيي الغبطة أما إذا اتجيت عمى أعماؿ الدنيا فيو الحسد، فأساس الغبطة والحسد غيرة وىكذا جبمنا تحب اآل
أف تكوف متفوقًا، الحسود لـ يعبئ بالعماؿ الصالحة وال باألعماؿ األخروية الحسود يعبئ بالدنيا فالمجرد أف يتمنى 

اف اشتيى أف تكوف ىذه الوظيفة لو تمنى أف يصرؼ الحاسد زواؿ النعمة عنؾ وانصرافيا إليؾ فيو حاسد، إنس
أخوؾ مف ىذه الوظيفة وأف تعيف مكانو لكف ما تكممت وال كممة سوء تمنيت فقط، تمنيت أف تزوؿ عنو ىذه 
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النعمة وأف تتحوؿ إليؾ ىذا الحسد، في أعمى ؟ في ىذه أدنى درجات الحسد أف تتمنى زواؿ النعمة عف أخيؾ وأف 
ى ؟ أف تتمنى زواؿ النعمة عف أخيؾ دوف أف تأتي إليؾ حبًا بتدميره ىذه أشد، في مستوػ تؤوؿ إليؾ، في أعم

أعمى أف تكتب تقرير كي تزوؿ عنو ىذه النعمة وكي تصير إليؾ ىذه أعمى وأعمى، بيف أف تتمنى أف تزوؿ عنو 
 نو ىذه النعمة. وأف تنصرؼ إليؾ وبيف أف تزوؿ عنو دوف أف تأتي إليؾ وبيف أف تعمل جاىدًا كي تزيل ع

 )) ََّل َتَقاَطُعوا َوََّل َتَداَبُروا َوََّل َتَباَغُضوا َوََّل َتَحاَسُدوا((

أصل الحسد حيادؼ دققوا أية صفة يتصف بيا اإلنساف حيادية أنت بالغيرة قد تكوف أكبر المؤمنيف بالغيرة لكف لو 
، لكف يجب أف تعمـ عمـ ال يقيف أف المغتاب سوؼ تؤخذ حسناتو غرت مف ثروة إنساف صار حسد والحسد مذمـو

وتوضع في ميزاف مف اغتبتو، حتى أف أحدًا قاؿ لواحد لقد اغتبتني، قاؿ ومف أنت حتى أغتابؾ لو كنت مغتابًا 
 أحدًا لغتبت أمي وأبي ألنيـ أولى بحسناتي منؾ. ىذا إنساف يعمـ أف الغيبة تؤدؼ بو إلى السيئات، 

 َواًنا(()) َوُكوُنوا ِعَباَد َّللاهِ ِإخْ 

كاد الحميـ أف يكوف نبيًا الحمـ سيد األخبلؽ، إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ، لو قرأت اإلسبلـ لوجدت أف أكبر 
 حيز فيو بمكاـر األخبلؽ ألف اإليماف ىو الخمق فمف زاد عميؾ في الخمق زاد عميؾ في اإليماف، وىنا 

 )) َوُكوُنوا ِعَباَد َّللاهِ ِإْخَواًنا((

توػ مجموع المؤمنيف ال عمى مستوػ حمقة صغيرة مالـ يكف انتماءؾ إلى مجموع المؤمنيف فمست مؤمنًا، عمى مس
مالـ يكف انتماءؾ إلى مجموع المؤمنيف فمست مؤمنًا والدليل إنما المؤمنيف إخوة، وقد ينشأ بينيـ بعض الخبلفات 

 فأصمحوا بيف أخويكـ.

 قاؿ تعالى:اآلف إصبلح ذات البيف عمى مستويات ثبلثة، 

ـْ﴾ َ َوَأْصِمُحوا َذاَت َبْيِنُك  ﴿َفاتهُقوا َّللاه

 [1] سورة األنفاؿ: 
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يعني أصمح عبلقتؾ مع هللا بالتوبة النصوح باألعماؿ الصالحة بنوافل العبادات وقد تفيـ اآلية عمى مستوػ آخر، 
 يعدـ الكممة الطيبة واالعتذار أصمحوا العبلقة بينكـ وبيف مف حولكـ في زوجة في أوالد في أصيار واإلنساف ال

 واليدية والزيارة ىذه تذىب بوحر الصدر، قاؿ تعالى:

ـْ﴾ َ َوَأْصِمُحوا َذاَت َبْيِنُك  ﴿َفاتهُقوا َّللاه

 [1] سورة األنفاؿ: 

 والمستوػ الثالث أصمحوا كل عبلقة فاسدة بيف إنسانيف.

 والحمد  رب العالميف 
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 َّل تحقرف مف المعروؼ شيء ( : 027 - 003الدرس )

 01-05-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا 
العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت 

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

مـ بما في الترغيب والترىيب مف صحيح البخارؼ ومسمـ وننتقل اليـو أييا اإلخوة الكراـ، الزلنا في إتحاؼ المس
إلى موضوع متعمق بالعمل الصالح أوؿ شيء في الدرس أنؾ إذا سافرت إلى بمد كي تدرس كي تناؿ دكتوراه 
دنا نقوؿ عمة وجودؾ في ىذا البمد أف تناؿ ىذه الشيادة وليس لؾ ىدؼ إال الشيادة، فإذا سألنا أنفسنا ما عمة وجو 
في األرض، طبعًا بعد اإليماف با، آمنت با خالقًا ومربيًا ومسيرًا، آمنت با واحدًا وكامبًل وموجودًا، آمنت 
بكتابو، آمنت برسولو، تزوجت، لؾ أوالد، لؾ عمل، ما عمة وجودؾ بعد أف آمنت ؟ اإلنساف قبل أف يؤمف دابة 

 ي عميؾ ؟ الذؼ بقي عميؾ يؤخذ مف قولو تعالى: متفمتة، نقوؿ لمف آمف، لمف آمف با ماذا بق

 ( َلَعمِّي َأْعَمُل َصاِلحًا ﴾99﴿ََاَؿ َربِّ اْرِجُعوِف )

 [100-99] سورة المؤمنوف: 

ما تذكر اإلنساف وىو عمى مشارؼ الموت أو وىو في القبر إال العمل الصالح ألف العمل الصالح ثمف الجنة، 
ىذه الدنيا سوؼ ترتحل عنيا إلى اآلخرة، زادؾ إلى اآلخرة العمل الصالح، أنت اآلف مؤمف أنؾ في الدنيا وأف 

العممة المتداولة ىناؾ العمل الصالح، دقق في المسافر معو عممة سورية أراد أف يسافر إلى أوربا يبدؿ باليورو 
السورؼ ال قيمة لو  إلى أمريكا بالدوالر ألف العممة المتداولة ىناؾ ىي اليورو أو الدوالر، لو أخذت معؾ النقد

ىناؾ، اآلف المغادرة إلى اآلخرة ما الشيء الذؼ يرفع مقامؾ في اآلخرة ؟ أقوؿ بعد اإليماف با وبأنبيائو وكتبو 
ومبلئكتو والقدر خيره وشره مف هللا تعالى، النقطة الثانية عمة وجودنا العمل الصالح ألف اإلنساف حينما يغادر 

 ليعمل صالحًا، قاؿ تعالى: الدنيا يتمنى أف يعود لؤلرض
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 ( َلَعمِّي َأْعَمُل َصاِلحًا﴾99﴿ََاَؿ َربِّ اْرِجُعوِف )

 [100-99] سورة المؤمنوف: 

كل إنساف يموت قد يكوف يقيـ مشروعًا وفي بدايتو ما ورد أف يقوؿ ربي ارجعوني ألتـ ىذا المشروع، كل إنساف 
ستقبل لكف اإلنساف حينما يأتيو الموت اليندـ إال عمى يوجد عنده طموحات وعنده جدوؿ أعماؿ وعند تخطيط لمم

عمل صالح فاتو، النقطة الثانية في الدرس إنكـ لف تسعوا الناس بأموالكـ فاسعوىـ بأخبلقكـ. كمما قمنا عمل 
 صالح قد يقفز إلى أذىاننا إنفاؽ الماؿ ال، إنفاؽ الماؿ أحد أبواب العمل الصالح، العمل الصالح، قاؿ تعالى:

ـْ ُيْنِفُقوَف )﴿وَ  َناُى  (﴾3ِممها َرَزَْ

 ] سورة البقرة [

فالذؼ آتاه هللا عممًا ينفق عممو، والذؼ آتاه هللا جاىًا ينفق جاىو، والذؼ آتاه هللا مااًل ينفق مالو، والذؼ آتاه هللا 
ورد في بعض طبلقة يؤلف بيف المتخاصميف، فمذلؾ ما لـ يكف العمل الصالح ىاجسًا وحيدًا لئلنساف ال يفمح، 

األحاديث أنو مف أصبح وأكبر ىمو الدنيا جعل هللا فقره بيف عينيو وشتت عميو شممو ولـ يؤتو مف الدنيا إال ما 
 قدر لو، ومف أصبح وأكبر ىمو اآلخرة جعل هللا غناه في قمبو وجمع عميو شممو وأتتو الدنيا وىي راغمة. 

ؿ، مرة أحد اإلخوة األكاـر امتؤل قمبو إيمانًا مف خبلؿ ىذه النقطة الثانية أنو ما كل عمل صالح يحتاج إلى ما
الدروس لكنو ليس متعممًا العمـ الذؼ يجعل منو داعية، ال أنسى ىذه القصة اشترػ مئة شريط ووزعيا عمى 
أقربائو لكف بحكمة يعطيو الشريط يقوؿ ىذه إعارة ألسبوع أدار ىذه األشرطة بيف أقربائو الذيف يعرفيـ خبلؿ 

أشير انضـ إلى المسجد عددًا ال بأس بو، كمما يمضى أشير ينضـ إنساف جديد، ىذا اإلنساف الذؼ ال  بضعة
يتقف إلقاء الكممة وال نقل العمـ استطاع أف ينقل ىذا الشريط، أذكر أف أخ مف إخوانا كاف معيف مدير مصبغة 

معو أشرطة وصار يدعو مف حولو بفندؽ مف أنواع الخمس نجـو نقل إلى الكويت ىناؾ ما في عمل صالح أخذ 
 مف يعمل في الفندؽ إلى سيرة في بيتو كل خميس ويقدـ ليـ عشاًء جيدًا ويسمعيـ شريطًا.

أبواب العمل الصالح ال تعد وال تحصى، ممكف تدعو إنسانًا إلى الدرس، ممكف تعطيو شريطًا تأثرت بو أنت، 
التي تبيف أف أؼ عمل صالح قد يرقى بصاحبو إلى  ممكف أف تصمح بيف اثنيف، اآلف أذكر لكـ بعض األحاديث

هللا ومعظـ األعماؿ ال تكمف مااًل لكف لو أنفقت الماؿ ورد عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو رب درىـ سبق ألف درىـ. أنت 
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نساف يممؾ مميونيف أنفق ألف ليرة، األلف ليرة واح د مف تممؾ درىميف أنفقت أحدىما أنت أنفقت نصف مالؾ وا 
ألفيف، رب درىـ سبق ألف درىـ، درىـ تنفقو في إخبلص خير مف مئة ألف درىـ ينفق في رياء، درىـ تنفقو في 
حياتؾ خير مف مئة ألف درىـ ينفق بعد مماتؾ، حتى اإلنفاؽ لو درجات عامل اإلخبلص ونسبة الماؿ الذؼ 

لحة ترقى باإلنساف إلى أعمى عمييف وىي ال أنفقتو، بالنسبة إلى مجموع الماؿ، لذلؾ الدرس اليـو عف أعماؿ صا
 تكمف إال انتباىًا ويقظة.

 : ـَ  َعْف َأِبي َذرٍّ َقاَؿ: َقاَؿ ِلَي النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 )) ََّل َتْحِقَرفه ِمْف اْلَمْعُروِؼ َشْيًئا َوَلْو َأْف َتْمَقى َأَخاَؾ ِبَوْجٍو َطْمٍق((

 وفي رواية طميق.

 مسمـ، الترمذؼ، الدارمي [] 

وهللا أييا اإلخوة الكراـ، ال أنسى ىذه القصة أخ كريـ أثناء السبلـ قاؿ لي ىذا ابف خالتي أنا ابتسمت في وجيو 
وشددت عمى يديو وقمت لمذؼ قدمو لي اعتِف بو وىل أعجبؾ الدرس يا أخي ؟ قاؿ وهللا جيد. يعني طبلقة وجو 

اؿ ىذا قريبي كاف متفمتًا بعيدًا كل البعد عف أف يرتاد المساجد وعف أف ينضبط وسبلـ حار، ثـ حدثني بعد حيف ق
وىو غير متعمـ وفقير جدًا كنت ألح عميو أف يأتي معي عمى المسجد تقريبًا لمدة عاـ إلى أف جاء معي ىذه المرة 

اؿ لو وهللا شيء جميل، ليستريح مف إلحاحي فقط فمما سمـ عمي وبادلتو بالمودة واالبتسامة وشددت عمى يديو، ق
ماذا كمفتني أييا اإلخوة ؟ ابتسامة، كمفتني سبلـ حار، كمفتني أنني أحب كل مف يأتي إلى المسجد، طالب عمـ 
 لذلؾ )) اَل َتْحِقَرفَّ ِمْف اْلَمْعُروِؼ َشْيًئا َوَلْو َأْف َتْمَقى َأَخاَؾ ِبَوْجٍو َطْميٍق(( فاالبتسامة صدقة، لؾ عمل عندؾ

مكف تفوت كينوت مخيف مف لـ يأت ؟ مف تأخر ؟ ىات التفقد، طوؿ بالؾ قل السبلـ عميكـ، ىؤالء موظفيف م
بشر ليـ مشاعر ليـ طموحات أنت معمميـ السبلـ عميكـ كيف حالكـ يا شباب مرتاحيف إف شاء هللا األمور كميا 

 تماـ محتاجيف إلى خدمة، أنت حينما تفعل ىذا تمؤل محبتؾ قموبيـ.

أمريكا وزرت معمل سيارات مف أرقى المعمل فحدثني الخبير قاؿ لي نحف فوجئنا أف صناعة  مرة كنت في
السيارات في الياباف تفوقت عمى الصناعة األمريكية بأشواط بعيدة بحيث أف كل عشر سيارات في أمريكا ثمانية 

صناعة السيارات فأرسمت منيـ صنع الياباف، وكل شركة أسست معمبًل في أمريكا صار في قمق أمريكا مشيورة ب
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وفد إلى اليابات كي تكشف أيف الخطأ ؟ أيف الخمل ؟ قاؿ لي المفاجأة لـ تكف مفاجأة تقنية بل مفاجأة اجتماعية 
نظاـ العمل ىناؾ أف مدير العمل ىناؾ يأكل مع العماؿ، والعامل يسمى ىناؾ صير صاحب المعمل والعامل ال 

ولو إجازات ولو تعويض سكف تعويض انتقاؿ وضماف صحي فيذا يسرح ولو ضماف صحي ولو جزء مف الربح 
العامل مطمئف في ىذا المعمل مستقبمو مضموف ال يسرح، ال يحذؼ مف دخمو شيء لذلؾ أتقف عممو إتقاف العمل 

 انعكس رواجًا في البيع والشراء. 

طيبة، إنساف دخل المسجد وأحدث فالنياية أنت حينما تسمـ وحينما تبتسـ ىذا ال يكمفؾ شيئًا، أنت لـ تنفق كممة 
جمبة شوش عمى المصميف في عيد النبي عميو الصبلة والسبلـ فمما انتيى النبي قاؿ لو زادؾ هللا حرصًا وال تعد، 
ما عنفو قاؿ لو زادؾ هللا حرصًا وال تعد، طيب قمبو، إنساف أراد أف يبوؿ في المسجد، شيء مستيجف قاـ إليو 

تزرموا عميو بولو صبوا عميو زنوبًا مف ماء ثـ قاؿ يا أخي ىذا المكاف ال يصمح لو  الصحابة فخاؼ قاؿ دعوه ال
 أف تبوؿ فيو، قاؿ الميـ ارحمني ودمحمًا وال ترحـ معنا أحدًا، قاؿ يا أخي لقد حجرت واسعًا.

ده عف سبلـ، ابتسـ، ابتسـ فأنت مؤمف، كف مرحًا، الق أخاؾ بوجو طمق، سمـ، صافح، اسألو عف صحتو عف أوال
شؤونو عف حاالتو، أخوانا الكراـ في مممح دقيق جدًا وىو أف هللا عز وجل يرشدؾ إلى أف الذؼ يستحق مساعدتؾ 
ال يسأؿ تحسبو غنيًا مف التعفف، ال يسألوف الناس إلحافا وقد سماىـ هللا في القرآف الكريـ المحرـو ألنو ال يسأؿ 

، قاؿ تعالى:  فيحـر

ـْ َحقٌّ  اِئِل َواْلَمْحُروـِ ) ﴿َوِفي َأْمَواِلِي  (﴾09ِلمسه

 ] سورة الذاريات [

وىو متعفف ومتجمل وال يسأؿ عزيز النفس، وىذا الذؼ يستحق أف تعطيو ماذا يبنى عمى ىذه المقدمتيف ؟ إذًا 
كاف الذؼ يستحق أف يعطى ال يسأؿ متعفف ومتجمل إذًا مف لواـز ىذا التوجيو اإلليي أف تسألو أنت كمما التقيت 

مؤمف وأنت ميسور الحاؿ سمو عف أحوالو عف وضعو العاـ، أعميو ديوف ؟ ال تنتظر أف يأتيؾ مف يسألؾ،  بأخ
الذؼ يسألؾ قد يكوف ليس فقيرًا لكف ألف أف يسأؿ ويقتحـ عميؾ ويمح عميؾ بل ويثقل عميؾ، أما الذؼ ينبغي أف 

نت عف أحوالو وعف أوالده وعف أوضاعو تعطيو ال يسأؿ إذًا يبنى عمى ىذا الكبلـ أنو ال بد مف أف تسألو أ
االجتماعية واالقتصادية وعف عممو وعف دخمو ىذا السؤاؿ ىو ما يسمى بالصمة، أحيانًا يفيـ اإلنساف صمة الرحـ 
فيمًا سقيمًا يكوف غنيًا ومترفًا لو أقرباء فقراء يتفضل عمييـ بالعيد يزورىـ فضمت عمينا يجمس دقيقتيف مثل 

ليست ىذه صمة الرحـ، صمة الرحـ أف تزوره طبعًا أف تتفقد أحوالو المعاشية االجتماعية الدينية القرفانيف ويمشي، 
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العممية، تتفقد أوالده، وأف تحاوؿ أف تقدـ بعض المساعدة، وأف تحاوؿ أف تقدـ بعض اليداية، إف فعمت ىذا فقد 
 وصمت رحمؾ.

قريب ال يعرؼ شكل وجيو وىو ابف عمو، ىذا أخ كريـ أقسـ با وىو عندؼ صادؽ حضر درس صمة الرحـ لو 
النمط في تقاطع بيف األقرباء فطبق ىذا الدرس ذىب إليو في العيد قاؿ لي ما وجدتو وضع لو بطاقة يبدو أف ىذا 
القريب عمى مستوػ عاؿ مف الخمق والماؿ أخذ رقـ الياتف واتصل بو وسألو عف بيتو وزاره، ساكف في بيت تحت 

وبة لما رأػ بيتو ىكذا قاؿ لو أنت ابف عمي ىذا البيت يسبب ألوالدؾ األمراض األرض شمالي في رط
والروماتيـز قاؿ لو ابحث عف بيت أعطاه رقـ يسمح لو أف يشترؼ بيت طابق ثالث، قاؿ لي وهللا ما قصدت 
مالي إطبلقًا لكف ىذه صمة رحـ ابف عمؾ عنده خمسة أوالد وأنت ميسور الحاؿ وساكف في بيت تحت األرض وش
 وعنده خمسة أوالد فمذلؾ قضية السبلـ والزيارة والصمة والتفقد ىذا جزء مف ديننا لكف الناس في تقاطع.

 )) ََّل َتْحِقَرفه ِمْف اْلَمْعُروِؼ َشْيًئا َوَلْو َأْف َتْمَقى َأَخاَؾ ِبَوْجٍو َطْميٍق((

دثني أخ كريـ أمضى ردحًا مف حياتو في ببلد فاالبتسامة صدقة والسبلـ الحار صدقة وهللا أييا اإلخوة الكراـ، ح 
الحجاز مدرسًا قاؿ لي في عندنا مدير متشدد جدًا وقاسي في معاممتو إذا قرع الجرس ال يحتمل أف يرػ مدرسًا 
متماىبًل في الذىاب إلى الصف، قاؿ لي مرة صببت كأسًا مف الشاؼ وما أف انتييت مف صب الشاؼ في الكأس 

د أف يقع في موقف حرج مع المدير وجد أمامو عندنا اسمو آذف وعندىـ اسمو فراش، حتى قرع الجرس ال يري
أعطاه كأس الشاؼ ىذا الفراش دىش في اليـو التالي قاؿ لو أنا صار لي سنتيف ما إنساف سمـ عمي سبلـ أنت 

كذا يقوؿ لو بعد سممت عمي وأعطيتني كأس لماذا ؟ طبعًا ال يقوؿ لو ألنني أخاؼ مف المدير، نحف أسرة واحدة ى
، ما صدؽ شيء غريب قاؿ دعوتو إلى البيت وأعطيتو موسوعة عممية وفييا  ذلؾ أنا معي ماجستير في العمـو
صور وتعميقات قاؿ لو ابني في الحادؼ عشر لو كـ سؤاؿ ؟ تصنع كـ سؤاؿ قاؿ وهللا أجاب إجابة طميقة وقرأ 

ف يعمل فراشًا وىو يحمل شيادة عميا، ىو غير مسمـ بالمغة اإلنكميزية شيء غريب ليس عندىـ أعماؿ اضطر أ
طبعًا قاؿ جمعتو مع عدة أشخاص مف أفراد ممتو بجمسات أسبوعية بعد سبعة أشير أسمموا جميعًا، القصة ما 
مغزاىا ؟ أنت قدمت كأس شاؼ إلنساف وسممت عميو بحرارة فكاف سبب إسبلـ اثني عشر إنسانًا ال تضف بسبلـ 

  تضف بسؤاؿ عف صحتو عف عممو عف أوالده، المؤمف ودود هللا عز وجل قاؿ:ال تضف بابتسامة ال

ْحَمُف ُوّدًا ) ـُ الره اِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُي  (﴾ 96﴿ِإفه الهِذيَف َآَمُنوا َوَعِمُموا الصه

 ] سورة مريـ [
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فيـ اآلية عمى نحو آخر، بعضيـ فيـ اآلية عمى أف المؤمف لو مع هللا مودة، معنى رائع جدًا لكف بعض العمماء 
قاؿ إف الذيف آمنوا وعمموا الصالحات سيجعل ليـ الرحمف ودًا فيما بينيـ فمف عبلمات الود أف تمقي السبلـ وأف 
تمقى أخاؾ بوجو طمق، حتى اإلنساف في بيتو إذا لـ يسمـ قاؿ الشيطاف إلخوتو أدركتـ المبيت في ىذا البيت، فإذا 

أدركتـ العشاء، الطعاـ ال يكفي ال يوجد بركة وما في تفاىـ وما في جو لمود في  جمس إلى الطعاـ ولـ يسـ قاؿ
البيت في جو االنفصاـ والصياح، أنا وهللا أييا اإلخوة الكراـ، متألـ أشد األلـ ألنو في معظـ األسر صياح 

البيت، السبلـ عميكـ  وسباب وقطيعة واألب بجية واألـ بجية واألوالد ممزقوف بيف أميـ وأبييـ ألف الشيطاف في
 تطرد الشيطاف واالبتسامة تجمب اإلنساف.

 : ـَ  اآلف حديث آخر، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ٌََة (( َبُة َصَد  )) َواْلَكِمَمُة الطهيِّ

 ] متفق عميو [

إلنساف الكممة الطيبة صدقة، طبعًا أناس كثيروف يتكمموف بالكبلـ الطيب مع مف يحبوف أو كيف تعطي ألف ليرة 
مع مف تكوف بينيـ عبلقة طيبة ىذا شيء طبيعي، لكف البطولة أف تنطق بالكممة الطيبة مع مف تظف أنو ال 

منؾ سمـ عميو وتكمـ  يحبؾ تستجمب قمبو بيذه الطريقة، في أحيانًا توجس تحفع ىذا المتوجس منؾ ىذا المتحفع
معو كممة طيبة، إنساف عند النبي عميو الصبلة والسبلـ مر إنساف آخر قاؿ لو وهللا إني أحبو، قاؿ ىل أعممتو ؟ 
قاؿ ال، قاؿ قـ فاعممو. اآلف مف السنة في أخ تحبو تحب كماؿ فيو تحب سمتو الحسف تحب محبتو تحب مودتو 

إحبؾ ىذا مف السنة، وينبغي أف يقوؿ لؾ أحبؾ الذؼ أحببتني مف أجمو، إليؾ تحب عطاؤه وبذلو قل لو وهللا إني 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص رأػ صحابي جميل حامل ابنو عمى كتفو يحبو كثير، النبي عميو الصبلة والسبلـ مف باب المودة قاؿ لو 

لو ابف يحبو كثيرًا ال يقوػ  يا فبلف أتحبو ؟ استمعوا إلى جواب ىذا الصحابي الجميل قاؿ أحبؾ هللا كما أحبو.
عمى فراقو يأتي بو إلى مجمس رسوؿ هللا وعمى أكتافو واضعو، بعد أياـ غاب ىذا الصحابي فالنبي تفقد قاؿ وهللا 
مات ابنو فطمبو وعزاه بحرارة وقاؿ لو أييما تريد أف تمتع بو طواؿ عمرؾ، معؾ كبر صار بالثامنة عشر 

اكف معؾ بكل لحظة تحت األمر إلى أف يموت األب، أييما أحب إليؾ أف بالعشريف بالخمسة وعشريف زوجتو س
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 تمتع بو عمرؾ أـ أف يسبقؾ إلى الجنة فأؼ أبوابيا فتحيا لؾ ؟ قاؿ بل الثانية قاؿ ىي لؾ. 

تطيب خاطر ىذا، وهللا مرة إحدػ قريباتي جاءىا مولود ومات بعد أشير وبكت بكاًء ال يعقل كتبت ليا ىذا 
لكومبيوتر عمى ورقة كبيرة وقدمتو ىدية ليا وهللا قمب حزنيا سرورًا، إذا إنساف فقد أحد أوالده الحديث عمى ا

 الصغار ىذا يسبقو إلى الجنة يفتح لو أؼ أبوابيا إذا شاء.

ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َكاَف َنِبيُّ َّللاهِ َصمهى َّللاه َُرهَة َعْف َأِبيِو  ِإَذا َجَمَس َيْجِمُس ِإَلْيِو َنَفٌر ِمْف َأْصَحاِبِو ))َسِمْعُت ُمَعاِوَيَة ْبَف 
ُجلُ  ـْ َرُجٌل َلُو اْبٌف َصِغيٌر َيْأِتيِو ِمْف َخْمِف َظْيرِِه َفُيْقِعُدُه َبْيَف َيَدْيِو َفَيَمَؾ َفاْمَتَن ََ الره  َأْف َيْحُضَر اْلَحْمَقَة ِلِذْكِر َوِفيِي

ََاُلوا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ُبَنيُُّو الهِذي رَ اْبِنِو َفَحِزَف َعَمْيِو َفَفَقَدُه ال ـَ َفَقاَؿ َماِلي ََّل َأَرى ُفاَلًنا  ُ َعَمْيِو َوَسمه َأْيَتُو نهِبيُّ َصمهى َّللاه
ـَ َفَسَأَلُو َعْف ُبَنيِِّو َفَأْخَبَرُه َأنهُو َىَمَؾ َفَعزه  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َيا ُفاَلُف َأيَُّما َكاَف َىَمَؾ َفَمِقَيُو النهِبيُّ َصمهى َّللاه ـه  اُه َعَمْيِو ُِ

ََاَؿ َأَحبُّ ِإَلْيَؾ َأْف َتَمته ََ ِبِو ُعُمَرَؾ َأْو ََّل َتْأِتي َغًدا ِإَلى َباٍب ِمْف َأْبَواِب اْلَجنهِة ِإَّله َوَجْدَتُو  ََْد َسَبَقَؾ ِإَلْيِو َيْفَتُحُو َلَؾ 
ََاَؿ َفَذاَؾ َلَؾ((َيا َنِبيه َّللاهِ َبْل َيْسِبقُ   ِني ِإَلى َباِب اْلَجنهِة َفَيْفَتُحَيا ِلي َلُيَو َأَحبُّ ِإَليه 

 ] النسائي [

ٌََة (( َبُة َصَد  )) َواْلَكِمَمُة الطهيِّ

في إنساف كبلمو قاسي كذاب يقوؿ لو، ممكف تنقل لو عدـ قناعتؾ بكبلمو بإسموب آخر، وهللا انا أرػ رأيًا مخالفًا 
كذاب، لكف بشكل لطيف يتكمـ كبلمًا ىذا الكبلـ لعمو لو تفسير آخر تسرعت بإعطاء ىذا المعنى  لؾ يعني

ممكف، سيدنا عمر مّر عمى قـو يشعموف النار فقاؿ السبلـ عميكـ يا أصحاب الضوء ولـ يقل السبلـ عميكـ يا 
 لمريض إنساف ىل زرت أصحاب النار، يا أصحاب الضوء، في بالمغة يسمونيا الواو الفاصمة قاؿ لو مثبلً 

الطبيب يقوؿ لو ال، يرحمؾ هللا، لو قاؿ لو ال يرحمؾ هللا يقوؿ لو ال لـ أزر الطبيب وىذا االىتماـ بي يرحمؾ هللا 
عميو، فبل بد مف واو فاصمة ال ويرحمؾ هللا لو ألغيت الواو ال يرحمؾ هللا ففي بالمغة إشارات لطيفة جدًا إلى دقة 

 الكبلـ.

ؾ بوجو طمق صدقة، أف تنطق الكممة الطيبة صدقة ىي لؾ صدقة، كاف عميو الصبلة والسبلـ دققوا، أف تمقى أخا
يحذر الناس ويحترس منيـ مف غير أف يطوؼ بشره عف أحد، يحذر الناس ويحترس منيـ مف غير أف يطوؼ 

أنو أنا لست واثقًا بشره عف أحد، إذا أنت شكيت بإنساف يجب أف ال تشعره بذلؾ الشؾ ضمنؾ تأخذ احتياط أما 
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 منؾ، ىذا كبلـ مؤلـ جدًا.

ٌََة (( َبُة َصَد  )) َواْلَكِمَمُة الطهيِّ

َثَنا اْبُف َعبَّاٍس َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّـَ   َحدَّ

ـْ فَ  ََاَؿ َنَع ـْ َأَنا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ  اَشُة((. )) َفَقاَؿ ُعَكاَشُة ْبُف ِمْحَصٍف َأِمْنُي ََاَؿ َسَبَقَؾ ِبَيا ُعكه ـْ َأَنا  ـَ آَخُر َفَقاَؿ َأِمْنُي  َقا

 ] متفق عميو [

 لـ يقل لو أنت لست مف أىل الجنة سبقؾ بيا عكاشة، عود نفسؾ أف تقوؿ الكممة الطيبة قاؿ تعالى: 

 ﴿َوَُوُلوا ِلمنهاِس ُحْسنًا﴾

 [83] سورة البقرة: 

تسمع منو كممة واحدة نابية وال كممة قاسية أما السباب والفحش والتفحش  يمكف أف تعاشر أخ ثبلثيف سنة وال
 والمزاح الجنسي ىذا ليس مف صفات المؤمف، ىذا الحديث:

ٌََة ((  َبُة َصَد  )) َواْلَكِمَمُة الطهيِّ

 ] متفق عميو [

ل عمى النبي عميو عف عدؼ بف حاتـ رضي هللا عنو، عدؼ بف حاتـ أييا اإلخوة الكراـ، ىذا كاف ممؾ فمما دخ
الصبلة والسبلـ كاف يظف أنو سيمقى ممكًا فقاؿ مف الرجل ؟ قاؿ عدؼ بف حاتـ النبي عميو الصبلة والسبلـ كما 
عممنا ينزؿ الناس منازليـ ألنو ممؾ سابق طبعًا أخذه إلى بيتو، قاؿ فانصرفت معو إلى البيت في الطريق 

فوقف معيا طويبًل يستمع إلييا فقاؿ في نفسو وهللا ما ىذا بأمر استوقفتو امرأة ضعيفة مسنة تكممو في حاجتيا 
ممؾ إنو نبي مرسل، ولما دخل سيدنا عمر عمى النبي عميو الصبلة والسبلـ وقد اضجع عمى الحصير فأثر في 

اـ عمى الحصير خده الشريف بكى عمر قاؿ لو يا عمر ما يبكيؾ ؟ قاؿ كسرػ يناـ عمى الحرير ورسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ين
 ماذا قاؿ رسوؿ هللا ؟ قاؿ يا عمر إنما ىي نبوة وليست ممكًا في فرؽ كبير بيف النبوة والممؾ، انا لست ممكًا.

لما استوقفتو المرأة وقف معيا طويبًل تكممو في حاجتيا ويستمع إلييا قاؿ وهللا ما ىذا بأمر ممؾ إنو نبي مرسل 
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دة مف أدـ محشوة ليفًا فقاؿ اجمس عمييا ما في غيرىا، قمت بل أنت قاؿ فمما دخل البيت معو قاؿ: دفع إلي وسا
بل أنت، قاؿ فجمست عمييا وجمس ىو عمى األرض قاؿ إيو يا عدؼ بف حاتـ إيو يعني تكمـ، لعمو إنما يمنعؾ 
ية تحج مف دخوؿ في ىذا الديف ما ترػ مف كثرة عدوىـ، كالوقت الحالي ويـ هللا ليوشؾ أف تسمع بالمرأة البابم

البيت عمى بعيرىا ال تخاؼ ال تخشى أحدًا األمف مستتب ليـ، ولعمؾ يا عدؼ إنما يمنعؾ مف دخوؿ في ىذا 
الديف ما ترػ مف حاجتيـ مف فقرىـ فوهللا ليوشكف الماؿ أف يفيض فييـ حتى ال يوجد مف يأخذه، ولعمؾ يا عدؼ 

طاف في غيرىـ فوهللا ليوشكف أف تسمع بالقصور إنما يمنعؾ مف دخوؿ في ىذا الديف أنؾ ترػ أف الممؾ والسم
البابمية مفتحة عمييـ. أييا اإلخوة الكراـ، ىذا عدؼ بف حاتـ روػ عف النبي عميو الصبلة والسبلـ ىذا الحديث 

ـٍ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَِّ َص  ـَ الشريف قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: عف َعِدؼَّ ْبَف َحاِت مَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 َيُقوؿُ 

َبة(( ـْ َتِجْد َفِبَكِمَمٍة َطيِّ  : ))اتهُقوا النهاَر َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرٍة َفِإْف َل

 ] متفق عميو [

وأف تضع المقمة في فـ زوجتؾ ىي لؾ صدقة، ال أقوؿ لكـ افعموا ىذا لكف إنساف ضاقت بو الدنيا ما في أمامو 
صار ينظف حمامات المساجد يتقرب بيا إلى هللا عز وجل وقد يسبق أناسًا كثيريف، أبواب وال عمل صالح ف

األعماؿ الصالحة ال تعد وال تحصى، بل إف الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخبلئق، النصيحة عمل صالح، 
بلـ عمل األمر بالمعروؼ عمل صالح، النيي عف المنكر عمل صالح، إطعاـ الطعاـ عمل صالح، رد الس
 صالح، طرح السبلـ عمل صالح، والعمل قيمتو بنيتو فكمما نمى إيماف المؤمف ارتقت نواياه الطيبة.

ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ُ َعْنُيَما َأفه َرُجاًل َسَأَؿ النهِبيه َصمهى َّللاه ـِ َخْيٌر ََاؿَ )) َعْف َعْبِد َّللاهِ ْبِف َعْمٍرو َرِضَي َّللاه ْساَل ـُ   َأيُّ اإلِْ ُتْطِع
ـْ َتْعِرْؼ (( ـَ َعَمى َمْف َعَرْفَت َوَمْف َل اَل ـَ َوَتْقَرُأ السه  الطهَعا

 ] متفق عميو [

لئبل يذىب بكـ الظف أف كل إطعاـ طعاـ ىو عمل صالح ال، يوجد أحاديث أخرػ يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 
 ُقوُؿ: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َأنَُّو َكاَف يَ 
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ْعَوَة َفَقدْ  ـُ اْلَوِليَمِة ُيْدَعى َلَيا اْْلَْغِنَياُء َوُيْتَرُؾ اْلُفَقَراُء َوَمْف َتَرَؾ الده ـِ َطَعا  َعَصى َّللاهَ َوَرُسوَلُو َصمهى )) َشرُّ الطهَعا
ـَ (( ُ َعَمْيِو َوَسمه  َّللاه

 ] متفق عميو [

ل معقوؿ يأكل بمطعـ ؟ دخل بيتؾ أطعمتو اعتنيت بو شعر أف أقوؿ لكـ ما معنى إطعاـ الطعاـ أخ لؾ مسافر ى
لو أخًا بدمشق ىذا إطعاـ طعاـ مف أعمى مستوػ، أحيانًا تطعـ الطعاـ وتجمع الناس عمى ىذا الطعاـ فباجتماعيـ 
مف  عمى الطعاـ تدب األلفة بينيـ، أنا ال أنسى أحد إخوتنا الكراـ كاف شارد عف هللا مع أصدقاء حميميف يقتربوف 

الثبلثيف وقد ىداه هللا إلى ىذا الديف العظيـ تمنى ىذه اليداية ألصدقائو لكف أصدقاءه بعيدوف عف الديف بعد 
األرض عف السماء فيـ ال يقرءوف كتابًا دينيًا وال يسمعوف شريطًا وال يرتادوف المساجد وال يصموف باألصل، ماذا 

ف يدعوني ألتكمـ بعض الكممات عمى عدة سنوات اآلف فعل ؟ صار يدعوىـ كل شير إلى وليمة في بيتو وكا
جميعًا في المسجد، إذًا أحيانًا إطعاـ الطعاـ يؤلف القموب إطعاـ الطعاـ سبب لمدعوة إلى هللا إطعاـ الطعاـ يقرب 
المتباعديف، أحيانًا صمح عمى طعاـ يصير، في أبواب إلطعاـ الطعاـ كثيرة جدًا ىي في الحقيقة تعد أحد أكبر 

 عماؿ الصالحة لذلؾ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ حينما سئلال

ـْ َتْعِرْؼ (( ـَ َعَمى َمْف َعَرْفَت َوَمْف َل اَل ـَ َوَتْقَرُأ السه ـُ الطهَعا ََاَؿ ُتْطِع ـِ َخْيٌر  ْساَل  )) َأيُّ اإلِْ

:وفي حديث آخر: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعمَ  ـَ  ْيِو َوَسمَّ

ـْ َعَمى َشْيٍء ِإَذا َفعَ  ـَ )) ََّل َتْدُخُموَف اْلَجنهَة َحتهى ُتْؤِمُنوا َوََّل ُتْؤِمُنوا َحتهى َتَحابُّوا َأَوََّل َأُدلُُّك اَل ـْ َأْفُشوا السه ْمُتُموُه َتَحاَبْبُت
ـْ ((  َبْيَنُك

ُموِليِّ َسِمْعُت إلقاء السبلـ أحد أسباب المودة والرحمة بيف المؤمنيف، في  حديث آخر وأخير: َعْف َأِبي َكْبَشَة السَّ
ـَ: ِ ْبَف َعْمٍرو َرِضَي َّللاَُّ َعْنُيَما َيُقوُؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َعْبَد َّللاَّ
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ْعَمُل ِبَخْصَمٍة ِمْنَيا َرَجاَء ََِواِبَيا َوَتْصِديَق َمْوُعوِدَىا ِإَّله )) َأْرَبُعوَف َخْصَمًة َأْعاَلُىفه َمِنيَحُة اْلَعْنِز َما ِمْف َعاِمٍل يَ 
ـِ َوَتْشِميتِ  اَل اُف َفَعَدْدَنا َما ُدوَف َمِنيَحِة اْلَعْنِز ِمْف َردِّ السه ََاَؿ َحسه ُ ِبَيا اْلَجنهَة  َماَطِة اْْلََذى َعْف َأْدَخَمُو َّللاه  اْلَعاِطِس َواِ 

 ْحِوِه َفَما اْسَتَطْعَنا َأْف َنْبُمَغ َخْمَس َعْشَرَة َخْصَمًة((الطهِريِق َونَ 

 ] البخارؼ، أبو داود، أحمد [

 منيحة العنز أؼ تعطيو عنزة ينتفع بحميبيا، ما دوف منيحة العنز:

َماَطِة اْْلََذى َعْف الطهِريِق َوَنْحِوِه َفمَ  ـِ َوَتْشِميِت اْلَعاِطِس َواِ  اَل ا اْسَتَطْعَنا َأْف َنْبُمَغ َخْمَس َعْشَرَة )) ِمْف َردِّ السه
 َخْصَمًة((

أياـ شاحنات كثيرة في الطريق تبدؿ بعض العجبلت وتضع أحجار كبيرة خمف العجبلت قبل إقبلعيا وتمشي 
طريق دولي وسريع وفيو حجر كبير ىذا قد يودؼ بسيارة، بركاب، سيارة فييا أشخاص يقف ويزيح ىذا الحجر، 

َماَطِة اأْلََذػ َعْف الطَِّريِق َوَنْحِوِه َفَما اْسَتَطْعنَ  عد الصحابة ما ـِ َوَتْشِميِت اْلَعاِطِس َواِ  بَل ا دوف منيحة العنز ِمْف َردِّ السَّ
َأْف َنْبُمَغ َخْمَس َعْشَرَة َخْصَمًة، إذا شخص مثبًل جالس بسيارة عامة وفي راكب واقف كبير بالسف أجمسو في مكانو 

ساف يحمل شيئًا ثقيبًل وبالثمانيف وأنت شاب عاونتو بحممو، أبواب العمل الصالح ال تعد وال ىذا عمل صالح، إن
تحصى، في النياية الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخبلئق وعمة وجودؾ في األرض بعد اإليماف با العمل 

ؤمف دائمًا يندـ عند الموت، يندـ الصالح، وال يندـ اإلنساف عمى شيء حينما تدنو منيتو إال العمل الصالح، الم
عمى ساعة مضت لـ يوظفيا بالعمل الصالح، والعمل الصالح العظيـ ىو الذؼ يستمر بعد وفاة اإلنساف، كثير 
في عمماء دروسيـ تمقى بعد موتيـ ليبًل ونيارًا في كل العالـ اإلسبلمي ىذا عمل صالح، وفي مغنيف أيضًا 

مساء في جميع أنحاء العالـ العربي بعد موتيـ، وفي مساجد ينتفع بيا أغانييـ تنطمق في اإلذاعات صباح 
المصموف بعد وفاة مف أسسيا، وفي مبلىي ييوؼ بيا روادىا بعد موت مف أسسيا والحياة فييا خياريف خيار 

اح مسجد األعماؿ التي تؤدؼ إلى الجنة واألعماؿ التي تؤدؼ إلى النار، وهللا ال أنسى ىذا المشيد دعينا إلى افتت
في يعفور دعي معظـ عمماء دمشق والذؼ بنى المسجد كاف مشرؽ الوجو وألقيت كممات لطيفة خرجت مف 
المسجد غريب عمى الضفة الثانية لمطريق شخص أسس مميى فيو كل أنواع الموبقات بالعالـ، وازنت بيف ىذا 

الصموات تعقد فيو مجالس العمـ، والثاني  وذاؾ يـو القيامة يقف ىذا يا رب أنا أنشأت بيتًا مف بيوتؾ لتؤدػ فيو
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 أسس مكانًا كي ترتكب فيو المعاصي الكبيرة عمى شتى أنواعيا فأنت عند هللا حجمؾ بحجـ عممؾ الصالح.

ومرة كنا نفتتح مسجد في الغوطة وجمس إلى جانبي مدير أوقاؼ الريف قمت لو مداعبًا اشكر هللا فقاؿ لي عمى 
تتح مسجدًا و تعيف إمامًا، يوجد إنساف أىـ منؾ يفتتح مميى و يعيف راقصة، فنعمة ماذا ليس مستنكرًا، أنت تف

كبيرة أف عممؾ في الديف، إذا شخص عممو مشروع و بالديف أفضل ألف مرة مف أف ال يكوف عمبًل غير مشروع، 
حة و تثير الشباب أنت تبيع طعامًا، يوجد إنساف يبيع ألبسة فاضحة نسائية، فكل فتاة ترتدؼ ىذه الثياب الفاض

 مف حوليا يحس بانقباض.

 فكل بطولتؾ أف يكوف عممؾ وفق منيج هللا، و أف تتعامل مع بضاعة ال تؤذؼ أحدًا بيا 

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : المسمـ مف سمـ المسمموف مف لسانو ويده . 027 - 004الدرس )

  08-05-2005لدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ: لفضيمة ا -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا 
ًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عمم

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف.

أييا اإلخوة الكراـ، الزلنا في إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف صحيح البخارؼ ومسمـ، وال زلنا في 
ب مف كثرة الكبلـ وضعف العمل، لو سألتني ما ىي سبب محنة المسمميف اليـو ؟ لماذا العالـ كمو يتصور الترىي

رىابي وأف المسمميف متخمفيف وأف بأسيـ بينيـ ؟ ىذه التصورات التي يحمميا الطرؼ اآلخر  أف المسمـ مجـر وا 
سمموف، شعور باالنتماء لمجماعة عف المسمميف ىي سبب كل ىذه الممارسات القاسية التي يعاني منيا الم

ضعيف أنت حينما تنتمي إلى ىذه الجماعة جماعة اإليماف توقف أف سمعتيا أنت مسؤوؿ عنيا ألنؾ إذا أسأت 
إلى غير المسمـ يقوؿ غير المسمـ اإلسبلـ أساء إلي، يعتـ عمى اسمؾ وعمى شخصؾ ويظير دينؾ، أما إذا أساء 

ديف ويصبح الموضوع شخصيًا يقوؿ فبلف أساء إلي، إذا كاف الذؼ أساء فرضًا مسمـ إلى مسمـ يمغى موضوع ال
مسمـ والذؼ أسيء إليو مسمـ، أما لمجرد أف تسيء لغير المسمـ أو لمسمـ ال يعتقد بأحقية ىذا الديف، ىذا الطرؼ 

 اآلخر يتيـ اإلسبلـ كمو بالزيغ واالنحراؼ، ىذه مشكمة أىل األرض.

موا اإلسبلـ مف الكتب اإلسبلمية، ىل تصدؽ أف إنساف غربي يبحث عف ىذا الديف األقوياء اآلف ال يمكف أف يفي
فيفتح كتاب فتح البارؼ أو كتاب صحيح مسمـ أو تفسير القرطبي أو الزمخشرؼ، ال يفيـ المسمميف إال مف ىؤالء 

اَؿ ُسِئَل َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى الذيف أمامو، لذلؾ الحديث الصحيح الشريف الذؼ رواه البخارؼ ومسمـ: َعْف َأِبي ُموَسى قَ 
ـَ َأؼُّ اْلُمْسِمِميَف َأْفَضُل َقاَؿ:   َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ اْلُمْسِمُموَف ِمْف ِلَساِنِو َوَيِدِه ((  )) َمْف َسِم

 ] متفق عميو [
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لمجموع كانوا نحف كمجموع لنا سمعة ىذه السمعة مف يصنعيا ؟ كل األفراد، لو أف المجموع كانوا صادقيف، وا
أمناء، والمجموع كانوا أعفة، كانوا مخمصيف، يعمو نجـ المسمميف في األرض، وكنت أقوؿ دائمًا أييا اإلخوة 
الكراـ، لو أف الجالية اإلسبلمية في العالـ الغربي وحدىا طبقت الديف لكنا في حاؿ آخر غير ىذا الحاؿ ولكاف 

. موقف الطرؼ اآلخر موقفًا آخر غير ىذا الموقف  الذؼ يقفو اليـو

أييا اإلخوة الكراـ، قد يتوىـ متوىـ أف الحديث يعني أف المسمـ يسمـ منو المسمموف مف لسانو ويده لكف غير 
المسمميف ال يسمموف مف لسانو ويده ىذا المعنى والعياذ با مرفوض كميًا وال يمكف أف يكوف مقصودًا مف رسوؿ 

عف سمعة المسمميف، امرأة غير مسممة في ببلد بعيدة عممت مدّرسة لمغة اإلنكميزية في دولة هللا ملسو هيلع هللا ىلص الحديث ىنا 
إسبلمية وكل مف حوليا مسمـ مف خبلؿ الحوار والسؤاؿ والجواب قنعت بيذا الديف فأسممت، اآلف تنتظر زوج 

الشرعي، ما ىذا الورع ؟ تعرفت عمى زوج فقاؿ ليا ىذا الزوج ال يمكف أف أنظر إلى وجيؾ قبل العقد النظامي 
ىو مف بمد آخر فما قبل في المطار أف يأتي إال ومعيا مف يكتب العقد في المطار حتى يسمح لنفسو أف يراىا 
شيء يفوؽ حد الخياؿ فاستبشرت وقبمت ورضيت وكمفت أحد المدرسيف أف يأتي معيا إلى المطار وأف يكتب 

ومعيا سيارة وأكرمتو زوجتو شيريف ثـ اختفى فمما راسمتو قاؿ ليا  العقد، عندىا بيت في سيدني استقبمتو في البيت
 أنا أمضيت شيريف عندؾ وانتيى األمر.

ىذه لماذا أسممت ؟ ألف ىذا الديف عظيـ أما ىذا الذؼ يدعي انو مسمـ وبالغ في ورعو ثـ أمضى معيا شيريف 
ا أعطاىا فكرة ؟ صدقوا أييا اإلخوة الكراـ، ىناؾ في إجازتو وغادر وال يعبأ ال بيذا الزواج وال بيذا العقد ىذا ماذ

قصص يندػ ليا الجبيف يقـو بيا المسمموف في العالـ الغربي والشرقي عمى حد سواء فمذلؾ كممة إسبلـ تعني 
إنساف جاىل غير منضبط ال عيد لو ال وعد لو يتجاوز الحدود أنا أقوؿ لكـ إف ما يعانيو المسمموف اليـو بسبب 

ارسات خاطئة يقـو بيا المسمموف وكأف النبي عميو الصبلة والسبلـ تنبأ ذلؾ كأنو يعيش معنا، فأنت ما يسمى بمم
 تكوف في أعمى درجات العبادة  حينما تسيـ في رفع اسـ المسمميف.

إنسانة أسممت عمى يد زوج حدثتني بالياتف تفنف في إيقاع األذػ بيا في ضربيا وفي شتميا وفي التقتير عمييا 
ى أف حمميا عمى أف تكفر بيذا الديف، قالت لي بعد حيف تركب مركبة سيارة ونسيت محفظتيا فييا كل ما تممؾ إل

خمسيف ألف، بعد أياـ عدة سائق ىذه المركبة إنساف مسمـ ورع بحث عنيا حتى أوصل المحفظة إلى بيتيا قالت 
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مغًا مف الماؿ لطبلب العمـ المسمميف، كانت ممتنة لي وهللا ىذا السائق أعاد لي الثقة باإلسبلـ وأذكر أنيا قدمت مب
 زوجيا كاد يحمميا عمى أف تكفر بيذا الديف وسائق سيارة باستقامتو وأمانتو قوػ ثقتيا بيذا الديف.

ممخص الدرس اليـو أنت مؤمف يمكف أف تسيـ بتقوية مكانة اإلسبلـ، يمكف أف تسيـ برفع اسـ اإلسبلـ، يمكف 
عف ىذا الديف متألقة ويمكف أف تفعل شيئًا آخر لذلؾ كأف النبي عميو الصبلة والسبلـ أف تسيـ بإعطاء فكرة 

 يقوؿ: 

ـَ اْلُمْسِمُموَف ِمْف ِلَساِنِو َوَيِدِه ((  )) َمْف َسِم

ىذا الشعور أساسو انتماء لمجماعة، أحيانًا دوف أف تشعر تكوف في بمد آخر بعيد فعندؾ غيرة عمى بمدؾ تحب أف 
أجمل صورة عف بمدؼ ىذا شيء طبيعي بكل إنساف أما الحقيقة انتماؤؾ الحقيقي لئلسبلـ فكمما  تنقل لآلخريف

كنت صادقًا وأمينًا وعفيفًا ومنضبطًا ورحيمًا ارتفع اسـ اإلسبلـ عاليًا في أطراؼ األرض، و الممارسات الخاطئة 
بادتيـ ىي سبب تشويو سمعة المسمميف وكأني وضعت يدؼ عمى الجراح ىؤالء الذيف ي تفننوف بتعذيب المسمميف وا 

وقتميـ وتيديـ بيوتيـ يتوىموف أف ىؤالء ال يستحقوف الحياة ما رأوا عظمة اإلسبلـ، ما رأوا طير المسمـ، ما رأوا 
 عفة المسمـ، ما رأوا كـر المسمـ، إذًا يمكف أف يكوف ىذا الحديث شعارًا لنا جميعًا 

ـَ اْلُمْسِمُموَف ِمْف ِلسَ   اِنِو َوَيِدِه (()) َمْف َسِم

عني سمعة المسمـ مف لسانو ويده، معنى ذلؾ ىناؾ إساءة قولية وىناؾ إساءة سموكية، مف لسانو مف أقوالو مف 
يده مف أفعالو يجب أف تكوف أقوالؾ ويجب أف تكوف أفعالؾ تسيماف معًا في رفع اسـ اإلسبلـ عاليًا، يدعـ ىذا 

  الحديث قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ:

 )) أنت عمى ِغرة مف ِغر اإلسالـ فال يؤتيف مف َبمؾ ((

كأف اإلسبلـ بمد وأنت عمى الحدود وفي الحدود أماكف ضعيفة وأنت عمى أحد ىذه األماكف الضعيفة فاؼ خرؽ 
ليذه الببلد تكوف عف طريقؾ فأنت مسؤوؿ عف ىذا الخرؽ، في تساؤؿ أنا أتكمـ بالحقيقة المرة كاف ممكف أتحدث 

يسمى إنشائيًا وخطابيًا يا لعظمة اإلسبلـ، يا لقوة المسمميف، لكف أنا أريد أف أتكمـ بالحقيقة المرة حتى في  حديثاً 
ببلدنا مف عدة تجارب مؤلمة في التعامل مع المسمميف يتمنى اإلنساف العادؼ غير المتفقو أف يتعامل مع غير 
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لماؿ، ألنو متديف فعل ىذا الشيء، مجموع ىذه األخطاء المسمـ ىنا كممات الذعة جدًا تقاؿ ألنو متديف أكل ىذا ا
تتراكـ وتكوف سبب البتعاد الناس عف الديف، مف باب الطرفة واحد قاؿ يا رب دلني عمى شيخ صاحب ديف، 
عمى قدر ما في ممارسات سيئة مف بعض مف يدعي أنو يعمل في الحقل اإلسبلمي صار في ردة فعل مؤلمة، 

يفعل شيئًا ينبغي أف يتصور كيف يفيـ الناس ىذا التصرؼ دققوا أييا اإلخوة الكراـ، النبي اإلنساف دائمًا قبل أف 
عميو الصبلة والسبلـ في الطريق معو زوجتو صفية وفي الميل يمر صحابياف يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ عمى 

 الشيطاف.رسمكما ىذه زوجتي. ىذا تعميـ رائع جدًا قد يأتي الشيطاف ىذه زوجتي البياف يطرد 

أنا دائمًا أتمنى عمى كل أخ أنو إذا فعل شيئًا ولو تفسيراف أف يوضح تفسير الحقيقة. سافرت وكمفت أخا زوجتؾ 
أف يتفقد زوجتؾ في غيبتؾ لكف الجيراف الذؼ يروف أف شابًا دخل إلى ىذا البيت في غيبة الزوج ليذا التصرؼ 

فر يطرؽ باب جيرانو أنا سوؼ أسافر وزوجتي وحدىا في تفسير سيئ جدًا فالزوج الواعي المؤمف قبل أف يسا
، البياف يطرد الشيطاف، ىذا يحممنا عمى التوسع في ذلؾ، كمفت في عمل  البيت وكمفت أخاىا أف يتفقدىا كل يـو
أعطيت مبمغًا تطابق مع اإلنفاؽ في بعض اإلخوة الكراـ يقوؿ لكف نحف المبمغ كاف بالتماـ والكماؿ في بالصدر 

تب الواردات والمصاريف بالتفصيل وقدـ الحساب، إذا قدمت الحساب فقد نزعت عف أخيؾ احتماؿ أف شيء اك
يأتيو الشيطاف ويقوؿ لعل ىناؾ خطأ في الحساب، لعل ىناؾ مبمغ مف الماؿ ضمو إليو، لعل ىناؾ مبمغ دفعو 

ة جدًا إال ويبيف، أما يوجد كمصروؼ وضعو عمى الميمة، أنا ال أرػ إنسانًا موفقًا في حياتو ولو سمعة متألق
 شيء يفسر تفسيريف ىذا ممنوع أف تفعمو حفاظًا عمى سمعة المسمميف.

مف أغرب ما روؼ لي كنت مرة في الخميج وجاءوا بعالـ جميل مف مصر وألقى محاضرات طواؿ شير رمضاف 
وؿ أف أقوؿ لو كانت لكف الفاتورة في شيء ال يصدؽ فييا مشروب خمر بكميات غير معقولة إطبلقًا، غير معق

الكميات معقولة مقبولة، ليس معقوؿ إنساف رجل ديف رجل عمـ يأتي مف مصر إللقاء محاضرات ثبلثيف يـو 
والفاتورة بالفندؽ برقـ فمكي مقابل مشروبات خمر، يقوؿ لي األخ الراوؼ وزير األوقاؼ ماذا يقوؿ ماذا يفعل 

بل السفر تجرأ قاؿ لو يا موالنا طمع ىذا الرجل المولى كمما صعب تفسيرىا ىذه صعب جدًا رجل عالـ يبدو أنو ق
يجد زجاجة خمر في البراد يكسرىا ألف ىذا منكر كسرىا، ىـ عندىـ كمما ينظفوا الغرفة يجدوا في نقص 
يسجمونو، حتى فيـ وزير األوقاؼ أف ىذه العممية كسر زجاجات الخمر وضعيا في الحماـ، مشكمة كبيرة جدًا، 

ؤتمرات إسبلمية ممنوع أف يكوف في البراد أشياء محرمة مراعاة لممؤتمر في مؤتمرات إسبلمية ال طبعًا في م
يتركوف شيئًا في البراد خبلؼ المنيج اإلسبلمي لكف بالفندؽ في خطأ، أنت عندما تكسر الزجاجة وتضعيا في 
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عب تفسيرىا، يحتاج اإلنساف الحماـ، تفرغيا في الحماـ وتعد نفسؾ أزلت منكرًا تسجل عميؾ عمى الفاتورة ص
بالتعبير العامي أف ينظر قفاه، ىذا العمل ماذا يفسر ؟ في تفسيرات ألعماؿ ال تحتمل إطبلقًا لذلؾ البياف يطرد 

 الشيطاف.
حدثني أخ كاف في مؤتمر وزوجتو عند أقربائيا ىو خمسة أياـ بالفندؽ وحده مرة زوجتو حضرت المحاضرة 

يف بالفندؽ قاؿ ليـ ىذه زوجتي، حتى يعمموا توازف فأنت وطف نفسؾ عمى أف وأحبت تزور الغرفة في موظف
 توضح كل شيء، ألف سمعة المسمميف يسيـ بيا أنا وأنت.

مرة حدثوني أف في بائع أحذية بمستوػ رائع جدًا بمدخل سينما قمت لو وهللا لو كاف الحذاء مجانًا يقدـ ىدية 
دخل إلى السوؽ الذؼ فيو سينما بالداخل في طبلب قد تفسر تفسيرًا آخر، وأفضل حذاء بالعالـ أنا ال أستطيع أف أ

رحـ هللا عبدًا جّب المغيبة عف نفسو. أحيانًا يصير أنت في محل صديقؾ ومعؾ خمسمئة ليرة وتريد أف تصرفيا 
فتحت الدرج وضعت الخمسمئة وتأخذ الخمسمئة الخمس قطع فصاحب المحل وجدؾ تأخذ خمس قطع، اآلف 

لو أنؾ وضعت خمسمئة ليرة، ال قل لو اصرؼ لي ىذه أنت أميف مئة بالمئة أميف لكف ال تطمب مف الناس أثبت 
يبرئونؾ مف التيمة إذا كنت في مكاف فيو تيمة، مف أجمل ما قاؿ سيدنا عمي رضي هللا عنو ال تضع نفسؾ 

اف مدير ثانوية في عنده آزف في موضع التيمة ثـ تمـو الناس إذا اتيموؾ. في قصص كثيرة جدًا مرة حدثني أخ ك
بمدة بالجنوب بالريف وفي بيض يسمونو بمدؼ يعني سعره معتدؿ وىو مفيد أكثر فكاف يكمف اآلزف أف يحضر لو، 
اآلزف يحمل كيس البيض يدخمو عمى اإلدارة ويعطيو ثمنو بعد ذلؾ، لكف الناس شاىدوا الكيس البيض دخل لكف 

ل انتشرت أف ىؤالء يرشوف اآلزف يعطييـ إجازات يعمل كذا، فجاء إنساف مخمص ما شاىدوا أنو دفع ثمنو، األقاوي
لممدير قاؿ لو أنا أعمـ عمـ اليقيف أنؾ تدفع الثمف قاؿ لو صح، قاؿ أتمنى عميؾ أف تعطي الثمف أماـ بقية األزنة، 

مية مف البيض معينة، ىذه القصة كميا، فكاف يطل عمى مكاف المستخدميف يقوؿ لو يا فبلف ىذا المبمغ واحضر ك
 انظر إلى الفرؽ أنت تدفع ألنؾ واثق مف نفسؾ لكف ممكف أف تفسر ىذه الظاىرة برشوة.

فالمؤمف حريص عمى سمعتو وحريص عمى سمعة أىمو وحريص عمى سمعة أوالده، أياـ إنساف يسافر بنزىة ىو 
؟ ، أحيانًا تدخل عمى فندؽ مف ىذهوشاب وىي شابة يجب أف يكوف في السيارة دفتر عائمة يظف أنيا ليست زوجت

ىذا دفتر العائمة لو فائدة دفتر العائمة يعني دائمًا حاوؿ أف تنفي عف نفسؾ أية تيمة أنت برؼء منيا، لذلؾ 
 الحديث انا أعده أصل في التعامل: 
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ـَ اْلُمْسِمُموَف ِمْف ِلَساِنِو َوَيِدِه ((  )) َمْف َسِم

 ] متفق عميو [

ِ ْبِف وال تضع نفسؾ موضع ا لتيمة ثـ تمـو الناس إذا اتيموؾ، في رواية أخرػ أيضًا لمبخارؼ ومسمـ:َعْف َعْبِد َّللاَّ
ـَ َقاَؿ   َعْمٍرو َرِضَي َّللاَُّ َعْنُيَما َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ اْلُمْسِمُموَف ِمْف ِلَساِنِو َوَيِدِه َواْلُميَ  ـُ َمْف َسِم ُ َعْنُو (()) اْلُمْسِم  اِجُر َمْف َىَجَر َما َنَيى َّللاه

 : ـَ  اليجرة مف أعظـ األعماؿ لكف كما قاؿ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 )) اْلِعَباَدُة ِفي اْلَيْرِج َكِيْجَرٍة ِإَليه ((

 ] مسمـ، الترمذؼ، ابف ماجو أحمد [

 عز وجل في زمف الفتف في زمف النساء الكاسيات العاريات في زمف صدقوا أييا اإلخوة الكراـ، اآلف عبادة هللا
التفمت في زمف أف المعصية في كل مكاف وال أحد يسألؾ عنيا في ىذا الزمف ىذه العبادة تعد ىجرة إلى هللا عز 

بيف مكة  وجل، عبادة في اليرج كيجرة إلي بل لمجرد أف تدع ما نيى هللا عنو فأنت مياجر، باب اليجرة قد أغمق
 والمدينة بعد الفتح لكنو مفتوح إلى يـو القيامة بيف كل مدينتيف يشبياف مكة والمدينة .

ومازلنا أييا اإلخوة الكراـ، في بعض األحاديث الشريفة التي تتحدث عف أف المسمـ يحتاج إلى أفعاؿ أكثر مما 
 يحتاج إلى أقواؿ.

ـَ َقاَؿ: َعْف َسْيِل ْبِف َسْعٍد َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َص   مَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 )) َمْف َيْضَمْف ِلي َما َبْيَف َلْحَيْيِو َوَما َبْيَف ِرْجَمْيِو َأْضَمْف َلُو اْلَجنهَة ((

 ] البخارؼ، الترمذؼ، أحمد [

ئة في ىذا الحديث مممح لطيف جدًا إلى أف أكبر المعاصي مساحة لو أحصينا المعاصي لوجدنا أف تسعيف بالم
مف المعاصي بسبب المساف وشيوة الفرج، إف الرجل ليتكمـ بالكممة ال يتبيف فييا ينزؿ بيا في النار أبعد ما بيف 
المشرؽ والمغرب. يعني كممة ودائمًا وأبدًا المسمـ يعد كبلمو مف عممو وال يستقيـ إيماف عبد حتى يستقيـ قمبو وال 
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خوة الكراـ، نحف في المسجد نتمقى التعميمات أما حقيقة الديف في يستقيـ قمبو حتى يستقيـ لسانو فمذلؾ أييا اإل
محمؾ التجارؼ وفي مكتبؾ اليندسي وبدكانؾ وفي معممؾ في بيتؾ وفي الطريق وفي بيعؾ وشرائؾ أحيانًا بعض 
ىا قاؿ الشركات يأتي صباحًا مندوبو المبيعات الساعة الثامنة يتمقوف التعميمات مف مدير الشركة وينطمقوا لتنفيذ

 تعالى:

اَلُة َفاْنَتِشُروا ِفي اْْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْف َفْضِل َّللاهِ﴾ َُِضَيِت الصه  ﴿َفِإَذا 

 [10] سورة الجمعة: 

أنت في المسجد تسأؿ هللا أف تفتح عميؾ أبواب رحمتو لكنؾ خارج المسجد تسأؿ هللا أف تفتح عميؾ أبواب فضمو، 
ة هللا لكف خارج المسجد بحاجة مساسة إلى فضل هللا، وأنت يجب أف تعمـ أنت في المسجد بحاجة ماسة إلى رحم

عمـ اليقيف أنو في المسجد تتمقى التعميمات والتجميات أما التطبيقات تكوف في شتى مناحي الحياة لذلؾ الديف ليس 
سفر ىو المحؾ في المسجد في المسجد تتمقى التعميمات والنفحات لكف في البيت وفي السوؽ وفي الدكاف وفي ال

 لحقيقة التديف.

 )) َمْف َيْضَمْف ِلي َما َبْيَف َلْحَيْيِو َوَما َبْيَف ِرْجَمْيِو َأْضَمْف َلُو اْلَجنهَة ((

أؼ ما بيف فكيو يعني لسانو وما بيف رجميو يعني فرجو أضمف لو الجنة، بالمناسبة أخوانا الكراـ مرة ثانية لو 
تسعيف بالمئة مف المعاصي متعمقة بالماؿ وبالنساء ولو تتبعت الفضائح أردت أف تحصي المعاصي في الحياة 

في األرض وجدت أف كل الفضائح تندرج في بنديف اثنيف فضيحة مالية وفضيحة جنسية لذلؾ المؤمف حينما يسد 
ي زمف ىاتيف الثغرتيف يشعر أنو ممؾ، في زمف الفضائح واألمواؿ التي تؤخذ اغتصابًا أو احتيااًل أو سرقة، وف

الفضائح األخبلقية فالمؤمف يشعر بقيمة تفوؽ حد الخياؿ، مرة ممؾ سأؿ وزيره مف الممؾ ؟ قاؿ أنت قاؿ ال الممؾ 
ف عرفناه  رجل ال نعرفو وال يعرفنا لو بيت يؤويو ورزؽ يكفيو وزوجة ترضيو إنو إف عرفنا جيد في استرضائنا وا 

 جيدنا في إحراجو.

رأسؾ عاليًا، والقاعدة احتج إلى الرجل تكف أسيره واستغني عنو تكف نظيره وأحسف أنت حينما تكوف مستقيمًا ترفع 
إليو تكف أميره، أنت حينما تستغني عف الخمق يحبؾ هللا لذلؾ ورد مف أصبح وأكبر ىمو الدنيا جعل هللا فقره بيف 

رة جعل هللا غناه في قمبو عينيو وشتت عميو شممو ولـ يؤتو مف الدنيا إال ما قدر لو ومف أصبح وأكبر ىمو اآلخ
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 وجمع عميو شممو وأتتو الدنيا وىي راغمة.

فمذلؾ أييا اإلخوة الكراـ، إف العبد ليتكمـ بالكممة ال يمقي ليا بااًل ييوؼ بيا في جينـ سبعيف خريفًا وقذؼ محصنة 
ئشة حينما قالت عف ييدـ عمل مئة سنة، ىنا نكبة معقوؿ أف يقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ لزوجتو السيدة عا

أختيا قصيرة لـ تزد عمى ذلؾ فقاؿ يا عائشة لقد قمت كممة لو مزجت بمياه البحر ألفسدتو، كممة قصيرة فضبط 
المساف أييا اإلخوة الكراـ، اعذروني أنا ال أصدؽ مسمـ مزحو جنسي، ال أصدؽ مسمـ ال حياء لو في المزاح، ال 

، أكثر الناس يتكم ـ كممة تشير إلى عورة ويبالغ فييا ويغمز وييمز ويبتسـ ويثير حولو، أصدؽ مسمـ كبلمو ممغـو
المسمـ ما في عنده الغش بالكبلـ وما في عنده تمميحات غير أخبلقية وما في عنده فحش بالكبلـ، عبلمة المؤمف 

، بالمقابل ضبط المساف بالمقابل مف قاؿ لؾ الكبلـ ليس عمبًل صالحًا أنا قمت قبل قميل مف عّد كبلمو مف عممو
 األنبياء العظاـ بماذا جاؤوا ؟ بالكممة، جاؤوا بكممة قاؿ تعالى:

َما َبٍة َأْصُمَيا َِاِبٌت َوَفْرُعَيا ِفي السه َبًة َكَشَجَرٍة َطيِّ ُ َمَِاًل َكِمَمًة َطيِّ ـْ َتَر َكْيَف َضَرَب َّللاه ( ُتْؤِتي ُأُكَمَيا ُكله 24ِء )﴿َأَل
 ِحيٍف ِبِإْذِف َربَِّيا﴾

 سورة إبراىيـ [ ]

والذيف ليـ باع في الدعوة يعني الكممة وحدىا تنتشر في اآلفاؽ وقد ييتدؼ بيا أقواـ كثيروف، الحديث المقابل َعْف 
ـَ َقاَؿ:   َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف ِرْضوَ  ـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف )) ِإفه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه فه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه ُ ِبَيا َدَرَجاٍت َواِ  اِف َّللاهِ ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْرَفُعُو َّللاه
ـَ ((  َسَخِط َّللاهِ ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْيِوي ِبَيا ِفي َجَينه

 ] متفق عميو [

يا إلى أسفل سافميف أنا مضطر أف أوضح أف حقيقة ىذا كممة واحدة ترتفع بيا إلى أعمى عمييف أو قد تسقط ب
الديف حقيقة أخبلقية ودائمًا أذكر ىذه الكممات لما سيدنا جعفر سألو النجاشي عف اإلسبلـ اآلف أنت أماـ تعريف 
ليذا اإلسبلـ مف صحابي كبير سيدنا جعفر قاؿ لو أييا الممؾ كنا قومًا أىل جاىمية نعبد األصناـ ونأكل الميتة 
ونأتي الفواحش ونقطع الرحـ ونسيء الجوار حتى بعث هللا فينا رجبًل نعرؼ أمانتو وصدقو وعفافو ونسبو فدعانا 
إلى هللا لنعبده ونوحده ونخمع ما كاف يعبد آباؤنا مف الحجارة واألوثاف وأمرنا بصدؽ الحديث وأداء األمانة وصمة 
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 الرحـ وحسف الجوار والكف عف المحاـر والدماء.

 مضموف ىذا الديف أخبلقي وىذا الكبلـ أكده النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما قاؿ: يعني 

 )) إنما بعِت معممًا إنما بعِت ْلتمـ مكاـر اْلخالؽ (( 

 وابف القيـ رحمو هللا عز وجل يقوؿ: اإليماف ىو الخمق ومف زاد عميؾ في الخمق زاد عميؾ في اإليماف.

يث صحيحة عف قيمة حسف الخمق، حسف الخمق يذيب الخطايا، حسف الخمق بالمناسبة في تقريبًا عشرة أحاد
يسبق الصائـ القائـ، أعماؿ كبيرة جدًا وجميمة وتحتاج إلى جيد كبير يمكف أف تسبق مف يفعميا بحسف الخمق، 

 وهللا عز وجل حينما أثنى عمى النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ تعالى:

نهَؾ َلَعمى ُخُمٍق َعِظي  (﴾4ـٍ )﴿َواِ 

 ] سورة القمـ [

ألف الخمق كسب اإلنساف لكف بربؾ تتصور مسمـ أو مؤمف شرس، مؤمف وقح، مؤمف محتاؿ، مؤمف يكذب 
 : ـَ  مستحيل، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ َعْف َأِبي ُأَماَمَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 اْلِخاَلِؿ ُكمَِّيا ِإَّله اْلِخَياَنَة َواْلَكِذَب (( )) ُيْطَب َُ اْلُمْؤِمُف َعَمى

 ] أحمد [

أنا أقبل مف مؤمف يكوف انطوائي قميبًل أو منفتح أو اجتماعي أو إنعزالي أو أنيق جدًا أو أقل أناقة أو إنفاقو شديد 
تتناقض مع اإليماف،  أو أقل إنفاؽ ىذه الطباع واإلسبلـ أقر الطباع لكف الخيانة والكذب ليست مف الطباع إنيا
ـَ َقاَؿ: يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: َرِبيَعَة َعْف اأْلَْعَرِج َقاَؿ َقاَؿ َأُبو ُىَرْيَرَة َيْأُثُر َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعمَ   ْيِو َوَسمَّ

ُسوا َوََّل تَ  ـْ َوالظهفه َفِإفه الظهفه َأْكَذُب اْلَحِديِث َوََّل َتَجسه ُجُل )) ِإيهاُك ُسوا َوََّل َتَباَغُضوا َوُكوُنوا ِإْخَواًنا َوََّل َيْخُطُب الره َحسه
 َعَمى ِخْطَبِة َأِخيِو َحتهى َيْنِكَح َأْو َيْتُرَؾ ((

 ] متفق عميو [
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 كيف توفق بيف أف ينيى النبي عميو الصبلة والسبلـ عف الظف وبيف أف يقوؿ هللا عز وجل:

ـٌ﴾ ِْ  ﴿ِإفه َبْعَض الظهفِّ ِإ

 [12] سورة الحجرات: 

وبيف أف يقوؿ النبي الحـز سوء الظف. وسوء الظف عصمة، كيف أف النبي عميو الصبلة والسبلـ يأمرنا أف نسيء 
ف بعض الظف إثـ،  الظف سوء الظف عصمة والحـز سوء الظف ثـ يقوؿ إياكـ وسوء الظف فإنو أكذب الحديث وا 

أمراف بسوء الظف، الحقيقة الفيصل بينيما إذا في أدلة يجب أف آية وحديث تنيى عف سوء الظف وعندنا حديثيف ي
تأخذ الحيطة إذا في أدلة أما سوء الظف الذؼ نيينا عنو ىو سوء الظف مف دوف دليل أياـ يكوف زوج يسيء الظف 
 بزوجتو لكف ما في أؼ دليل ال دليل مادؼ وال معنوؼ وال واقعي وال سموكي وال عممي وىو يسيء الظف وأحياناً 
 ىي تسيء الظف بو ما في أدلة أبدًا ىذه حالة مرضية أييا اإلخوة الكراـ، أما في أدلة واضحة اآلية الكريمة:

﴾ ِتي َتَخاُفوَف ُنُشوَزُىفه  ﴿َوالاله

 [34] سورة النساء: 

 قبل أف تنجذب قبل أف تنحرؼ لـ تنحرؼ بعد لكف رأيت بوادر ضعيفة جدًا، قاؿ تعالى:

ِتي َتَخافُ  ﴾﴿َوالاله  وَف ُنُشوَزُىفه َفِعُظوُىفه

 [34] سورة النساء: 

إذًا المؤمف كيس فطف حذر يقع أياـ في بوادر ومع األسف الشديد ىناؾ إنساف إلى أف تقع الطامة الكبرػ 
 يصحو إلى أف تقع الطامة الكبرػ لذلؾ قاؿ تعالى:

﴾ ـْ  ﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُك

 [71ء: ] سورة النسا
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ـْ َوالظَّفَّ َفِإفَّ الظَّفَّ َأْكَذُب اْلَحِديِث.. ((شيء ببل دليل اتياـ ببل دليل ق ذؼ فينا يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ )) ِإيَّاُك
محصمة ييدـ عمل مئة سنة، أييا اإلخوة الكراـ، قرأت في الصحفية خبر إنساف شؾ في ابنتو فجاء بقابمة كي 

يست بنتًا فذبحيا وقعت في الشاـ جريمة ثـ تبيف أف القابمة لـ تكف خبيرة في معرفة ما تفحصيا فأكدت لو أنيا ل
إذا كانت بنتًا أو امرأة فمما فحصت في الطبابة الشرعية كانت بنتًا، أحيانًا اإلنساف يرتكب حماقة تزلزؿ الجباؿ 

 ألنو تسرع لذلؾ قاؿ تعالى:

ـْ ُكْنَت ِمَف الْ  ََْت َأ  (﴾27َكاِذِبيَف )﴿َسَنْنُظُر َأَصَد

 ] سورة النمل [

في باألخبار نسمع كممات تقصي الحقائق، ىذا منيج في اإلدارة قبل أف تتخذ القرار تقصى الحقائق صدقوا أييا 
اإلخوة الكراـ، في مواقف أنت حينما تأخذ قرار بمعمومات غير صحيحة وبمعمومات مبتذلة تندـ ندمًا ال يحتمل، 

 قاؿ تعالى:

ََْومًا ِبَجَياَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَمى َما ﴿َيا َأيُّيَ  ـْ َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيهُنوا َأْف ُتِصيُبوا  ـْ َناِدِميَف ا الهِذيَف َآَمُنوا ِإْف َجاَءُك َفَعْمُت
(6﴾) 

 ] سورة الحجرات [

طاع أساسًا لشكسبير مسرحية أساسيا أف أحد األبطاؿ العسكرييف لو زوجة في أعمى درجات اإلخبلص است
شخص مقرب لو أف يوىمو أنيا تخونو أخذ منديل مف المناديل التي تقتضي العادات والتقاليد ىناؾ أف تحتفع بو 
وىو رمز وفائيا سرؽ ىذا المنديل أعطاه إلنساف آخر وأوىـ زوجيا فذبحيا عطيل. ممخص المسرحية يقوؿ أنو ال 

 شيء في الدنيا يعزيني عف ديدمونة زوجتو.

أخطاء كثيرة ترتكب قبل التحقق يروا في البرمجة المغوية العصبية قصة ىي بالحقيقة ممتعة وليا  أنا أرػ أنو في
دالئل كبيرة ومعظـ المسمميف سيقعوف بيا طبعًا القصة مأخوذة مف المجتمع الغربي امرأة تريد أف تسافر إلى بمد 

ة االنتظار جمست في أماميا رجل بعيد ىي في المطار اشترت عمبة بسكوت وجريدة وطمبت فنجاف قيوة وبقاع
مسكت الصحيفة عمى عرض الطاولة وتقرأ والقيوة أماميا وعمبة البسكويت أماميا أخذت بسكوتة ىذا الرجل مد 
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يده وأخذ بسكوتة كثير تألمت أف ىذه وقحاحة وسوء أدب وما استأذنيا فمرة مشي الحاؿ، فأخذ واحدة ثانية معقوؿ 
ال تعرفو لكف ابتسـ أخذ واحدة ثالثة واحدة رابعة و ليس معقوؿ تقوؿ ىذه اإلنسانة ليكوف يعرفيا أزاحت الجريدة 

تمنيت أف أشتمو أف أبسق في وجيو أف أعنفو عمى ىذه الوقاحة اشترت عمبة بسكويت لوحدىا واحدة وراء وحدة، 
ف تمطره بالشتائـ النتيجة بقي واحدة فأخذىا قسميا نصفيف أعطاىا النصف بمغ غضبيا األوج وكادت أف تقف وأ

وقالت وأف أبسق في وجيو فإذا بالنداء إلى الطائرة فأخذت الجريدة وطوتيا وفتحت محفظتيا كي تضع الجريدة 
 في المحفظة فإذا بعمبة بسكويت بمحفظتيا، ىذه لمرجل.

، كـ مسمـ يمشي بطريق غمط ويتوىـ ما سمـ عمي عدو، ما شاىدؾ، تصور أنو ما شاىدؾ تنحل المشكمة كميا
وهللا يا أخواف مئات المشكبلت بسبب معمومات غمط حدثني أخ كاف عنده معمل حمويات قاؿ لي طمبت مئة 
قالب زبدة مف معمل تقرب مف معطف عامل وجد في شيء حجمو كبير مسكو قالب زبدة، أخذه ووضعو في 

لعمل قاؿ لي كيف هللا ىداني جيبو يبدو أف الزبدة كانت غالية، فقاؿ لي غميت مثل البركاف أريد أف أطرده مف ا
ال أعرؼ بعد يوميف ثبلثة ذىب ليحاسب معمل الزبدة قاؿ أرسمنا إليؾ مئة قالب زبدة أخذ الصانع واحد ودفع 
ثمنو أعطنا ثمف تسعة و تسعيف، طبعًا في خطأ مف الصانع لكف قاؿ لي لو كنت انفجرت عميو إنساف برؼء دفع 

 ثمف القالب ولزمو ودفع ثمنو.

ـْ ُكْنَت ِمَف اْلَكاِذِبيَف ) ﴿ََاؿَ  ََْت َأ  (﴾27َسَنْنُظُر َأَصَد

 ] سورة النمل [

لما أنت تتقيد بالشرع تكوف عبلقاتؾ مثمرة جدًا مع اآلخريف أواًل انتظر التحقيق ثانيًا إياؾ وسوء الظف، إذا في 
رة وطمب منؾ أف دليل سوء الظف عفة، يحتاج إلى قرض ورفض أف يكتب وصل مشكمة معنى ىذا، يريد فاتو 

 ترفع السعر لماذا ؟ يقدـ فاتورة بالسعر المرتفع وتأخذ الفرؽ لنفسؾ. إذا في دليل ينبغي أف تسيء الظف.
 أييا اإلخوة الكراـ، 
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ُسوا َوََّل َتَباَغُضوا وَّل  ُسوا َوََّل َتَحسه ـْ َوالظهفه َفِإفه الظهفه َأْكَذُب اْلَحِديِث َوََّل َتَجسه تدابروا َوُكوُنوا عباد هللا )) ِإيهاُك
: )) ََّل َتَحاَسدُ  ـَ ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ  وا َوََّل َتَناَجُشوا َوََّل ِإْخَواًنا كما أمركـ ((. َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 

ـْ َعَمى َبْي َِ َبْعٍض وَ  ـِ ََّل َيْظِمُمُو َوََّل َتَباَغُضوا َوََّل َتَداَبُروا َوََّل َيِب َْ َبْعُضُك ـُ َأُخو اْلُمْسِم ُكوُنوا ِعَباَد َّللاهِ ِإْخَواًنا اْلُمْسِم
رِّ َأفْ  ـَ ُكلُّ  َيْخُذُلُو َوََّل َيْحِقُرُه التهْقَوى َىاُىَنا َوُيِشيُر ِإَلى َصْدرِِه َِاَلَث َمرهاٍت ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمْف الشه َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسِم

ـٌ َدُمُو َوَماُلُو َوِعْرُضُو ((اْلُمْسمِ  ـِ َحَرا  ـِ َعَمى اْلُمْسِم

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : التوبة 027 - 005الدرس )

 15-05-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا الحمد  رب العال
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

معوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يست
 الصالحيف.

أييا اإلخوة الكراـ، الزلنا في كتاب إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب و الترىيب مف صحيح البخارؼ و مسمـ، و 
 اليـو ننتقل إلى الترغيب في التوبة.

آخر أنيـ وقعوا في ذنب و تابوا منو، ثـ و سبب اختيارؼ ليذا الموضوع أف أخوة كثيريف يسألونني مف حيف إلى 
وقعوا فيو مرة ثانية، و عندئذ يتوىموف أنو إذا وقع في الذنب مرة ثانية ال سبيل لمتوبة و ىذا خطأ كبير ألف هللا 

 عز وجل يريد أف يتوب عمينا قاؿ تعالى: 

ـْ َوُيِريُد الهِذيَف َيتهِبُعو ُ ُيِريُد َأْف َيُتوَب َعَمْيُك َيَواِت َأْف َتِميُموا َمْياًل َعِظيمًا )﴿َوَّللاه  (﴾27َف الشه

 ] سورة النساء [

بل إف هللا يحب التوابيف و يحب المتطيريف بمعانييا الواسعة، الذؼ يسعى لتطيير نفسو مف األدراف، مف 
لؾ سأسوؽ إليكـ النقائص، مف العيوب، ىو إنساف في الطريق إلى هللا عز وجل و هللا هلالج لج يتولى ىذا اإلنساف لذ

 ىذا الحديث الذؼ ورد في البخارؼ و مسمـ: 
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ُ عَ  ََاَؿ َسِمْعُت النهِبيه َصمهى َّللاه ََاَؿ َسِمْعُت َأَبا ُىَرْيَرَة  ْحَمِف ْبَف َأِبي َعْمَرَة  ََاَؿ ِإفه َعْبًدا )) َسِمْعُت َعْبَد الره ـَ  َمْيِو َوَسمه
ََاَؿ أَ  ـَ َعْبِدي َأفه َلُو رَ َأَصاَب َذْنًبا َوُربهَما  ََاَؿ َأَصْبُت َفاْغِفْر ِلي َفَقاَؿ َربُُّو َأَعِم بًّا ْذَنَب َذْنًبا َفَقاَؿ َربِّ َأْذَنْبُت َوُربهَما 

ـه َأَصاَب َذْنًبا َأْو َأْذَنَب َذنْ  ُِ ُ ـه َمَكَث َما َشاَء َّللاه ًبا َفَقاَؿ َربِّ َأْذَنْبُت َأْو َأَصْبُت َيْغِفُر الذهْنَب َوَيْأُخُذ ِبِو َغَفْرُت ِلَعْبِدي ُِ
ـه َمكَ  ـَ َعْبِدي َأفه َلُو َربًّا َيْغِفُر الذهْنَب َوَيْأُخُذ ِبِو َغَفْرُت ِلَعْبِدي ُِ ـه َأْذَنَب َذْنًبا آَخَر َفاْغِفْرُه َفَقاَؿ َأَعِم ُِ ُ َث َما َشاَء َّللاه

ََاَؿ ََاؿَ  ََاَؿ َأَصاَب َذْنًبا  ـَ َعْبِدي َأفه َلُو َربًّا َيْغِفُر الذهْنَب  َوُربهَما  ََاَؿ َأْذَنْبُت آَخَر َفاْغِفْرُه ِلي َفَقاَؿ َأَعِم َربِّ َأَصْبُت َأْو 
ًِا َفْمَيْعَمْل َما َشاَء ((  َوَيْأُخُذ ِبِو َغَفْرُت ِلَعْبِدي َِاَل

تقد األخ اعتقادًا خاطئًا مف أنو كمما وقع في أييا اإلخوة الكراـ، أنا ال أريد أبدًا و ال أطمح و ال أتمنى أف يع
الذنب و تاب منو تاب هللا عميو، أنا أخبركـ أف أىوف توبة عمى اإلطبلؽ ىي التوبة مف الذنب الذؼ ترتكبو أوؿ 
مرة، فبثانية واحدة تشعر أف جبااًل كانت عمى صدرؾ أزيحت عنؾ، ألف هللا سبحانو و تعالى يحب التوابيف، و 

حانو و تعالى ما أمرنا أف نتوب إال ليتوب عمينا، و مف لنا غير هللا ؟ لكف ال أكتمكـ أف الذنب إذا ألف هللا سب
أعدتو ثانية تجد صعوبة في التوبة منو، في المرة الثالثة الصعوبة أشد، و في الرابعة الصعوبة أشد و أشد، ىذه 

ألف مرة و السيما و أنا ال أبرر و ال أعتذر حقيقة لكف في النياية لو فعمت الذنب ألف مرة البد مف أف تتوب 
 عف بعض المقصريف لكف نحف في زمف القابض فيو عمى دينو كالقابض عمى الجمر.

و لعل النبي عميو الصبلة والسبلـ عنى ىؤالء المؤمنيف في ىذا العصر فقاؿ: اشتقت ألحبابي، قالوا أولسنا 
ف في آخر الزمف آمنوا يروني، القابض منيـ عمى دينو أحبابؾ ؟ قاؿ: ال أنتـ أصحابي، أحبابي أناس يأتو 

كالقابض عمى الجمر، أجرىـ كأجر سبعيف، قالوا منا أـ منيـ ؟ قاؿ بل منكـ، قالوا و لما ؟ قاؿ ألنكـ تجدوف 
 عمى الخير معوانًا و ال يجدوف.

و اقتراؼ المعصية ال أينما توجيت، أينما تحركت، المعصية أمامؾ و ىي متاحة لؾ، و المجتمع يشجع عمييا، 
يخدش مكانتؾ إطبلقًا، بل إنؾ تشعر بالغربة و اإلحساس بالغربة إحساس طبيعي، إف كنت تحس بالغربة فيذه و 

: هللا بشارة، ألف النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوسَ  ـَ  مَّ

ـُ َغِريًبا َوَسَيُعوُد َكَما َبَدَأ َغِريًبا َفُطوَبى ِلْمُغَرَباِء (()) بَ  ْساَل  َدَأ اإلِْ

 ] مسمـ، ابف ماجو، أحمد [
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 أناس صالحوف في قـو سوء كثر.

ىذا الحديث إذًا أييا اإلخوة يبيف أنؾ حينما تقترؼ الذنب مرة ثانية يجب أف تتوب مرة ثانية، و لو أف التوبة 
مف األولى، و لو أف اإلنساف حينما يكثر مف الذنب نفسو يشعر و كأف هللا لف يتوب عميو  الثانية أصعب

ببساطة، لذلؾ اإلنساف إذا اقترؼ الذنب مرة واحدة يقوؿ يا رب لقد تبت، يشعر في أعماقو أف هللا عز وجل يقوؿ 
 لو عبدؼ و أنا قد قبمت.

 ؿ عميو الصبلة و السبلـ: و أتبع السيئة الحسنة تمحيا.لكف في المرة الثانية نحف محتاجوف إلى حديث آخر يقو 

 في المرة األولى يكفي أف تقوؿ يا رب لقد تبت إليؾ و تشعر أف هللا تاب عميؾ.

و هللا أييا اإلخوة الكراـ، شعور المؤمف بتوبة هللا عميو ال يوصف إذا رجع العبد إلى هللا نادػ مناد في السماوات 
فقد اصطمح مع هللا، و حاؿ المؤمف الذؼ يرتكب الذنب و يتوب منو أفضل ألف مرة مف  و األرض أف ىنئوا فبلناً 
 حاؿ الذؼ ال يعبأ بالذنب.

لكف أييا اإلخوة ىناؾ حقيقة دقيقة ىو أنو كمما كبر الذنب عندؾ صغر عند هللا، و كمما صغر عندؾ كبر عند 
نبو يراه كالذبابة، بل إف الذؼ يرػ ذنبو كبيرًا ىو هللا فالذؼ يرػ ذنبو صغيرًا ىو المنافق، وصف المنافق بأف ذ

المؤمف، بل وصف بالمؤمف بأف يرػ ذنبو كالجبل يوشؾ أف يقع عميو، فكمما كبر الذنب عندؾ صغر عند هللا، و 
 كمما صغر عندؾ كبر عند هللا ىذه حقيقة ثانية.

ييا اإلخوة و أنبو نفسي معكـ و أنا و كمما كررت الذنب تشعر أف التوبة أصبحت أصعب، لكف أريد أف أنبيكـ أ
واحد منكـ أف اإلنساف أحيانًا تأتيو خاطرة ىذه لف يحاسب عمييا إطبلقًا، كأف شيئًا الح أمامو، فإذا تابعيا و لـ 
يتألـ منيا تنقمب إلى فكرة، فإذا لـ يعالج ىذا األمر تنقمب إلى إرادة، فإذا لـ ينتبو لما ىو فيو تنقمب إلى عمل، 

 يتب تنقمب إلى عادة و مف أصعب األشياء أف يتوب اإلنساف مف عادات مستأصمة فيو. فإذا لـ

لذلؾ ىؤالء الذيف تورطوا بانحراؼ خطير لعمو بدأ بذنب صغير، لذلؾ الحـز أف تضع حدًا حاسمًا لممضي في 
 الذنوب.
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ـ غذائي صارخ يحتاج إلى إرادة لعل شيئًا مف قواعد التغذية يوضح لنا ذلؾ: لو أف إنسانًا أراد أف يأكل وفق نظا
قوية جدًا، لكف حينما يتساءؿ ىذه دعوة و ىذا طعاـ طيب و ىذه فرصة لف تتكرر، فكمما خرؽ النظاـ يأتي وقت 
يصبح الخرؽ ىو األصل، لذلؾ ال تجد إنسانًا يطبق نظاـ تغذية عالي جدًا إال بإرادة صارمة ال يتزحزح عنيا 

 إطبلقًا.

 ا ال أريد أف يقع اإلنساف في اليأس:فمذلؾ أييا اإلخوة أن

ـْ ََّل َتْقَنُطوا ِمْف َرْحَمِة َّللاهِ﴾  ﴿َُْل َيا ِعَباِدَي الهِذيَف َأْسَرُفوا َعَمى َأْنُفِسِي

 [53] سورة الزمر: 

 و ال أريد أيضًا أف يقع اإلنساف في التساىل، أف كل ذنب يغفر، كأف هللا عز وجل في آيات عدة يقوؿ: 

ـه ِإفه  ـه َتاُبوا ِمْف َبْعِد َذِلَؾ َوَأْصَمُحوا ِإفه َربهَؾ ِمْف َبْعِدَىا لَ  ﴿ُِ وَء ِبَجَياَلٍة ُِ  َغُفوٌر َرِحيـٌ﴾َربهَؾ ِلمهِذيَف َعِمُموا السُّ

 [119] سورة النحل: 

 أما أف تفيـ المغفرة فيمًا ساذجًا أنو كمما أذنبت غفر هللا لؾ ىذا الذنب ىذا فيـ ساذج: 

ـه  ـه َتاُبوا ِمْف َبْعِد َذِلَؾ َوَأْصَمُحوا ِإفه َربهَؾ ِمْف َبْعدِ ﴿ُِ وَء ِبَجَياَلٍة ُِ  َىا َلَغُفوٌر َرِحيـٌ﴾ِإفه َربهَؾ ِلمهِذيَف َعِمُموا السُّ

 [119] سورة النحل: 

 و ىناؾ مممحاف دقيقاف، األوؿ في قولو تعالى:

َ َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميعًا ِإنهُو ُىَو اْلَغُفوُر ﴿َُْل َيا ِعَباِدَي الهِذيَف َأْسَرُفوا َعمَ  ـْ ََّل َتْقَنُطوا ِمْف َرْحَمِة َّللاهِ ِإفه َّللاه ى َأْنُفِسِي
ـُ ) ِحي ـه ََّل ُتْنَصُروَف )53الره ـُ اْلَعَذاُب ُِ ََْبِل َأْف َيْأِتَيُك ـْ َوَأْسِمُموا َلُو ِمْف  ُعوا َأْحَسَف َما ( َواتهبِ 54( َوَأِنيُبوا ِإَلى َربُِّك

ـْ ََّل َتْشُعُروَف ) ـُ اْلَعَذاُب َبْغَتًة َوَأْنُت ََْبِل َأْف َيْأِتَيُك ـْ ِمْف  ـْ ِمْف َربُِّك ( َأْف َتُقوَؿ َنْفٌس َيا َحْسَرَتا َعَمى َما 55ُأْنِزَؿ ِإَلْيُك
اِخِريَف ) ْف ُكْنُت َلِمَف السه ْطُت ِفي َجْنِب َّللاهِ َواِ   (﴾56َفره

 الزمر [ ] سورة
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كأف هللا يبيف لو بمغت ذنوبؾ عناف السماء غفرتيا لؾ بشرط أف تتوب، أما إف لـ تتب فيناؾ معالجة قاسية 
 تنتظر المؤمف.

 مممح آخر:

ـُ ) ِحي ي َأَنا اْلَغُفوُر الره ـُ )49﴿َنبِّْئ ِعَباِدي َأنِّ  (﴾50( َوَأفه َعَذاِبي ُىَو اْلَعَذاُب اْْلَِلي

 ] سورة الحجر [

 يف إف لـ تستغفر فاألمر خطير و يحتاج إلى معالجة.يب

مرة طبيب قاؿ لمريض أعجبتني عبارتو فحص لو قمبو قاؿ لو قضيتؾ كبيرة صغيرة بآف واحد، إف تابعت األمر و 
عالجتو فالقضية سيمة، و إف أىممتو األمر كبير، كبلـ عممي و دقيق و موضوعي، و أنا أقوؿ لكـ قياسًا عمى 

الذنب كبير صغير، إف لـ تصر عميو فيو صغير، ال صغيرة مع اإلصرار، و ال كبيرة مع ىذه المقولة 
 االستغفار، إف استغفرت هللا منو فيو صغير، و إف أصررت عميو فيو كبير.

 إذًا إذا كبر الذنب عندؾ صغر عند هللا، و إذا صغر عندؾ كبر عند هللا.

ًا، و إف بادرت إلى االستغفار صغر عند هللا و لو كاف اآلف إف أصررت عميو كبر عند هللا و إف كاف صغير 
 كبيرًا.

 ثـ إف بعض الشعراء يقولوف:

 و مدمف القرع لِلبواب أف يمج       أخمق بذي الصبر أف يحظى بحاجتو

 فالمؤمف مذنب تواب، و يدمف قرع باب هللا عز وجل، يدمف التذلل إليو، يدمف االستغفار، يدمف الخضوع.
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نساف يتأبى أف يتوب، ينبغي أف أشير ىنا إلى قضية دقيقة و ىي: أف ىناؾ ذنبًا يغفر، و أف ىناؾ ذنبًا أحيانًا اإل
ال يغفر، و أف ىناؾ ذنبًا ال يترؾ، فالذؼ يغفر ما كاف بينؾ و بيف هللا، و الذؼ ال يترؾ ما كاف بينؾ و بيف 

 مى أف قولو تعالى:العباد، و الذؼ ال يغفر ىو الشرؾ با، و قد أجمع العمماء ع

 ﴿ِإفه َّللاهَ ََّل َيْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَف َذِلَؾ﴾

 [48] سورة النساء: اآلية 

بشرط أف يصر عمى ذلؾ، حتى يأتيو األجل و ىو عمى ىذا الذنب مصر، أما إذا تاب حتى الشرؾ يغفر إذا تاب 
 حافظيو والمبلئكة وبقاع األرض كميا خطاياه وذنوبو.  العبد، إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى هللا

أييا اإلخوة الكراـ، لعل موضوع التوبة مف ألصق الموضوعات التي يحتاجيا الشاب في سيره إلى هللا عز وجل 
في نقطة ميمة جدًا في ىذا الدرس، متى تتوب مف الذنب ؟ متى إنساف ما قاس ضغطو إطبلقًا ىل يعالج نفسو 

مرتفع ؟ أو متى يعالج اإلنساف نفسو مف الضغط المرتفع ؟ إذا عمـ أف عنده ضغطًا مرتفعًا، لذلؾ مف الضغط ال
طمب العمـ لو فائدة كبيرة جدًا في أنو يعرفؾ بموقعؾ مف الديف، مف دوف طمب عمـ أنا إيماني أقوػ مف إيمانؾ 

في معرفة الذنب، الشرع مقياس فالذؼ وأنا إلى الجنة وىو ليس كذلؾ، إذًا لعل طمب العمـ يعد الخطوة األولى 
معو المقياس يكشف موقعو مف الشرع، أما مف دوف مقياس واحد ما طمب العمـ قاؿ لو شخص أتعاونني في شراء 
ىذا البيت ؟ قاؿ لو ممكف، قاؿ لو البيت ثمنو فرضًا مميوناف مني مميوف ومنؾ مميوف وأنا أضمف لؾ أجرة جيدة 

في أية لحظة أريد المميوف تؤديو إلي بالتماـ والكماؿ قاؿ لو ممتاز، وكل الظف والوىـ قاؿ لو ممتاز، قاؿ لو لكف 
أف ىذا أجار لكف لما الدائف ضمف دينو بالتماـ والكماؿ فاألجرة ىي فائدة ربا األجرة، لو أف الدائف أعطى ىذا 

، أما حينما يضمف دينو اإلنساف المميوف ورضي حيف يبيع حصتو بسعر السوؽ فاألجرة أجرة ويأخذىا حبلالً 
 فاألجرة ىي فائدة.

إنساف ما طمب العمـ تمر عميو يقوؿ لؾ الحمد  دفعت مميوف أخذ أجر جيد الوضع، ىذا األجر الشيرؼ ىو 
فائدة قواًل واحدًا، لذلؾ ما لـ تطمب العمـ ما تعرؼ موقعؾ مف الديف أنت في معصية أو في طاعة، وبالضبط 

لعربية ما لـ تتعمـ ىذه المغة، ما لـ تعرؼ قواعدىا وعموميا لو استمعت إلى نص فيو مئة ينطبق ىذا عمى المغة ا
خطيئة تثني عمى القارغ ما شاء هللا أعجبتؾ نبرتو فقط لكف ألنؾ ال تعمـ دقائق المغة وال أساليبيا وال عموميا ال 

 تعرؼ الخطأ مف الصواب.
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 ه المغة.لو واحد قاؿ أماـ أحد األشخاص غير المتقنيف بيذ

 عمى أي جنب ألقى في هللا مصرعي           ولست أبالي حيف َأَتل مسمماً 

 حركة نقمتو مف الجنة إلى جينـ، حركة.

ولست أبالي حيف ُأقَتل مسممًا إلى الجنة أما ولست أبالي حيف َأقُتل مسممًا في النار خالدًا مخمدًا، حركة فإذا أنت 
ا تقوؿ، إذًا اآلف الكبلـ ما لـ تطمب العمـ ال يمكف أف تعرؼ ذنبؾ، ما لـ تقس ال تتقف المغة العربية ال تعمـ ماذ

ضغطؾ ال يمكف أف تعالج الضغط المرتفع إذًا توبة فييا جانب معرفي، التوبة فييا جانب سموكي إقبلع عف 
فأة ىي الذنب في الحاضر إصبلح في الماضي عزيمة لممستقبل، إقبلع، إصبلح، عزيمة، ىذا السموكي، المكا

المغفرة لذلؾ قالوا اإلنساف يتعامل مع المحيط بقانوف أساس القانوف إدراؾ فانفعاؿ فسموؾ، تمامًا كما لو رأيت 
ف صح االضطراب كاف السموؾ، إدراؾ مف  أفعى في بستاف اإلدراؾ أواًل، إف صح اإلدراؾ كاف االضطراب، وا 

سموؾ مع االضطراب مستحيل، ماداـ في اضطراب دوف اضطراب معنى ذلؾ مشكوؾ بأمر اإلدراؾ، اآلف عدـ ال
 في سموؾ، إدراؾ اضطراب سموؾ.

حديث آخر يقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ فيما رواه اإلماـ مسمـ: َعْف َأِبي ُموَسى َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو 
ـَ َقاَؿ:   َوَسمَّ

المهْيِل ِلَيُتوَب ُمِسيُء النهَياِر َوَيْبُسُط َيَدُه ِبالنهَياِر ِلَيُتوَب ُمِسيُء المهْيِل َحتهى َتْطُم ََ )) ِإفه َّللاهَ َعزه َوَجله َيْبُسُط َيَدُه بِ 
ْمُس ِمْف َمْغِرِبَيا ((  الشه

 ] مسمـ، أحمد [

ف معنى ذلؾ أف هللا عز وجل في النيار ينتظر منؾ أف تتوب مف شيء فعمتو في الميل، وفي الميل ينتظر منؾ أ
 تتوب مف شيء فعمتو في النيار، 

وَب ُمِسيُء المهْيِل َحتهى َتْطُم ََ )) ِإفه َّللاهَ َعزه َوَجله َيْبُسُط َيَدُه ِبالمهْيِل ِلَيُتوَب ُمِسيُء النهَياِر َوَيْبُسُط َيَدُه ِبالنهَياِر ِلَيتُ 
ْمُس ِمْف َمْغِرِبَيا ((  الشه
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كريـ يسألني حبًل لمشكمة عويصة وال أجد ليا حبًل إال نصحتو بما يمي أقوؿ لو أييا اإلخوة الكراـ، ما مف أخ 
صِل قبل الفجر ركعتيف، ألف هللا عز وجل إذا كاف ثمث الميل األخير نزؿ ربكـ إلى السماء الدنيا فيقوؿ ىل مف 

فأعطيو ؟  تائب فأتوب عميو ؟ ىل مف مستغفر فأغفر لو ؟ ىل مف طالب حاجة فأقضييا لو ؟ ىل مف سائل
حتى ينفجر الفجر، رب العزة خالق السماوات واألرض ينزؿ إلى السماء الدنيا لينتظر مف عبيده أف يتوبوا ليتوب 

 عمييـ، أف يستغفروه ليغفر ليـ، أف يسألوه ليعطييـ، أف يطمبوا حاجاتيـ ليمبييا ليـ.

جل مفتوح لكل عبد مف عبيده مف دوف ما عندؼ حل أقوػ مف ىذا الحل أنني أضعؾ في باب هللا وباب هللا عز و 
 استثناء إف أكرمكـ عند هللا أتقاكـ، 

وَب ُمِسيُء المهْيِل َحتهى َتْطُم ََ )) ِإفه َّللاهَ َعزه َوَجله َيْبُسُط َيَدُه ِبالمهْيِل ِلَيُتوَب ُمِسيُء النهَياِر َوَيْبُسُط َيَدُه ِبالنهَياِر ِلَيتُ 
ْمُس ِمْف َمْغِرِبيَ   ا ((الشه

لكف ال بد مف أف نقف قميبًل عند كممة حتى تطمع الشمس مف مغربيا، طبعًا ال أدخل فيما كاف بيف العمماء حوؿ 
ىذه العبارة، ىل يعقل أف تطمع الشمس مف مغربيا ؟ يعقل وال يعقل، إذا أرادىا هللا معجزة يعقل ألف المعجزات 

ي مممح لطيف أنا أراه جيدًا حينما ال ترػ الديف شيئًا وال ترػ تقبل عقبًل وال تقبل عادة أما عقبًل مقبولة لكف ف
الوحي شيئًا وال ترػ القرآف الكريـ شيئًا وال ترػ أنبياء هللا شيئًا وال ترػ القيـ األخبلقية شيئًا وال ترػ المبادغ شيئًا 

رػ العمـ إال ىناؾ وال الحياة بل ال ترػ إال الشيوة وال ترػ إال التقنية العالية التي تأتي مف ببلد الغرب وال ت
الناعمة إال ىناؾ وال الحياة الواقعية إال ىناؾ، حينما ترػ الشمس وىي رمز العمـ تطمع مف الغرب عندئذ لف 
تتوب، لف تتوب، ىذا شيء واضح جدًا حينما يأتي اإلنساف مف ببلد الغرب يعني ال يرػ شيئًا، مثبًل ممكف وزير 

قوؿ أنا شاذ جنسيًا ألف الشمس طمعت مف الغرب إذًا يفتخر بالمعصية، في أشياء في بمد أوربي بمؤتمر صحفي ي
يصعب أف تصدؽ أييا اإلخوة الكراـ، أما إذا رأيت الغرب ىـ البشر، ىـ الراقوف، ىـ الحضاريوف، ىـ المتفوقوف، 

يمة اإلنساف، وىذه ىـ الذيف عرفوا كيف يعيشوف، ىـ الذيف استمتعوا بالحياة كما يشاءوف، ىـ الذيف قدورا ق
األدياف التي في الشرؽ األوسط أدياف تخمف وأدياف رجعية وأدياف ضيقة األفق وأدياف مف بقايا ضعف اإلنساف 
أنت حينما تعتقد كذلؾ ال في توبة أمامؾ وال في قبوؿ توبة وال في شيء، أنا ال أرػ تفسيرًا ليذه العبارة التي تكثر 

مف مغربيا، ماداـ الحق مف المشرؽ وحي السماء، ماداـ المنيج القويـ  في بعض األحاديث حتى تطمع الشمس
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سنة النبي عميو الصبلة والسبلـ، مادامت القيـ تعمو وال يعمى عمييا، مادامت المبادغ ىي تحكـ حركة اإلنساف، 
وح عمى معنى ذلؾ أف الشمس رمز الحضارة رمز العمـ رمز الوضوح رمز النور مف الشرؽ إذًا باب التوبة مفت

 مصراعيو أما حينما ندير ظيورنا ليذا الديف العظيـ نراه سبب تخمفنا.

كنت في أستراليا عمى اإلذاعة فجاء سؤاؿ قبل انتياء الندوة بدقائق السؤاؿ أف ىذا الديف ديف تخمف ديف الجيل 
عمـ عمـ اليقيف أف ديف القتل ديف اإلرىاب ألقى عمى مسمعي وقبل نياية الندوة بدقائق عشريف تيمة فقمت لو ت

الوقت قد انتيى وكل تيمة مف ىذه التيـ الظالمة تحتاج إلى ساعة أو أكثر كي أفند لؾ ىذا االتياـ الظالـ ولكف 
أعطيؾ جوابًا جامعًا مانعًا واحدًا ما ضر السحاب نبح الكبلب، وما ضر البحر أف ألقى فيو غبلـ بحجر، ولو 

عمى ىذا الديف ما أثاروه إلى عمى أنفسيـ واإلسبلـ في العمياء، هللا عز  تحوؿ الناس إلى كناسيف ليثيروا الغبار
 وجل قاؿ:

ـْ ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَؼ اْلَقوْ  ْنِس َواْلِجفِّ ُيوِحي َبْعُضُي ِؿ ُغُرورًا َوَلْو َشاَء َربَُّؾ ﴿َوَكَذِلَؾ َجَعْمَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدّوًا َشَياِطيَف اإلِْ
ـْ َوَما َيْفَتُروَف )َما َفَعُموُه َفَذرْ   (﴾002ُى

 ] سورة األنعاـ [

قبل أشير صدر في لبناف كتاب يقوؿ ىذا الكتاب إف آلية قريش آلية ديمقراطيوف ألف كل إلو قبل اإللو اآلخر 
 أما إلو دمحم إلو قمعي لـ يقبل معو إلو آخر، كبلـ مضحؾ أليس ال إلو إال هللا، قاؿ تعالى:

ـْ َوَما َيْفتَ   (﴾002ُروَف )﴿َفَذْرُى

 ] سورة األنعاـ [

وطنوا أنفسكـ عمى أف معركة الحق والباطل معركة طويمة وأف معركة الحق والباطل معركة ىي قدرنا وأف بطولتنا 
أف نقف متصديف ليا، أريد أف أؤكد حقيقة ىي أنو ليست المشكمة أف تأتي مصيبًا، أو أف يأتي عدوانًا، أو أف 

لحق والباطل، ليست المشكمة أف يقف العالـ كمو ضد ىذا الديف العظيـ، ليست تكوف ىناؾ حرب ضروس بيف ا
المشكمة أف يتفق العالـ عمى محاربة المسمميف، المشكمة أف نقف الموقف الكامل مف ىذه المشكمة، الموقف 

 الكامل أف نتصدػ لكل ىذه الحمبلت الظالمة، قاؿ تعالى:
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ُ ََّلْنَتَصَر مِ  ـْ ِبَبْعٍض﴾﴿َوَلْو َيَشاُء َّللاه ـْ َوَلِكْف ِلَيْبُمَو َبْعَضُك  ْنُي

 [4] سورة دمحم: 

 سبحاف هللا بقدر ما في ىجمة شرسة في يقينيات اآلف تظير قاؿ تعالى:

ـْ ِمَف اْْلَْنَباِء َما ِفيِو ُمْزَدَجٌر﴾  ﴿َوَلَقْد َجاَءُى

 ] سورة القمر [

ـ، قمت لكـ مرة أنو أكتشف فضبًل عف أف قزحية كمما تقدـ العمـ كشف عف جانب مف إعجاز ىذا القرآف الكري
العيف ىوية، ورائحة جمد اإلنساف ىوية، ونبرة صوتو ىوية، وزمرتو النسيجية ىوية، وببلزما الدـ ىوية، والبصمة 
ىوية، اآلف ثبت أف تركيب نطفتو ىوية وليس عمى وجو األرض نطفة تشبو نطفة أخرػ وأف عند المرأة جيازًا 

طفة ويدخميا في برنامجو وأف ىذه النطفة مادامت تدخل لممرأة بشكل مستمر الوضع طبيعي جدًا يستقبل ىذه الن
وال شيء عمييا أما إذا دخمت عدة نطاؼ في وقت واحد فالمرأة معرضة بأف تصاب بسرطاف الرحـ، ولف تستطيع 

ثبلثة أشير ىذه العدة، النطفة المرأة أف تستقبل نطفة أخرػ مف دوف أف تمس بأذػ إال بعد انقطاع النطفة األولى 
األولى انقطعت ثبلثة أشير اآلف رحـ المرأة والجياز الذؼ يبرمج ىذه النطفة مستعد الستقباؿ نطفة جديدة أما في 
حاالت الشدة النفسية يجب أف يمضي أربعة أشير وزيادة حتى تكوف المرأة مستعدة لتمقي نطفة جديدة، معنى ذلؾ 

 يا وعدة المطمقة ليا عبلقة ببنية المرأة.أف عدة المتوفى عنيا زوج

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : الترغيب في الرفق واْلناة والحمـ 027 - 006الدرس )

 22-05-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا إنؾ الحمد  رب العالميف
أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف 
 الصالحيف. 

 الترغيب في الرفق واْلناة والحمـ :

أييا اإلخوة الكراـ؛ الزلنا في كتاب إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف صحيح البخارؼ ومسمـ واليـو 
د الحميـ أف يكوف نبيًا ذلؾ ألنؾ إذا كنت الترغيب في الرفق واألناة والحمـ، وتعمموف أف الحمـ سيد األخبلؽ وكا

حميمًا وكنت ىادئًا وكنت رفيقًا استطعت أف تتخذ قرارًا حكيمًا، أما اإلنساف حينما يغضب ، وحينما يثور ، وحينما 
يييج ، يصبح في تفكيره بعيدًا عف الصواب، لذلؾ ورد في بعض األحاديث الشريفة وصية النبي عميو الصبلة 

أصحابو قاؿ ال تغضب، أنت حينما تغضب فقدت الصواب وفقدت الرؤية الصحيحة، لو ذىبنا نعدد والسبلـ ألحد 
المصائب والنكبات التي ألمت بالشعوب واألمـ بسبب غضب طارغ لوجدنا ويبلت حروب طحنت المجتمعات 
سوء  البشرية، حروب انتيت بخمسيف مميوف قتيل وبمئة مميوف جريح بسبب غضب طارغ بسبب حمق أتى مف

 رؤية.
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 إف هللا رفيق يحب الرفق في اْلمر كمو .

أييا اإلخوة الكراـ ؛ كممة الحمـ والغضب يحتاجيا الفرد وتحتاجيا األمة لذلؾ يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ َعْف 
 َعاِئَشَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنَيا 

 ))ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق ِفي اْْلَْمِر ُكمِِّو((

 ] متفق عميو [

أال ترػ ىؤالء الذيف يدنسوف المصحف ؟ هللا عز وجل يميميـ وال ييمميـ، أال ترػ أولئؾ الذيف يمحدوف في أسماء 
هللا ؟ أال ترػ أولئؾ الذيف يتطاولوف عمى القرآف ، ومع ذلؾ هللا عز وجل يميميـ وال ييمميـ، فالرفق في المعاممة 

ق بيف مؤمف وغير مؤمف ، ليست العبادات الشعائرية التي يؤدييا المؤمف يجب أف تعرؼ حقيقة أف الفرؽ الدقي
بطريقة تمقيو لممؤثرات  الفرؽ الدقيق بيف المؤمف وغير المؤمف ، فرؽ في كياف المؤمف ، بطريقة تفكيره ،

مف ، يقوؿ ، بطريقة ردود فعمو ، بطريقة معالجتو لؤلمور ، فكمما ارتقى اإليماف صارت الحكمة ديف المؤ الخارجية
الكممة المناسبة في الوقت المناسب ومع الشخص المناسب وفي الظرؼ المناسب وال أبالغ أييا اإلخوة الكراـ، أف 

 أثمف شيء يمنحؾ هللا إياه أف تكوف حميمًا .

 الحكمة .

 قاؿ تعالى: 

 ﴿َوَمْف ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِِيرًا﴾

 [ 269]سورة البقرة: 

الحكمة ال تؤتى وأنت غاضب، الحكمة ال تؤتى وأنت ثائر، الحكمة ال تؤتى وأنت ىائج، أنا أذكر أف اإلنساف و 
حينما يغضب غضبًا شديدًا وحينما يبتعد عف الرفق يتخذ قرارًا مضرًا لو وكأنو يحفر قبره بيديو، وكأنو ييدـ بيتو 

 بيديو وقد أشار القرآف ليذه الحالة قاؿ تعالى: 
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﴾﴿ُيخْ  ـْ ـْ ِبَأْيِديِي  ِرُبوَف ُبُيوَتُي

 [ 2] سورة الحشر: 

ساعة غضب قد تطمق بيا امرأتؾ ، تشريد األوالد وظمـ المرأة وتحمل النتائج والعواقب ، لكف لو سألتني سؤاؿ 
 عممي مف أيف يأتي الحمـ ؟ مف أيف يأتي الرفق ؟ 

 ىنا محط الشاىد وىنا جوىر الديف .

 هللا، هللا عز وجل أسماؤه حسنى وصفاتو فضمى . مكاـر األخبلؽ مخزونة عند

 مفيـو القيـ .

 أؼ إنساف آمف با أواًل ، واستقاـ عمى أمره ثانيًا ، وتقرب إليو بالعمل الصالح ثالثًا .

 صار الطريق إلى هللا سالكًا، أؼ أقبل عمى هللا .

 ما مف إنساف يتصل با عز وجل إال ويشتق منو الكماؿ .

 يـ وتقسو ! مستحيل .تتصل بالرح

 تتصل باإللو العادؿ وتظمـ !

 تتصل بالحميـ وتغضب !

 لكف لئبل يأتي سؤاؿ مضاد قد تجد كافرًا حميمًا، ىادئًا، متزنًا، ىذا الخمق الذؼ يتمتع بو .

 مف ابتعد عف الديف ال عبلقة لو بيذا الدرس .

ورأيتو حميمًا ىادئًا إذا ىددت مصالحو ينقمب إلى  ىذا الخمق سببو الذكاء ، لكف لو أف ىذا الذؼ ابتعد عف الديف
ثور ىائج، ويدمر كل شيء، وال يعبأ بشيء، وىذا الذؼ حصل بعد الحادؼ عشر مف أيموؿ، كنت أقوؿ لكـ دائمًا 
قبل خمسيف عامًا قمة قميمة جدًا مف كبار المفكريف كشفت حقيقة الغرب لكف الخط العريض في المجتمع توىـ أف 

ة، وأف الغرب قيـ، وأف الغرب أخبلؽ، فاإلنساف الذكي يستطيع أف يسمؾ سموؾ األخبلقييف بذكائو، الغرب حضار 
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وقد تجد أحيانًا إنساف اجتمعت مصمحتو مع مكاـر األخبلؽ ، يطبق مكاـر األخبلؽ ، ال ألنو يعبد هللا ولكف ألنو 
جيب بضاعة متقنة وأؼ شيء تقولو ليـ يعبد الماؿ ، وىذا يجد التجار مع الشركات األجنبية وعد دقيق صدؽ ع

يصدقونؾ بو يعطونؾ التعويض أنت تعجب بيـ، ىذه نقطة ميمة جدًا أييا اإلخوة الكراـ،إذا رأيت خمقًا رفيعًا مف 
إنساف بعيد عف الديف ىذا الخمق سببو الذكاء وسببو الحرص عمى المصمحة الدنيوية ، لكف ىذا الذؼ يعجبؾ 

لى وحش ، فمذلؾ الدولة القوية التي نعمت باالستقرار مئتي بأخبلقو وسمتو إذا ىددت  مصالحو ينقمب إلى ثور وا 
عاـ والتي نما اقتصادىا ونمت صناعاتيا وكثرت أمواليا وطرحت قيمًا رائعة جدًا جذبت قموب أىل األرض 

ص وقيمة حق طرحت قيمة الحرية وقيمة الديمقراطية وقيمة حقوؽ اإلنساف وقيمة العولمة وقيمة تكافؤ الفر 
المقاضاة وقيمة وقيمة... ببلد جميمة وأمواؿ كثيرة وصناعات متقنة واحتراـ ال يصدؽ لئلنساف وطرح قيـ رائعة 
ىذه أخبلؽ األذكياء فمما ىددت مصالحيـ الذؼ يفعمونو اآلف في السجوف ال يمكف أف يقبمو إنساف مع حيواف ال 

ئح التعذيب يندػ لو الجبيف، ومقاـ ىذا الدرس ال يميق أف مع إنساف، والذؼ ينشر مف فضائح السجوف ومف فضا
 نذكر دقائق ألواف التعذيب .

في حرب العراؽ عرض عمى الشاشة جندؼ مف جنودىـ بكامل ثيابيـ وبيده كأس شاؼ ألنو عرض عمى الشاشة 
بثيابو الداخمية ىذا لتوه صرح وزير الدفاع ىناؾ أف ىذا انتياؾ اتفاقيات جنيف، أما أف يعرض رئيس دولة سابقًا 

ليس انتياكًا لحقوؽ اإلنساف وليكف كائف مف كاف ىذا إنساف كاف يمثل دولة سابقًا لذلؾ تجد التناقضات في كل 
حدب وصوب، ىذا العدو يتمقى مئتي قرار ال ينفذ واحدًا منيا، قرار واحد يجب أف ينفذ فورًا متابعة يومية إلى أف 

ل، وابتدعوا أشياء ما أنزؿ هللا بيا مف سمطاف أف تضرب ضربًا مسبقًا قبل أف نفذ ىذا الكيل بمكياليف ال يحتم
 يفكر الطرؼ اآلخر أف يقاتمؾ تضربو وتسحقو ببل سبب وببل مبرر.

أييا اإلخوة الكراـ؛ أنا مضطر أف أوضح لكـ أف الخمق الذؼ يبدو مف إنساف بعيد عف هللا ىو خمق ناتج عف 
فيذا الخمق يعجبؾ أما إذا ىددت مصالحو ينقمب إلى وحش، حينما فتح  ذكائو، وما دامت مصالحو محققة

الفرنجة القدس ذبحوا في يوميف سبعيف ألف فمما فتحيا صبلح الديف لـ ترؽ قطرة دـ واحدة وكاف أىل القدس مف 
 المحتميف آمنيف عمى دمائيـ وعمى أمواليـ وعمى أعراضيـ وعمى متاعيـ .

 لكراـ ؛ الفرؽ بيف المؤمف وبيف غير المؤمف شعائرية .يعني أقوؿ لكـ أييا اإلخوة ا

المؤمف يصمي ذاؾ ال يصمي، ىناؾ فرؽ صارخ في كل شيء ، في تمقي المؤثرات ، في االستجابة ، في طريقة 
المعالجة ، في اليدؼ النبيل الذؼ يحممو، المؤمف أكاد أقوؿ لكـ المؤمف حي وغير المؤمف ميت، المؤمف ممؾ 

، أنماط التعذيب التي جرت في سجف أبو غريب العقل ال وغير المؤمف و  حش ، وىذه الوحشية نراىا كل يـو
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 يصدقيا العقل ال يصدقيا أيف حريتو ؟ أيف احتراميـ لحقوؽ اإلنساف ؟ أيف تقديس حرية اإلنساف ؟

مؤمنيف يأمروف أييا اإلخوة الكراـ؛ مجتمع المؤمنيف يأمروف بالمعروؼ وينيوف عف المنكر، بينما مجتمع غير ال
 بالمنكر وينيوف عف المعروؼ.

اآلف أؼ إنساف لو قريب مف الجالية اإلسبلمية في الغرب إف في أوربا أو في أمريكا، لو أف أبًا مسممًا دخل إلى 
غرفة ابنتو فجأًة فرأػ معيا عمى السرير شابًا إذا غضب وعنفيا بإمكانيا أف تقوده إلى مركز الشرطة ليوقع تعيدًا 

يذا الغضب لـ يكف حضاريًا ، ألف ىذا الصديق الحميـ الذؼ يناـ معيا في الفراش جاء بناء عمى دعوة أنو ب
 منيا، يأمروف بالمنكر .

في نيويورؾ مدرسة بنات، شابة في المرحمة الثانوية دخمت ىذه المدرسة ترتدؼ ثيابًا ترتديو الشاذات السحاقيات ، 
 قية تديف بقية شيامة فطردىا .يبدو أف مدير المدرسة فيو بقية نخوة ب

 بالمناسبة أييا اإلخوة الكراـ ؛ الزنا مخالفة حكـ شرعي أليس كذلؾ ؟ الحكـ ىو الزواج لـ يتزوج لكنو زنا .

لكف الشذوذ فضبًل عف أنو مخالفة حكـ شرعي ، مخالفة فطرة إنسانية ، لذلؾ عقوبتو القتل، فطردىا ، فأقاـ والدىا 
 وربح الدعوػ ودفعت المدرسة لو تعويضًا عف طرد ابنتو ثبلثيف ألف دوالر . دعوػ عمى مدير المدرسة

في فرنسا ثبلث فتيات صغيرات دخمف المدرسة وعمى رؤوسيف حجاب، قامت الدنيا ولـ تقعد ، األمر وصل إلى 
اقية اإليميزيو إلى الرئاسة وصدر قرار بمنع أؼ فتاة في فرنسا كميا مف دخوؿ مدرسة بالحجاب، ثياب السح

 مسموح بيا، التعرؼ مسموح بو، أف تمشي الفتاة وكأنيا ببل ثياب مسموح بو، أما أف تحتشـ المرأة

 ممنوع، ىؤالء يحترموف ؟ 

أف يقف وزير إيطالي يقوؿ أنا شاذ جنسيًا بمؤتمر صحفي، أف يقف وزير بريطاني وزير الصحة يقوؿ أنا شاذ، 
طانيا أف تعقد مؤتمرًا صحفيًا وقد بث عمى عشر محطات فضائية أف تعقد ممكة ػ التي ماتت بحادث ػ ممكة بري

والذيف شاىدوا ىذا المؤتمر الصحفي يزيدوف عف مئة مميوف تقوؿ أنا زنيت عشر مرات، وهللا اإلنساف يقوؿ أنا 
 في أؼ عصر أعيش ؟ 

ف نمتفت إلييـ، عندىـ ىؤالء يأمروف بالمنكر وينيوف عف المعروؼ ، ال ترونيـ كبارًا ال تعظموىـ ال يستحقوف أ
تفكؾ أسرؼ ال يحتمل عندىـ المخدرات شيوع الجريمة، عدد المواتي يأتيف مف آسيا إلى أوربا وأمريكا يقترب مف 
سبعمئة ألف فتاة تجارة الجنس األبيض تجارة الرقيق األبيض ىؤالء يؤتى بيـ إلى أوربا ليعممف بالدعارة، فمذلؾ 
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ؤالء ساقطوف لكنيـ أقوياء جدًا وأذكياء جدًا وأغنياء جدًا وىذه الدنيا الكممة بمقياس الديف مقياس وحي السماء ى
 الدقيقة الفاصمة نحف نائموف في ضوء الشمس ىـ يقظوف في الظبلـ الدامس، نحف مع وحي السماء نائموف.

قرآف مترجـ إلى أييا اإلخوة الكراـ؛ يوجد في األرض ثبلثة آالؼ لغة اإلنجيل مترجـ إلى ألف و ثبلثمئة لغة وال
أربعيف لغة وحي السماء الكتاب الذؼ ال يأتيو الباطل مف بيف يديو وال مف خمفو مترجـ فقط إلى أربعيف لغة بينما 

 اإلنجيل مترجـ إلى ألف وثبلثمئة لغة، إذًا يعمموف ونحف نائموف في ضوء الشمس .

لكبلـ انتيى ، وقت السماع انتيى ، وقت إدماف أييا اإلخوة الكراـ ؛ صدقوا والكممة مف القمب إلى القمب ، وقت ا
الدروس انتيى ، وقت عمل اصنع شيئًا اصنع شيئًا ليذه األمة، اعتف بعممؾ ىذا شيء، اعتني بأوالدؾ ىذا 
شيء، اعتني بصنعتؾ ىذا شيء، احمل ىـ األمة ىذا شيء، رِب أوالدؾ ىذا شيء، اصنع شيئًا واصمت، ىذا 

جمؾ عند هللا ال بحجـ سماعؾ وال بحجـ إلقائؾ حجمؾ عند هللا بحجـ عممؾ قاؿ الذؼ ينبغي أف نفعمو اآلف ح
 تعالى: 

 ﴿َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممها َعِمُموا﴾

 [ 132] سورة األنعاـ: 

إذًا النقطة الدقيقة في ىذا الدرس أنؾ إذا رأيت إنسانًا بعيدًا عف الديف تعجبؾ أخبلقؾ قد يختل توازنؾ وأنا أكوف 
ًا لو رأيت إنسانًا ال يصمي أخبلقي ىادغ حكيـ منصف صادؽ يختل توازنؾ لماذا الديف ؟ ال جدوػ معكـ صريح

مف الديف لكف ىذا الذؼ بدا لؾ أخبلقيًا وبدا لؾ ىادئًا وبدا لؾ حكيمًا حاوؿ أف تستفذه قميبًل ينقمب إلى وحش 
 كاسر عندئذ تستعيد توازنؾ .

المتواضعة كمما التقيت بإنساف أعجبؾ بأخبلقو بصدقو بأمانتو وحينما صدقوا أييا اإلخوة الكراـ ؛ في تجربتي 
يعجبؾ تتساءؿ ىذا إنساف أخبلقي وال يصمي، أما حينما تكتشف أنو أحيانًا يجـر بحق مف حولو تستعيد توازنؾ، 
ديف، يجب أف تعمـ عمـ اليقيف أف الخمق العظيـ الذؼ ىو مف خصائص المؤمنيف ال يمكف أف يكوف بضاعة الشار 
 لكف هللا عز وجل هلالج لج متكفل أف كل مف أوىـ الناس أنو أخبلقي أف يضعو عمى المحؾ اآلية قاؿ تعالى: 

ـْ َعَمْيِو َحتهى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَف الطهيِِّب﴾ ُ ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنيَف َعَمى َما َأْنُت  ﴿َما َكاَف َّللاه

 [179] سورة آؿ عمراف: اآلية 
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لو امتحانات عجيبة تحدث عف نفسؾ ما تشاء، صنف نفسؾ مع مف تشاء، أصبغ عمى نفسؾ كل  هللا عز وجل
 كماؿ، لكف هللا متكفل أف يعيدؾ إلى حجمؾ الحقيقي .

مرة تاجر كبير ولو ىيئة ترضي كثيرًا وتزوج امرأة مف ببلد الغرب ىذه المرأة أحبتو حبًا جمًا وأطاعتو طاعة عمياء 
ل حتى وجييا لـ يكف مكشوفًا فإذا كانت في مجتمع إسبلمي تسبق كل مف حوليا في حتى لبست الحجاب الكام

صبلة الظير في وقتيا وفي صبلة العصر في وقتيا شيء مدىش مف يعمـ الحقيقة ؟ ال أحد يعمـ، حصل خبلؼ 
تدينيا بينيا وبينو فارتدت أفضح أنواع الثياب ونزعت الحجاب وتركت الصبلة وذىبت إلى المسابح، إذًا كل 

السابق مصمحة ألنيا معجبة بزوجيا ومصمحتيا متوافرة عنده فعمت ما يرضيو فمما يئست منو تبيف أف كل تدينيا 
 ال عبلقة لو ال بقناعتيا و... ...........

معنى ذلؾ أف هللا متكفل أف يضعؾ في حجمؾ الحقيقي ىذا ىو االبتبلء، أنا ال آخذ درىمًا حرامًا، درىـ تأخذ 
ف إذا جاءؾ عرض خمس مبلييف تفكر تقوؿ عندؼ أوالد وىذه بموػ عامة والناس كميـ فسدوا وضع طبعًا لك

رأسؾ بيف الرؤوس وقل يا قطاع الرؤوس، سقط اإلنساف، أنت تقوؿ ما آخذ ألف العروض خفيفة فا عز وجل 
 متكفل ادِع ما تشاء هللا عز وجل يتكفل أف يكشف حقيقتؾ، قاؿ تعالى: 

ـْ َعَمْيِو َحتهى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَف الطهيِِّب﴾﴿َما َكاَف َّللاهُ    ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنيَف َعَمى َما َأْنُت

 [179] سورة آؿ عمراف: اآلية 

 حقيقة الغرب .

والذؼ حصل بعد الحادؼ عشر مف أيموؿ كشف حقيقة الغرب وصدقوا أييا اإلخوة الكراـ، أف عقب ىذه األحداث 
العقل ال يصدقو لكف غير مرئي، اإلنجاز اإلسبلمي أف الساحة التي فييا المبادغ والقيـ ليس في إنجاز إسبلمي 

فييا اآلف إال اإلسبلـ أما الغرب قوؼ جدًا سقط كحضارة وكقيـ وبقي كقوة غاشمة فقط، قبل خمسيف عامًا قمة 
غرب، الذؼ يجرؼ بالعراؽ ال قميمة مف مثقفي األمة يكشفوف حقيقة الغرب أما اآلف أطفالنا يكشفوف حقيقة ال

يصدؽ، هللا عز وجل يتكفل أف يكشف األفراد والكيانات الكبرػ عمى حقيقتيا، فمذلؾ انطبلقًا مف موضوع الرفق 
ومكاـر األخبلؽ ىذا التعميق ضرورؼ جدًا كي تفرؽ بيف أخبلؽ العابديف وبيف أخبلؽ أصحاب المصالح ، ترػ 

قانوف مثبًل مع المستأجر قبل أحدث قانوف إيجار ما في أمل المستأجر شخصًا قضية ليس ليا حل بالقانوف، ال
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مالؾ ، القانوف معو والبيت حكمًا في ممكو صار ىذا اإلنساف يمجأ إلى العمماء سيدؼ ىذا بيتي وىذا مغتصبو وما 
الحكـ الشرعي ؟ اإلنساف نفسو ىناؾ قضية في الشرع ليست في صالحو يمجأ إلى القانوف ىو يبحث عف 
ف رآىا عند رجاؿ الحكـ والقانوف والمحاكـ لجأ إلييـ ىذه االزدواجية،  مصمحتو إف وجدىا عند العمماء لجأ إلييـ وا 
ترػ إنسانة داعية، داعية كبيرة في أمريكا تختمف مع زوجيا ترفع أمرىا ال إلى قاض مسمـ القاضي المسمـ 

 مبلؾ زوجيا، قاؿ تعالى: يعطييا ميرىا فقط ترفع أمرىا إلى قاض غربي ليعطييا نصف أ

ـُ اْلَفاِسُقوَف﴾ ُ َفُأوَلِئَؾ ُى ـْ ِبَما َأْنَزَؿ َّللاه ـْ َيْحُك  ﴿َوَمْف َل

 [47] سورة المائدة: اآلية 

ىذه االزدواجية فمذلؾ المسمموف مف ازدواجيتيـ ومف تقصيرىـ ومف إدمانيـ السماع واإللقاء مف دوف عمل فقدوا 
 اؿ تعالى: خيريتيـ، اآلية دقيقة جدًا، ق

ـْ َبْل َأنْ  ـْ ِبُذُنوِبُك ُبُك ـَ ُيَعذِّ َُْل َفِم ـْ َبَشٌر ِممهْف َخَمَق﴾﴿َوََاَلِت اْلَيُيوُد َوالنهَصاَرى َنْحُف َأْبَناُء َّللاهِ َوَأِحبهاُؤُه   ُت

 [18] سورة المائدة: اآلية 

ذا قاؿ المسمموف قياسًا عمى ىذه اآلية نحف أتباع سيد األنبياء والم رسميف نحف أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص نحف خير أمة وا 
 أخرجت لمناس، قاؿ تعالى: 

ـْ َبَشٌر ِممهْف َخَمَق﴾ ـْ َبْل َأْنُت ـْ ِبُذُنوِبُك ُبُك ـَ ُيَعذِّ  ﴿َُْل َفِم

 [18]سورة المائدة: اآلية 

 لقسوة والعنف .ىذا الرفق رفق العبادة أصيل أما رفق الذكاء طارغ وىش وسريعًا ما يمغى وتحل محمو ا
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 الحديث اْلوؿ : إف هللا رفيق يحب الرفق في اْلمر كمو .

 ))ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق ِفي اْْلَْمِر ُكمِِّو((

 ]متفق عميو[

ْفَق ِفي اأْلَْمِر ُكمِِّو يعني مع زوجتؾ ومع أوالدؾ ومع جيرانؾ تميل قب ل أف ىذه رواية البخارؼ ومسمـ ُيِحبُّ الرِّ
 تتخذ قرارًا قاسيًا قبل أف ترفع عقيرتؾ بالسباب تميل . 

 ))ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق ِفي اْْلَْمِر ُكمِِّو((

 كف رفيقًا مع أوالدؾ عمموا أوالدكـ وال تعنفوىـ فإف المعمـ خير مف المعنف.

  يعطي .....الحديث الِاني : إف هللا رفيق يحب الرفق ويعطي عمى الرفق ما َّل

 وفي رواية لمسمـ: 

 ا ِسَواُه(())ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق َوُيْعِطي َعَمى الرِّْفِق َما ََّل ُيْعِطي َعَمى اْلُعْنِف َوَما ََّل ُيْعِطي َعَمى مَ 

نابية وال  ال تكف عنيفًا صدؽ أييا األخ الكريـ يمضي عمى أىل البيت سنوات وسنوات وال ينطق أحدىـ بكممة
بسباب وتجد أناسًا في بيوتيـ أقسى الكممات وأقسى العبارات وعنف ما بعده عنف يجب أف يكوف بيت المسمـ 
جنة أييا اإلخوة الكراـ، أنا أتمنى عمى كل أخ كريـ أف يقيس مكانتو في البيت ىل إذا دخل إلى البيت كاف عيد 

متى إذا دخمت أـ إذا خرجت ؟ األب السيئ العيد إذا خرجت عند أىل البيت أـ إذا خرج ؟ ىو في عيد لكف العيد 
 يتنفسوف الصعداء واألب الجيد العيد إذا دخل. 

 ))ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق ِفي اْْلَْمِر ُكمِِّو((
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 وفي رواية مسمـ  

  ُيْعِطي َعَمى اْلُعْنِف َوَما ََّل ُيْعِطي َعَمى َما ِسَواُه(())ِإفه َّللاهَ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق َوُيْعِطي َعَمى الرِّْفِق َما ََّل 

 سبحاف هللا في حديث اإلنساف بنياف هللا وممعوف مف ىدـ بنياف هللا. 

ذا ضيقت عميو  ذا كذبت عميو ىدمت بنياف هللا، وا  أنت إذا غششت اإلنساف ىدمت بنياف هللا، ضحكت عميو وا 
ذا أحرجتو ىدم ذا ضيقت عميو ىدمت بنياف هللا، وا  ذا ابتززت مالو بغير حق ىدمت بنياف هللا، وا  ت بنياف هللا، وا 

ذا آذيتو ىدمت بنياف هللا، تصور ىناؾ مصالح وهللا الذؼ ال إلو  حتى يعطيؾ شيئًا مف دخمو ىدمت بنياف هللا، وا 
اء الناس أو عمى إال ىو أتمنى مف أعماؽ أعماؽ قمبي أال يتورط مسمـ في بعض المصالح ألنيا مبنية عمى إيذ

بث الرعب في قموبيـ أو عمى ابتزاز أمواليـ أو عمى انتياؾ حرماتيـ ال تقبل بعمل ال يرضي هللا عز وجل، مرة 
زرت إنسانًا بمكتب ال يوصف الغرفة مغمفة مف الداخل بأرقى أنواع الخشب مف أجل عزؿ الصوت عزؿ حرارؼ 

والمكتب فقاؿ لي صاحب ىذا المكتب وىو متألـ أشد  وعزؿ الصوت واألرض مفروشة بأرقى أنواع األرضيات
األلـ قاؿ لي أنا عممي قاؿ لي بالمغة اإلنكميزية قاؿ عممي اسمو ديرتي وورؾ العمل القذر، انظر إحساس اإلنساف 
أنو قذر، أرقى شيء عند اإلنساف أف يحتـر ذاتو وأكبر مشكمة أف تحتقر ذاتؾ وقد تكوف في أعمى مكاف وال أحد 

 أف ينطق بكممة عنؾ ومع ذلؾ تحتقر ذاتؾ.يجرؤ 

إذا إنساف تاجر مخدرات وسكف ببيت ثمانيف مميوف وفرشو بعشريف مميوف وسيارتو بأربعة وعشريف مميوف قبل 
تنزيل األسعار طبعًا ودخمت عمى بيتو ىل تعجب بو ؟ أال تحتقره مف أيف جاء بيذه الثروة ؟ مف تدمير األسر، 

، مف إنشاء مجتمعات ىالكة فمذلؾ يقاؿ ىناؾ عاطفة عميقة وعاطفة سطحية اإلنساف مف بيع المخدرات لمشباب
المتعمق بالمظاىر يحتـر األغنياء أما حينما تعمـ أنو قد يكوف ىذا الماؿ مف طريق غير مشروع أو مبني عمى 

إلنساف فأنت كمؤمف ىدر حقوؽ اآلخريف أـ عمى ابتزاز أمواليـ أو عمى بث الرعب فييـ ينبغي أف ال تحتـر ىذا ا
 يمكف أف تحتـر وأف تبجل إنسانًا فقيرًا ويمكف أف تزدرؼ إنسانًا قويًا أو غنيًا.

فمذلؾ العبرة في اإلنساف بأخبلقو أما المشكمة اآلف العصور متنوعة لكف في مفكر في الجزائر مشيور جدًا لو 
سيدنا عمر لما استقبل جبمة بف  كتاب وىو عمى صواب يرػ أف العصور ليا ثبلث ىويات ىناؾ عصر مبادغ

األييـ وكاف ممكًا إذا واحد انضـ إليؾ وىو ممؾ ىذا مكسب كبير فمما ضرب بدويًا بسبب أف ىذا البدوؼ داس 
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 طرؼ رداءه وجاء البدوؼ إلى عمر يشكوه واستدعى جبمة وقاؿ لو ما الذؼ حصل ؟

 أصحيح ما ادعى ىذا الفزارؼ الجريح ؟

 أو يكتـ شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدؼ. قاؿ جبمة: لست ممف ينكر

قاؿ سيدنا عمر: أرضي الفتى البد مف إرضائو، ما زاؿ ظفرؾ عالقًا بدمائو أو ييشمف اآلف أنفؾ وتناؿ ما فعمتو 
 كفؾ .

 فقاؿ جبمة: كيف ذاؾ يا أمير المؤمنيف ؟ ىو سوقة وأنا عرش و تاج كيف ترضى أف يخرَّ النجـ أرضًا ؟ 

 نزوات الجاىمية ورياح العنجيية قد دفناىا أقمنا فوقيا صرحًا جديدا وتساوػ الناس لدينا أحرارًا وعبيدا. قاؿ عمر:

 قاؿ جبمة: كاف وىمًا ما جرػ في خمدؼ أنني عندؾ أقوػ وأعّز، أنا مرتٌد إذا أكرىتني.

ز الناس بالعبد بالصعموؾ فقاؿ عمر: عنق المرتد بالسيف تحز عاَلـ نبنيو كل صدع فيو بشبا السيف يداوػ، وأع
 تساوػ.

ماذا نسمي ىذا العصر ؟ عصر مبادغ المبادغ فوؽ الشخص بالمناسبة أييا اإلخوة الكراـ، كمما كبر المبادغ 
 صغر الشخص سيد الخمق قاؿ تعالى: 

﴾  ﴿ِإْف َأتهِب َُ ِإَّله َما ُيوَحى ِإَليه

 [50] سورة األنعاـ: اآلية 

﴾ ﴿َُْل ِإنهَما َأَنا َبَشرٌ  ـْ ُمُك  ِمِْ

 [110] سورة الكيف: اآلية 
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 كمما كبر المبدأ صغر الشخص وكمما كبر الشخص صغر المبادغ، قاؿ فرعوف: 

ـُ اْْلَْعَمى﴾  ﴿َفَقاَؿ َأَنا َربُُّك

 [24] سورة النازعات: اآلية 

ـْ ِمْف ِإَلٍو َغْيِري﴾  ﴿َما َعِمْمُت َلُك

 [38] سورة القصص: اآلية 

ي عصر فرعوف، الطاغية ىو كل شيء، في عصر ثالث عصر األشياء يعني كل في عصر األشخاص يعن
كيانؾ متعمق بسيارة بقصر ببيت بمنصب بأجيزة حديثة بأجيزة غالية جدًا تستمد مكانتؾ مف مساحة بيتؾ أحيانًا 
انتؾ مف موقع بيتؾ مف نوع سيارتؾ مف رقـ سيارتؾ مئة وثمانيف شيء و الستمئة شيء آخر في فرؽ بينيـ، مك

كميا كيانؾ كمو مف نوع بدلتؾ بيركاردياف يقوؿ لؾ والحذاء ريد شوذ يعني كل ماركة عالية جدًا نحف اآلف بعصر 
ف لـ تحكـ المبادغ لف نرقى .  األشياء وقبل حيف في عصر األشخاص وفي عيد النبوة عصر مبادغ وا 

أنا ال أغني عنكما مف هللا شيئًا، ال يأتيني يا فاطمة بنت دمحم يا عباس عـ رسوؿ هللا أنقذا نفسيكما مف النار 
 الناس بأعماليـ و تأتوني بأنسابكـ مف يبطئ بو عممو لـ يسرع بو نسبو.

ىل تصدقوف أف في قصة طويمة ذكرتيا مرة لكف ممخصيا أف أنصارؼ سرؽ درعًا وقد ألصق ىذه التيمة بييودؼ 
الييودؼ وقاؿ ضعو عندؾ أمانة فمما فقد صاحب  وضع الدرع بكيس مف الدقيق والكيس مثقوب وأخذ الدرع إلى

الدرع درعو وشكا إلى النبي عميو الصبلة والسبلـ رأوا أثرًا أف ىذا الدرع عند الييودؼ وجاء أىل األنصارؼ إلى 
النبي عميو الصبلة والسبلـ ىذا مف صحابتؾ ىذا ال يسرؽ السارؽ ىو الييودؼ والنبي لـ يحكـ بعد وكل إنساف 

 كوف أخوه بريئًا فجاء تعنيف هللا عز وجل لسيد الخمق فنزؿ قولو تعالى: يتمنى أف ي

 ﴿َوََّل َتُكْف ِلْمَخاِئِنيَف َخِصيمًا﴾

 [105] سورة النساء: اآلية 
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 ىذا عصر مبادغ وأرجو هللا سبحانو وتعالى أف تحكـ المبادغ في حياتنا المبادغ إذا حكمت انتيى كل شيء . 

ََاُموا َعَميْ ))ِإنهَما َأْىَمَؾ النه  ِعيُف َأ ـْ الضه َذا َسَرَؽ ِفيِي ِريُف َتَرُكوُه َواِ  ـْ الشه ـْ َكاُنوا ِإَذا َسَرَؽ ِفيِي ـْ َأنهُي ََْبَمُك ِو اْلَحده اَس 
 َوالهِذي َنْفُس ُمَحمهٍد ِبَيِدِه َلْو َأفه َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمهٍد َسَرََْت َلَقَطْعُت َيَدَىا((

 ] متفق عميو[

 لحديث الِالث : إف الرفق َّل يكوف في شيء إَّل زانو .ا

ـَ َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ  ـَ َقاَؿ: الحديث الثالث أيضًا عف الرفق: َعْف َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ   َعَمْيِو َوَسمَّ

 َنُو َوََّل ُيْنَزُع ِمْف َشْيٍء ِإَّله َشاَنُو(())ِإفه الرِّْفَق ََّل َيُكوُف ِفي َشْيٍء ِإَّله َزا

 ] مسمـ، أبو داود، أحمد [

كل شيء مع الرفق يزينو وكل شيء مع العنف يشينو لذلؾ لما بمغ النبي عميو الصبلة والسبلـ عف طريق الوحي 
ى في كل األمـ أف أحد أصحابو أرسل كتابًا إلى قريش يقوؿ فيو إف دمحمًا سيغزوكـ فخذوا حذركـ، خيانة عظم

والشعوب وفي كل األنظمة مف آدـ إلى يـو القيامة ترسل كتابًا لمعدو تحذره مف غزو بمدؾ لو فالنبي الكريـ 
ؿ ما ىذا يا حاطب ؟ ماذا فعل استدعى حاطب بعد أف جاء بالكتاب مف امرأة كانت في طريقيا إلى مكة قا

نتيى األمر، قاؿ لو ال يا عمر إنو شيد بدرًا تعاؿ يا ؟ قاؿ يا رسوؿ هللا دعني أضرب عنق ىذا المنافق واعمر
حاطب لما فعمت ما فعمت ؟ قاؿ وهللا يا رسوؿ هللا ما كفرت وال ارتددت ولكنني لصيق في قريش لست مف 
شجرتيا وأنا موقف بنصر هللا لؾ أردت بيذا الكتاب أف أحمي مالي وأوالدؼ ىناؾ فاغفر لي ذلؾ فقاؿ عميو 

 ني صدقتو فصدقوه وال تقولوا فيو إال خيرًا.الصبلة والسبلـ إ

أرأيت إلى الرفق كاف ممكف أف يقتل أحياه، مف ىو أبو جيل ؟ لعمو أعدػ أعداء النبي عميو الصبلة والسبلـ لعمو 
حارب النبي عشريف عامًا لعمو تفنف في التنكيل في أصحاب النبي جاء ابنو مسممًا عكرمة قاؿ ألصحابو جاءكـ 

فإياكـ أف تسبوا أباه فإف سب الميت يؤذؼ الحي وال يبمغ الميت. ما ىذه األخبلؽ ؟ ال تسبوا أباه  عكرمة مسمماً 
 وىو أعدػ أعداء النبي عميو الصبلة والسبلـ فإف سب الميت يؤذؼ الحي وال يبمغ الميت. 
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 الحديث الراب َ : مف يحـر الرفق يحـر الخير .

ـَ َقاَؿ: َعْف َجِريٍر َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ    َعَمْيِو َوَسمَّ

 ))َمْف ُيْحَرـْ الرِّْفَق ُيْحَرـْ اْلَخْيَر((

 ] مسمـ، أبو داود،ابف ماجو، أحمد [

معنى ذلؾ أف ىناؾ عبلقة بيف الرفق وبيف الخير، أنت بالرفق تأخذ بيد زوجتؾ إلى هللا وبالرفق يحبؾ أوالدؾ 
بؾ جارؾ، الخير كمو بالرفق والشر كمو بالعنف السباب بالعنف وينصاعوف إليؾ وبالرفق يحبؾ شريكؾ وبالرفق يح

والضرب مف العنف ورفع الصوت مف العنف فمذلؾ مف سمات المؤمف أنو ىادغ حميـ ورفيق ويصبر ويفكر 
 ويختار الكممة المناسبة في الوقت المناسب وفي المكاف المناسب ومع الشخص المناسب وبالقدر المناسب. 

 الرِّْفَق ُيْحَرـْ اْلَخْيَر(( ))َمْف ُيْحَرـْ 

أييا اإلخوة الكراـ ؛ كل أممي ورجائي أف يترجـ ىذا الدرس إلى سموؾ، ادخل إلى بيتؾ سمـ عمى أىمؾ تبسـ 
اسأليا عف أحواليا عف صحتيا ىل ىي مرتاحة ؟ ىل تشكو مف شيء؟ احمل ألوالدؾ قبميـ داعبيـ اجعل بيتؾ 

ل مسؾ شفرة في طقـ مفروشات جديد حرؾ الشفرة عمى القماش فتح القماش جنة بالرفق كسر ابنؾ شيئًا، مرة طف
وجدىا لعبة لطيفة فخبلؿ ساعة جعل ىذا الطقـ الغالي كمو ممزؽ جاء األب غضب وجاء بمسطرة وبدأ يضربو 
 بحد المسطرة إلى أف اسودت يداه فاضطر إلى أف يقطع يدؼ ابنو قاؿ لو االبف يا بابا ال تقطعوا لي يدؼ سحب
مسدس وأطمق عمى نفسو الرصاص وقتل نفسو، أرأيت إلى الغضب ىذه قصة وقعت بالشاـ غضب مف ابنو 

 عاقبو عقابًا غير معقوؿ يا ترػ أييما أغمى ابنؾ أـ ىذا الطقـ ؟ وازف فمذلؾ . 

 ُو(())ِإفه الرِّْفَق ََّل َيُكوُف ِفي َشْيٍء ِإَّله َزاَنُو َوََّل ُيْنَزُع ِمْف َشْيٍء ِإَّله َشانَ 

فأرجو أف يكوف ىذا الدرس مترجمًا إلى سموؾ في بيتؾ في محمؾ في عممؾ في الطريق كف ىادئًا يعني قاؿ 
 تعالى: 
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ـْ ُكْنَت ِمَف اْلَكاِذِبيَف ﴾ ََْت َأ  ﴿ََاَؿ َسَنْنُظُر َأَصَد

 [27] سورة النمل: اآلية 

لسيارة وداخل إنساف آخر عمى الجسر لكف في حالة اسميا برود تمؾ ال تحتمل، إنساف دخل إلى جسر بعرض ا
نكميزؼ، فاإلفرنسي أحب أف يغيع اإلنكميزؼ فتح قاموس الروس أوقف  ال يرجع ال ىذا وال ىذا ىو فرنسي وا 

 السيارة وفتح القاموس قاؿ لو الثاني عندما تنتيي عيرني ىذا القاموس.

يقًا ىادئًا حميمًا األمر تعالجو بالمودة ىذا برود ال يحتمل، يقولوف دـ بارد ال أقصد ىذا، أقصد أف تكوف رف
بالنصح بالموعظة أف تصبر أف تسجل خطأ أف تتابع أف تعاتب ال أف تكوف عنيفًا صخابًا يعمو صوتؾ بالسباب 
وبالكسر وبالضرب وبما شاكل ذلؾ ليس ىذا مف أخبلؽ المؤمف بل إف الذؼ يعمو صياحو في البيت فيسمعو مف 

 رح عدالتو وال تقبل شيادتو.في الطريق تخدش عدالتو تج

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : أنا عند حسف ظف عبدي بي 027 - 007الدرس )

 29-05-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا، الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبل
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

حسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أ
 الصالحيف.

أييا اإلخوة الكراـ، أكثر اإلخوة المؤمنيف يطمحوف أف يكونوا مف أىل العمـ، أو مف أىل الفضل، يطمحوف إلى 
التقرب إلى هللا بدعوة أو بخدمة، ببذؿ أو بإقناع، ألف حجـ اإلنساف عند هللا بحجـ عممو الصالح، والدنيا كما 

ر، وتمر، لكف ىذا الطموح لدػ أؼ أخ مؤمف أف يكوف مف أىل الفضل بعممو الصالح، أو أف تروف تغر، وتض
يكوف مف أىل العمـ بدعوتو، ىناؾ صفات نفسية ال تتوافق مع الدعوة إلى هللا، بل إنيا تمغي الدعوة إلى هللا، بل 

لحديث قصير جدًا وموجز، وجامع إنيا تحبط سعي الداعي إلى هللا، وسعي الذؼ يتقرب إلى هللا بعممو الصالح، ا
ْرَداِء َيُقوُؿ:  :  ومانع، ورد في صحيح مسمـ عف أبي الدَّ ـَ  َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 )) ََّل َيُكوُف المهعهاُنوَف ُشَفَعاَء َوََّل ُشَيَداَء َيْوـَ اْلِقَياَمِة ((

 ] مسمـ، أبو داود، أحمد [

 الحديث، شفعاء بعمميـ الصالح، وشيداء بعمميـ، قاؿ تعالى: قبل أف نشرح

 ﴿َمْف َيْشَف َْ َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْف َلُو َنِصيٌب ِمْنَيا﴾

 [85] سورة النساء: 
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أؼ عمل صالح الذؼ كاف سببو في صحيفتو ىذه شفعاء، وأؼ عمل دعوؼ شيداء يشيدوف لمناس، حقيقة ىذا 
 الديف التوحيد، 

 وُف المهعهاُنوَف ُشَفَعاَء َوََّل ُشَيَداَء َيْوـَ اْلِقَياَمِة (()) ََّل َيكُ 

مف ىـ المعانوف ؟ ىناؾ نموذج أييا اإلخوة الكراـ، أنا أقوؿ، وال أتحفع بذلؾ، نموذج شيطاني، الذيف حولو ألؼ 
نساف كما خطأ يياجمونو، يقسوف عميو، ينددوف، يشيروف، يكبروف األمر يفضحوف، مف المستحيل أف يأتي إ

تتمنى تمامًا، فأؼ خطأ، أؼ مفارقة، أؼ تعميق، أؼ تقصير يشير، ويفضح، النبي عميو الصبلة والسبلـ عّبر عف 
كل ىذه التصرفات اليوجاء الرعناء الخرقاء بكممة ) لّعاف (، يمعف مف حولو، ينتقدىـ، يشير بيـ، يفضحيـ، 

سواه الباطل، ىو عمى صواب، وما سواه عمى خطأ،  يشير بيـ عمى مؤل، ال يخجل، وال يستحي، ىو الحق وما
ىو النموذج الكامل، وأؼ مخالفة لنموذجو يعد ىذا نقصًا، ىذه النفسية، نفسية القنص والتجريح والتوبيخ والتفضيح 
أف والقسوة والتعميق البلذع واالزورار، ىذه األساليب ال يمكف أف تتناسب مع الدعوة إلى هللا، الدعوة إلى هللا يجب 
 يتميز صاحبيا بسعة الصدر وطوؿ النفس، وعمق التفكير وبعد النظر ورجاحة العقل، وأف يتميز بالحكمة.

أنا أعجبتني مرة مديرة مدرسة تقوؿ لممعممة حينما تبتغي أف تعمل عندىا تقوؿ ليا: ىل تحبيف الصغار ؟ إف  
 كنت ال تحبينيـ فبل يمكف أف تنجحي في عممؾ. 

ؾ ؟ ىل تستوعبيـ ؟ ىل تغفر زالتيـ ؟ ىل تعفو عف خطيئاتيـ ؟ ىل تتسع بيـ ؟ ىل فأنت ىل تحب مف حول
تسامحيـ ؟ ىل تمتمس لو العذر ؟ ىذا الحد األدنى لمف أراد أف يدعو إلى هللا، أما أف يكوف كل الناس خصوًما 

 لؾ، وأقّل خطأ تذبحيـ مف الوريد إلى الوريد فبل.

إلى جانبو شاب، يبدو أف ىذا اإلنساف وقور وكبير في السف، أعجبتو  وذكرت مرة في الخطبة أف إنسانًا صمى
صبلة الشاب، فمما انتيى مف صبلتو مف باب اإلعجاب، ومف باب الثناء والتشجيع قاؿ لو كممة مختصرة، 
مفادىا أنني أدعو لؾ أف تصمي في بيت هللا الحراـ، فاختصرىا بكممة حرمًا، ىذا الشاب جحظت عيناه، وامتقع 

نو، وحد النظر في ىذا الشيخ، وقاؿ لو: ىذه الكممة لـ ترد عف رسوؿ هللا، ىي بدعة، قاؿ لو: وماذا ورد عنو ؟ لو 
 ىل ورد عنو قمة الذوؽ ؟
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ىناؾ إنساف قاٍس في دعوتو، لسبب تافو، لمخالفة طفيفة جدًا، لو قاؿ لؾ: تقبل هللا تقيـ عميو الدنيا، لو دعا إلى 
طريقة في الدعوة المبنية عمى القسوة، عمى التنديد، عمى اإلحراج، عمى التضييق، وعمى هللا، ورفع يديو فيذه ال

التفنيد، وعمى التعقيد، وعمى الفحص، أنت لست قاضيًا، أنت داع، قاؿ بعض كبار العمماء: نحف لسنا قضاة، 
 لكننا دعاة، قاؿ تعالى:

 ِة اْلَحَسَنِة﴾﴿اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَ 

 [125] سورة النحل: 

فيذه القضية أييا اإلخوة الكراـ، وأنا أقوؿ لكـ، وال أبالغ: ليس عمى وجو األرض مف دوف استثناء إنساف أفضل 
 عند هللا ممف قاؿ تعالى عنو:

ََْوًَّل ِممهْف َدَعا ِإَلى َّللاهِ َوَعِمَل َصاِلحًا َوََاَؿ ِإنهِني ِمفَ   (﴾33اْلُمْسِمِميَف ) ﴿َوَمْف َأْحَسُف 

 ] سورة فصمت [

ألنيا صنعة األنبياء، أؼ عمل صالح ينتيي عف الموت، أطعمتو، أسكنتو في بيت، زوجتو، مات الزواج، انتيى 
البيت، انتيى اإلطعاـ، لكنؾ لو ىديتو إلى هللا إلى أبد اآلبديف يسعد بيذا اليدػ، أنا أقوؿ دائمًا: لؾ أب أنجبؾ، 

لؾ أب دلؾ عمى هللا، الذؼ دلؾ عمى هللا منحؾ سعادة األبد، أو كاف سببًا في منحؾ سعادة ولؾ أب زوجؾ، و 
األبد، فذلؾ لو والؤؾ، أما أف يأتي اإلنساف ليدعو إلى هللا بقسوة وغمظة، والذؼ أقولو دائمًا أييا اإلخوة الكراـ: إف 

ة في التسامح، قمة في الحكمة، قمة في النبي عميو الصبلة والسبلـ كاف قمة في الكماؿ، قمة في العفو، قم
 الرحمة، قمة في المطف، قمة في الحمـ، ومع ذلؾ قاؿ هللا لو:

وا ِمْف َحْوِلَؾ﴾  ﴿َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ

 [159] سورة آؿ عمراف: 

، أنا أفصح العرب، بيد أني جمع الكماؿ البشرؼ فيو، وجمع الجماؿ فيو، وجمعت الحكمة فيو، وجمع البياف فيو
مف قريش، وأوتي الوحي، وأوتي القرآف، وأوتي المعجزات، وأيده هللا، وبمغ سدرة المنتيى، ومع كل ىذه الخصائص 

 المذىمة يقوؿ هللا لو: أنت بالذات، قاؿ تعالى:
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وا ِمْف َحْوِلَؾ﴾  ﴿َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ

 [159: ] سورة آؿ عمراف

ىناؾ تعميق لطيف، فأنت إف لـ تكف نبيًا، وال رسواًل، وال يوحى إليؾ، ولـ تؤَت جماؿ المنظر، وال فصاحة البياف، 
 وال المعجزات، وال الخوارؽ، وال القرآف، ولست في قمة النسب، وكنت فظًا غميع القمب، شيء مستحيل.

ا أرػ مف قسوة في الدعوة، واستعبلء، وكبر، ىو في أعمى وهللا أييا اإلخوة الكراـ، أتكمـ مف أعماقي، أتكمـ مم
 عمييف، وىؤالء الذيف يدعوىـ في أسفل سافميف.

الدعوة ليا خصائصيا، أقّل ما في خصائصيا المعمومات، وأكبر ما في خصائصيا الصفات النفسية، مثبًل: ىل 
ؤ إنساف يدخل عمى وزير العدؿ ويقوؿ يجرؤ شاب يقف أماـ رسوؿ هللا يقوؿ لو: ائذف لي بالزنا ؟ اآلف ىل يجر 

لو: اسمح لي أف أسرؽ، ىذه إىانة لموزير، اسمح لي أف أسرؽ، ائذف لي بالزنا، الصحابة الكراـ ىاجوا وماجوا، 
 قاؿ: دعوه، تعاؿ يا عبد هللا، ألنو يحب اإلنساف، قاؿ لو: يا عبد هللا، 

ََاَؿ: ََّل، َوَّللاهِ، جَ  َؾ ؟  ََاَؿ: َأَفُتِحبُُّو َِّلْبَنِتَؾ ؟ )) َأُتِحبُُّو ِْلُمِّ  ، ـْ َياِتِي ََاَؿ: َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو ِْلُمه ُ ِفَداَءَؾ،  َعَمِني َّللاه
ََا  ، ـْ ََاَؿ: َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو ِلَبَناِتِي ُ ِفَداَءَؾ،  ََاَؿ: ََّل  َؿ: َأَفُتِحبُّوُ ََاَؿ: ََّل َوَّللاهِ، َيا َرُسوَؿ َّللاهِ، َجَعَمِني َّللاه ِْلُْخِتَؾ ؟ 
ِتَؾ  ََاَؿ: َأَفُتِحبُُّو ِلَعمه  ، ـْ ََاَؿ: َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو ِْلََخَواِتِي ُ ِفَداَءَؾ،  ُ َوَّللاهِ، َجَعَمِني َّللاه ََاَؿ: ََّل َوَّللاهِ، َجَعَمِني َّللاه ؟ 

 ََ ، ـْ اِتِي ََاَؿ: َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو ِلَعمه ََاَؿ: َوََّل النهاُس ِفَداَءَؾ،  ُ ِفَداَءَؾ،  ََاَؿ: ََّل َوَّللاهِ، َجَعَمِني َّللاه اَؿ: َأَفُتِحبُُّو ِلَخاَلِتَؾ ؟ 
ْمَبُو، َوَحصِّ  ْر ََ ـه اْغِفْر َذْنَبُو، َوَطيِّ ََاَؿ: َفَوَض ََ َيَدُه َعَمْيِو، َوََاَؿ: المهُي  ، ـْ ـْ يَ ُيِحبُّوَنُو ِلَخاََّلِتِي ُكْف َبْعُد َذِلَؾ ْف َفْرَجُو، َفَم

 اْلَفَتى َيْمَتِفُت ِإَلى َشْيٍء ((

 ] أحمد [

يقوؿ ىذا الشاب: دخمت عمى رسوؿ هللا وما شيء أحب إلي مف الزنا، وخرجت مف عنده وما شيء أبغض لي 
مف الزنا، ألف النبي عميو الصبلة والسبلـ أحب اإلنساف، أحبو ولو كاف عاصيًا، عبد  جاىل، اآلف بربؾ لو 
كنت طبيبًا في الجمدية، وجاءؾ مريض معو مرض في جمده، كمو قيح، منظر مخيف، ىل تحقد عميو ؟ ال، لكنؾ 

 تشفق عميو، فرؽ كبير بيف أف تحقد عميو وأف تشفق عميو.

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1814 

أييا اإلخوة الكراـ، ىؤالء العصاة، ىؤالء المنحرفوف، ىؤالء األغبياء، ىؤالء الذيف يتجاوزوف الحدود، المستكبروف 
ـ جياؿ، إذا كنت مؤمنًا كامبًل فبل تحقد عمييـ، ولكف تشفق عمييـ، والدليل أف إنسانًا يتجرأ، ويسخر مف نبي، ى

إنساف يتجرأ، ويضرب النبي حتى يدمي قدميو، يتجرأ ويكذب النبي عميو الصبلة والسبلـ، والنبي جاء ليدايتيـ، 
إرادتؾ، لو شئت ألطبقت عمييـ الجبميف، قاؿ: ال يا  فجاءه ممؾ الجباؿ، قاؿ: يا دمحم أمرني ربي أف أكوف طوع

 أخي.

وهللا لما أتمو ىذا الكبلـ، وهللا مئات المرات ال أرتوؼ منو، ماذا قاؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ ؟ قاؿ: الميـ اىد 
 قومي إنيـ ال يعمموف. 

الحة، كـ بنًدا ؟ اىد دعاء، ما قاؿ: اىد أواًل دعا ليـ باليداية، ولـ يتبرأ منيـ، واعتذر عنيـ، وتمنى ليـ ذرية ص
ىؤالء، الميـ اىد قومي، ىـ قومي، وأنت كمؤمف ىؤالء المسمموف أىمؾ، ىـ في أخطاء، في معاص، في آثاـ، في 
انغماس بالممذات، في ضعف، في مخالفات، في تفمت، ىؤالء أىمنا، بدؿ أف تنتقدىـ، وأف تستعمي عمييـ، وأف 

، أف تشعل شمعة أفضل ألف مرة مف أف تمعف الظبلـ، بدؿ أف تمعف الظبلـ مئة مرة تحتقرىـ حاوؿ أف تيدييـ
أشعل شمعة واحدة، نمط المعاف مرفوض، نمط المعاف القناص المنتقد الذؼ يبحث عف العيوب، الذؼ يشير، ىذا 
يسبب  النمط ال يمكف أف يكوف صاحبو داعية إلى هللا عز وجل، نمط يسبب الحرج، يسبب المرض النفسي،

 الجرح ال يندمل 

 )) ََّل َيُكوُف المهعهاُنوَف ُشَفَعاَء َوََّل ُشَيَداَء َيْوـَ اْلِقَياَمِة ((

َؾ ؟ َقاَؿ: اَل، أقنعو.  قاؿ لو: يا عبد هللا، َقاَؿ: َأُتِحبُُّو أِلُمِّ

 غني مف جوع.أنا أقوؿ لكـ أييا اإلخوة الكراـ: ال تحاوؿ أف تقمع حاوؿ أف تقنع، القمع ال يسمف، وال ي

أعرؼ رجبًل أنا أظنو صالحًا مستقيًما، ولو أعماؿ طيبة، لكنو لـ يقنع بناتو بااللتزاـ، قمعيف فمما مات تفمتت بناتو 
 مف حجاب إلى تفمت كامل، ألنو قمع، ولـ يقنع، النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 

 )) عمموا وَّل تعنفوا فإف المعمـ خير مف المعنف ((
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ب الناس، يجب أف تحبيـ عمى عبلتيـ، ىؤالء أىمنا، ىؤالء المسمموف، بدؿ أف تنتقدىـ، وأف تستعمي يجب أف تح
عمييـ، وأف تحتقرىـ، وأف تزدرييـ ادع ليـ باليدػ، الميـ اىدىـ، ردىـ إلى دينؾ ردًا جميبًل، لوال أف النص 

نو يحب هللا ورسولو، عممنا النبي عميو صحيح، جيء لرسوؿ هللا بشارب خمر، فالصحابة لعنوه، قاؿ: ال تمعنوه، إ
الصبلة والسبلـ أف اإلنساف أحيانًا يعصي هللا، لكنو مغموب عمى أمره، ضعف أماـ شيوتو، ىذه معصية، ال 
شؾ، معصية كبيرة، لكف بينيا وبيف الذؼ يستنكف أف يعبد هللا عف كبر بوف شاسع، الشيطاف أبى أف يسجد كبرًا، 

 يجد لو عزًما، قاؿ تعالى: أما سيدنا آدـ نسي، ولـ

ـُ ِمْف َربِِّو َكِمَماٍت َفَتاَب َعَمْيِو﴾ ى َآَد  ﴿َفَتَمقه

 [37] سورة البقرة: 

أىوف ألف مرة أف تستغفر مف ذنب وقعت فيو غمبة مف أف تستغفر مف ذنب وقعت فيو استعبلًء وكبرًا، قاؿ 
 تعالى:

ـْ  ﴿َلْف َيْسَتْنِكَف اْلَمِسيُح َأْف َيُكوَف َعْبداً  ُبوَف َوَمْف َيْسَتْنِكْف َعْف ِعَباَدِتِو َوَيْسَتْكِبْر َفَسَيْحُشُرُى ِ َوََّل اْلَماَلِئَكُة اْلُمَقره َّللِه
 (﴾072ِإَلْيِو َجِميعًا )

 ] سورة النساء [

 أييا اإلخوة الكراـ، مرة ثانية: إف أردت أف تكوف مف أىل الفضل، أو مف أىل العمـ، إف أردت التقرب إلى هللا
ببيانؾ، أو بمالؾ فبل ينبغي أف تكوف لعانًا، ولعاف كممة تعبر عف مجموعة صفات، النقد البلذع، القنص، 
التشيير، الفضيحة، أف تنتقض عمى رؤوس األشياد، أاّل تعبأ بكرامة اإلنساف، لذلؾ الذؼ يحصل اآلف النقد 

وع، أما النصيحة فيما بينؾ وبينو فيذه ليا معنى العمني، ينشر حزازات، وأحقاًدا، وانتقاًما، ويكاؿ الصاع عشرة أص
 آخر، الناصح ينصح سرًا، والفاضح يفضح عبلنية،

 )) ََّل َيُكوُف المهعهاُنوَف ُشَفَعاَء َوََّل ُشَيَداَء َيْوـَ اْلِقَياَمِة ((

 يعني أعماليـ الصالحة ال تقبل . 
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تاريخ البشرية، اإلنساف إذا أرسل لمعدو معمومات  أييا اإلخوة الكراـ، ىذا الذؼ ارتكب أكبر خيانة ثابتة في
ليكشف عورة المسمميف، حاطب بف بمتعة أرسل كتابًا إلى قريش، إف دمحمًا سيغزوكـ، فخذوا حذركـ، وجاء الوحي 
النبي عميو الصبلة والسبلـ، وأخبره بما كاف، والنبي أرسل صحابييف أحدىما سيدنا عمي رضي هللا عنو إلى ما 

المدينة، و جاؤوا بالكتاب مف امرأة في طريقيا إلى مكة، وجيء بحاطب، وسيدنا عمر واقف، قاؿ: يا بيف مكة و 
رسوؿ هللا، دعني أضرب عنق ىذا المنافق، قاؿ لو: ال يا عمر، إنو شيد بدرًا، أرأيت إلى ىذا الوفاء ؟ أرأيت إلى 

يا حاطب تعاؿ، ما حممؾ عمى ما فعمت ؟ قاؿ: ىذا الحمـ ؟ أرأيت إلى ىذه الرحمة ؟ ال يا عمر، إنو شيد بدرًا، 
وهللا يا رسوؿ ما كفرت، وال ارتددت، ولكنني لصيق في قريش، وأنا موقف بنصر هللا لؾ، لكنني أردت بيذا 
الكتاب أف أحمي مالي وأىمي، فاغفر لي ذلؾ، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: إني صدقتو فصدقوه، وال تقولوا فيو إال 

 خيرًا.
في ىذا المقاء، وفي ىذا الدرس عمى أف تحب مف حولؾ، الديف كمو حب، أف تحب جميع الناس عمى أنا ألح 

اختبلؼ مستوياتيـ، أنت حينما تحبيـ تأخذ بيدىـ، وكأف في سرياف مشاعر بينؾ وبينيـ، أنت محب، قد يقسو، 
تسامة خادعة، وأحيانًا قسوة لكنو محب، والمجامل قد يحقد، لكف مجاممتو ال تصل إلى قمبؾ، ابتسامة ظاىرة، اب

 مف إنساف محب، لذلؾ مف أمر بمعروؼ فميكف أمره بمعروؼ، قاؿ تعالى:

 ﴿اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة﴾

 [125] سورة النحل: 

 في مئات األساليب يجب أف تنتقي األسموب الحسف في الدعوة إلى هللا. 

 وُف المهعهاُنوَف ُشَفَعاَء َوََّل ُشَيَداَء َيْوـَ اْلِقَياَمِة (()) ََّل َيكُ 

وطف نفسؾ أف تستوعب الناس، أف تحمـ عمييـ، وطف نفسؾ أف تمتمس ليـ العذر، وقد ورد أف التمس ألخيؾ 
 عذرًا، ولو سبعيف مرة، وطف نفسؾ أف تعامميـ كما تحب أف يعامموؾ.

ضحة عندىـ، العالـ الغربي طبقيا ال عف تقرب إلى هللا، لكف عف ذكاء، كل ىناؾ نقطة دقيقة أتمنى أف تكوف وا
بني آدـ خطاء، حاوؿ أف تعطي مف حولؾ إذا أخطأ فرصة ليصحح، أكثر إداراتنا لممعامل والمؤسسات 
 والمحبلت التجارية إدارة ال تغفر، أوؿ خطأ يسرحو، أنا أتمنى أف نقتدؼ بالنبي الكريـ في معاممتو لحاطب بف
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 بمتعة، أخطأ، واعترؼ، أنا ال أنسى ىذه القصة، ورويتيا لكـ يمكف عشرات المرات.

خطيب جامع بأحد أحياء دمشق العريقة، يرػ النبي عميو الصبلة والسبلـ في منامو، يقوؿ لو: أبمغ جارؾ فبلًنا 
أدلة، ومركًزا،  أنو رفيقي في الجنة، جاره فبلف بائع متواضع جدًا، سماف، وىو خطيب ومتعمـ، فصاحة، و

واعتبلء منبر، الخطيب كسر خاطره، ىذه البشارة لي أـ لو، لمف ىذه البشارة ؟ لمسماف المجاور لو، فذىب إليو 
مكسور القمب، قاؿ لو لؾ عندؼ بشارة مف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولكف وهللا ال أعممؾ إياىا إال إذا أنبأتني ماذا فعمت مع 

البشارة ؟ قاؿ لو: تزوجت امرأة، وبعد خمسة أشير بالتعبير النسواني بطنيا إلى حمقيا، ىذا  هللا حتى كانت ىذه
الحمل ليس منو، زلة قدـ، ويبدو أنيا ندمت أشد الندـ، قاؿ لو: بإمكاني أف أطمقيا، ومعي حق، وىذا ىو العدؿ، 

عي الحق، وىذا ىو العدؿ، لكنني وبإمكاني أف أفضحيا، ومعي الحق، وىذا ىو العدؿ، وبإمكاني أف أسحقيا، وم
 آثرت اإلحساف، ألف هللا عز وجل يقوؿ:

ْحَساِف﴾ َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإلِْ  ﴿ِإفه َّللاه

 [90] سورة النحل: 

أردت أف أجعل توبتيا عمى يدؼ، أتى بقابمة، فولدتيا، وحمل الطفل تحت عباءتو، وانتظر حتى نوػ اإلماـ صبلة 
فل وراء الباب، وائتـ باإلماـ، فمما انتيت الصبلة بكى الطفل، وتحمق الطفل حوؿ ىذا الفجر، دخل، ووضع الط

الطفل مدىوشيف، فاقترب منيـ، قاؿ: ما الخبر ؟ قالوا: تعاؿ، وانظر، طفل، قاؿ: أنا أكفمو، فأخذه أماـ الحي 
 عمى أنو أخذه ليكفمو، ورده إلى أمو، وتابت عمى يديو.

يشكو مف زوجتو، أنا أقوؿ: أعطيا فرصة إف تابت فمؾ أجر ال يعممو إال هللا، أقرأ  أنا أقيس عمى ذلؾ أؼ إنساف
 ىذه اآلية دائمًا:

ْحَساِف﴾ َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإلِْ  ﴿ِإفه َّللاه

 [90] سورة النحل: 
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فيو صاحبو  مرة أخ يعمل في إنشاء البيوت، فاشترػ أرضًا مف المحافظة، اشتراىا خالية، لكف فييا حانوت يعمل
بالحبلقة، فمما طاؿ تسميـ المحل أبمغ المحافظة، وجاءت، وىدمت المحل، فجاءني في ىذا المسجد، قاؿ: ىذا 
أحد إخوانؾ أمر بيدـ المحل، وتركني في الطريق، ىذا شيء يرضيؾ ؟ قمت: ال وهللا، فاألخ طمبتو، قاؿ: أنا 

أريد أف أعمل، وليس لو عندؼ شيء، قمت لو: صحيح،  اشتريت المحضر فارًغا، وىو تأخر بتسميـ المحضر، وأنا
 ىذا ىو العدؿ، أيف اإلحساف ؟ انتبو، قاؿ لي: أقدـ مبمغًا، وأخذنا لو محبل في الجبل، ىذه اآلية، قاؿ تعالى:

ْحَساِف﴾ َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإلِْ  ﴿ِإفه َّللاه

 [90] سورة النحل: 

 حل، فأنت مأمور باإلحساف، كما أنؾ مأمور بالعدؿ تحتاج إلى حب.مميوف قضية ال تحل بالعدؿ، باإلحساف ت

ليست القضية قضية سحق، وال قضية فضح، وهللا أنا في نشوة بموقف النبي عميو الصبلة والسبلـ مف صحابي 
عنده بستاف دخل إنساف إلى البستاف، وأكل منو مف دوف إذف، بحسب النصوص ىو سارؽ، بحسب ما عمى 

فقيده، وساقو إلى النبي عميو الصبلة والسبلـ عمى أنو سارؽ، قاؿ: ىذا أكل مف بستاني، فالنبي  الشبكية سارؽ،
أجابو إجابة ىي اآلف منيج، والعالـ اآلف كمو لو أخذ بيا لما كنا فيما نحف فيو، قاؿ لو: ىبل عممتو إذا كاف 

 ل فكرت أف تقوؿ لي: ماذا أكل ؟ جاىبًل، وىبل أطعمتو إف كاف جائعًا ؟ صحيح ىو أكل مف دوف إذف، لكف ى

وهللا يا أييا اإلخوة الكراـ، لو طبقنا ىذا الحديث لنجحنا، لكف فكر ىذا لماذا فعل ذلؾ ؟ عنده مشكمة، حاولت 
تفيـ مشكمتو، يقوؿ لي: ابني يسرؽ، ال تعطو شيئًا، يأتي إلى المدرسة يشترؼ األوالد األكبلت الطيبة، وىو 

، وأنت ما وجيتو تو  جييًا قويًا، أنا أرػ الناجحيف بحياتيـ أكثر األخطاء أخطاء مف حوليـ، يعدوف أنفسيـ محرـو
 سببًا بيا، يحمونيا، أنا ما أدعو أف تتساىل مع ابنؾ أبدًا، يجب أف تعطيو حقو بالمعقوؿ، لكف ال شيء أبدًا ؟!

، ىذه نفس، لما أنت تعطي يضعيا في البيت أربع سنوات مف دوف نزىة، ال تتحمل، تكره دينو، وتكره الصبلة
اإلنساف حقو، وتطالبو بااللتزاـ بالورع بالدقة، كنت أقوؿ كممة: أعط اإلنساف رغيف خبزه وكرامتو، وخذ منو كل 

 شيء.
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أقوؿ لكـ كبلمًا دقيقًا جدًا، لكنو مؤسف جدًا: العالـ الغربي سبب قوتو أف كل إيجابياتو إسبلمية، ألنو يعبد الدوالر 
ويعبد الماؿ، ألنو يعبد الماؿ أتقف عممو، ألنو يعبد الماؿ، أعطى اإلنساف ما يحتاج، ألنو يعبد  مف دوف هللا،

الماؿ مف دوف هللا أعطاه كرامتو، أعطاه حريتو، لذلؾ أعطي اإلنساف رغيف خبزه وكرامتو وخذ منو كل شيء، كل 
 بنشر اإلسبلـ، إطارنا إسبلمي، لكف إيجابيات العالـ الغربي إسبلمية، لكف مع األسف نحف المسمميف كمفنا هللا

حقيقة عبلقاتنا ليست إسبلمية، لذلؾ الكممة التي يقوليا عالـ جميل: إف هللا ينصر األمة الكافرة العادلة عمى األمة 
 المسممة الظالمة.

ب ىناؾ كنت مرة في بمد في الشرؽ في أستراليا، وحدثوني عف امرأة أنجبت ثبلث توائـ في المستشفى، طبعًا الط
مضموف أكبر عممية بالمبلييف مجانًا، ضماف طبي كامل، فيذه دخمت المستشفى، وأنجبت ثبلث توائـ، بعد عدة 
أياـ تريد أف تأخذ أوالدىا إلى البيت، قالوا: ال، ال تممكيف أىمية العناية بأطفاؿ ثبلثة، يجب أف يبقوا عندنا شيًرا، 

اعيـ، تعميمات مشددة، مضى الشير، اسمحوا لي بيـ، ال، ال وتأتي كل يـو أربع مرات، أو خمس مرات إلرض
 تستطيعيف، تحتاجيف أف ترعييـ أمامنا أسبوًعا حتى نتأكد مف أىميتؾ لرعاية األوالد، ثـ انتيى األمر.

كنت في السوداف، حادثة مشابية تمامًا، كنا في مستشفى في جنوب السوداف، الذؼ عانت أربعيف سنة حرب  
في المستشفى أنجبت ثبلث توائـ، ليس ىناؾ حاضنة، وال غذاء تأكمو، وال حميب، وال شيء، مات  أىمية، وامرأة

 أمامنا واحد، بعد فترة مات االثناف، إف هللا ينصر األمة الكافرة العادلة عمى األمة المسممة الظالمة.
أكل أكبل صحّيا، لما يكوف اإلنساف مف حقو أف يعالج، مف حقو أف يتعمـ، مف حقو أف يسكف في بيت، مف حقو ي
 عندنا إطار إسبلمي ومضموف اإلسبلـ غير مطبق فيو فعندنا مشكمة مع هللا كبيرة جدًا.

أييا اإلخوة الكراـ، يقوؿ لؾ اإلنساف أحيانا: أيف الحل ؟ أيف الخبلص ؟ أنا أقوؿ لكـ: وهللا بكل خمية مف 
بضعفائكـ، ىذا الضعيف فقير ينبغي أف تطعمو،  جسمي، وبكل قطرة في دمي مؤمف بيذا الكبلـ، إنما تنصروف 

العارؼ ينبغي أف تكسوه، المشرد ينبغي أف تؤوية، المريض ينبغي أف تعالجو، الجاىل ينبغي أف تعممو، المظمـو 
 ينبغي أف تنصفو، فإذا أنصفت الضعيف يكافئؾ هللا بمكافأة مف جنس عممؾ، فينصرؾ عمى مف ىو أقوػ منؾ . 

ديث أقوؿ: وهللا ال نشـ رائحة النصر ماداـ ىناؾ ظمـ داخمي في بيوتنا، بمؤسساتنا، بمعاممنا، بناء عمى ىذا الح
ماداـ ىناؾ ظمـ داخمي فالنصر بعيد عنا كثيرًا، إذا أردتـ رحمتي فارحموا خمقي، وهللا ال أتمنى أف أذكرىـ بخير، 

مومات في الدعوة أقل ما فييا، والقمب الكبير ولكنني مضطر أحيانًا أف أبيف الفرؽ بيف ما عندنا وما عندىـ، المع
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في محبة اآلخريف، واإلنصاؼ، والتمطف، والحمـ، والرحمة، واالنتماء، ىؤالء أىمؾ، ىؤالء المسمموف أىمؾ، بدؿ 
أف تستعمي عمييـ، وأف تزدرييـ عاونيـ، بدؿ أف تمعف الظبلـ ألف مرة أوقد شمعة واحدة قدـ شيئا، قدـ شيًئا ليذه 

 دؿ أف تمعف الظبلـ.األمة ب

ىذا الحديث عمى إيجازه جامع ومانع، وأبعاده عميقة جدًا، وكممة المعانوف اسـ مختصر لمف لو صفة القنص، 
 والنقد، واالزدراء، والتعميق، والفضيحة، واالتياـ، واالستعبلء مجموع ىذه الصفات المعانوف،

 َء َيْوـَ اْلِقَياَمِة (()) ََّل َيُكوُف المهعهاُنوَف ُشَفَعاَء َوََّل ُشَيَدا

 شفعاء بعممو الصالح، وال شيداء لآلخريف يـو القيامة، تسقط أىميتو، تفقد أىميتيـ.

مرة ثانية أييا اإلخوة الكراـ، أقوؿ لكـ مف أعماقي: ىذا الديف ال يدخل الناس فيو أفواجًا بفصاحتؾ، وال بكبلمؾ، 
متؾ، وأنا أؤكد لكـ ىذا المعنى الدقيق، ما الذؼ يشدؾ إلى هللا وال بروعة بيانؾ، يدخل الناس فيو أفواجًا بمعام

سؤاؿ ؟ أنت مشدود إلى الديف، الدليل تصمي، والدليل تعبد هللا، تصـو رمضاف، تحج البيت، تأتي إلى الدرس، 
 تقرأ القرآف، تغض البصر، تضبط المساف، ترحـ، تنفق مف مالؾ، أسألؾ: ما الذؼ يشدؾ إلى الديف ؟ ستقوؿ لي
بشكل سريع: الديف عظيـ، الديف قدـ تفسيرًا لئلنساف، تفسيرًا كامبًل، تفسيرًا عميقًا، تفسيرًا متناسقًا، أنا أقوؿ لؾ: 
ال، ىذا ال يكفي، ميما كاف الديف عظيمًا مف حيث الفكر والعمق والتصور والشرح، ميما كاف ىذا الديف عظيمًا 

ر ساعات عف مضار التدخيف، كيف تفسر ذلؾ ؟ ال تكفي واإلنساف أحيانًا يدخف، وىو طبيب، يحدثؾ عش
 قناعاتؾ أف تحممؾ عمى سموؾ معيف، أقوؿ لؾ: الذؼ يشد الناس إلى الديف معاممة هللا لئلنساف.

معمل مف معامل جاء إنساف وطمب بضاعة، ال أدخل في التفاصيل، البضاعة ربح المعمل منيا تقريبًا ربع مميوف 
مل أف ىذه المسكة مف أجل عمبة خمر غاٍؿ جدًا، لو عمبة، العمبة تحتاج إلى مسكة ليرة، ثـ عمـ صاحب المع

ببلستيؾ، طبعًا صاحب المعمل أخ مف إخواننا الكراـ، رفض فورًا، ما ترؾ وسيمة، رفض قطًعا، اآلف ىناؾ 
وال تعاونوا عمى مشكمة مع أبيو، األب أنت ما دخمؾ، أنت تعطي شيئًا مشروعًا، القصة طويمة، تـ الرفض الكمي، 

 اإلثـ والعدواف، وهللا بعد شيريف ويوميف جاءت صفقة مئة ضعف، وحبلؿ.
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أييا اإلخوة الكراـ، ىناؾ مقولة: أنا مؤمف بيا بكل حرؼ منيا، ما ترؾ عبد شيئًا  إال عوضو هللا خيرًا منو في 
 دينو ودنياه.

، ما ترؾ عبد شيئًا  إال عوضو هللا خيرًا منو في إف زواؿ الكوف أىوف عمى هللا مف أال يحقق وعوده لممؤمنيف
 دينو ودنياه. 

أنا أقوؿ لؾ: مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أف تدع شيئًا ، ثـ ال تجد ما يكافئ ىذا العمل البطولي، 
ع مستحيل، لكف قاؿ لي مرة شخص: أنا كنت جاىبًل، وأبيع مادة محرمة بمطعـ ربع قرف، ودخمي فمكي، متعاقد م
شركات كثيرة بأسعار خيالية، لكف لما تاب إلى هللا، وأوقف الخمر الشركات كميا أوقفت عقودىا معو، شركات 
أجنبية، والزبائف المتفمتوف انصرفوا عنو، والدخل ىبط إلى واحد مف خمسيف، أقوؿ لكـ ىذه الفكرة الدقيقة: لما 

ـ تدفع ثمنو فبل يعد بطوليًا، لو أف إنساًنا ألغى الخمر مف تتخذ قرارًا بطوليًا فبل بد مف أف تدفع ثمنو، ألنؾ إف ل
مطعمو، وثاني يـو تضاعفت الغمة يمغييا المدمنوف عف الخمر، حتى يضاعفوا الغمة، يحب هللا، يدفعؾ ثمف 

 القرار إلى حيف فقط، الدليل قاؿ تعالى:

ـْ َىَذا﴾﴿َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ِإنهَما اْلُمْشِرُكوَف َنَجٌس فَ  ـَ َبْعَد َعاِمِي  اَل َيْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَرا

 [28] سورة التوبة: 

ما الذؼ سيحصل ؟ توقفت السياحة، ال يوجد سياح، الفنادؽ فارغة، المطاعـ فارغة، ىذا منطق العصر اآلف، 
 قاؿ تعالى:

ُ ِمْف َفْضِموِ  ـُ َّللاه ـْ َعْيَمًة َفَسْوَؼ ُيْغِنيُك ْف ِخْفُت  ﴾﴿َواِ 

 [28] سورة التوبة: 

يعني فقرًا، لكف ىناؾ سوؼ، معنى سوؼ بعد حيف، في مرحمة ال بد منيا، البد مف أف تدفع الثمف، فإذا عمـ هللا 
صرارًا وورعًا واستسبلمًا  يغنيؾ بعدئذ.  منؾ صدقًا وا 
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إلى العشر، فأعاد بيع  رجل عنده مطعـ يبيع فيو الخمر، ذىب إلى الحج، وتاب، وألغى بيع الخمر، الغمة ىبطت
الخمر، ومات بعد اثني عشر يومًا مف نكستو، ولقي هللا بائع خمر، فمذلؾ إذا جاء اإلنساف دخل كبير مف 
معصية، وتركيا فبل يطمع في مدػ سريع جدًا أف يعوض هللا عميو، ال، يجب أف يؤىل نفسو بدفع ثمف ىذا القرار 

 البطولي، قاؿ تعالى:

ـْ عَ  ْف ِخْفُت ُ ِمْف َفْضِمِو﴾﴿َواِ  ـُ َّللاه  ْيَمًة َفَسْوَؼ ُيْغِنيُك

 [28] سورة التوبة: 

صرارًا عمى طاعتو عندئذ يغنيؾ مف فضمو.  ليس اآلف، حينما يعمـ هللا منؾ صدقًا وا 

 )) ََّل َيُكوُف المهعهاُنوَف ُشَفَعاَء َوََّل ُشَيَداَء َيْوـَ اْلِقَياَمِة ((

دراكي، اإلنساف يظف الحب لو ىناؾ كممة، إنساف تكمـ كممة دقيق ة جدًا، أنا وهللا مؤمف بيا بكل ما في مشاعرؼ وا 
مرحمة أولى، وينتيي، ىذا كبلـ يقولو األزواج، في أثناء الخطبة المكالمة ست ساعات عمى الياتف، لكف بمغني 

عمى الياتف،  أف واحًدا حدث خطيبتو ثبلث عشر ساعة متوالية، ىذا رقـ أولمبي، أعمى رقـ ثبلث عشرة ساعة
بعد الزواج بسنتيف يأتي إلى البيت تجر منو الكممة جرًا، ال يتكمـ، شيء طبيعي، فدائمًا يقوؿ لؾ: انتيى الحب، 
عبلقة روتينية، عبلقة رتيبة، ليس ليا معنى، ممل، سأـ، ضجر، أو بتعبير آخر ختمتيا وختمتني، كل إنساف 

لتدريس، كنا في الجامعة طبلًبا يأتي الدكتور عنده أشياء جميمة عنده قصة يحكييا وانتيى، ىذه نعاني منيا في ا
جدًا، بعد شيور تنتيي، وانتيى، ختمناه، أما الجواب فعكس ذلؾ، الحب يصنع صناعة، أنت تستطيع لو مضى 
ى عمى زواج ثبلثيف سنة أف تدخل بالمودة والرحمة والمعاونة، واالبتسامة واالعتذار أحيانًا، والخدمة، الحب يبق
كما ىو عميو، لكف ليس بالحالة الحادة كأياـ الخطبة، ىذه ليست معقولة، لو أف األمر كذلؾ ال ترػ شيئًا في 

 الحياة، تقف الحياة.

قاؿ لي مرة أخ: عندؼ سؤاؿ لي، أنا في حرج أف أسألؾ إياه، قمت لو: تفضل، قاؿ: ما الحكمة إذا كاف الزوجة 
سجد، ما كنا نراؾ إذا كانت جيدة، كنت وضعتيا، وجمست، في أشياء ليست جيدة ؟ قمت لو: حتى أراؾ في الم

وسط، ىناؾ حكمة بالغة، لذلؾ لما يتعرؼ اإلنساف إلى هللا كل شيء ليس لو فيو اختيار لصالحو، إذا أنت لـ 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1823 

تكف لعانًا ال سمح هللا وال قدر يقابل المعف الحب، يمكف أف تحب مف حولؾ، والحب تصنعو أنت بخدمتؾ 
قة، بابتسامتؾ، بتواضعؾ، بإخبلصؾ، الناس يألفوف، ذلؾ الحب يسرؼ كما تسرؼ النفس في شيء بعيد، الصاد

لو فرضنا إنساًنا في موسـ الحج يأتيو ىاتف، حصمنا لؾ عمى الفيزا، يضع السماعة عمى الياتف صار في 
إلنساف أحيانا تسرؼ نفسو الحج، دخل في عالـ الحج، يييئ أغراضو وحاجاتو، ويؤمف مف يحل محمو في غيابو، ا

إلى طرؼ آخر في العالـ، إذا كاف لو ابف ىناؾ، وأحب أف يسافر إليو صارت نفسو كميا ممتمئة بمشاعر السفر، 
 والوصل إلى ابنو مثبًل.

 لذلؾ أييا اإلخوة الكراـ، إذا ما كاف اإلنساف لعاف ماذا يقابل ؟ أف يكوف محبًا، الحب تصنعو أنت.

خوة الكراـ أف يكوف كل بيت جنة، بإمكانؾ أف تفعل بأؼ ظرؼ، بيت صغير، كبير، عاؿ، أنا أتمنى أييا اإل
منخفض، أجرة، ممؾ، زوجة وسط، شاطحة، درجاتيا مئة، تسعوف، خمسوف، أربعوف، ممكف أف تصنع الحب 

ا قاؿ النبي بيدؾ، بابتسامتؾ، بإلقاء السبلـ، بالصدؽ، بالخدمة، بالعطف، بالمحبة، باإلكراـ، تصنع الحب، ولم
عميو الصبلة والسبلـ: ورزقني حبيا، السيدة خديشة، رزقني، يعني رزؽ اإلنساف حّب حميمتو،، متى المصيبة ؟ 
لى  أف يحب امرأة ال تحل لو، ويتعمق بامرأة ال تحل لو، أما إذا أحب زوجتو فيذا إنجاز كبير، يحتاج إلى دقة، وا 

، ىل لؾ أف تحب مف حولؾ في نت حينما تحبيـ يحبونؾتطبيق السنة، ىل فيؾ أف تحب الطبلب ؟ نعـ أ
؟ نعـ أنت حينما تحبيـ يحبونؾ، الكبلـ الدقيق يصنع بأيدينا، وليست القضية غيبية، ضبابية، ييبيـ هللا العمل

 لمف يشاء، ال أنت بانضباطؾ تحب وتحب.

، تقاعد، ولمرة واحدة جامعة مرة كاف لنا أستاذ بعمـ النفس مف أكبر المدرسيف، ولو سمعة في الشرؽ األوسط
دمشق وكمية التربية التي كنت فييا أقيـ حفل وداع كبير ليذا األستاذ، فألقيت كممات كثيرة، وقاـ، وألقى كممة، 

 قاؿ: اإلنساف الذؼ ال يشعر بحاجة إلى أف يحب أو يحب فميس مف بني البشر.

لى أف يحبوؾ، في حا الت بالحب كاف الصحابة الكراـ إذا مشى يجب أف تشعر بحاجة إلى أف تحب الناس، وا 
اثناف وفرقت بينيما شجرة يسمماف عمى بعضيما بعد الشجرة، واشوقاه لفبلف، البارحة العشاء كنت معو، الفجر 
سمـ عميو، وقاؿ لو: وا شوقاه إليؾ، ىذا الحب أنت حينما تحب الناس يحبؾ الناس، تحب زوجتؾ، تحبؾ 

ؾ، تحب جيرانؾ، يحبؾ جيرانؾ، ىذه عممية متداخمة، تأكد: مستحيل أف تحب زوجتؾ، تحب أوالدؾ، يحبؾ أوالد
إنسانًا، وال يحبؾ، أو مستحيل يحبؾ إنساف، وال تحبو، الدليل: عوضًا عف المعف والنقد والحقد والكراىية، 
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ف، الحب يصنع والفضيحة والتشيير، والقنص والممز، الحب، فمذلؾ أييا اإلخوة الكراـ، كممتاف خفيفتاف عمى المسا
صناعة، بإمكانؾ أف تحب كل مف حولؾ، إنكـ لف تسعوا الناس بأموالكـ، فسعوىـ بأخبلقكـ، االبتسامة صدقة، 
وطبلقة الوجو صدقة، واإلكراـ واليدية، والنبي قاؿ: تيادوا تحابوا، أفشوا السبلـ بينكـ، ممكف أف يكوف الحب 

 والنصيحة ال الفضيحة. أساسو إفشاء السبلـ، واليدية والدعوة والخدمة،

أنا جعمت ىذا الدرس إف شاء هللا حوؿ النموذج المعاف، القناص، المنتقد، القاسي الذؼ يغمز، ويممز، ويشير، 
ويفضح، ىذا ال يشـ رائحة الدعوة إلى هللا، وال يشـ رائحة العمل الصالح، ىو مرفوض عند الناس، أما الذؼ يحب 

 عباده، الخمق كميـ عياؿ هللا، وأحبيـ إلى هللا أنفعيـ لعيالو.الناس، ألنو يحب هللا، ألف ىؤالء 
وكنت أقوؿ دائمًا: األنبياء ممكوا القموب، واألقوياء ممكوا الرقاب، وشتاف بيف أف تممؾ القمب، وبيف أف تممؾ الرقبة 

أللوؼ مف أجل أف فرؽ كبير، األنبياء عاشوا لمناس، واألقوياء عاش الناس ليـ، أىرامات مصر قميمة، مئة مئات ا
 يكوف اليـر قبًرا إلنساف، اليـر قبر، األنبياء يمدحوف في غيبتيـ، واألقوياء في حضرتيـ.

أييا اإلخوة الكراـ، والناس جميعًا أتباع نبي أو قوؼ، أتباع األنبياء رأسماليـ أخبلقيـ العالية كماالتيـ تممؾ 
ياء أسباب قوتيـ دفتر الضبط الذؼ مع الشرطي، ىذا معو الصدؽ، واألمانة، والرحمة، والمطف، والتواضع، واألقو 

 صبلحية معو قوة.

 أرجو هللا سبحانو وتعالى أف نكوف ىكذا محبيف بعيديف عف المعف واالنتقاد.

 والحمد  رب العالميف 
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 …( : َّل يكوف المعانوف شفعاء وَّل شيداء يـو اآلخرة  027 - 008الدرس )

 12-06-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -ديث متفرقة أحا -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا، 
بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا  إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا

الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 
 الصالحيف .

ل، يطمحوف إلى أييا اإلخوة الكراـ، أكثر اإلخوة المؤمنيف يطمحوف أف يكونوا مف أىل العمـ، أو مف أىل الفض
التقرب إلى هللا بدعوة أو بخدمة، ببذؿ أو بإقناع، ألف حجـ اإلنساف عند هللا بحجـ عممو الصالح، والدنيا كما 
تروف تغر، وتضر، وتمر، لكف ىذا الطموح لدػ أؼ أخ مؤمف أف يكوف مف أىل الفضل بعممو الصالح، أو أف 

توافق مع الدعوة إلى هللا، بل إنيا تمغي الدعوة إلى هللا، بل يكوف مف أىل العمـ بدعوتو، ىناؾ صفات نفسية ال ت
إنيا تحبط سعي الداعي إلى هللا، وسعي الذؼ يتقرب إلى هللا بعممو الصالح، الحديث قصير جدًا وموجز، وجامع 

ْرَداِء َيُقوُؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيوِ  :  ومانع، ورد في صحيح مسمـ عف أبي الدَّ ـَ  َوَسمَّ

 )) ََّل َيُكوُف المهعهاُنوَف ُشَفَعاَء َوََّل ُشَيَداَء َيْوـَ اْلِقَياَمِة ((

 ] مسمـ، أبو داود، أحمد [

 قبل أف نشرح الحديث، شفعاء بعمميـ الصالح، وشيداء بعمميـ، قاؿ تعالى:

 ﴿ َمْف َيْشَف َْ َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْف َلُو َنِصيٌب ِمْنَيا﴾

 [85النساء: ] سورة 
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أؼ عمل صالح الذؼ كاف سببو في صحيفتو ىذه شفعاء، وأؼ عمل دعوؼ شيداء يشيدوف لمناس، حقيقة ىذا 
 الديف التوحيد،

 )) ََّل َيُكوُف المهعهاُنوَف ُشَفَعاَء َوََّل ُشَيَداَء َيْوـَ اْلِقَياَمِة (( 

وال أتحفع بذلؾ، نموذج شيطاني، الذيف حولو ألؼ  مف ىـ المعانوف ؟ ىناؾ نموذج أييا اإلخوة الكراـ، أنا أقوؿ،
خطأ يياجمونو، يقسوف عميو، ينددوف، يشيروف، يكبروف األمر يفضحوف، مف المستحيل أف يأتي إنساف كما 
تتمنى تمامًا، فأؼ خطأ، أؼ مفارقة، أؼ تعميق، أؼ تقصير يشير، ويفضح، النبي عميو الصبلة والسبلـ عّبر عف 

ليوجاء الرعناء الخرقاء بكممة ) لّعاف (، يمعف مف حولو، ينتقدىـ، يشير بيـ، يفضحيـ، كل ىذه التصرفات ا
يشير بيـ عمى مؤل، ال يخجل، وال يستحي، ىو الحق وما سواه الباطل، ىو عمى صواب، وما سواه عمى خطأ، 

تجريح والتوبيخ والتفضيح ىو النموذج الكامل، وأؼ مخالفة لنموذجو يعد ىذا نقصًا، ىذه النفسية، نفسية القنص وال
والقسوة والتعميق البلذع واالزورار، ىذه األساليب ال يمكف أف تتناسب مع الدعوة إلى هللا، الدعوة إلى هللا يجب أف 
 يتميز صاحبيا بسعة الصدر وطوؿ النفس، وعمق التفكير وبعد النظر ورجاحة العقل، وأف يتميز بالحكمة .

قوؿ لممعممة حينما تبتغي أف تعمل عندىا تقوؿ ليا: ىل تحبيف الصغار ؟ إف كنت أنا أعجبتني مرة مديرة مدرسة ت
 ال تحبينيـ فبل يمكف أف تنجحي في عممؾ .

فأنت ىل تحب مف حولؾ ؟ ىل تستوعبيـ ؟ ىل تغفر زالتيـ ؟ ىل تعفو عف خطيئاتيـ ؟ ىل تتسع بيـ ؟ ىل 
اد أف يدعو إلى هللا، أما أف يكوف كل الناس خصوًما تسامحيـ ؟ ىل تمتمس لو العذر ؟ ىذا الحد األدنى لمف أر 

 لؾ، وأقّل خطأ تذبحيـ مف الوريد إلى الوريد فبل .

ذكرت مرة في الخطبة أف إنسانًا صمى إلى جانبو شاب، يبدو أف ىذا اإلنساف وقور وكبير في السف، أعجبتو 
والتشجيع قاؿ لو كممة مختصرة، صبلة الشاب، فمما انتيى مف صبلتو مف باب اإلعجاب، ومف باب الثناء 

مفادىا أنني أدعو لؾ أف تصمي في بيت هللا الحراـ، فاختصرىا بكممة حرمًا، ىذا الشاب جحظت عيناه، وامتقع 
لونو، وحد النظر في ىذا الشيخ، وقاؿ لو: ىذه الكممة لـ ترد عف رسوؿ هللا، ىي بدعة، قاؿ لو: وماذا ورد عنو ؟ 

 ىل ورد عنو قمة الذوؽ ؟
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ىناؾ إنساف قاٍس في دعوتو، لسبب تافو، لمخالفة طفيفة جدًا، لو قاؿ لؾ: تقبل هللا تقيـ عميو الدنيا، لو دعا إلى 
هللا، ورفع يديو فيذه الطريقة في الدعوة المبنية عمى القسوة، عمى التنديد، عمى اإلحراج، عمى التضييق، وعمى 

يًا، أنت داع، قاؿ بعض كبار العمماء: نحف لسنا قضاة، التفنيد، وعمى التعقيد، وعمى الفحص، أنت لست قاض
 لكننا دعاة، قاؿ تعالى:

 ﴿ اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة﴾

 [125] سورة النحل: 

إنساف أفضل  فيذه القضية أييا اإلخوة الكراـ، وأنا أقوؿ لكـ، وال أبالغ: ليس عمى وجو األرض مف دوف استثناء
 عند هللا ممف قاؿ تعالى عنو:

ََْوًَّل ِممهْف َدَعا ِإَلى َّللاهِ َوَعِمَل َصاِلحًا َوََاَؿ ِإنهِني ِمَف اْلُمْسِمِميَف )  (﴾33﴿ َوَمْف َأْحَسُف 

 ] سورة فصمت [

اج، انتيى ألنيا صنعة األنبياء، أؼ عمل صالح ينتيي عف الموت، أطعمتو، أسكنتو في بيت، زوجتو، مات الزو 
البيت، انتيى اإلطعاـ، لكنؾ لو ىديتو إلى هللا إلى أبد اآلبديف يسعد بيذا اليدػ، أنا أقوؿ دائمًا: لؾ أب أنجبؾ، 
ولؾ أب زوجؾ، ولؾ أب دلؾ عمى هللا، الذؼ دلؾ عمى هللا منحؾ سعادة األبد، أو كاف سببًا في منحؾ سعادة 

ليدعو إلى هللا بقسوة وغمظة، والذؼ أقولو دائمًا أييا اإلخوة الكراـ: إف  األبد، فذلؾ لو والؤؾ، أما أف يأتي اإلنساف
النبي عميو الصبلة والسبلـ كاف قمة في الكماؿ، قمة في العفو، قمة في التسامح، قمة في الحكمة، قمة في 

 الرحمة، قمة في المطف، قمة في الحمـ، ومع ذلؾ قاؿ هللا لو:

وا ِمْف َحْوِلَؾ﴾﴿ َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ   اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ

 [159] سورة آؿ عمراف: 

جمع الكماؿ البشرؼ فيو، وجمع الجماؿ فيو، وجمعت الحكمة فيو، وجمع البياف فيو، أنا أفصح العرب، بيد أني 
صائص مف قريش، وأوتي الوحي، وأوتي القرآف، وأوتي المعجزات، وأيده هللا، وبمغ سدرة المنتيى، ومع كل ىذه الخ

 المذىمة يقوؿ هللا لو: أنت بالذات، قاؿ تعالى:
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وا ِمْف َحْوِلَؾ﴾   ﴿ َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ

 [159] سورة آؿ عمراف: 

ىناؾ تعميق لطيف، فأنت إف لـ تكف نبيًا، وال رسواًل، وال يوحى إليؾ، ولـ تؤَت جماؿ المنظر، وال فصاحة البياف، 
 جزات، وال الخوارؽ، وال القرآف، ولست في قمة النسب، وكنت فظًا غميع القمب، شيء مستحيل .وال المع

هللا أييا اإلخوة الكراـ، أتكمـ مف أعماقي، أتكمـ مما أرػ مف قسوة في الدعوة، واستعبلء، وكبر، ىو في أعمى 
 عمييف، وىؤالء الذيف يدعوىـ في أسفل سافميف .

ما في خصائصيا المعمومات، وأكبر ما في خصائصيا الصفات النفسية، مثبًل: ىل الدعوة ليا خصائصيا، أقّل 
يجرؤ شاب يقف أماـ رسوؿ هللا يقوؿ لو: ائذف لي بالزنا ؟ اآلف ىل يجرؤ إنساف يدخل عمى وزير العدؿ ويقوؿ 

ىاجوا وماجوا،  لو: اسمح لي أف أسرؽ، ىذه إىانة لموزير، اسمح لي أف أسرؽ، ائذف لي بالزنا، الصحابة الكراـ
 قاؿ: دعوه، تعاؿ يا عبد هللا، ألنو يحب اإلنساف، قاؿ لو: يا عبد هللا،

ََاَؿ: َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو ِْلُمهَياتِ  ُ ِفَداَءَؾ،  ََاَؿ: ََّل، َوَّللاهِ، َجَعَمِني َّللاه َؾ ؟  ََاَؿ: َأَفُتِحبُُّو َِّلْبَنِتَؾ ؟ )) َأُتِحبُُّو ِْلُمِّ  ، ـْ ِي
ََاَؿ: َأفَ  ََاَؿ:  ، ـْ ََاَؿ: َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو ِلَبَناِتِي ُ ِفَداَءَؾ،  ََاَؿ: ََّل ََّل َوَّللاهِ، َيا َرُسوَؿ َّللاهِ، َجَعَمِني َّللاه ُتِحبُُّو ِْلُْخِتَؾ ؟ 

ََا  ، ـْ ََاَؿ: َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو ِْلََخَواِتِي ُ ِفَداَءَؾ،  ُ َوَّللاهِ، َجَعَمِني َّللاه ََاَؿ: ََّل َوَّللاهِ، َجَعَمِني َّللاه َؿ: َأَفُتِحبُُّو ِلَعمهِتَؾ ؟ 
ََاَؿ: ََّل َوَّللاهِ، َجَعمَ  ََاَؿ: َأَفُتِحبُُّو ِلَخاَلِتَؾ ؟   ، ـْ اِتِي ََاَؿ: َوََّل النهاُس ُيِحبُّوَنُو ِلَعمه ََاَؿ: َوََّل النهاُس ِفَداَءَؾ،  ُ ِفَداَءَؾ،  ِني َّللاه

ْف َفْرَجُو، ُيِحبُّوَنُو لِ  ْمَبُو، َوَحصِّ ْر ََ ـه اْغِفْر َذْنَبُو، َوَطيِّ ََاَؿ: َفَوَض ََ َيَدُه َعَمْيِو، َوََاَؿ: المهُي  ، ـْ ـْ َيُكْف َبْعُد َذِلَؾ َخاََّلِتِي َفَم
 اْلَفَتى َيْمَتِفُت ِإَلى َشْيٍء ((

 ] أحمد [

نا، وخرجت مف عنده وما شيء أبغض لي يقوؿ ىذا الشاب: دخمت عمى رسوؿ هللا وما شيء أحب إلي مف الز 
مف الزنا، ألف النبي عميو الصبلة والسبلـ أحب اإلنساف، أحبو ولو كاف عاصيًا، عبد  جاىل، اآلف بربؾ لو 
كنت طبيبًا في الجمدية، وجاءؾ مريض معو مرض في جمده، كمو قيح، منظر مخيف، ىل تحقد عميو ؟ ال، لكنؾ 

 تحقد عميو وأف تشفق عميو . تشفق عميو، فرؽ كبير بيف أف
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أييا اإلخوة الكراـ، ىؤالء العصاة، ىؤالء المنحرفوف، ىؤالء األغبياء، ىؤالء الذيف يتجاوزوف الحدود، المستكبروف 
ىـ جياؿ، إذا كنت مؤمنًا كامبًل فبل تحقد عمييـ، ولكف تشفق عمييـ، والدليل أف إنسانًا يتجرأ، ويسخر مف نبي، 

ب النبي حتى يدمي قدميو، يتجرأ ويكذب النبي عميو الصبلة والسبلـ، والنبي جاء ليدايتيـ، إنساف يتجرأ، ويضر 
فجاءه ممؾ الجباؿ، قاؿ: يا دمحم أمرني ربي أف أكوف طوع إرادتؾ، لو شئت ألطبقت عمييـ الجبميف، قاؿ: ال يا 

 أخي .

اؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ ؟ قاؿ: الميـ اىد وهللا لما أتمو ىذا الكبلـ، وهللا مئات المرات ال أرتوؼ منو، ماذا ق
 قومي إنيـ ال يعمموف . 

أواًل دعا ليـ باليداية، ولـ يتبرأ منيـ، واعتذر عنيـ، وتمنى ليـ ذرية صالحة، كـ بنًدا ؟ اىد دعاء، ما قاؿ: اىد 
معاص، في آثاـ، في  ىؤالء، الميـ اىد قومي، ىـ قومي، وأنت كمؤمف ىؤالء المسمموف أىمؾ، ىـ في أخطاء، في

انغماس بالممذات، في ضعف، في مخالفات، في تفمت، ىؤالء أىمنا، بدؿ أف تنتقدىـ، وأف تستعمي عمييـ، وأف 
تحتقرىـ حاوؿ أف تيدييـ، أف تشعل شمعة أفضل ألف مرة مف أف تمعف الظبلـ، بدؿ أف تمعف الظبلـ مئة مرة 

ف القناص المنتقد الذؼ يبحث عف العيوب، الذؼ يشير، ىذا أشعل شمعة واحدة، نمط المعاف مرفوض، نمط المعا
النمط ال يمكف أف يكوف صاحبو داعية إلى هللا عز وجل، نمط يسبب الحرج، يسبب المرض النفسي، يسبب 

 الجرح ال يندمل، 

 )) ََّل َيُكوُف المهعهاُنوَف ُشَفَعاَء َوََّل ُشَيَداَء َيْوـَ اْلِقَياَمِة (( 

َؾ ؟ َقاَؿ: اَل، أقنعو قاؿ لو: يا عبد   هللا، َقاَؿ: َأُتِحبُُّو أِلُمِّ

 أنا أقوؿ لكـ أييا اإلخوة الكراـ: ال تحاوؿ أف تقمع حاوؿ أف تقنع، القمع ال يسمف، وال يغني مف جوع .

بناتو  أعرؼ رجبًل أنا أظنو صالحًا مستقيًما، ولو أعماؿ طيبة، لكنو لـ يقنع بناتو بااللتزاـ، قمعيف فمما مات تفمتت
 مف حجاب إلى تفمت كامل، ألنو قمع، ولـ يقنع، النبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 

 )) عمموا وَّل تعنفوا فإف المعمـ خير مف المعنف (( 
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يجب أف تحب الناس، يجب أف تحبيـ عمى عبلتيـ، ىؤالء أىمنا، ىؤالء المسمموف، بدؿ أف تنتقدىـ، وأف تستعمي 
تزدرييـ ادع ليـ باليدػ، الميـ اىدىـ، ردىـ إلى دينؾ ردًا جميبًل، لوال أف النص عمييـ، وأف تحتقرىـ، وأف 

صحيح، جيء لرسوؿ هللا بشارب خمر، فالصحابة لعنوه، قاؿ: ال تمعنوه، إنو يحب هللا ورسولو، عممنا النبي عميو 
وتو، ىذه معصية، ال الصبلة والسبلـ أف اإلنساف أحيانًا يعصي هللا، لكنو مغموب عمى أمره، ضعف أماـ شي

شؾ، معصية كبيرة، لكف بينيا وبيف الذؼ يستنكف أف يعبد هللا عف كبر بوف شاسع، الشيطاف أبى أف يسجد كبرًا، 
 أما سيدنا آدـ نسي، ولـ يجد لو عزًما، قاؿ تعالى:

ـُ ِمْف َربِِّو َكِمَماٍت َفَتاَب َعَمْيِو﴾ ى َآَد  ﴿ َفَتَمقه

 [37] سورة البقرة: 

مرة أف تستغفر مف ذنب وقعت فيو غمبة مف أف تستغفر مف ذنب وقعت فيو استعبلًء وكبرًا، قاؿ  أىوف ألف
 تعالى:

ُبوَف َوَمْف َيْسَتْنِكْف َعْف ِعبَ  ِ َوََّل اْلَماَلِئَكُة اْلُمَقره اَدِتِو َوَيْسَتْكِبْر ﴿ َلْف َيْسَتْنِكَف اْلَمِسيُح َأْف َيُكوَف َعْبدًا َّللِه
 (﴾072ـْ ِإَلْيِو َجِميعًا )َفَسَيْحُشُرىُ 

 ] سورة النساء [

أييا اإلخوة الكراـ، مرة ثانية: إف أردت أف تكوف مف أىل الفضل، أو مف أىل العمـ، إف أردت التقرب إلى هللا 
ببيانؾ، أو بمالؾ فبل ينبغي أف تكوف لعانًا، ولعاف كممة تعبر عف مجموعة صفات، النقد البلذع، القنص، 

حة، أف تنتقض عمى رؤوس األشياد، أاّل تعبأ بكرامة اإلنساف، لذلؾ الذؼ يحصل اآلف النقد التشيير، الفضي
العمني، ينشر حزازات، وأحقاًدا، وانتقاًما، ويكاؿ الصاع عشرة أصوع، أما النصيحة فيما بينؾ وبينو فيذه ليا معنى 

 آخر، الناصح ينصح سرًا، والفاضح يفضح عبلنية،

 اُنوَف ُشَفَعاَء َوََّل ُشَيَداَء َيْوـَ اْلِقَياَمِة (( )) ََّل َيُكوُف المهعه 

 .يعني أعماليـ الصالحة ال تقبل 
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أييا اإلخوة الكراـ، ىذا الذؼ ارتكب أكبر خيانة ثابتة في تاريخ البشرية، اإلنساف إذا أرسل لمعدو معمومات 
سيغزوكـ، فخذوا حذركـ، وجاء الوحي  ليكشف عورة المسمميف، حاطب بف بمتعة أرسل كتابًا إلى قريش، إف دمحماً 

النبي عميو الصبلة والسبلـ، وأخبره بما كاف، والنبي أرسل صحابييف أحدىما سيدنا عمي رضي هللا عنو إلى ما 
بيف مكة والمدينة، و جاؤوا بالكتاب مف امرأة في طريقيا إلى مكة، وجيء بحاطب، وسيدنا عمر واقف، قاؿ: يا 

نق ىذا المنافق، قاؿ لو: ال يا عمر، إنو شيد بدرًا، أرأيت إلى ىذا الوفاء ؟ أرأيت إلى رسوؿ هللا، دعني أضرب ع
ىذا الحمـ ؟ أرأيت إلى ىذه الرحمة ؟ ال يا عمر، إنو شيد بدرًا، يا حاطب تعاؿ، ما حممؾ عمى ما فعمت ؟ قاؿ: 

هللا لؾ، لكنني أردت بيذا وهللا يا رسوؿ ما كفرت، وال ارتددت، ولكنني لصيق في قريش، وأنا موقف بنصر 
الكتاب أف أحمي مالي وأىمي، فاغفر لي ذلؾ، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: إني صدقتو فصدقوه، وال تقولوا فيو إال 
 خيرًا .

أنا ألح في ىذا المقاء، وفي ىذا الدرس عمى أف تحب مف حولؾ، الديف كمو حب، أف تحب جميع الناس عمى  
ما تحبيـ تأخذ بيدىـ، وكأف في سرياف مشاعر بينؾ وبينيـ، أنت محب، قد يقسو، اختبلؼ مستوياتيـ، أنت حين

لكنو محب، والمجامل قد يحقد، لكف مجاممتو ال تصل إلى قمبؾ، ابتسامة ظاىرة، ابتسامة خادعة، وأحيانًا قسوة 
 مف إنساف محب، لذلؾ مف أمر بمعروؼ فميكف أمره بمعروؼ، قاؿ تعالى:

 َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة﴾ ﴿ اْدُع ِإَلى َسِبيلِ 

 [125] سورة النحل: 

 في مئات األساليب يجب أف تنتقي األسموب الحسف في الدعوة إلى هللا 

 )) ََّل َيُكوُف المهعهاُنوَف ُشَفَعاَء َوََّل ُشَيَداَء َيْوـَ اْلِقَياَمِة (( 

وطف نفسؾ أف تمتمس ليـ العذر، وقد ورد أف التمس ألخيؾ  وطف نفسؾ أف تستوعب الناس، أف تحمـ عمييـ،
 عذرًا، ولو سبعيف مرة، وطف نفسؾ أف تعامميـ كما تحب أف يعامموؾ .

ىناؾ نقطة دقيقة أتمنى أف تكوف واضحة عندىـ، العالـ الغربي طبقيا ال عف تقرب إلى هللا، لكف عف ذكاء، كل 
خطأ فرصة ليصحح، أكثر إداراتنا لممعامل والمؤسسات بني آدـ خطاء، حاوؿ أف تعطي مف حولؾ إذا أ

والمحبلت التجارية إدارة ال تغفر، أوؿ خطأ يسرحو، أنا أتمنى أف نقتدؼ بالنبي الكريـ في معاممتو لحاطب بف 
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 بمتعة، أخطأ، واعترؼ، أنا ال أنسى ىذه القصة، ورويتيا لكـ يمكف عشرات المرات .

قة، يرػ النبي عميو الصبلة والسبلـ في منامو، يقوؿ لو: أبمغ جارؾ فبلًنا خطيب جامع بأحد أحياء دمشق العري
أنو رفيقي في الجنة، جاره فبلف بائع متواضع جدًا، سماف، وىو خطيب ومتعمـ، فصاحة، و أدلة، ومركًزا، 

فذىب إليو واعتبلء منبر، الخطيب كسر خاطره، ىذه البشارة لي أـ لو، لمف ىذه البشارة ؟ لمسماف المجاور لو، 
مكسور القمب، قاؿ لو لؾ عندؼ بشارة مف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولكف وهللا ال أعممؾ إياىا إال إذا أنبأتني ماذا فعمت مع 
هللا حتى كانت ىذه البشارة ؟ قاؿ لو: تزوجت امرأة، وبعد خمسة أشير بالتعبير النسواني بطنيا إلى حمقيا، ىذا 

ـ، ويبدو أنيا ندمت أشد الندـ، قاؿ لو: بإمكاني أف أطمقيا، ومعي حق، وىذا ىو العدؿ، الحمل ليس منو، زلة قد
وبإمكاني أف أفضحيا، ومعي الحق، وىذا ىو العدؿ، وبإمكاني أف أسحقيا، ومعي الحق، وىذا ىو العدؿ، لكنني 

 آثرت اإلحساف، ألف هللا عز وجل يقوؿ:

َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإْلِ   ْحَساِف﴾﴿ ِإفه َّللاه

 [90] سورة النحل: 

أردت أف أجعل توبتيا عمى يدؼ، أتى بقابمة، فولدتيا، وحمل الطفل تحت عباءتو، وانتظر حتى نوػ اإلماـ صبلة 
الفجر، دخل، ووضع الطفل وراء الباب، وائتـ باإلماـ، فمما انتيت الصبلة بكى الطفل، وتحمق الطفل حوؿ ىذا 

قاؿ: ما الخبر ؟ قالوا: تعاؿ، وانظر، طفل، قاؿ: أنا أكفمو، فأخذه أماـ الحي  الطفل مدىوشيف، فاقترب منيـ،
 عمى أنو أخذه ليكفمو، ورده إلى أمو، وتابت عمى يديو .

أنا أقيس عمى ذلؾ أؼ إنساف يشكو مف زوجتو، أنا أقوؿ: أعطيا فرصة إف تابت فمؾ أجر ال يعممو إال هللا، أقرأ 
 ىذه اآلية دائمًا:

ْحَساِف﴾﴿ ِإفه َّللاهَ    َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإلِْ

 [90] سورة النحل: 
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مرة أخ يعمل في إنشاء البيوت، فاشترػ أرضًا مف المحافظة، اشتراىا خالية، لكف فييا حانوت يعمل فيو صاحبو 
ىذا بالحبلقة، فمما طاؿ تسميـ المحل أبمغ المحافظة، وجاءت، وىدمت المحل، فجاءني في ىذا المسجد، قاؿ: 
أحد إخوانؾ أمر بيدـ المحل، وتركني في الطريق، ىذا شيء يرضيؾ ؟ قمت: ال وهللا، فاألخ طمبتو، قاؿ: أنا 
اشتريت المحضر فارًغا، وىو تأخر بتسميـ المحضر، وأنا أريد أف أعمل، وليس لو عندؼ شيء، قمت لو: صحيح، 

 أخذنا لو محبل في الجبل، ىذه اآلية، قاؿ تعالى:ىذا ىو العدؿ، أيف اإلحساف ؟ انتبو، قاؿ لي: أقدـ مبمغًا، و 

ْحَساِف﴾ َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإلِْ  ﴿ ِإفه َّللاه

 [90] سورة النحل: 

 مميوف قضية ال تحل بالعدؿ، باإلحساف تحل، فأنت مأمور باإلحساف، كما أنؾ مأمور بالعدؿ تحتاج إلى حب .

أنا في نشوة بموقف النبي عميو الصبلة والسبلـ مف صحابي ليست القضية قضية سحق، وال قضية فضح، وهللا 
عنده بستاف دخل إنساف إلى البستاف، وأكل منو مف دوف إذف، بحسب النصوص ىو سارؽ، بحسب ما عمى 
الشبكية سارؽ، فقيده، وساقو إلى النبي عميو الصبلة والسبلـ عمى أنو سارؽ، قاؿ: ىذا أكل مف بستاني، فالنبي 

ي اآلف منيج، والعالـ اآلف كمو لو أخذ بيا لما كنا فيما نحف فيو، قاؿ لو: ىبل عممتو إذا كاف أجابو إجابة ى
 جاىبًل، وىبل أطعمتو إف كاف جائعًا ؟ صحيح ىو أكل مف دوف إذف، لكف ىل فكرت أف تقوؿ لي: ماذا أكل ؟ 

اذا فعل ذلؾ ؟ عنده مشكمة، حاولت وهللا يا أييا اإلخوة الكراـ، لو طبقنا ىذا الحديث لنجحنا، لكف فكر ىذا لم
تفيـ مشكمتو، يقوؿ لي: ابني يسرؽ، ال تعطو شيئًا، يأتي إلى المدرسة يشترؼ األوالد األكبلت الطيبة، وىو 
، وأنت ما وجيتو توجييًا قويًا، أنا أرػ الناجحيف بحياتيـ أكثر األخطاء أخطاء مف حوليـ، يعدوف أنفسيـ  محرـو

 ا ما أدعو أف تتساىل مع ابنؾ أبدًا، يجب أف تعطيو حقو بالمعقوؿ، لكف ال شيء أبدًا ؟!سببًا بيا، يحمونيا، أن

يضعيا في البيت أربع سنوات مف دوف نزىة، ال تتحمل، تكره دينو، وتكره الصبلة، ىذه نفس، لما أنت تعطي 
خبزه وكرامتو، وخذ منو كل اإلنساف حقو، وتطالبو بااللتزاـ بالورع بالدقة، كنت أقوؿ كممة: أعط اإلنساف رغيف 

 شيء .
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أقوؿ لكـ كبلمًا دقيقًا جدًا، لكنو مؤسف جدًا: العالـ الغربي سبب قوتو أف كل إيجابياتو إسبلمية، ألنو يعبد الدوالر 
مف دوف هللا، ويعبد الماؿ، ألنو يعبد الماؿ أتقف عممو، ألنو يعبد الماؿ، أعطى اإلنساف ما يحتاج، ألنو يعبد 

وف هللا أعطاه كرامتو، أعطاه حريتو، لذلؾ أعطي اإلنساف رغيف خبزه وكرامتو وخذ منو كل شيء، كل الماؿ مف د
إيجابيات العالـ الغربي إسبلمية، لكف مع األسف نحف المسمميف كمفنا هللا بنشر اإلسبلـ، إطارنا إسبلمي، لكف 

إف هللا ينصر األمة الكافرة العادلة عمى األمة حقيقة عبلقاتنا ليست إسبلمية، لذلؾ الكممة التي يقوليا عالـ جميل: 
 المسممة الظالمة .

كنت مرة في بمد في الشرؽ في أستراليا، وحدثوني عف امرأة أنجبت ثبلث توائـ في المستشفى، طبعًا الطب ىناؾ 
عدة مضموف أكبر عممية بالمبلييف مجانًا، ضماف طبي كامل، فيذه دخمت المستشفى، وأنجبت ثبلث توائـ، بعد 

أياـ تريد أف تأخذ أوالدىا إلى البيت، قالوا: ال، ال تممكيف أىمية العناية بأطفاؿ ثبلثة، يجب أف يبقوا عندنا شيًرا، 
وتأتي كل يـو أربع مرات، أو خمس مرات إلرضاعيـ، تعميمات مشددة، مضى الشير، اسمحوا لي بيـ، ال، ال 

 نتأكد مف أىميتؾ لرعاية األوالد، ثـ انتيى األمر . تستطيعيف، تحتاجيف أف ترعييـ أمامنا أسبوًعا حتى
كنت في السوداف، حادثة مشابية تمامًا، كنا في مستشفى في جنوب السوداف، الذؼ عانت أربعيف سنة حرب 
أىمية، وامرأة في المستشفى أنجبت ثبلث توائـ، ليس ىناؾ حاضنة، وال غذاء تأكمو، وال حميب، وال شيء، مات 

 عد فترة مات االثناف، إف هللا ينصر األمة الكافرة العادلة عمى األمة المسممة الظالمة .أمامنا واحد، ب

اإلنساف مف حقو أف يعالج، مف حقو أف يتعمـ، مف حقو أف يسكف في بيت، مف حقو يأكل أكبل صحّيا، لما يكوف 
 دًا .عندنا إطار إسبلمي ومضموف اإلسبلـ غير مطبق فيو فعندنا مشكمة مع هللا كبيرة ج

أييا اإلخوة الكراـ، يقوؿ لؾ اإلنساف أحيانا: أيف الحل ؟ أيف الخبلص ؟ أنا أقوؿ لكـ: وهللا بكل خمية مف 
جسمي، وبكل قطرة في دمي مؤمف بيذا الكبلـ، إنما تنصروف بضعفائكـ، ىذا الضعيف فقير ينبغي أف تطعمو، 

بغي أف تعالجو، الجاىل ينبغي أف تعممو، المظمـو العارؼ ينبغي أف تكسوه، المشرد ينبغي أف تؤوية، المريض ين
 ينبغي أف تنصفو، فإذا أنصفت الضعيف يكافئؾ هللا بمكافأة مف جنس عممؾ، فينصرؾ عمى مف ىو أقوػ منؾ ز

بناء عمى ىذا الحديث أقوؿ: وهللا ال نشـ رائحة النصر ماداـ ىناؾ ظمـ داخمي في بيوتنا، بمؤسساتنا، بمعاممنا،  
ظمـ داخمي فالنصر بعيد عنا كثيرًا، إذا أردتـ رحمتي فارحموا خمقي، وهللا ال أتمنى أف أذكرىـ بخير،  ماداـ ىناؾ

ولكنني مضطر أحيانًا أف أبيف الفرؽ بيف ما عندنا وما عندىـ، المعمومات في الدعوة أقل ما فييا، والقمب الكبير 
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النتماء، ىؤالء أىمؾ، ىؤالء المسمموف أىمؾ، بدؿ في محبة اآلخريف، واإلنصاؼ، والتمطف، والحمـ، والرحمة، وا
أف تستعمي عمييـ، وأف تزدرييـ عاونيـ، بدؿ أف تمعف الظبلـ ألف مرة أوقد شمعة واحدة قدـ شيئا، قدـ شيًئا ليذه 

 األمة بدؿ أف تمعف الظبلـ .

لمف لو صفة القنص،  ىذا الحديث عمى إيجازه جامع ومانع، وأبعاده عميقة جدًا، وكممة المعانوف اسـ مختصر
 والنقد، واالزدراء، والتعميق، والفضيحة، واالتياـ، واالستعبلء مجموع ىذه الصفات المعانوف، 

 )) ََّل َيُكوُف المهعهاُنوَف ُشَفَعاَء َوََّل ُشَيَداَء َيْوـَ اْلِقَياَمِة (( 

 أىميتيـ .شفعاء بعممو الصالح، وال شيداء لآلخريف يـو القيامة، تسقط أىميتو، تفقد 

مرة ثانية أييا اإلخوة الكراـ، أقوؿ لكـ مف أعماقي: ىذا الديف ال يدخل الناس فيو أفواجًا بفصاحتؾ، وال بكبلمؾ، 
وال بروعة بيانؾ، يدخل الناس فيو أفواجًا بمعاممتؾ، وأنا أؤكد لكـ ىذا المعنى الدقيق، ما الذؼ يشدؾ إلى هللا 

تصمي، والدليل تعبد هللا، تصـو رمضاف، تحج البيت، تأتي إلى الدرس،  سؤاؿ ؟ أنت مشدود إلى الديف، الدليل
تقرأ القرآف، تغض البصر، تضبط المساف، ترحـ، تنفق مف مالؾ، أسألؾ: ما الذؼ يشدؾ إلى الديف ؟ ستقوؿ لي 

اسقًا، أنا أقوؿ لؾ: بشكل سريع: الديف عظيـ، الديف قدـ تفسيرًا لئلنساف، تفسيرًا كامبًل، تفسيرًا عميقًا، تفسيرًا متن
ال، ىذا ال يكفي، ميما كاف الديف عظيمًا مف حيث الفكر والعمق والتصور والشرح، ميما كاف ىذا الديف عظيمًا 
واإلنساف أحيانًا يدخف، وىو طبيب، يحدثؾ عشر ساعات عف مضار التدخيف، كيف تفسر ذلؾ ؟ ال تكفي 

 يشد الناس إلى الديف معاممة هللا لئلنساف .قناعاتؾ أف تحممؾ عمى سموؾ معيف، أقوؿ لؾ: الذؼ 

معمل مف معامل جاء إنساف وطمب بضاعة، ال أدخل في التفاصيل، البضاعة ربح المعمل منيا تقريبًا ربع مميوف 
ليرة، ثـ عمـ صاحب المعمل أف ىذه المسكة مف أجل عمبة خمر غاٍؿ جدًا، لو عمبة، العمبة تحتاج إلى مسكة 

ب المعمل أخ مف إخواننا الكراـ، رفض فورًا، ما ترؾ وسيمة، رفض قطًعا، اآلف ىناؾ ببلستيؾ، طبعًا صاح
مشكمة مع أبيو، األب أنت ما دخمؾ، أنت تعطي شيئًا مشروعًا، القصة طويمة، تـ الرفض الكمي، وال تعاونوا عمى 

 اإلثـ والعدواف، وهللا بعد شيريف ويوميف جاءت صفقة مئة ضعف، وحبلؿ .
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ة الكراـ، ىناؾ مقولة: أنا مؤمف بيا بكل حرؼ منيا، ما ترؾ عبد شيئًا  إال عوضو هللا خيرًا منو في أييا اإلخو 
 دينو ودنياه .

إف زواؿ الكوف أىوف عمى هللا مف أال يحقق وعوده لممؤمنيف، ما ترؾ عبد شيئًا  إال عوضو هللا خيرًا منو في 
 دينو ودنياه . 

لف ألف مستحيل أف تدع شيئًا ، ثـ ال تجد ما يكافئ ىذا العمل البطولي، أنا أقوؿ لؾ: مستحيل وألف أ
مستحيل، لكف قاؿ لي مرة شخص: أنا كنت جاىبًل، وأبيع مادة محرمة بمطعـ ربع قرف، ودخمي فمكي، متعاقد مع 

عو، شركات شركات كثيرة بأسعار خيالية، لكف لما تاب إلى هللا، وأوقف الخمر الشركات كميا أوقفت عقودىا م
أجنبية، والزبائف المتفمتوف انصرفوا عنو، والدخل ىبط إلى واحد مف خمسيف، أقوؿ لكـ ىذه الفكرة الدقيقة: لما 
تتخذ قرارًا بطوليًا فبل بد مف أف تدفع ثمنو، ألنؾ إف لـ تدفع ثمنو فبل يعد بطوليًا، لو أف إنساًنا ألغى الخمر مف 

ييا المدمنوف عف الخمر، حتى يضاعفوا الغمة، يحب هللا، يدفعؾ ثمف مطعمو، وثاني يـو تضاعفت الغمة يمغ
 القرار إلى حيف فقط، الدليل قاؿ تعالى:

ـْ َىذَ  ـَ َبْعَد َعاِمِي  ا﴾﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ِإنهَما اْلُمْشِرُكوَف َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَرا

 [28] سورة التوبة: 

سيحصل ؟ توقفت السياحة، ال يوجد سياح، الفنادؽ فارغة، المطاعـ فارغة، ىذا منطق العصر اآلف، ما الذؼ 
 قاؿ تعالى:

ُ ِمْف َفْضِمِو﴾ ـُ َّللاه ـْ َعْيَمًة َفَسْوَؼ ُيْغِنيُك ْف ِخْفُت  ﴿ َواِ 

 [28] سورة التوبة: 

بد مف أف تدفع الثمف، فإذا عمـ هللا يعني فقرًا، لكف ىناؾ سوؼ، معنى سوؼ بعد حيف، في مرحمة ال بد منيا، ال
صرارًا وورعًا واستسبلمًا  يغنيؾ بعدئذ .  منؾ صدقًا وا 

رجل عنده مطعـ يبيع فيو الخمر، ذىب إلى الحج، وتاب، وألغى بيع الخمر، الغمة ىبطت إلى العشر، فأعاد بيع 
إذا جاء اإلنساف دخل كبير مف الخمر، ومات بعد اثني عشر يومًا مف نكستو، ولقي هللا بائع خمر، فمذلؾ 
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معصية، وتركيا فبل يطمع في مدػ سريع جدًا أف يعوض هللا عميو، ال، يجب أف يؤىل نفسو بدفع ثمف ىذا القرار 
 البطولي، قاؿ تعالى:

ُ ِمْف َفْضِمِو﴾ ـُ َّللاه ـْ َعْيَمًة َفَسْوَؼ ُيْغِنيُك ْف ِخْفُت  ﴿ َواِ 

 [28] سورة التوبة: 

صرارًا عمى طاعتو عندئذ يغنيؾ مف فضمو .ليس اآلف، حينما يع  مـ هللا منؾ صدقًا وا 

 )) ََّل َيُكوُف المهعهاُنوَف ُشَفَعاَء َوََّل ُشَيَداَء َيْوـَ اْلِقَياَمِة (( 

دراكي، اإلنساف يظف الحب لو  ىناؾ كممة، إنساف تكمـ كممة دقيقة جدًا، أنا وهللا مؤمف بيا بكل ما في مشاعرؼ وا 
ينتيي، ىذا كبلـ يقولو األزواج، في أثناء الخطبة المكالمة ست ساعات عمى الياتف، لكف بمغني مرحمة أولى، و 

أف واحًدا حدث خطيبتو ثبلث عشر ساعة متوالية، ىذا رقـ أولمبي، أعمى رقـ ثبلث عشرة ساعة عمى الياتف، 
، فدائمًا يقوؿ لؾ: انتيى الحب، بعد الزواج بسنتيف يأتي إلى البيت تجر منو الكممة جرًا، ال يتكمـ، شيء طبيعي

عبلقة روتينية، عبلقة رتيبة، ليس ليا معنى، ممل، سأـ، ضجر، أو بتعبير آخر ختمتيا وختمتني، كل إنساف 
عنده قصة يحكييا وانتيى، ىذه نعاني منيا في التدريس، كنا في الجامعة طبلًبا يأتي الدكتور عنده أشياء جميمة 

يى، ختمناه، أما الجواب فعكس ذلؾ، الحب يصنع صناعة، أنت تستطيع لو مضى جدًا، بعد شيور تنتيي، وانت
عمى زواج ثبلثيف سنة أف تدخل بالمودة والرحمة والمعاونة، واالبتسامة واالعتذار أحيانًا، والخدمة، الحب يبقى 

ال ترػ شيئًا في كما ىو عميو، لكف ليس بالحالة الحادة كأياـ الخطبة، ىذه ليست معقولة، لو أف األمر كذلؾ 
 الحياة، تقف الحياة .

قاؿ لي مرة أخ: عندؼ سؤاؿ لي، أنا في حرج أف أسألؾ إياه، قمت لو: تفضل، قاؿ: ما الحكمة إذا كاف الزوجة 
ليست جيدة ؟ قمت لو: حتى أراؾ في المسجد، ما كنا نراؾ إذا كانت جيدة، كنت وضعتيا، وجمست، في أشياء 

ؾ لما يتعرؼ اإلنساف إلى هللا كل شيء ليس لو فيو اختيار لصالحو، إذا أنت لـ وسط، ىناؾ حكمة بالغة، لذل
تكف لعانًا ال سمح هللا وال قدر يقابل المعف الحب، يمكف أف تحب مف حولؾ، والحب تصنعو أنت بخدمتؾ 
يد، الصادقة، بابتسامتؾ، بتواضعؾ، بإخبلصؾ، الناس يألفوف، ذلؾ الحب يسرؼ كما تسرؼ النفس في شيء بع
لو فرضنا إنساًنا في موسـ الحج يأتيو ىاتف، حصمنا لؾ عمى الفيزا، يضع السماعة عمى الياتف صار في 
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الحج، دخل في عالـ الحج، يييئ أغراضو وحاجاتو، ويؤمف مف يحل محمو في غيابو، اإلنساف أحيانا تسرؼ نفسو 
و صارت نفسو كميا ممتمئة بمشاعر السفر، إلى طرؼ آخر في العالـ، إذا كاف لو ابف ىناؾ، وأحب أف يسافر إلي

 والوصل إلى ابنو مثبًل .

 لذلؾ أييا اإلخوة الكراـ، إذا ما كاف اإلنساف لعاف ماذا يقابل ؟ أف يكوف محبًا، الحب تصنعو أنت .

أنا أتمنى أييا اإلخوة الكراـ أف يكوف كل بيت جنة، بإمكانؾ أف تفعل بأؼ ظرؼ، بيت صغير، كبير، عاؿ، 
، أجرة، ممؾ، زوجة وسط، شاطحة، درجاتيا مئة، تسعوف، خمسوف، أربعوف، ممكف أف تصنع الحب منخفض

بيدؾ، بابتسامتؾ، بإلقاء السبلـ، بالصدؽ، بالخدمة، بالعطف، بالمحبة، باإلكراـ، تصنع الحب، ولما قاؿ النبي 
حّب حميمتو،، متى المصيبة ؟  عميو الصبلة والسبلـ: ورزقني حبيا، السيدة خديشة، رزقني، يعني رزؽ اإلنساف

لى  أف يحب امرأة ال تحل لو، ويتعمق بامرأة ال تحل لو، أما إذا أحب زوجتو فيذا إنجاز كبير، يحتاج إلى دقة، وا 
، ىل لؾ أف تحب مف حولؾ في تطبيق السنة، ىل فيؾ أف تحب الطبلب ؟ نعـ أنت حينما تحبيـ يحبونؾ

لكبلـ الدقيق يصنع بأيدينا، وليست القضية غيبية، ضبابية، ييبيـ هللا ؟ نعـ أنت حينما تحبيـ يحبونؾ، االعمل
 لمف يشاء، ال أنت بانضباطؾ تحب وتحب .

مرة كاف لنا أستاذ بعمـ النفس مف أكبر المدرسيف، ولو سمعة في الشرؽ األوسط، تقاعد، ولمرة واحدة جامعة 
ا األستاذ، فألقيت كممات كثيرة، وقاـ، وألقى كممة، دمشق وكمية التربية التي كنت فييا أقيـ حفل وداع كبير ليذ

 قاؿ: اإلنساف الذؼ ال يشعر بحاجة إلى أف يحب أو يحب فميس مف بني البشر .

لى أف يحبوؾ، في حاالت بالحب كاف الصحابة الكراـ إذا مشى  يجب أف تشعر بحاجة إلى أف تحب الناس، وا 
د الشجرة، واشوقاه لفبلف، البارحة العشاء كنت معو، الفجر اثناف وفرقت بينيما شجرة يسمماف عمى بعضيما بع

سمـ عميو، وقاؿ لو: وا شوقاه إليؾ، ىذا الحب أنت حينما تحب الناس يحبؾ الناس، تحب زوجتؾ، تحبؾ 
زوجتؾ، تحب أوالدؾ، يحبؾ أوالدؾ، تحب جيرانؾ، يحبؾ جيرانؾ، ىذه عممية متداخمة، تأكد: مستحيل أف تحب 

حبؾ، أو مستحيل يحبؾ إنساف، وال تحبو، الدليل: عوضًا عف المعف والنقد والحقد والكراىية، إنسانًا، وال ي
والفضيحة والتشيير، والقنص والممز، الحب، فمذلؾ أييا اإلخوة الكراـ، كممتاف خفيفتاف عمى المساف، الحب يصنع 

ىـ بأخبلقكـ، االبتسامة صدقة، صناعة، بإمكانؾ أف تحب كل مف حولؾ، إنكـ لف تسعوا الناس بأموالكـ، فسعو 
وطبلقة الوجو صدقة، واإلكراـ واليدية، والنبي قاؿ: تيادوا تحابوا، أفشوا السبلـ بينكـ، ممكف أف يكوف الحب 
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 أساسو إفشاء السبلـ، واليدية والدعوة والخدمة، والنصيحة ال الفضيحة .

المنتقد، القاسي الذؼ يغمز، ويممز، ويشير،  أنا جعمت ىذا الدرس إف شاء هللا حوؿ النموذج المعاف، القناص،
ويفضح، ىذا ال يشـ رائحة الدعوة إلى هللا، وال يشـ رائحة العمل الصالح، ىو مرفوض عند الناس، أما الذؼ يحب 

 الناس، ألنو يحب هللا، ألف ىؤالء عباده، الخمق كميـ عياؿ هللا، وأحبيـ إلى هللا أنفعيـ لعيالو .

ألنبياء ممكوا القموب، واألقوياء ممكوا الرقاب، وشتاف بيف أف تممؾ القمب، وبيف أف تممؾ الرقبة وكنت أقوؿ دائمًا: ا
فرؽ كبير، األنبياء عاشوا لمناس، واألقوياء عاش الناس ليـ، أىرامات مصر قميمة، مئة مئات األلوؼ مف أجل أف 

 واألقوياء في حضرتيـ .يكوف اليـر قبًرا إلنساف، اليـر قبر، األنبياء يمدحوف في غيبتيـ، 

أييا اإلخوة الكراـ، والناس جميعًا أتباع نبي أو قوؼ، أتباع األنبياء رأسماليـ أخبلقيـ العالية كماالتيـ تممؾ 
الصدؽ، واألمانة، والرحمة، والمطف، والتواضع، واألقوياء أسباب قوتيـ دفتر الضبط الذؼ مع الشرطي، ىذا معو 

 صبلحية معو قوة .

 سبحانو وتعالى أف نكوف ىكذا محبيف بعيديف عف المعف واالنتقاد .أرجو هللا 

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : اَّلبتعاد عف العمل الذي يمكف أف يفتتف بو ... 027 - 009الدرس )

 19-06-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل 
 الصالحيف.

أييا اإلخوة الكراـ، مع التدقيق والتمحيص في المشكبلت التي يعاني منيا المسمـ قد تجد أف أكبر سبب لتقصيره 
اإليماف الذؼ يحممؾ عمى طاعتو، وبعد أف تؤمف أو انحرافو يعود إلى البيئة التي يعيش فييا، فبعد أف تؤمف با 

باليـو اآلخر اإليماف الذؼ يمنعؾ أف تؤذؼ مخموقًا أمامؾ ما يسمى بالحمية، مف ىو مجتمعؾ ؟ مع مف تجمس ؟ 
مع مف تسافر ؟ مع مف تسير؟ ىذا الذؼ تألفو ويألفؾ ما مستوػ إيمانو ؟ ما مستوػ ورعو ؟ الشيء الثابت أف 

ىـ رفقائيـ وأف أكثر النساء حينما يختمطف بالجيراف تفسد أخبلقيـ، إذًا قضية العزلة واالختبلط أكثر الشباب يفسد
قضيتاف اآلف خطيرتاف جدًا ألف البشرية كما تعمموف مقسمة إلى فريقيف وفي ىذه األياـ التقسيـ حاد، كاف في 

مع شيوع الفساد األخبلقي مع شيوع أبيض وأسود يعني مؤمف وكافر وفي آالؼ األلواف الرمادية بينيما، اآلف 
نساف  الكفر مع شيوع البعد عف هللا عز وجل ال تجد في المجتمعات إال حالتيف حادتيف إنساف مستقيـ تمامًا وا 
منحرؼ تمامًا فحينما يأتي المستقيـ لمجتمع منحرؼ حينما يقيـ نزىة في األمكنة التي يرتادىا المنحرؼ حيث 

حيث األغاني حيث التفمت حيث المزاح الرخيص حيث الغمز والممز فاإلنساف حينما النساء الكاسيات العاريات 
 يختمط مع مف ليس مف جنسو يدفع الثمف باىظًا.

وفي ىذا الموضوع دائمًا أنا أذكر ما يسمى بمعبة شد الحبل، أنت إف أمكنؾ أف تشد ىؤالء إليؾ ىذه حاالت نادرة 
تطيع أف تشدىـ إليؾ بل ممت إلييـ وممت إلى سموكيـ وممت إلى كف معيـ عمى حذر أما إف رأيت أنؾ لـ تس

تفمتيـ ىذه حالة خطيرة جدًا، فنحف في ىذه األياـ في حاجة ماسة جدًا إلى أف نؤوؼ إلى الكيف وكيفنا مسجدنا 
 وبيتنا والكيف أيضًا إخوتؾ المؤمنوف والنبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: 
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 أكل طعامؾ إَّل تقي (( )) َّل تصاحب إَّل مؤمنًا وَّل ي

أييا اإلخوة الكراـ، هللا عز وجل أودع في النفس الشيوات وجعل ليا قناة نظيفة تسرؼ خبلليا ترػ المؤمف متمتع 
بكل ما سمح هللا لو بو مف طعاـ وشراب ونظافة وثياب وزوجة وأوالد ومكانة اجتماعية، الشيوات حينما يسمح بيا 

القنوات النظيفة المرأة زواج، محاـر يجمس مع أمو ومع أختو ومع خالتو وعمتو مف قبل هللا عز وجل يسمح بيا ب
ومع ابنتو ومع ابنة ابنتو وابنة ابنو لكف المرأة األجنبية لو أنو جمس معيا ونظر إلييا ربما مالت نفسو إلى غير 

ات التي ال تيتـ بعدـ زوجتو ىنا يأتي الخطر، ماداـ االختبلط محـر إذًا يبدأ الخطر مف االختبلط فالمجتمع
االختبلط بل تمارس االختبلط ىذه مجتمعات لو جالستيا يعني سيرت عند خالتؾ وبنات خالتؾ صبايا عمى 
األزياء الحديثة جالسيف وضحؾ وتعميقات أنت تأتي إلى البيت ال تستطيع أف تصمي العشاء دخمت في عالـ 

ميا في المحاـر فأنت حينما تكوف وفق منيج هللا أنت في ثاني، بنت الخالة ال ينبغي أف تجمس معيا لـ يأِت اس
رعاية هللا وأنت في حفع هللا وأنت في ضمانة هللا وأنت في توفيق هللا، ودائمًا الشيوة التي يسمح هللا لؾ بيا 
تمارسيا وأنت في سعادة وأنت في قرب مف هللا عز وجل، أؼ عبلقة بيف زوجيف لو تعمقت لو ازداد الحب بينيما 

ذه عبلقة يرضى هللا عنيا تحس أنؾ في أعمى درجة مف القرب مف هللا وأنت قريب مف زوجتؾ أما حينما تدير ى
حديثًا ال ينبغي أف تديره مع امرأة ال تحل لؾ أو حينما تتأمل محاسنيا وطبيعة المجتمع تسمح بذلؾ، كثير في 

حيانًا أقربائيا غير المحاـر أحيانًا فيذا المجتمع تفمت فالمرأة تبرز أجمل ما عندىا لمف في البيت أصدقاء زوجيا أ
الذؼ فيو تفمت فيو مشكبلت كبيرة جدًا والنقطة الدقيقة أنؾ لو بحثت عف كل المصائب التي يعاني منيا الناس، 
اعتقد اعتقادًا جازمًا أف وراء كل مصيبة معصية وأف وراء كل معصية جيل وأف الجيل أدػ أعداء اإلنساف وأف 

 يفعل في نفسو ما ال يستطيع عدوه أف يفعمو بو.الجاىل 

في مؤلفات قديمًا وحديثًا عف جرائـ ارتكبت في ىذه البمدة، كتاب واحد لفت نظرؼ أف الذؼ ألف الكتاب مدير 
سجوف بالقطر يذكر الجريمة ويذكر المعصية الشرعية التي سببتيا ثـ يذكر المادة القانونية التي يتعاقب عمييا 

دًا لوال ىذا التبرج الزائد لما اقتحـ الجار بيت جارتو ولما اغتصبيا وانتيى األمر بالطبلؽ وىو كتاب لطيف ج
 بالسجف. 

فمذلؾ أييا اإلخوة الكراـ، ما مف مصيبة عمى وجو األرض إال وراءىا معصية  وما مف معصية  إال وراءىا 
ى حب سبلمة وجوده وعمى حب استمرار جيل، واإلنساف مفطور عمى حب وجوده وعمى حب كماؿ وجوده وعم

وجوده فمذلؾ المشكبلت التي تتأتى لو ىي مشكبلت ناتجة عف جيل بل إف أىل النار وىـ في النار أزمتيـ 
 األولى واألخيرة ىي الجيل قاؿ تعالى:
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ِعيِر )  (﴾00﴿َوََاُلوا َلْو ُكنها َنْسَم َُ َأْو َنْعِقُل َما ُكنها ِفي َأْصَحاِب السه

 ة الممؾ [] سور 

فيا أييا اإلخوة الكراـ، شاب يركب دراجة وراكب الدراجة يبذؿ جيدًا عضميًا كي يحركيا عمى طريق مستوية إذا بو 
أماـ طريقيف طريق صاعد وطريق ىابط كل معطيات الطريق اليابط تدعوه لمسموؾ بو طريق عريض معبد 

ة يقوؿ لؾ واقع، معطيات الواقع، طرح واقعي، أشجار عمى الطرفيف أرض مزروعة بالنبات األخضر نسمات لطيف
يعيش فبلف وقتو، يعيش شبابو ىذا كبلـ العواـ والطريق اآلخر صاعد وراكب الدراجة بشكل أو بآخر مف أصعب 
األشياء أف يواجو طريقًا صاعدًا ألنو جيد عضمي فضبًل عف ذلؾ الطريق الصاعد فيو عقبات وفيو أكمات وفيو 

وال في أشجار وال شيء وفيو جيد كبير وفي عوائق تصدؾ، لو عرضت الخيار عمى  صخور وفيو حفر وتراب
مميوف إنساف يختار الطريق النازؿ لو عرضت االختيار عمى مميوف راكب دراجة يختار الطريق النازؿ يقوؿ لؾ 

وب عمى أوؿ الواقع والبيئة والمعطيات والظروؼ والمغريات كل شيء يدعوه إلى النزوؿ، اآلف لوحة صغيرة مكت
الطريق اليابط ىذا الطريق ينتيي إلى حفرة ماليا مف قرار فييا وحوش كاسرة، يعني في نياية ىذا الطريق موت 
محقق، موت عف طريق ىذه الوحوش، الطريق الصاعد ينتيي بقصر منيف ىو لمف دخمو فيو ما لذ وطاب، عمى 

ية فيو مف تكييف إلى تدفئة إلى طعاـ إلى شراب إلى رأس رابية لو إطبللة رائعة جدًا كل أنواع األشياء الراق
 إطبلالت إلى غرؼ يا ترػ ىذه الموحة أال يجب أف تعكس قرارؾ ؟ 

ىذا كل ما في األمر، فالذؼ يعيش الواقع ليس مف بني البشر أما الذؼ يتفيـ النص ويتفاعل معو ىو اإلنساف، 
اف بيتو في أحد أحياء دمشق والمركبة العامة في أياـ الذؼ يحكـ عقمو ىو اإلنساف كنت أضرب مثل سابقًا، إنس

الصيف تقف باتجاه الشرؽ وعمى اليميف شمس محرقة وعمى اليسار ظل ظميل، يطمع الراكب يجمس في الظل 
شيء طبيعي جدًا لكف ىذه المركبة أماميا دقيقة واحدة تدور حوؿ الساحة فتنعكس اآلية فالذؼ جمس في الظل 

لقاسية إلى نياية الطريق، لو إنساف فكر يقوؿ ىذه المركبة بعد دقيقة بعد أف تدور حوؿ يتحمل أشعة الشمس ا
الساحة تتجو إلى الغرب فالذؼ كاف عمى اليميف في الشمس المحرقة يصبح في الظل الظميل والذؼ كاف عمى 

مثل المتواضع الشماؿ في الظل الظميل يصبح في الشمس المحرقة، ىي القصة كميا بيذا الشكل يمكف ىذا ال
نساف أراد المحظة التي يعيشيا، والناس جميعًا  البسيط حتى الساذج أف يمثل الدنيا واآلخرة، إنساف أراد األبد وا 
يعيشوف لحظتيـ فمذلؾ ىذه النفس ليا متطمبات اإلنساف يحب االختبلط ألف في طبع ومعو تكميف، في تناقض 

كميف ثمف الجنة، التناقض بيف الطبع وبيف التكميف ثمف الجنة، بيف الطبع والتكميف، والتناقض بيف الطبع والت
اإلنساف يحب االختبلط ويحب يأخذ الماؿ ويحب أف يمؤل عينو مف محاسف النساء ويحب أف يخوض في فضائح 
الناس ويحب أف يبقى نائمًا حتى يستريح، يأتي التكميف يأمره بغض البصر ويأمر باالستيقاظ ويأمره بضبط لسانو 

مره بإنفاؽ مالو فأنت حينما ترػ التكميف يناقض الطبع وأنت تتخذ قرار بطاعة هللا عز وجل ىنا ترقى عند ويأ
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 هللا، قاؿ تعالى: 

ـَ َربِِّو َوَنَيى النهْفَس َعِف اْلَيَوى )  (﴾40( َفِإفه اْلَجنهَة ِىَي اْلَمْأَوى )40﴿َوَأمها َمْف َخاَؼ َمَقا

 ] سورة النازعات [

يده في ىذا الدرس إف شاء هللا ال تسترسل مع رغائبؾ، ال تسترسل مع شيواتؾ، ال تسترسل مع الواقع، فالذؼ أر 
تسترسل مع المعطيات التي تفرضيا البيئة، ال تسترسل مع ما يفعمو الناس كنت أقوؿ دائمًا المؤمف يمفت النظر 

 ال بأفكاره وال بقناعاتو بل بسموكو.

شركة أف الطريق إلى حمب طريق طويل لو أف امرأة حجزت مقعدًا في ىذه سمعت عف شركة نقميات بنظاـ ال
المركبة ولـ تأت امرأة أخرػ لتكوف إلى جانبيا نظاـ الشركة يقتضي أف تبقى وحدىا في المقعد، ضماف لعدـ 

 التحرش.
و الصدؽ ترػ عند المؤمف معطيات جديدة مبادغ جديدة فأنا الذؼ أراه مالـ يكف لؾ تصرؼ يمفت النظر أساس

أساسو األمانة أساسو العفة أساسو ابتغاء مرضاة هللا عز وجل لـ تجذب الناس إلى دينؾ ولـ تجعل الناس 
 يدخموف في ديف هللا أفواجًا.

ـَ َفَقاَؿ َأؼُّ النَّاِس َأْفَض   ُل َفَقاَؿ: َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َأفَّ َرُجبًل َأَتى النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

 )) َرُجٌل ُيَجاِىُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ ِبَماِلِو َوَنْفِسِو ((

 ] متفق عميو [

وأنا قمت لكـ سابقًا كممة الجياد كممة رنانة اآلف لكف ما إف تذكر حتى يقفز إلى الذىف أنو الجياد القتالي، 
أنواع مف الجياد في الجياد النفس واليوػ،  والجياد القتالي جزء مف الجياد طبعًا، لكف قبل الجياد القتالي في

وفي الجياد الدعوؼ، وفي الجياد البنائي، فحينما ننجح في جياد النفس واليوػ، وفي الجياد الدعوؼ، وفي 
 الجياد البنائي، ينتظر أف ننجح في الجياد القتالي َفَقاَؿ َأؼُّ النَّاِس َأْفَضُل َفَقاَؿ: 
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 يِل َّللاهِ ِبَماِلِو َوَنْفِسِو (()) َرُجٌل ُيَجاِىُد ِفي َسبِ 

بنفسو ليا معاني كثيرة غض البصر جياد النفس ضبط المساف جياد نفسي، إف الرجل ليتكمـ بالكممة ال يمقي ليا 
بااًل ييوؼ بيا في جينـ سبعيف خريفًا، أياـ تكوف لؾ قريبة لؾ شابة وفي عندىا شيء مف العيب في أصل 

نحرؼ المتفمت يعيرىا بمونيا أحيانًا يحطميا بيذا، يمكف كممة شكميا، إف الرجل ليتكمـ شكميا، فاإلنساف الفاسق الم
بالكممة ال يمقي ليا بااًل ييوؼ بيا في جينـ سبعيف خريفًا، قالت لو قصيرة، قاؿ يا عائشة لقد قمت كممة لو مزجت 

 بمياه البحر ألفسدتو.

ة بعدـ أداء الصبلة لو أنيا مع الظروؼ الشرعية مئة بالمئة أخت كريمة سألتني عمى الياتف أف المرأة التي معذور 
نزلت في البحر طبعًا بكامل ثيابيا وبمعزؿ عف أؼ عيف تراىا أال ينجس البحر كمو ؟ أنا عجبت مف ىذا 
االستفياـ قمت ليا في بعض المدف الساحمية المياه السوداء تمشي في البحر خمسيف كيمو متر والنبي عميو 

 بلـ قاؿ: الصبلة والس

 )) البحر طيور ماءه ((

خمسيف كيمو متر في مدف عمبلقة عشريف مميوف المياه السوداء تصب في البحر مياه نجسة تصب في البحر 
 وتمشي في البحر أكثر مف خمسيف كيمو مترًا والنبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: 

 )) البحر طيور ماءه حل ميتتو ((

طبعًا أنا أذكر أنيا نزلت في البحر بكل الظروؼ اإلسبلمية الصحيحة، ىذه  معقوؿ امرأة واحدة في دورتيا،
حاالت نادرة اآلف ما في وال عيف وبكامل ثيابيا، لكف قاؿ يا عائشة لقد قمت كممة لو مزجت بمياه البحر ألفسدتو، 

ؼ الذؼ يتصف بو أياـ النقد البلذع التعيير أحيانًا كشف العيوب الخفية ىذا نمط مف أنماط السموؾ المنحر 
 البعيدوف عف هللا عز وجل، فقاؿ مؤمف يجاىد بنفسو ومالو في سبيل هللا. 

 الماؿ محبب إنفاقو يحتاج إلى إرادة قوية المرأة محببة غض البصر عنيا شيء يحتاج إلى إرادة قوية، 
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َعاِب َيْعُبُد َّللاهَ رَ  ََاَؿ ُمْؤِمٌف ِفي ِشْعٍب ِمْف الشِّ ـه َمْف  ََاَؿ ُِ  بهُو (())

 وفي رواية يتقي هللا، 

 )) َوَيَدُع النهاَس ِمْف َشرِِّه ((

عندنا يسمونو فقو االستثناء األصل اإلنساف يعيش مع الناس يعيش معيـ في أماكنيـ وفي منتجعاتيـ وفي 
واؽ أسواقيـ وفي وفي، لكف في ظروؼ صعبة جدًا اآلف األسواؽ والعياذ با ال يستطيع شاب أف يمشي باألس
المزدحمة باألسواؽ وأف ينجو مف الفتنة فاألولى أف نبتعد عف كل ىذه األسواؽ، ممكف في طريق فرعي في طريق 
موازؼ ليذا الطريق في نساء لكف بعدد قميل جدًا وغض البصر سيل لكف في طرقات تعج بالنساء الكاسيات 

 العاريات األولى أف يبتعد اإلنساف عف ىذه الطرؽ 

ـه  ََاَؿ ُِ َعاِب َيْعُبُد َّللاهَ َربهُو (( )) ََاَؿ ُمْؤِمٌف ِفي ِشْعٍب ِمْف الشِّ  َمْف 

 وفي رواية يتقي هللا، 

 )) َوَيَدُع النهاَس ِمْف َشّرِِه((

أنت الميزاف معؾ حينما تخاؼ عمى نفسؾ أف تزؿ قدمؾ حينما تشتيي ما عند الفسقة حينما تضطرب لقصص 
طيرة جدًا، سيدنا عمر يقوؿ تعاىد قمبؾ. الحع نفسؾ فنحف موضوع العزلة تسمعيا مف المنحرفيف ىذه بادرة خ

واالختبلط ما الذؼ يحكمو ؟ الجميس الصالح أفضل مميوف مرة مف العزلة، الجميس الصالح والعزلة أفضل مميوف 
ف أمكنؾ أف ت شدىـ إليؾ مرة مف الجميس السوء ىذه قاعدة تنتظميا لعبة شد الحبل إف شدوؾ إلييـ ابتعد عنيـ وا 

اقترب منيـ، في إنساف قوؼ الشخصية ولو ىيبة كبيرة إذا جمس في مجمس طميق المساف وعنده قوة حجة وبياف 
ولو تأثير روحي قوؼ، أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر هللا بيـ، المؤمف لو ىيبة كبيرة جدًا مف اتقى هللا ىابو كل شيء، 

ؾ قوة تأثير قوية جدًا ومعؾ حجة كبيرة ولؾ روحانية عالية فإذا أنت إيمانؾ قوؼ وموصوؿ با عز وجل ومع
وجمست مع أناس يقدروؾ ويحترموؾ لكنيـ غير منضبطيف فانضبطوا بوجودؾ واستمعوا إلى كبلمؾ وتأثروا بو 
اجمس معيـ ما في مانع، أما إذا جمست معيـ وندمت عمى حياتؾ البسيطة أو عمى تشددؾ أو عمى تزمتؾ كما 

خر، ىذه مشكمة كبيرة في نقطة ال تصاحب مف ال ينيض بؾ إلى هللا حالو ويدلؾ عمى هللا يقوؿ الطرؼ اآل
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مقالو، ال تصاحب إال مؤمنًا وال يأكل طعامؾ إال تقي فأنت حينما تنطق بالحق وتؤثر فيمف حولؾ نقوؿ لؾ 
ج مف عنده وأنت ساخط االختبلط بقصد أف تأخذ بيد ىؤالء إلى هللا أو ال، أما حينما تدخل عمى بيت غني فتخر 

عمى هللا ما عندؾ شيء السجادة ثمنيا ثمانمئة ألف أنت تحتاج سجادة بألفيف وطنية، ثريا سبعمئة ألف ترػ بيت 
أربعمئة متر إطبلالت أنت ساكف بثمانيف متر تراه جنة، فإذا دخمت عمى األغنياء وخرجت مف عندىـ وأنت عمى 

ائمة يا أييا اإلخوة الكراـ، في موضوع دقيق جدًا جدًا جدًا ما معنى حع ؟ هللا ساخط ابتعد عنيـ ألف ىذه الدنيا ز 
نصيب هللا موزع الحظوظ بالدنيا لكف توزيع ابتبلء، هللا أعطاؾ ماؿ، ىذا الماؿ مادة امتحانؾ، أعطاؾ وسامة 

ـ يأتؾ أوالد الشكل الجميل مادة امتحانؾ، أعطاؾ زوجة الزوجة مادة امتحانؾ، أعطاؾ أوالد مادة امتحانؾ، ل
ذكور حرمؾ مف الذكور الحرماف مف الذكور مادة امتحانؾ، جعل دخمؾ محدود ال يكفي ىذا الدخل المحدود مادة 
امتحانؾ، أنت ممتحف مرتيف، ممتحف فيما أعطاؾ هللا ممتحف فيما زوػ عنؾ ما في دعاء أجمل مف دعاء النبي 

مو عونًا لي فيما تحب وما زويت عني ما أحب اجعمو فراغًا عميو الصبلة والسبلـ الميـ ما رزقتني مما أحب فاجع
 لي فيما تحب. 

ف سكت يعمـ خواطرؾ، عميـ بصير، يعمـ  هللا عز وجل خبير، هللا عز وجل يعمـ ما أنت فيو، إف تحركت يراؾ وا 
ة أشخاص ما أظيرت ويعمـ ما أخفيت، يعمـ ما أعمنت ويعمـ ما أسررت أحيانًا يعمـ ما خفي عنؾ لو سألنا عشر 

ولو ترؾ فجأة مئة مميوف ماذا تفعل ؟ أنا متأكد لو سألت ىذا السؤاؿ إلنساف ال يعرؼ يا ترػ يسرؽ يفجر يستقيـ 
يعمل مؤسسة خيرية يزوج شباب لو ترؾ مئة مميوف بثانية ماذا تفعل لذلؾ قالوا عمـ ما كاف وعمـ ما يكوف وعمـ 

فأنت لما تؤتى الماؿ تمتحف في نقطة متممة ليذا الموضوع  ما سيكوف وعمـ ما لـ يكف لو كاف كيف كاف يكوف،
يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ كل ميسر لما خمق لو. والعياذ با ىناؾ مف يفيـ ىذا النص أف هللا خمقو لجينـ 
باألصل إذًا ييسر لو المعاصي ترػ يقوؿ طاسات معدودة بأماكف محدودة، وىذا الزنا هللا كتبو عمي ماذا نفعل 

ا هللا يريده، كل العصاة يعزو معصيتيـ إلى هللا عز وجل، لكف الحقيقة أف كل إنساف مف دوف استثناء ميسر ىذ
 لما خمق لو مف الجنة، أنت مخموؽ لمجنة قاؿ تعالى:

ـْ﴾ ـَ َربَُّؾ َوِلَذِلَؾ َخَمَقُي  ﴿ِإَّله َمْف َرِح

 [119] سورة ىود: 
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ذا اليدؼ يكوف دخمؾ محدودًا، أحيانًا الدخل المحدود يبعدؾ عف خمقؾ لمجنة، اآلف أحيانًا الماؿ يصرفؾ عف ى
ف مف عبادؼ  ىذا اليدؼ تكوف غنيًا، إف مف عبادؼ مف ال يصمح لو إال الغنى فإذا أفقرتو أفسدت عميو دينو، وا 
ل قاؿ مف ال يصمح لو إال الفقر فإذا أغنيتو أفسدت عميو دينو، اآلف أنت ميسر لما خمقت لو مف الجنة وأقوػ دلي

 تعالى:

َؽ ِباْلُحْسَنى )5﴿َفَأمها َمْف َأْعَطى َواتهَقى ) ُرُه ِلْمُيْسَرى )6( َوَصده  (﴾7( َفَسُنَيسِّ

 ] سورة الميل [

صدؽ أنو مخموؽ لمجنة والثاني كذب بالحسنى، صدؽ أنو مخموؽ لمدنيا فقط، إذا أنت ممتحف مرتيف ممتحف فيما 
في الدنيا إف عددت الماؿ حظًا والقوة حظًا والوسامة حظًا وطبلقة أعطاؾ ممتحف فيما زوؼ عنؾ والحظوظ 

المساف حظًا وزوجة رائعًا حظًا وأوالد نجباء حظًا وبيتًا مرموقًا حظًا ومركبة فارىة حظًا إف عددت ىذه حظوظ ىذه 
 الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتبلء امتحاف.

بيت في أرقى أحياء دمشق أنا ال أسألو عف مساحتو قاؿ لي ىذا وهللا مرة دخمت إلى بيت لعبلقة طارئة صاحب ال
البيت مساحتو أربعمئة متر، قمت لو هللا يينئؾ بو، قاؿ لي لو إطبللة رائعة تعاؿ حتى أريؾ، شاىدنا برندة كبيرة، 
ي، ىذا قاؿ ىذا الببلط أحضرناه مف إيطاليا شحف جوؼ، خير إف شاء هللا، ىذا الطقـ إستيراد طقـ لويكاز فرنس

المنظر مف باريس، عنده ىوس بالحديث عف بيتو وعف مساحة بيتو وعف أثاث بيتو وعف مقتنياتو وعف التحف 
 الغالية جدًا فأنا ضاؽ بي األمر أكثر كثيرًا مف الحديث عف ىذا البيت، قمت لو ىذه اآلية:

ـْ َعَمى َبْعٍض َوَلْْلَِخَرُة َأكْ  ْمَنا َبْعَضُي  (﴾20َبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِضياًل )﴿اْنُظْر َكْيَف َفضه

 ] سورة اإلسراء [

ىل يقارف ىذا البيت ببيت بأفقر أحياء دمشق تحت األرض مف دوف كسوة شمالي الجدراف كميا رطوبة وسياؽ 
مكشوؼ وأبواب ال يوجد قماش، لكف في باب خارجي، قاؿ لي ال يوازف، بيت بثمانيف مميوف وبيت بثبلثة 

ًا، انتقمت إلى رئيس أركاف وجندؼ بالخط األمامي األوؿ بأياـ الشتاء بحفرة ممتمئة ماء عميو أف يقبع وخمسيف ألف
بيذه الحفرة، وازنت بيف طبيب جراح دخمو فمكي وبيف ممرض ميمتو أف ينظف المرضى بعمل ال يحتمل، بيف 

بائع صحوف بأحد أسواؽ دمشق كمما أستاذ جامعة أستاذ ذو كرسي وبيف معمـ بقرية، بيف رئيس غرفة تجارة وبيف 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1848 

شاىد شرطي ييرب منو، مف رئيس غرفة تجارة كل صفقة بثماف مبلييف لبائع صحوف، مف ممرض ينظف 
المرضى مف تحتيـ ألكبر طبيب، مف أستاذ جامعة ذو اختصاص عالي جدًا أستاذ ذو كرسي إلى معمـ بقرية، 

 :مف رئيس أركاف إلى جندؼ ىكذا قمت اسمع قولو تعالى

ـْ َعَمى َبْعٍض َوَلْْلَِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِضياًل ) ْمَنا َبْعَضُي  (﴾20﴿اْنُظْر َكْيَف َفضه

 ] سورة اإلسراء [

لكف أطمئنؾ أف مراتب الدنيا ال تعني شيئًا وقد تعني العكس، هللا عز وجل اعطى الممؾ لمف ال يحب أعطاه 
ا سميماف، ماداـ الممؾ أعطي لمف يحب ولمف ال يحب إذًا ال يعني شيئًا، أعطى لفرعوف وأعطاه لمف يحب لسيدن

، وأعطى الماؿ لقاروف قاؿ  الماؿ لمف يحب لسيدنا ابف عوؼ وسيدنا عثماف وما ضر عثماف ما فعمو بعد اليـو
 تعالى:

ـْ َعَمى َبْعٍض َوَلْْلَِخَرُة َأْكَبُر َدَرجَ  ْمَنا َبْعَضُي  (﴾20اٍت َوَأْكَبُر َتْفِضياًل )﴿اْنُظْر َكْيَف َفضه

 ] سورة اإلسراء [

قمت لو مراتب الدنيا ال تعني شيئًا أبدًا لكف مراتب اآلخرة تعني كل شيء، أواًل مراتب الدنيا مؤقتة، بربكـ إنساف 
يموت لو قريب غني كبير وبيتو ثمنو خمسيف ستيف مميوف أثناء التعزية ما يخطر في بالؾ أيف صاحب البيت 

ـو نائـ ؟ ترػ كل غرفة ثمانية بستة، الجبصيف الثريات السجاد اإليراني أيف صاحب البيت نائـ اليـو ؟ في الي
باب صغير في سيراميؾ في ببلط في إضاءة مخفية في أجيزة تسمية أمامو في صحف فضائي يرػ األفبلـ في 

 الميل ؟ 

أوؿ ليمة أصعب ليمة يقوؿ عبدؼ رجعوا وتركوؾ  دفف غني كبير بمصر فأوالده خافوا عميو مف أوؿ ليمة، يروػ أف
وفي التراب دفنوؾ ولو بقوا معؾ ما نفعوؾ ولـ يبق لؾ إال أنا وأنا الحي الذؼ ال يموت. عمى كل أنزلوا معو 
إنساف فقير منتوؼ يمبس كيس خيش فتحو مف األعمى مف أجل رأسو وفتحو مف أطرافو مف أجل يديو مربوط 

نكير وجدوا في اثنيف في القبر ىذه أوؿ مرة تصير معيـ بدأوا بالحي أوقفوه أنت مف أيف بحبمة، فمما جاء أنكر و 
الحبمة جئت بيا ؟ قاؿ أخذتيا مف البستاف، كيف دخمت إلى البستاف ما عرؼ أف يجيب ضربوه حتى كاد أف 
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 يموت، فثاني يـو خرج مف القبر قاؿ هللا يعيف والدكـ. قاؿ تعالى:

ـْ َأْجَمِعيَف )﴿َفَوَربَِّؾ َلَنْسأَ   (﴾93( َعمها َكاُنوا َيْعَمُموَف )92َلنهُي

 ] سورة الحجر [

أييا اإلخوة الكراـ، موضوع الحظوظ يوزع في الدنيا توزيع ابتبلء وسوؼ توزع ىذه الحظوظ في اآلخرة توزيع جزاء 
وؼ بيف الفقير والغني، الغني الحظوظ في الدنيا ال تعني شيئًا أواًل مؤقتة وتنتيي بالموت ماذا يفعل الموت ؟ يس

الذؼ معو ألف مميوف كفنو ثمنو ثمانيف ليرة خاـ أسمر والذؼ ال يممؾ إال ليرة كفنو ثمنو ثمانيف ليرة يسوؼ بيف 
الغني والفقير، الموت ينيي غنى الغني ينيي فقر الفقير، ينيي قوة القوؼ ينيي ضعف الضعيف، ينيي ذكاء 

نيي صحة الصحيح ينيي ذمامة الذميـ، الموت ينيي كل شيء الحظوظ توزع الذكي ينيي محدودية المحدود، ي
 في الدنيا توزيع ابتبلء وسوؼ توزع في اآلخرة توزيع جزاء لذلؾ البطولة أف تضحؾ آخرًا.

يأتي الطفل كل مف حولو يضحؾ تينئة ومباركة وىدايا وكراوية لكنو يبكي وحده، عندما يموت كل مف حولو 
ـ إذا كنت بطبًل تضحؾ وحدؾ عرفت هللا بوقت مبكر طبقت منيجو أحسنت إلى خمقو دعوت يبكي أنا أقوؿ لك

 إليو أقمت اإلسبلـ في نفسؾ وفي بيتؾ وفي عممؾ جاء ممؾ الموت تفضل قاؿ تعالى:

َرُءوا ِكَتاِبَيْو ) َْ ي َظَنْنتُ 09﴿َفَأمها َمْف ُأوِتَي ِكَتاَبُو ِبَيِميِنِو َفَيُقوُؿ َىاُؤـُ ا ي ُماَلٍؽ ِحَساِبَيْو ) ( ِإنِّ ( َفُيَو ِفي 20َأنِّ
َُُطوُفَيا َداِنَيٌة )22( ِفي َجنهٍة َعاِلَيٍة )20ِعيَشٍة َراِضَيٍة ) ـِ اْلَخاِلَيِة 23(  ـْ ِفي اْْلَيها ( ُكُموا َواْشَرُبوا َىِنيئًا ِبَما َأْسَمْفُت

(24﴾) 

 ] سورة الحاقة [

ََاَؿ َيا لَ  ََْوِمي َيْعَمُموَف )﴿َِيَل اْدُخِل اْلَجنهَة   (﴾26ْيَت 

 ] سورة يس [

َعاِب َيْعبُ  ََاَؿ ُمْؤِمٌف ِفي ِشْعٍب ِمْف الشِّ ـه َمْف  ََاَؿ ُِ  ُد َّللاهَ َربهُو ((،)) َرُجٌل ُيَجاِىُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ ِبَماِلِو َوَنْفِسِو 
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مط بالعصاة، المعصية محببة أييا أييا اإلخوة الكراـ، مف أكثر موضوعات ضعف اإليماف أوؿ سبب أف تخت
اإلخوة الكراـ، أماكف المعصية أنيقة جدًا وفييا تفمت وفييا شيء مف البلمباالة أنت حينما تألف مجالس أىل الدنيا 
ومتنزىاتيـ ومقاصفيـ ىذه ظاىرة خطيرة جدًا أما إذا تؤوؼ إلى بيت مف بيوت هللا تأنس بالقرآف تأنس بإخوانؾ 

 مؤمنيف مع الطائعيف مع مف يعرفوف كبلـ هللا عز وجل تحب أف تكوف مع ال

َعاِب َيْعُبُد َّللاهَ َربهُو (( ََاَؿ ُمْؤِمٌف ِفي ِشْعٍب ِمْف الشِّ ـه َمْف  ََاَؿ ُِ  (( 

اآلف معتزؿ في بيتو، بيت المؤمف جنتو بالتعبير العامي المؤمف بيتوتي والكافر زقاقاتي، كل حياتو بالمبلىي 
عـ الدخوؿ إلى المطاعـ صار شيء طبيعي جدًا والمطاعـ ما فييا حجاب فييا اختبلط فييا والمقاصف والمطا

 موسيقى وفييا أغاني وفييا تفمت وفييا نساء كاسيات عاريات فمذلؾ 

َعاِب َيْعُبُد َّللاهَ َربهُو (( ََاَؿ ُمْؤِمٌف ِفي ِشْعٍب ِمْف الشِّ ـه َمْف  ُِ (( 

 وفي رواية يتقي هللا، 

 ُع النهاَس ِمْف َشرِِّه (()) َوَيدَ 

مَّى َّللاَُّ رواه البخارؼ ومسمـ، وفي حديث آخر َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َأنَُّو َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َص 
ـَ   َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٌ َيْتَب َُ ِبَيا ـِ َغَن َِ ََ اْلَقْطِر َيِفرُّ ِبِديِنِو ِمْف اْلِفَتِف (( ))ُيوِشُؾ َأْف َيُكوَف َخْيَر َماِؿ اْلُمْسِم  َشَعَف اْلِجَباِؿ َوَمَوا

 ] البخارؼ، النسائي، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [

ـِ َغَنـٌ خبر ومبتدأ، أو َأْف َيُكوَف  وإلسقاط الحديث عمى الواقع كيف ؟ يوشؾ وفي رواية َأْف َيُكوَف َخْيَر َماِؿ اْلُمْسِم
ـِ َغَنمًا َيْتَبُع ِبَيا َشَعَف اْلِجَباِؿ َوَمَواِقَع اْلَقْطِر َيِفرُّ ِبِديِنِو ِمْف اْلِفَتِف. ىيء لؾ عمل في أح َخْيُر َماؿِ  د أسواؽ اْلُمْسِم

دمشق النسائية كل الزبائف نساء وحاجاتيـ خاصة جدًا فأنت مع النساء مف الصباح وحتى المساء وطمباتيـ 
وأنت شاب إذا كاف في عمل في زقاؽ الجف لو فيو أصوات وفيو زفت وزيت  ألبسة، أشياء ألبسة خاصة جداً 
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ومناظر غير مريحة لكف ىذا المكاف أفضل ألف مرة مف مكاف فيو نساء كاسيات عاريات ىذا معنى الحديث، 
عممؾ إذا كاف ضمف جو فيو فسق وفجور ىذه مشكمة فإذا اخترت عمبًل دخمو أقل لكف فيو حفع لمنفس، في 

بعيدة عف الفتف في أعماؿ قريبة مف الفتف فأنا أقوؿ لمشباب ليس كل عمل ممكف أف تمارسو في عمل  أعماؿ
ينتيي اإلنساف ينتيي دينو بو ودائمًا اإلنساف إذا كاف لو اتجاه ديني دخل لبيئة غير متفمتة يصمد جمعة جمعتيف 

تاب هللا لما انفتحوا عمى مجتمع ثبلثة وبعد ذلؾ في قصص ال تعد وال تحصى مف رواد مساجد ومف حفاظ ك
متفمت وجمسوا معو بعد حيف تركوا الصبلة وتركوا كل العبادات وانغمسوا في حمئة ىذه الشيوات فيذا الحديث 
إسقاطو عمى الوضع المعاصر يعني العمل الذؼ يمكف أف تفتف فيو ينبغي أف تبتعد عنو، العمل القريب مف 

لعمل الذؼ بضاعتو محرمة ينبغي أف تبتعد عنو، ىذا معنى الحديث في ىذا مواطف الفتف ينبغي أف تبتعد عنو، ا
 الزمف.

أييا اإلخوة الكراـ، مف دوف مجاممة ألصق شيء بنفسؾ عممؾ، عممؾ مشروع أنت مرتاح إذا عممؾ غير مشروع 
اء نسائية في عندؽ قمق عميق، إذا بضاعتؾ محرمة مثبًل تراه يبيع طاوالت زىر، يبيع دخاف فرضًا، يبيع أزي

فاضحة بدرجة غير معقولة وىو يعمـ عمـ اليقيف أف ىذه األزياء تمبس في الطريق تمبس لؤلجانب فإذا كاف حرفتؾ 
ليا عبلقة بالتفمت وليا عبلقة باالنحراؼ ال ترتاح فييا، أىـ شيء أف تختار زوجتؾ وحرفتؾ ألنيما ألصق شيء 

في حرؼ تحس بقمق دائـ بمصرؼ فرضًا مصرؼ ربوؼ فأنت  بؾ، الزوجة تعينؾ عمى طاعة هللا والحرفة نظيفة،
ميمتؾ بالحسابات تدقق بالفوائد وتدقق بالتحصيبلت تشعر بقمق دائـ فأؼ حرفة تقمقؾ بممارستيا ينبغي أف تبتعد 
عنيا بإسقاط الحديث ال أكمف أحد يأخذ كـ غنمة ويطمع إلى قاسيوف ال ليس ىذا المقصود بالحديث اآلف تأخذ 

وتطمع عمى قاسيوف ليس ىذا المعنى، المعنى اختار حرفة نظيفة بعيدة عف الشبيات بعيدة عف الفتف،  كـ غنمة
أياـ بالطب في اختصاصات كميا مع النساء في إنساف ال يقاـو تضعف نفسو وفي خموة طبعًا الطب حرفة مقدسة 

، دخمت كمية الطب حاوؿ أف تعمل وحرفة إنسانية لكف أحيانًا يكوف في مفسدة كبيرة جدًا ناتجة مف االختصاص
 اختصاص ما يقربؾ مف فتف كبيرة جدًا.
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 أييا اإلخوة الكراـ، الكبلـ موجو إلى الشباب قاؿ تعالى:

َس ُبْنَياَنُو َعَمى َشَفا ُجُرٍؼ  ـْ َمْف َأسه َس ُبْنَياَنُو َعَمى َتْقَوى ِمَف َّللاهِ َوِرْضَواٍف َخْيٌر َأ َياَر ِبِو ِفي َىاٍر َفانْ ﴿َأَفَمْف َأسه
ـَ﴾  َناِر َجَينه

 [109] سورة التوبة: 

فأنت إذا تعرفت إلى هللا في سف مبكر أنا اخاطب الشباب أغمب الظف ستختار زوجة صالحة وىذه الزوجة 
 الصالحة ىي حسنة الدنيا قاؿ تعالى:

ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآْلَِخَرِة َحَسَنًة َوََِنا   َعَذاَب النهاِر﴾﴿َربهَنا َآِتَنا ِفي الدُّ

 ] سورة البقرة [

 تسرؾ إذا نظرت إلييا، وتحفظؾ إذا غبت عنيا، وتطيعؾ إذا أمرتيا، أدؽ تفسير لقولو تعالى:

ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآْلَِخَرِة َحَسَنًة َوََِنا َعَذاَب النهاِر﴾  ﴿َربهَنا َآِتَنا ِفي الدُّ

 ] سورة البقرة [

ما تتعرؼ إلى هللا بسف مبكر تختار زوجة صالحة وتختار حرفة راقية دينيًا، إف روح قالوا الزوجة الصالحة، أنت ل
القدس نفثت في روعي أف نفسًا لف تموت حتى تستوفي رزقيا فاتقوا هللا عباد هللا وأجمموا في الطمب، وفي رواية 

 واستجمموا مينكـ. 

ا اإلخوة الكراـ، لحكمة بالغة بالغة أرادىا هللا بحث عف حرفة جميمة راقية والنقطة الدقيقة في ىذا الموضوع أيي
الحراـ سيل والحبلؿ صعب، وفي أمثمة ال تعد وال تحصى ممكف تغض بصرؾ عف مستودع تأخذ ثبلث مبلييف 
فقط غضة ممكف تعمل في التجارة ثبلث سنوات ما تأخذ ثبلث مبلييف واستيراد ومبيعات ومندوبيف وسفر وعرض 

وتمويف وجمارؾ ال تمحق الثبلث مبلييف، معنى ذلؾ لو أف الحبلؿ سيل والحراـ  بضاعة ومستودعات ومالية
صعب ألقبل الناس جميعًا عمى الحبلؿ ال ألنو في طاعة هللا بل ألنو سيل أما هللا عز وجل جعل الحبلؿ صعب 

ألف ضعف، بكل  والحراـ سيل، مف يحقق أكبر ربح في العالـ ؟ ال تصدقوا تجار المخدرات بيف الرأسماؿ والمبيع
التجارات المشروعة الربح مف عشرة إلى خمسة عشر بالمئة بالصناعة لعشريف بالمئة التجارة السقف خمسة عشر 
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 وممكف أف تكوف ثمانية وسبعة وستة، أما ألف ضعف مخدرات، ممكف يكوف دخمؾ مف وظيفة ال يكفي أسرتؾ.
يارات ومصائف وفمل في المصايف و ثبلثة إنساف قاؿ لشخص فتحت كـ بيت دعارة أيف.... دخل فمكي وس

 بيوت بالشاـ. 

طبعًا لحكمة بالغة بالغة جعل هللا الحبلؿ صعبًا وجعل الحراـ سيبًل فأنت كمؤمف شاب متفتح يجب أال تمتفت  
إلى الدخل الكبير بل أف تدقق في ىذا الدخل في شبيات ؟ في شيء العواـ يذكرونو كثيرًا والعمماء قمما يذكرونو 

نو حقيقة ىي البركة، ممكف بدخل معتدؿ هللا عز وجل يبارؾ لؾ فيو يكفيؾ وأنت صحيح ما عندؾ نفقات لك
استثنائية ما عندؾ نفقات طبية ما عندؾ مصائب صارخة، ما عندؾ مصادرات مخالفات إفبلس، ممكف أف يكوف 

إلنساف زوجتو زائد حرفتو إف روح دخل فمكي وكل ضربة أقوػ مف الثانية فمذلؾ أييا اإلخوة الكراـ، ألصق شيء با
القدس نفثت في روعي أف نفسًا لف تموت حتى تستوفي رزقيا فاتقوا هللا عباد هللا وأجمموا في الطمب، وفي رواية 

 واستجمموا مينكـ.

وال بد مف أف أتكمـ كممة لو أف شخصًا لو دخل كبير فيو شبية ثـ أراد أف يتوب ال يتوقع إذا تاب يتضاعف دخمو 
تضاعف دخمو بعد التوبة ألقبل الناس العصاة عمى التوبة طمعًا بالربح الزائد لكف هللا عز وجل يدفعو ثمف ىذا لو 

القرار وأكبر دليل مطعـ يبيع طعاـ ومع الطعاـ خمر في رواد لممطعـ في شركات وفي عقود وفي سياح وفي 
شر، ىبوط الغمة إلى العشر يكوف دفع ثمف أجانب وفي دخل فمكي لو ألغى بيع الخمر يمكف الغمة تيبط إلى الع

 ىذا القرار، ىذا المعنى مأخوذ مف قولو تعالى: 

 ﴿ِإنهَما اْلُمْشِرُكوَف َنَجٌس﴾

 [28] سورة التوبة: 
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لو دققتـ في معنى َنَجس غير َنِجس، النجس شيء أصابتو نجاسة بالغسيل يطير لو واحد عنده قطعة معدنية 
ذىا وينظفيا جيدًا تغدو طاىرة لكف الَنَجس ىو عيف النجاسة مستحيل أف يطير، قاؿ وقعت في بيت الخبلء يأخ

 تعالى:

ـْ َىَذا﴾ ـَ َبْعَد َعاِمِي  ﴿ِإنهَما اْلُمْشِرُكوَف َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَرا

 [28] سورة التوبة: 

احة توقف إيجار البيوت تراجعت غبلت المطاعـ، لما منع المشركوف مف االقتراب مف بيت هللا الحراـ توقفت السي
المتنزىات المقاصف الفنادؽ المطاعـ تروج ىذه بالسياحة فإذا ضعفت السياحة تراجع الدخل، واآلف أييا اإلخوة 

 الكراـ، السياحة صنـ يعبد مف دوف هللا اآلف.

جر ىذه الغرفة لشاب في الجامعة وأنا في عندؼ مثل إذا إنساف دخمو محدود جدًا وعنده غرفة زائدة فكر أف يؤ 
ليزيد دخمو، ىذا الشاب خانو بزوجتو وفي ابنتو، فصاحب البيت المبمغ اإلضافي الذؼ جاءه مف تأجير ىذه 

 الغرفة وضيع شرؼ ابنتو وزوجتو في توازؼ ؟ لذلؾ قاؿ تعالى:

ُ ِمْف َفْضِمِو﴾ ـُ َّللاه ـْ َعْيَمًة َفَسْوَؼ ُيْغِنيُك  ﴿ِخْفُت

 [28ة: ] سورة التوب

متى يغنيكـ ؟ فسوؼ بعد حيف هللا يغنيؾ لكف ال بد مف أف يدفعؾ الثمف، أنت وطف نفسؾ إذا كاف عممؾ فيو 
مشكمة، أحيانًا يكوف عممو بشبية كبيرة جدًا ودخمو في الشير خمسيف ألفًا يجد عمبًل بثبلثيف ألف أو عشريف ألف 

 يف الخمسيف والثبلثيف بطولتؾ توازف بيف الدنيا واآلخرة.العمل الثاني جيد وشرعي مئة بالمئة فأنت ال توازف ب

مرة كنا في يعفور بافتتاح مسجد اآلف موجود المسجد، إنساف محسف أنشأ ىذا المسجد وحده عمى نفقتو ودعانا 
تيى إلى افتتاحو وافتتح وأقاـ طعاـ بعد االفتتاح وألقيت كممات وهللا وجيو كأنو بدر فرحاف بنفسو أنشأ بيت  وان

االحتفاؿ، عمى الضفة الشرقية مميى قيل لي أف كل الموبقات في ىذا المميى كل الموبقات غير المألوفة في ىذا 
البمد في ىذا المميى النساء تقريبًا عاريات مف ببلد بعيدة جيء بيا، بعد افتتاح المميى بسبعة أياـ فطس صاحب 

أنشأ ىذا المسجد موقفو يـو القيامة وىذا الذؼ أنشأ ىذا  المميى ال أقوؿ مات أقوؿ فطس، بقيت أتصور ىذا الذؼ
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المميى موقفو يـو القيامة لذلؾ أييا اإلخوة الكراـ، أياـ تفتح اإلذاعة تجد درس ديف والمتكمـ متوفى مف ثبلث 
ر سنوات ودرسو ليبًل نيارًا وتجد مغني آخر مات المغني بالسرطاف وأغانيو تمؤل الدنيا فيو أعظـ عمل ما استم

 بعد الموت وأسوأ عمل ما استمر بعد الموت.

حدثني أخ دخل عمى مسجد في حفل افتتاح فقاؿ لو ىذا اإلنساف في مسؤوؿ باألوقاؼ كبير افتتح ىذا المسجد 
قاؿ لي فكرت ىذا افتتح مسجدًا وعيف خطيبًا في موظفيف آخريف يفتتحوف مميى ويعينوا راقصة، في فرؽ كبير 

أىنئ بيا األخ المؤمف الصادؽ إال ىذه الكممة إذا أردت أف تعرؼ مقامؾ فانظر فيما جدًا ما في كممة تقدر 
استعممؾ. أنت ما دورؾ في الحياة ؟ في مئات المبلىي ليا أصحاب بشر مثمنا يعيش عمى الفساد في راقصة في 

إنساف فاتح خمر وفي طعاـ وفي مغني وفي أسعار غير معقولة ومعظـ رواد ىذا المميى يسكروف ليبًل وفي 
مكتبة أو فاتح مدرسة أو فاتح ميتـ يعتني بالصغار أكبر كممة أقوليا لؾ إذا أردت أف تعرؼ مقامؾ فانظر فيما 
استعممؾ، أنت كيف استعممؾ هللا عز وجل يا عبادؼ الخير بيدؼ والشر بيدؼ فطوبى لمف قدرت عمى يديو 

 الخير والويل لمف قدرت عمى يديو الشر.

راـ، ال تقر عينؾ إال إذا استقاـ عممؾ، طبعًا ال تحتاج أنت إلى أعماؿ بطولية إذا أنت باألساس أييا اإلخوة الك
أديت الفرائض وكاف عممؾ صح وزواجؾ صحيح وبيتؾ إسبلمي وعممؾ إسبلمي وأؼ عمل آخر تدفعو مع الفسق 

ىذه بيذه، ال أداء  والفجور دائمًا اإلنساف لما يكوف غارؽ بالمعاصي يميل إلى أعماؿ صالحة حتى يغطي
 الفرائض أولى بأعماؿ صالحة ترافق فسق وفجور.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : الترغيب في التواض َ و الترىيب مف الكبر 027 - 020الدرس )

 26-06-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا، 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

ا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقن
 الصالحيف، أخرجنا مف ظممات الجيل و الوىـ إلى أنوار المعرفة والعمـ، ومف وحوؿ الشيوات إلى جنات القربات.

ارؼ ومسمـ، واليـو الحديث أييا اإلخوة الكراـ، الزلنا في إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف صحيح البخ
 عف الترغيب في التواضع و الترىيب مف الكبر.

ذكرت مف قبل أييا اإلخوة الكراـ أف ىناؾ كبائر ظاىرة، كالقتل، وشرب الخمر، والزنا، والسرقة، وما إلى ذلؾ، 
ة ممف شردوا عف ىذه الكبائر صارخة وواضحة وظاىرة، ومعظـ المسمميف بعيدوف عنيا ػ والحمد  ػ إال قمة قميم

 هللا عز وجل، ودفعوا ثمف شرودىـ شقاء في الدنيا واآلخرة.

ولكف المشكمة في الكبائر الباطنة، الكبائر الباطنة قمما يتوب منيا اإلنساف، ألنيا ليست ظاىرة، مف ىذه الكبائر 
 الكبر.

، لذلؾ أخطاء الناجحيف كبيرة الكبر أييا اإلخوة الكراـ يصيب معظـ الناس، أنت إذا نجحت زلت قدمؾ إلى الكبر
جدًا، والبطولة ال أف تصل إلى قمة النجاح، ولكف أف تبقى في ىذه القمة، وكثيروف وصموا إلييا، ولكف الغرور 

 أصابيـ، و الكبر تشرب في أفعاليـ و أقواليـ فسقطوا.

لعبد عبد، وأف الرب ومف سمات المؤمف التواضع، والتواضع في الحقيقة ليس تصنعًا، ىو حقيقة، بمعنى أف ا
رب، وأنت بالتواضع قد تصل إلى كل ما عند هللا مف عطاء، وبالكبر قد تحجب نفسؾ عف أعظـ عطاءات 
اإليماف، وكما قيل، و لست ممف يروج ىذه المقولة: رب معصية أورثت ذاًل وانكسارًا خير مف طاعة أورثت عزًا 

ا التفوؽ قد يجعمو في طريق يستغني عف رحمة هللا، حجب عف واستكبارًا، فاإلنساف حينما يرػ نفسو متفوقًا، وىذ
هللا، فمذلؾ الكبر مف الكبائر الباطنة، ولو عمـ المتكبر أنو متكبر فميس بمتكبر، خطورة ىذا المرض كيف أف في 
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نما الجسـ أمراًضا عضالة مميتة ليس ليا أعراض، كاألوراـ الخبيثة، ال يوجد أعراض أبدًا، متى يبدأ العرض ؟ حي
 يستفحل، إذا استفحل، وصار المريض في طريق مسدود تظير أعراض المرض.

أييا اإلخوة الكراـ، األحاديث المتعمقة بالكبر عديدة جدًا، مف أبرزىا فيما رواه اإلماـ مسمـ في صحيحو َعْف 
: ِعَياِض ْبِف ِحَماٍر َأنَُّو َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوسَ  ـَ  مَّ

َ َأْوَحى ِإَليه َأْف َتَواَضُعوا َحتهى ََّل َيْبِغَي َأَحٌد َعَمى َأَحٍد، َوََّل َيْفَخَر َأَحٌد َعَمى َأَحدٍ   (( )) ِإفه َّللاه

يوجد قضية دقيقة في التواضع، وىي أنؾ إذا تأممت في خمق السماوات واألرض، وأنؾ إذا اتصمت با عز 
عظمة هللا عز وجل ترػ نفسؾ ال شيء، كمما ضعفت معرفتؾ با نمت نفسؾ، وجل، و اطمعت عمى جانب مف 

األنا تضخمت، وكمما ازدادت معرفتؾ با تضاءلت األنا، أنا ال أرػ أف في حياة البشر عمى اإلطبلؽ إنسانًا في 
ابو، ومف عاممو أحبو، كاف يأكل مع قمة التفوؽ، وفي قمة التواضع كرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لذلؾ قالوا مف: رآه بديية ى

الخادـ، تستوقفو امرأة يكمميا في حاجتيا طويبًل، تأخذ بيده الجارية البنت الصغيرة، وتقوده إلى حيث تشاء، 
 ويقوؿ: أنا ابف امرأة مف قريش كانت تأكل القديد بمكة.

أو ربما التف بعض الناس حولو، ألف  صدقوا أييا اإلخوة الكراـ أف كل واحد منكـ ربما أكرمو هللا بالدعوة إليو،
كل شخص بالمسجد عند أىمو شيخ، وعند أىمو مظنة صبلح، وعند أىمو مظنة اتصاؿ با عز وجل، لذلؾ أنت 
ىنا مف المستمعيف، مف طبلب العمـ، لكنؾ في حيز بيتؾ وأىمؾ وأقاربؾ أنت محسوب عمى أىل اإليماف، وألف 

ضع يمتف الناس حولؾ، وحينما تتكبر نفض الناس مف حولؾ، والحقيقة أحيانًا لؾ شيًخا وجامًعا، أنت حينما تتوا
يوجد كبر مغمف بتواضع، و ىذه الحالة صعبة جدًا، توجد نقطة تضعف شخصية اإلنساف، أنو حينما يشعر 
ا بحاجة إلى مف يمدحو يصبح المديح عنده جزءًا مف حياتو، فإذا شح المديح تحرش ىو بمف حولو، يسألو عف ىذ
الطعاـ: أعجبكـ ؟ ىل كنتـ مرتاحوف بيذه الوليمة ؟ ألف استجداء المديح يضعف شخصية اإلنساف، ولو درسنا 

 في األحاديث الشريفة لوجدنا أف النبي عميو الصبلة والسبلـ ذـ المداحيف، فَعْف َأِبي َمْعَمٍر َقاَؿ: 
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ِِْني َعَمى َأِميٍر ِمْف اْْلَُمَراِء  ـَ َرُجٌل ُي ََا ُ َعَمْيِو ))  َفَجَعَل اْلِمْقَداُد َيْحِِي َعَمْيِو التَُّراَب، َوََاَؿ: َأَمَرَنا َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
اِحيَف التَُّراَب (( ـَ َأْف َنْحَِِي ِفي ُوُجوِه اْلَمده  َوَسمه

 ] مسمـ، الترمذؼ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [

 وقد ورد أف المديح ىو الذبح.

ث آخر عجيب، إذا مدح المؤمف ربا اإليماف في قمبو، فكيف نجمع بيف تمؾ األحاديث التي تبدو أنيا ويوجد حدي
 متناقضة ؟

المقياس أنؾ إذا مدحت إنسانًا فاستكبر، واستعمى فينبغي أال تمدحو، ما كنت مصيبًا في مدحو، لكف المؤمف 
و يرػ أف ىذا المديح إنما ىو مف فضل هللا عميو، و  الصادؽ إذا مدحتو يزداد تواضعًا، و يزداد افتقارًا إلى هللا،

 ىو يردد قوؿ القائل: إذا أراد ربؾ إظيار فضمو عميؾ خمق الفضل و نسبو إليؾ.

مثبًل أحد اإلخوة المحسنيف الذيف توفاىـ هللا عز وجل قدـ بيتًا ىدية لفقراء المسمميف، أحد إخوتنا الكراـ رئيس 
مركًزا لمتأىيل الميني لمفتيات الفقيرات، ىذه الفقيرة بدؿ أف نعطييا الصدقة جمعية خيرية، فيذا البيت أسسو 

والزكاة، وأف نجعميا إنسانة تمد يدىا دائمًا لؤلغنياء جعمناىا عاممة وكاسبة، وقد تدفع زكاة ماليا، ىذا رأؼ عميق 
س، وصار ىناؾ تييئة  جدًا، أفضل أنواع الزكاة ما حولت الفقير المستجدؼ إلى مكتٍف معٍط، فيذا المكاف أسِّ

 لمفتيات الفقيرات، و هللا عز وجل أخذ بيد ىؤالء الذيف أسسوا، و ىو في صحيفة أعماليـ إف شاء هللا.

لكف ىذا المحسف الذؼ قدـ ىذا البيت، وىو غالي الثمف، أقيـ لو حفل تكريـ لتقدير ىذا العطاء، وكل المحتفميف 
إال أحد إخوتنا الكراـ فاجأ الحضور بكممة مف نوع آخر، خاطبو، وقاؿ:  أثنوا عمى ىذا المحسف، وأطروا إحسانو،

أييا المحسف، كاف مف الممكف أف تكوف أحد المنتفعيف مف جمعيتنا، وأف تقف في طابور كبير، وأف توقع إما 
ف جعمؾ ببصمة أو بتوقيع لتأخذ عمى مشارؼ العيد مبمًغا يسيًرا جدًا ال يقدـ وال يؤخر، و لكف هللا كرمؾ بأ

 محسنًا، فاشكر هللا أف جعمؾ محسنًا تعطي، وال تأخذ.
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يا إخواننا الكراـ، إذا مكنؾ هللا عز وجل مف عطاء، مف إلقاء درس، مف إحساف، يجب أف تذوب  خجبًل، ألنو 
 جعمؾ تعطي، ولـ يجعمؾ تأخذ، الذيف يأخذوف أذكياء أحيانًا:

 مف جيميف البيائػػػـُ  و لو كانت األرزاؽ تجرؼ مع الحجا ىمكف إذاً 

قد تجد إنسانًا ألمعيًا في الذكاء و فقيًرا، فيذا الذؼ كرمو هللا بصحتو، أو بنجاح في عمل، أو بطبلقة في إلقاء، 
أو بإنفاؽ ماؿ، ىذا مف فضل هللا عميؾ، وكمما ازددت تواضعًا ازددت عند هللا رفعة، وكمما ازددت تواضعًا التف 

 تواضعًا أقبل الناس عميؾ، وكمما ازددت تواضعًا كنت في قموب الجميع.الناس حولؾ، وكمما ازددت 

فيا أييا اإلخوة الكراـ، إياؾ أف تستجدؼ المديح، وىو عادة مف أسوأ العادات، ماداـ إخبلصؾ  واضحًا، وماداـ 
مف عرؼ نفسو  إقبالؾ عمى هللا تامًا، أنت لست في حاجة إلى المديح، ىذا الذؼ يمدحؾ ال يقدـ و ال يؤخر، و

 ما ضرتو مقالة الناس بو.

 لذلؾ التواضع أنت اآلف دقق:

 َّلنت فصار مقّرىا في اْلعيف     انظر إلى اْلكحاؿ و ىي حجارة

وحينما يقاؿ عف النبي عميو الصبلة والسبلـ: إنو مف رآه بديية ىابو، و مف عاممو أحبو، مف تواضعو الشديد، يا 
سيد الخمق وحبيب الحق يسأؿ سيدنا عمر أف يدعو لو، تواضع ما بعده  عمر، ال تنسنا يا أخي مف دعائؾ،

تواضع، زعيـ األمة، و قائد األمة، و قائد الجيش، ونبي األمة، ورسوؿ ىو أعظـ الرسل عمى اإلطبلؽ، في 
 معركة بدر الصحابة ثبلثمئة وبضعة عشر، قاؿ:: 

صمى هللا عميو و ، َفَكاَف َأُبو ُلَباَبَة َوَعِميُّ ْبُف َأِبي َطاِلٍب َزِميَمْي َرُسوِؿ هللِا )) َوَأَنا َوَعِميٌّ َوَأُبو ُلَباَبَة َعَمى َراِحَمةٍ 
فقاَّل لو: َنْحُف َنْمِشي َعْنَؾ ػ ليظله راكبًا ػ فقاؿ: َما َأْنُتَما  صمى هللا عميو و سمـ، َفَكاَنْت َنْوَبُة َرُسوِؿ هللِا سمـ

ْيِر، ي َعَمى السه ََْوى ِمنِّ  َوََّل َأَنا ِبَأْغَنى ِمْنُكَما َعِف اَْلْجِر (( ِبَأ

 ]النسائي في السنف الكبرػ، أحمد، والحاكـ، وابف حباف عف ابف مسعود [ 

 عّد نفسو جنديًا.
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نحف نفتقر إلى التواضع في حياتنا، أؼ تعمو مرتبتؾ قميبًل ال تحتمل أف تنادػ باسمؾ، مع أنني ذىبت إلى ببلد 
، كنت في مركز كل أعضائو أطباء يحمموف البورد، وما سمعت كممة دكتور إطبلقًا، الغرب، شيء عجيب جداً 

فبلف، شيء طبيعي جدًا، كف طبيعيًا، اآلف إنساف لو مقاـ، و ما كاف مقامو بالصف األوؿ في عقد قراف تقـو 
عويف يجمسوف الدنيا وال تقعد، فمرة اقترحت عمى صاالت أف تكوف طويمة يوجد صف واحد أحسف شيء، كل المد

أوؿ صف، ال يوجد إال صف أساسًا، يمكف أال يكوف ىناؾ مكاف في أوؿ صف، تجد ىناؾ مشكمة، كميا كبائر 
باطنية، ىذه أمراض يا إخواف، إذا قمت لي: ما الفرؽ الدقيق الدقيق بيف مجتمع الصحابة ومجتمعات المسمميف 

ور الديف الشييد قبل خوض المعركة مع التتار في آخر الزماف ؟ ال يوجد حب، ال يوجد تواضع، تصدؽ أف ن
سجد  عز وجل ماذا قاؿ ؟ قاؿ: يا رب، مف ىو الكمب نور الديف حتى تنصره ؟ انصر دينؾ، يوجد ممؾ يسمي 
نفسو كمبًا ؟ مف ىو الكمب نور الديف حتى تنصره ؟ انصر دينؾ، ال يوجد صفة باإلنساف أرقى مف التواضع، و 

 ذلة، المؤمف يعرؼ قيمة نفسو لكنو يربأ بنفسو عف أف يذؿ لمخموؽ.لكف التواضع غير الم

بالمناسبة إخوانا الكراـ، بقدر ما تتذلل  عز وجل يعزؾ هللا، و بقدر ما تتكبر يذلؾ هللا، العبلقة عكسية بيف 
 التواضع والعز:

 فإذا اعتززت بمف يموت فإف عزؾ ميت         اجعل لربؾ كل عزؾ يستقر و يِبت

حينما تربط نفسؾ بجية أرضية انتييت، أنت محسوب عمييا، ترقى بقوتيا، وتسقط إذا سقطت، أنت ألغيت  أنت
شخصيتؾ، أجمل كممة مرة عالـ جميل مف عمماء مصر توفاه هللا عز وجل كاف في بريطانية إلجراء عمميو، 

بمة، وسألتو ىذا السؤاؿ: ما فجاءت رسائل ال تعد و ال تحصى تطمئف عف صحتو، إذاعة بريطانية أجرت معو مقا
ىذه المكانة الكبيرة التي حباؾ هللا بيا ؟ مئات ألوؼ الرسائل جاءت، فأجاب إجابة أنا ما رأيت إجابة أدؽ منيا، 

 قاؿ: ألنني محسوب عمى هللا، أؼ أنا لست أىبًل ليذا االىتماـ، لكف أنا عند الناس محسوب عمى هللا.

طرفة، أف رجل ديف غير مسمـ، لكف تعممت منيا دروسًا وهللا ال تعد وال تحصى، وهللا أييا اإلخوة الكراـ، سمعت 
أف السيد المسيح في أثناء زيارتو لمقدس ركب حمارة ػ و القصة معروفة في كتب التاريخ ػ أىل القدس أحبوه، و 

ما عاد إلى أمو ؛ أمو أيضًا تقربوا منو، و تمسحوا بثيابو، بالغوا في إكرامو، فيذا الحمار ظف أف ىذا التكريـ لو، فم
حمارة مثمو، لكف أذكى منو، قالت لو: ال، ىذا التكريـ ليس لؾ، لمف يركبؾ، لكنو لـ يقتنع، فبعد أياـ تمنى أف 
ذاللو، فعاد  يذىب إلى القدس ثانية، في المرة الثانية ذىب وحده ضربو الصغار بالحجارة حتى بالغوا بإيبلمو وا 
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 ليا ما أصابو، قالت لو: ألـ أقل لؾ: إف ىذا التكريـ لـ يكف لؾ، بل كاف لمذؼ يركبؾ. إلى أمو غاضبًا، و قد شكا

أحيانًا اإلنساف يكرمو الناس مف نوع أنو ىو باب هللا عز وجل، أو إنساف يدليـ عمى هللا، أنا أرػ أف ىذا التكريـ 
فأنت إياؾ أف تظف أف ىذا التكريـ لؾ، ىو  عز وجل، أما ىذا اإلنساف فظنوه صالحًا، ظنوه بابًا  عز وجل، 

ال كالذؼ فكر أنو لو، يجب أف تعتقد أف ىذا التكريـ ألنؾ مظنة صبلح فقط، فأنت في خدمة الناس، في  وا 
خدمتيـ إلى أقصى الحدود، وأنت ينبغي أف تكوف أقميـ شأنًا، ينبغي أف يصعد الناس عميؾ، ال أف تصعد عمى 

 .صمى هللا عميو و سمـعل النبي أكتافيـ، فرؽ كبير جدًا، كما ف

النبي عميو الصبلة والسبلـ لو طريقة في معاممة أصحابو، كاف متواضعًا أشد التواضع، كاف يأكل مع الخادـ، 
كاف يجمس حيث انتيى بو المجمس، كاف األعرابي إذا دخل عميو يقوؿ: أيكـ دمحم ؟ وفيمكـ كفاية، ال يوجد أؼ 

 ع يرفع قيمة اإلنساف، أنت تريد أف تكوف بابًا إلى هللا تواضع حتى يحبؾ الناس: مظير كينوتي إطبلقًا، فالتواض

ـْ ِفي اْْلَ  ـْ َوَشاِوْرُى ـْ َواْسَتْغِفْر َلُي وا ِمْف َحْوِلَؾ َفاْعُف َعْنُي  ْمِر﴾﴿َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ

 [159] سورة آؿ عمراف: اآلية 

لتواضع والضعة، أنت لست وضيعًا، ولكنؾ متواضعًا، الفرؽ كبير جدًا، إذا أكرمؾ الناس فأنا لكف أنا أفرؽ بيف ا
أخاطب إخوتنا الشباب، أؼ شاب متديف فالذيف حولو يكرمونو، يوقرونو، يحترمونو، قد يتقربوف إليو بخدمة أحيانًا 

ليس لؾ، ظف مف حولؾ أنؾ طريق إلى أو بيدية، إذا ظننت أف ىذا التكريـ لؾ فأنت كالذؼ ظف لو، ىذا التكريـ 
هللا، ظنؾ مف حولؾ أنؾ باب إلى هللا، ظنؾ مف حولؾ أنؾ معواف عمى معرفة هللا فكرموؾ، فأنت ينبغي أف تكوف 
 في خدمتيـ، والنبي عميو الصبلة والسبلـ يقوؿ: سيد القـو خادميـ، و كمما ازددت تواضعًا ازددت عند هللا رفعة.

و ىو يأتي في الدرجة الثانية بعد رسوؿ هللا، ما طمعت شمس عمى رجل بعد نبي أفضل مف مثبًل سيدنا الصديق، 
أبي بكر، لو وزف إيماف الخمق مع إيماف أبي بكر لرجح، ىل يعقل أف ىذا اإلنساف العظيـ يتقرب إلى هللا بخدمة 

، فمما تسمـ منصب الخبلف ة غمب عمى ظف ىذه جارة لو عجوز، فما خدمتو ليا ؟ كاف يحمب شياىيا كل يـو
ـِ ىذا الخميفة العظيـ منصب الخبلفة  الجارة العجوز أف ىذه الخدمة قد توقفت، في صبيحة اليـو األوؿ ِمْف تسّم
طرؽ باب العجوز، قالت البنتيا: يا ابنتي، افتحي الباب، ثـ سألتيا مف الطارؽ، قالت جاء حالب الشاة يا أمي، 

مفاء رسوؿ هللا شيء ال يصدؽ، سيدنا عمر يتجوؿ في المدينة ليبًل رأػ قافمة سيدنا الصديق، وهللا الذؼ تراه مف خ
قد حطت رحاليا في ظاىر المدينة، فقاؿ لعبد الرحمف بف عوؼ: تعاؿ نحرس ىذه القافمة، بكى طفل، قاؿ ألمو: 
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نؾ بنا ؟ أرضعيو، خميفة المسمميف، بكى ثانية، قاؿ: أرضعيو، غضبت، وقست عميو في الكبلـ، قالت: وما شأ
ـَ ؟ قالت: ألف عمر ال يعطي العطاء إال بعد الفطاـ، أؼ التعويض العائمي، تروؼ الروايات  إنني أفطمو، قاؿ: ول
أنو ضرب جبيتو، و قاؿ: ويحؾ يا ابف الخطاب، كـ قتمت مف أطفاؿ المسمميف ؟ ثـ أمر أف يكوف العطاء حيف 

أصحابو الكراـ ماذا قرأ في الصبلة مف شدة بكائو، ثـ سمعوه الوالدة، وفي صبلة الفجر في اليـو التالي لـ يفيـ 
 يدعو، ويقوؿ: يا رب، ىل قبمت توبتي فأىنئ نفسي، أـ رددتيا فأعزييا ؟

 ىذه المواقف البطولية تحتاج إلنساف مفتقر إلى هللا: 

 فباَّلفتقار إليؾ فقري أدف َ          مالي سوى فقري إليػؾ وسيمة
 فإذا رددت فأي باب أَرع          حيمةو مالي سوى َرعي لبابؾ 

فأنا أقوؿ لكـ: ىذا الطريق ممكف أف تأتي مف أعمى، ممكف أف تأتي مف أسفل، مف أعمى الطريق مسدود، تصور 
برميل ماء لو فتحات مف أعبله إلى أسفمو، فمو جئت إلى الفتحة السفمى التي في مستوػ قعره ماذا تأخذ مف 

أما إذا اتجيت إلى الفتحة العميا التي عمى مستوػ فتحتو العميا ال تأخذ شيئًا، فكمما  البرميل ؟ تأخذ كل ما فيو،
 نزلت أخذت أكثر، لذلؾ باب االنكسار ليس فيو ازدحاـ، لكف باب العمو عميو ازدحاـ شديد.

: َعْف ِعَياِض ْبِف ِحَماٍر َأنَُّو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ   ـَ

َ َأْوَحى ِإَليه َأْف َتَواَضُعوا َحتهى ََّل َيْبِغَي َأَحٌد َعَمى َأَحٍد، َوََّل َيْفَخَر َأَحٌد َعَمى َأَحدٍ   (( )) ِإفه َّللاه

 ] أبو داود، ابف ماجو [

أنا أتمنى أييا اإلخوة الكراـ أف يكوف واضحًا لكـ أف التكبر عمى المتكبر صدقة، وأف بعض أصحاب النبي 
ضواف هللا عمييـ كاف يمشي قبيل المعركة متبخترًا، فقاؿ عميو الصبلة و السبلـ: إف ىذه المشية يبغضيا هللا إال ر 

 في ىذا الموقف.

تواضعؾ ألىل اإليماف، تواضعؾ لمف يعرؼ قيمة التواضع، أما إذا كنت مع إنساف مستكبر، ستعمى، غافل، 
 :جاىل، ىذا ينبغي أف تريو قوة و أف تريو حزماً 
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ـْ َيْنَتِصُروَف﴾ ـُ اْلَبْغُي ُى  ﴿َوالهِذيَف ِإَذا َأَصاَبُي

 [39] سورة الشورػ: اآلية 

 لكف ينتصروف: 

 ﴿َفَمْف َعَفا َوَأْصَمَح َفَأْجُرُه َعَمى َّللاهِ﴾

 [40] سورة الشورػ: اآلية 

قيـ الجوزية: " اإليماف ىو الخمق، فمف أكاد أقوؿ لكـ أييا اإلخوة الكراـ ىذه المقولة الرائعة التي قاليا اإلماـ ابف ال
 زاد عميؾ في الخمق زاد عميؾ في اإليماف ".

 ومرة ثانية هللا عز وجل، آتى النبي أشياء نادرة جدًا، قاؿ لو مثبًل:

 (﴾6﴿َسُنْقِرُئَؾ َفاَل َتْنَسى )

 [6] سورة األعمى: اآلية 

مستحيل، هللا عز وجل آتى النبي ىذه الميزة، آتاه  مف منا يستطيع أف يقرأ نصًا مرة واحدة، ويحفظو بحذافيره ؟
فصاحة ما بعدىا فصاحة، قاؿ: أنا أفصح العرب، بيد أني مف قريش، وقريش أفصح القبائل، ىذا اسمو أسموب 
تأكيد المدح بما يشبو الذـ، و آتاه جمااًل، و آتاه نسبًا، وآتاه حكمة، وآتاه فيمًا، أما حينما أثنى عميو أثنى عمى 

و، ألف كل ىذه االستثناءات والميزات ىي خصائص لمدعوة، أو وسائل لمدعوة، و هللا عز وجل منحو إياىا، خمق
 لكف الشيء الذؼ أثنى عميو ىو مف كسبو، فالخمق مف كسبو:

ـٍ﴾ نهَؾ َلَعمى ُخُمٍق َعِظي  ﴿َواِ 

 [4] سورة القمـ: اآلية 

المسمميف الذيف كانوا في العصور األولى، فرؽ في الخمق،  فأنا أحيانًا أرػ الفرؽ بيف المسمميف المعاصريف و بيف
كمعمومات، كقرآف، كصموات، كصياـ، كحج، كزكاة، واحد، العبادات واحدة، حتى المظاىر اإلسبلمية صارخة، 
أحيانًا تجد جامًعا كّمف ألف مميوف دوالر، جامع الدار البيضاء، أنا زرتو كمف ألف مميوف دوالر، جامع رسوؿ هللا 
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قفو مف سعف النخيل، وأرضو مف البحص فقط، القضية قضية إيماف، ال قضية بنياف، نحف عندنا بنياف شيء س
رائع جدًا، الوسائل، و المظاىر، و الزخارؼ، و المصاحف، و المؤتمرات، و وسائل النشر اإلسبلمية مف كتب 

ى أخبلؽ الصحابة، إلى محبة إلى أشرطة، إلى أفبلـ، إلى إنترنت، شيء يفوؽ حد الخياؿ، لكف نفتقر إل
 الصحابة، إلى تعاوف الصحابة.

 ىذا الحديث: 

َ َأْوَحى ِإَليه َأْف َتَواَضُعوا َحتهى ََّل َيْبِغَي َأَحٌد َعَمى َأَحٍد، َوََّل َيْفَخَر َأَحٌد َعَمى َأَحدٍ   (( )) ِإفه َّللاه

ـَ َقاَؿ: وَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ   َعَمْيِو َوَسمَّ

ِ ِإَّله َرَفعَ  ٌََة ِمْف َماٍؿ، َوَما َزاَد َرُجاًل ِبَعْفٍو ِإَّله ِعزًّا، َوَما َتَواَض ََ َأَحٌد َّللِه ُ (()) َما َنَقَصْت َصَد  ُو َّللاه

 ] مسمـ، الترمذؼ، أحمد، الدارمي [

بالسبلـ عمى الحاجب، كيف يا بني ؟ صحتؾ عمى المستوػ اليومي أحيانًا يوجد مدير مؤسسة يدخل، يبدأ ىو 
طيبة ؟ أىمؾ بخير ؟ أوالدؾ بخير ؟ تجد ىذا الحاجب يتفانى في خدمتو، كممة طيبة، والكممة الطيبة صدقة، لو 
أنو كاف متواضعًا، وعامل مف حولو بمطف، وبإحساف يتفانوف بأداء عمميـ، وكنت أقوؿ دائمًا: القوؼ يمدح في 

غيبتو، وأنت كمقياس دقيق لصبلح اإلنساف انظر ىل يمدح في حضرتو أـ في غيبتو، حضرتو، وال يمدح في 
 القوؼ يمدح في حضرتو، لكف المحسف يمدح في غيبتو، والمقياس الدقيق أف تمدح في غيبتؾ ال في حضرتؾ.

لمناس، واألقوياء اإلنساف الكامل يعيش لمناس، اإلنساف القوؼ يعيش الناس لو، و الفرؽ كبير جدًا، األنبياء عاشوا 
عاش الناس ليـ، اإلنساف القوؼ يممؾ الرقاب، أما اإلنساف المؤمف الكامل فيممؾ القموب، و فرؽ كبير بيف أف 

 تممؾ القموب وأف تممؾ الرقاب.

 إذًا: 

)) ُ ِ ِإَّله َرَفَعُو َّللاه  )) َوَما َتَواَض ََ َأَحٌد َّللِه
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تواضعت ، و لـ تستكبر عمى عبادة هللا، الفرؽ بيف معصية فالتواضع أساسو أنؾ موصوؿ با عز وجل، و 
 آدـ ومعصية إبميس، آدـ نسي، و لـ نجد لو عزمًا:

ـُ ِمْف َربِِّو َكِمَماٍت َفَتاَب َعَمْيِو﴾ ى َآَد  ﴿َفَتَمقه

 [37] سورة البقرة: اآلية 

 ـ:و الصمحة بممحة، أما إبميس فأسباب معصيتو الكبر، أنو استنكف أف يسجد آلد

 ﴿َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَف ِمَف اْلَكاِفِريَف﴾

 [34] سورة البقرة: اآلية 

لذلؾ أييا اإلخوة الكراـ، معاصي الكبر يصعب التوبة منيا، بل يصعب اكتشافيا، كاألمراض السرطانية، ال 
 أعراض ليا، فجأة تتفاقـ األعراض، و قد استحق اإلنساف اليبلؾ.

ـَ يوجد حديث قدسي يقصـ الظي  ر َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َوَأِبي ُىَرْيَرَة َقااَل: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْبُتُو ((  )) اْلِعزُّ ِإَزاُرُه َواْلِكْبِرَياُء ِرَداُؤُه َفَمْف ُيَناِزُعِني َعذه

 ] مسمـ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [

ال تحصى حوؿ الكبر الذؼ يقصـ ظير صاحبو قصمًا، و العواـ ليـ كممات لطيفة، أف ويوجد قصص ال تعد و 
اإلنساف يأكل لقمة كبيرة، لكف ال يحكي كممة كبيرة، الحقيقة يوجد كبلـ كفر بواح، الكفر أنواع، يوجد كفر قولي، 

 وىناؾ كفر اعتقادؼ، و ىناؾ كفر سموكي.

 كفر، و يوجد اعتقاد يشف عف كفر. يوجد سموؾ يشف عف كفر، و يوجد كبلـ يشف عف

 الرواية الثانية لغير مسمـ: 

 )) العز إزاري، والكبرياء ردائي، فمف نازعني شيئًا منيما عذبتو ((
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 وهللا عنده عذاب مييف، عنده عذاب أليـ، و عنده عذاب مييف، و عنده عذاب عظيـ.

حد الخياؿ، ىذا اسمو عذاب مييف، أنتـ حينما تروف العذاب المييف ال يوجد بو آالـ، فيو إذالؿ، فيو إذالؿ يفوؽ 
مثبًل أشخاصًا كانوا مف القوة بمكاف، ثـ ىـ في السجف فرضًا، وضعت القيود في أيدييـ، و كاف ىذا القوؼ إذا 
نظر إلى إنساف يتجمد أو يموت مف خوفو، فجأة توضع القيود في يديو، طبعًا قد ال يعذب اآلف، لكف ىذا عذاب 

 كاف، وأيف صار ؟ مييف، أيف

ويوجد عذاب أليـ فيو آالـ ال تحتمل، و يوجد عذاب عظيـ في جينـ، عذاب جينـ عذاب عظيـ، يوجد بالدنيا 
 عذاب مييف وعذاب أليـ، أؼ أغمب الظف المتكبر يؤدب بعذاب مييف.

عمييا مسحة حدثني مرة أخ قاؿ لي: مديرة مدرسة بعيدة عف الديف بعد األرض عف السماء، كمما رأت طالبة 
أخبلؽ، مسحة تديف، كانت تكيد ليا، و تتفنف في إذالليا، مضت سنوات شاىدتيا مدرسة مف مدرساتيا، وقد 
ارتدت الحجاب، فرحت بيا فرحًا ال حدود لو، ثـ عممت أنو ليس حجابًا، لكف لمرض أصاب شعرىا فقدت شعرىا 

ىا، فوضعت ىذه الخرقة عمى رأسيا حفاظًا عمى كمو، ومنعيا الطبيب أف تضع شعرًا مستعارًا لئبل يتحسس جمد
مظيرىا، هللا أذليا إذالاًل، ألنيا كانت تذؿ كل فتاة محجبة، أصابيا مرض في رأسيا أذىب شعرىا كمو، الطبيب 

 منعيا أف تستخدـ الشعر المستعار، فاضطرت أف تضع الحجاب قيرًا، و ليس تعبدًا.

: هللا كبير، أحيانًا يسوؽ عذاب فيو ذؿ ما  ـَ  بعده ذؿ، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْت النهاُر َواْلَجنهُة، َفَقاَلْت َىِذِه: َيْدُخُمِني اْلَجبهاُروَف َواْلُمَتَكبُِّروَف، َوََاَلْت َىِذِه: َيدْ  َعَفاُء َواْلَمَساِكيفُ )) اْحَتجه ، ُخُمِني الضُّ
ََاَؿ: ُأِصيُب ِبِؾ َمْف َأشَ  ُب ِبِؾ َمْف َأَشاُء، َوُربهَما  ُ َعزه َوَجله ِلَيِذِه: َأْنِت َعَذاِبي ُأَعذِّ اُء، َوََاَؿ ِلَيِذِه: َأْنِت َفَقاَؿ َّللاه
ـُ ِبِؾ َمْف َأَشاُء، َوِلُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنُكَما ِمْمُؤَىا ((  َرْحَمِتي َأْرَح

 الترمذؼ، أحمد [] البخارؼ، مسمـ، 

فأييا اإلخوة التواضع مف صفات المؤمف، ألنو رأػ عظمة هللا عز وجل، إذا كاف إلنساف آلة ) تريكو ( مصنوعة 
عاـ ألف و تسعمئة و سبعة عشر، يدوية، ال يوجد بيا وال ميزة، وما رأػ آلة أخرػ يظنيا أعظـ آلة في األرض، 

ا، تعطي ) جاكار (، يوجد اآلف آالت تريكو يصعب وصفيا، فيو حينما فإذا رأػ آلة حديثة إلكترونية تعطي ألوانً 
 يطمع عمى ىذه اآلالت الحديثة تصغر في عينو آلتو.



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1867 

إخواننا الكراـ، اقبموا مني ىذه الفكرة، وىي دقيقة جدًا، أنت حينما تطمع عمى غيرؾ، تطمع عمى عمماء األمة، 
الذيف قدموا، وضحوا، أو حينما تسافر، و ترػ المسمميف في عمى السمف الصالح، حينما تطمع عمى أبطاؿ األمة 

شتى أقطارىـ تصغر، لماذا ؟ توازف نفسؾ مع إنساف أكبر منؾ في عممو، أو أكبر منؾ في أعمالو الصالحة 
تصغر، لكف إنؾ تصغر كي تكبر، لكف حينما تحجب نفسؾ عف مف حولؾ، و تتوىـ أنؾ وحيد عصرؾ، أو 

أنت صغير في نظر مف حولؾ، لكنؾ كبير في نظر نفسؾ، ىذا الشيء ال قيمة لو تتوىـ أنؾ وحيد القرف، 
إطبلقًا، بقدر معرفتؾ با تتواضع، و بقدر معرفتؾ بمف حولؾ تتواضع، وطف نفسؾ عمى أف تعتـ عمى 

 شخصؾ، و عمى أف تظير عظمة ربؾ.

ؼ ىذا فيو إتقاف مذىل، مف شدة أقوؿ لكـ كممة دقيقة: كيف يوجد بمور سادة عند أىل المصمحة، بمجيكي، أ
صفائو و استوائو تظنو غير موجود، وكـ مف حوادث اآلف تصير، إنساف يدخل ويظف أنو ال يوجد باب، يكوف 
فيو باب بمور، فاآلف يضعوف دائمًا صورة عمى األبواب البمورية، الصورة ىذه الذؼ عنده زوجة نظيفة جدًا و 

البمور ممسوح جدًا أنصحو أف يضع صورة عمى البمور، يوجد حاالت  موسوسة، و يوجد أبواب بمور كاممة، و
 كثيرة جدًا إلنساف يدخل فيجرح جبينو، و قد يصاب بكسر في جمجمتو، يظف أنو ال يوجد شيء.

أنا أقوؿ لؾ: المؤمف كيذا البمور صاٍؼ، يشف عما وراءه، فيو ىمو التعريف با، التعريف برسوؿ هللا، ليس لو 
 يسمييا بعض الصوفييف حالة الفناء، أؼ ذىل عف شخصو حينما دىش بعظمة ربو.وجود، ىذه 

كمما خّف إيماف المؤمف يصبح بمور تريكو، ليس سادة فيو نقشات، فأنت ال ترػ ما وراءه، ترػ نقشو فقط، فكمما 
ستعمميا كانت األضواء مسمطة عمى شخصؾ تصبح بمور تريكو، و لكف ليس شفاًفا، و اآلف يمكف أكثر كممة ن

ىي الشفافية اآلف، كممة حديثة جدًا بكل خطاب تحكى حوالي عشريف مرة الشفافية، الشفافية، الشفافية، الشفافية 
أف تشف عف الحقيقة، أنت تمغي وجودؾ، و أف تركز عمى الذؼ خمقؾ، و عمى أنبيائو العظاـ، فكمما عتمت عمى 

أحيانًا ال يتكمـ بحرؼ إال عف الشخص، عممت،  نفسؾ، و أبرزت عظمة ربؾ فأنت متواضع، تجمس في جمسة
كتبت، سافرت، صرفت، حصمت، ربحت، المحور كمو شخصو، مثل ىذا اإلنساف الناس يكرىونو، ويضجروف مف 

 كبلمو، إف أردت أف يمتف الناس حولؾ تحدث عف ربؾ، لذلؾ: 
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 إَّل ذكرتو في مِل خير منيـ (( )) ما ذكرني عبدي في نفسو إَّل ذكرتو في نفسي، وَّل ذكرني في مِل مف خمقي

 ]الترمذؼ، ابف ماجو عف أبي ىريرة[

 تجد ػ سبحاف ػ هللا سمعة المؤمف راقية جدًا، بل إف هللا يمقي محبة المؤمف في قموب الخمق:

 ينادػ لو في الكوف أنا نحبو فيسمع مف في الكوف أمر محبنا

 و قد قاؿ بعضيـ في تفسير قولو تعالى:

 َمْيَؾ َمَحبهًة ِمنِّي﴾﴿َوَأْلَقْيُت عَ 

 [39] سورة طو: اآلية 

أؼ ألقيت حبؾ في قموب الخمق، فأنت حينما تتواضع ، و تفتقر إليو، و تمرغ نفسؾ في أعتابو يرفعؾ، أذكركـ 
بقوؿ نور الديف الشييد، السمطاف الممؾ، سجد، و قاؿ: يا رب، مف ىو الكمب نور الديف حتى تنصره، انصر 

أف تكوف مؤمنًا متواضعًا، و التواضع يميـ صاحبو أساليب مقنعة، فقد تجد إنسانًا مع تواضعو  دينؾ، فأنت يجب
وبعمـ معقوؿ ينفع أناسًا كثيريف، واإلنساف يكوف أعمـ عمماء عصره، يوجد عبارات كثيرة ال تحتمل اآلف، وحيد 

و معنى، وهللا قديمًا كانوا يكتبوف عصره، و فريد زمانو، كممات منمقة، و مع ذلؾ أنت ال ترػ أف ىذا الكبلـ ل
الفقير إليو تعالى، أحقر الورػ، وهللا يوجد لوحات بالمسجد النبوؼ الشريف لسبلطيف فييا أف المذنب طالب 
المغفرة مف هللا عز وجل، فكاف السمف الصالح يتواضعوف كثيرًا، اآلف بقدر ما عندؾ، شيادات، أربعة اسطر 

 يؤخر، أما عممؾ العظيـ الخالص فيو الذؼ يرفعؾ عند هللا.تحت اسمو، ىذا ال يقدـ و ال 

 : ـَ  آخر حديث، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

، َوََّل َيْنُظُر ِإَلْيِيـْ  ـْ يِي ُ َيْوـَ اْلِقَياَمِة، َوََّل ُيَزكِّ ـْ َّللاه ٌَِة ََّل ُيَكمُِّمُي ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ، َشْيٌخ َزاٍف، َوَمِمٌؾ َكذهاٌب، )) َِاَل ، َوَلُي
 َوَعاِئٌل ُمْسَتْكِبٌر ((

 ] مسمـ، أحمد [
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يوجد قوؿ في األثر لطيف، " أحب ثبلثًا، و حبي لثبلث أشد: أحب الطائعيف، وحبي لمشاب الطائع أشد ػ في 
و الدوالب ماسح، و سممت النمر، أؼ عبر عف مقتبل حياتو ليس بالثمانيف ػ قاؿ لي شخص: أنا العداد قالب، 

تقدمو بالسف، جميل جدًا أف تجد شابًا في مقتبل حياتو في طاعة هللا عز وجل، وما مف شيء أحب إلى هللا مف 
شاب تائب، إف هللا ليباىي المبلئكة بالشاب التائب، يقوؿ: انظروا عبدؼ، ترؾ شيوتو مف أجمي، فأحب ثبلثًا، 

حب الطائعيف، و حبي لمشاب الطائع أشد، أحب المتواضعيف، وحبي لمغني المتواضع أشد، وحبي لثبلث أشد: أ
أحب الكرماء، و حبي لمفقير الكريـ أشد، وأبغض ثبلثًا، وبغضي لثبلث أشد أبغض المتكبريف، وبغضي لمفقير 

 خيل أشد.المتكبر أشد، وأبغض العصاة، وبغضي لمشيخ العاصي أشد، وأبغض البخبلء، وبغضي لمغني الب

 والحمد  رب العالميف 
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 …...( : الترىيب مف كِرة الكالـ  027 - 020الدرس )

 10-07-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا  الحمد  رب العالميف ، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا
إنؾ أنت العميـ الحكيـ ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا ، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو ، 

أدخمنا برحمتؾ في عبادؾ وأرنا الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ، و 
الصالحيف ، الميـ أخرجنا مف ظممات الجيل والوىـ إلى أنوار المعرفة والعمـ ، ومف وحوؿ الشيوات إلى جنات 

 القربات .

 الترىيب مف كِرة الكالـ :

أييا األخوة الكراـ ، الزلنا في إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف صحيح البخارؼ ومسمـ ، واليـو 
الحديث عف الترىيب مف كثرة الكبلـ ، القاعدة الذىبية : " مف كثر كبلمو كثر خطؤه " ، فيؾ يا فبلف خصمتاف 

 يحبيما هللا ورسولو : الصمت وحسف الخمق ، الساكت في سبلمة ، والمتكمـ إما لو أو عميو . 

 َّل يمدغنؾ إنو ِعبػػػاف احذر لسانؾ أييا اإلنسػػاف 
 كانت تياب لقاءه الشجعاف لسانو  كـ في المقابر مف َتيل

*** 

أوؿ حقيقة في ىذا الدرس أنؾ حينما ال تعّد كبلمؾ مف عممؾ فأنت في خطأ كبير، فَعْف َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف 
ـَ َقاَؿ :   النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف َسَخِط َّللاهِ  ـَ سبعيف خريفًا (()) إفه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه   ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْيِوي ِبَيا ِفي َجَينه

 ]أحمد َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[
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 كممة ، كممة تسبب طبلقًا ، كممة تسبب فصـ شركة ، كممة تسبب شقاء أسرة ، كممة تسبب عداء مستحكمًا . 

ـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف َسخَ  ـَ سبعيف خريفًا (()) إفه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه  ِط َّللاهِ ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْيِوي ِبَيا ِفي َجَينه

 ]أحمد َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[

 أخطاء المساف :

أييا األخوة الكراـ ، ىناؾ وىـ عند المسمميف خطير جدًا ، وىو أف المسمـ حينما يتوىـ أنو لـ يفعل الكبائر ، ال 
 وال شرب خمرًا ، كأنو نجا ، استمع إلى قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ : قتل ، وال سرؽ ، وال زنا ، 

ـْ َىَذا َأَبًدا ، َوَلِكْف َسَيُكوُف َلُو َطاَعٌة ِفي َبعْ  ََْد َأِيَس َأْف ُيْعَبَد ِفي َبَمِدُك ْيَطاَف  ِض َما َتْحَتِقُروَف ِمْف )) َأََّل ِإفه الشه
ـْ َفَيْرَضى ِبَيا ((  َأْعَماِلُك

 ابف ماجو َعْف َعْمِرو ْبِف اأْلَْحَوِص [] 

أكثر المسمميف عنده قائمة طويمة يتوىـ أف كل بنودىا صغائر ال قيمة ليا ، وال تقدـ ، وال تؤخر ، ويقوؿ لؾ : 
 كبلـ في كبلـ ، َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت : 

ـَ َرُجاًل ، َفقَ  ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَلْت : )) َحَكْيُت ِلمنهِبيِّ َصمهى َّللاه ي َحَكْيُت َرُجاًل ، َوَأفه ِلي َكَذا َوَكَذا ،  ِني َأنِّ اَؿ : َما َيُسرُّ
اَؿ : َلَقْد َمَزْجِت ِبَكِمَمٍة َلْو َفُقْمُت : َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ، ِإفه َصِفيهَة اْمَرَأٌة ، َوََاَلْت ِبَيِدَىا َىَكَذا ، َكَأنهَيا َتْعِني ََِصيَرًة ، َفقَ 

 ِت ِبَيا َماَء اْلَبْحِر َلُمِزَج ((َمَزجْ 

 ]الترمذؼ ، أبو داود ، أحمد َعْف َعاِئَشَة[

مع أف أكبر مدينة ساحمية مياىيا آسنة ، تخوض غمار البحر عشرات الكيمو مترات والماء أسود ، والبحر ال 
 . ينجس ، البحر طيور ماؤه ، حل ميتتو ، أما كممة قصيرة فمو مزجت بمياه البحر ألفسدتو
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، الحي منقسمًا ، بسبب ىذا المساف ىذا المقاء وىذا الدرس حوؿ أخطاء المساف الكبيرة ، ترػ المجتمع ممزًقا ، ترػ 
 لذلؾ : 

ـَ ِلَساُنُو ، وَ  ْمُبُو َحتهى َيْسَتِقي ـُ ََ ْمُبُو ، َوََّل َيْسَتِقي ـَ ََ ـُ ِإيَماُف َعْبٍد َحتهى َيْسَتِقي َرُجٌل اْلَجنهَة ََّل َيْأَمُف  ََّل َيْدُخلُ )) ََّل َيْسَتِقي
 َجاُرُه َبَواِئَقُو ((

 ]أحمد َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ[

 المتكمموف المنقطعوف عف هللا شياطيف :

 أكبر كممة ينبغي أف نذكرىا في ىذا الدرس يجب أف تعد كبلمؾ مف عممؾ ، أضرب لكـ بعض األمثمة .

وتطيعو ويكرميا ، أنجبت مولودًا، زارتيا جارة ليا ، قالت ليا : ماذا امرأة مؤمنة طاىرة ، ليا زوج تحبو ويحبيا ، 
قدـ لؾ في ىذه المناسبة ؟ قالت : ما قدـ لي شيًئا ، قالت : يا حسرة عميؾ ! كممة ، تألمت ، صغرت أماميا ، 
لمحراـ ، يميق بؾ زوج يضعؾ في عينيو ، زوجيا فقير ، وموظف ، ودخمو مف حبلؿ ، وليس مستعًدا أف يمد يده 

فمما قالت ليا ىذه الكممة اسود زوجيا في عينييا ، جاء ظيًرا فإذا ىي متغيرة ، ال ابتسامة ، وال أىبًل وسيبًل ، 
منزعجة ، ما الذؼ حصل ؟ اسكت ، يعمو صوتو عمييا ، يعمو صوتيا عميو ، يتكمـ كممة قاسية تبكي ، تذىب 

، أاّل تعودؼ إليو ، قد ينتيي ىذا الزواج بالطبلؽ ، وهللا عندؼ  إلى بيت أىميا ، تأتييا خالتيا وعمتيا يغذيانيا
 آالؼ الشواىد مف كممة قالتيا جارة ، ىذه التي قالت شيطانة .

قصة ثانية ، شابة نشأت في بيت مؤمف ، بيت فيو منيج ، فيو أدب ، فيو حياة ، ىميا قياـ الميل ، ىميا 
يا تحصينيا ، واثقة مف نفسيا ، واثقة مف ربيا عز وجل ، يأتي صبلتيا ، ىميا عبادتيا ، ىميا دراستيا ، ىم

قريب ليا مف محارميا ، لماذا أنت سوداء ؟ مف تشبييف ؟ ال يخطر في باليا إطبلقًا معنى لونيا ، ىذا بعيد عف 
 عالميا كميًا ، فعبًل ىي غامقة ، مف يخطبؾ ؟ ىذا اإلنساف بحقيا مجـر أدخميا في عقدة .

خوة ، كل كممة تقاؿ في المجالس ، في السيرات ، في النزىات ، في الندوات ، أحيانًا تقوؿ : وهللا أييا األ
شيطاف يتكمـ ، تدخل إلى بيت صغير ، صاحبو فرح بو ، مختل توازنو مف فرحو ، عنده بيت ممؾ ، ما ىذا 

جر ، وغني ، وىذا الذؼ زاره البيت ؟ يقوؿ لو : ىذا ال يسكف كيف اشتريتو ، ىو عنده بيت ثبلثمئة متر ، وىو تا
ابف أخيو موظف محتـر ، مستقيـ صادؽ ، أخذ بيًتا يقدر بستيف متًرا ، يسّوده في عينيو ، ترػ حياتو نغصت ، 

 لذلؾ يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ : 
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 )) ليس منا مف فرؽ ((

 ]الطبراني عف معقل بف يسار[

حاجات إنساف مستقيـ بعينو ، إما أف يسّود بعينو عينو ، أو وهللا أييا األخوة ، أنا ال أصدؽ أف مؤمًنا يسّود 
زوجتو ، أو أوالده ، أو دخمو ، أو وظيفتو ، يكوف موظًفا يعمل بمحل ، صاحب المحل إنساف كريـ ، ويعطيو 
ي معاًشا معقواًل ، وفي ذىنو أشياء كثيرة لو ، يزوجو فرضًا ، يأخذ لو بيًتا ، وىما في تفاىـ ، وفي إخبلص ، وف

ـَ :   ود ، يأتي عنده إنساف ، ماذا يعطيؾ ؟ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـِ اْلَمْرِء َتْرُكُو َما ََّل َيْعِنيِو ((  )) ِمْف ُحْسِف ِإْساَل

 ]الترمذؼ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[

تكفيؾ ثبلثة أياـ ، أنت مجنوف ، أنت تستحق عشريف ، كبر رأسو ، بدأ ينتقـ ، وهللا ثمانية آالؼ ، ثمانية ؟ ال 
يعترض ، ال يكفي المعاش ، قاؿ لو صاحب العمل : مع السبلمة ، ما وجد عمبًل ، عنده زوجة ، أنت ماذا 

 فعمت معو ؟ 

وأىمو ، بيف األـ وابنيا ، بيف  وهللا أييا األخوة ، أكثر المتكمميف المنقطعيف عف هللا شياطيف ، يفرقوف بيف المرء
الشريؾ وشريكو ، بيف الجار وجاره ، ما عنده غير النقد ، ما عنده إال االستعبلء ، كأنو أكل أكمة حامضة ، 
 دائمًا مكشر ، ما عنده إال النقد ، تصغير حاجات الناس في عيونيـ ، فمذلؾ يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 )) ليس منا مف فرؽ ((

 ني عف معقل بف يسار[]الطبرا

 وىذا الحديث أييا األخوة وهللا ينخمع لو القمب .

ـَ :   َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ ِباْلَكِمَمِة ََّل َيَرى ِبَيا َبْأًسا َيْيِوي ِبَيا َسْبِعيَف َخِري ُجَل َلَيَتَكمه  ًفا ِفي النهاِر(()) ِإفه الره

 ] متفق عميو َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة [
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 يتكمـ وال كممة ، فقط ييز أحيانا ال يتكمـ ، ماذا قالوا : تزوجت ؟ نعـ تزوجت ، مف أخذت ؟ وهللا فبلنة ، ال
 ، يطمقيا في اليـو الثاني ، ماذا قمت ؟ ثوبو

اطيف مف اإلنس ، معممة عندىا طالبة متربية ، عندىا أقسـ بذات هللا ، أحيانًا ال أرػ في ىؤالء األشخاص إال شي
خجل ، المدرسة ليا رىبة عندىا ، تقوؿ ليا : أنت غبية ، وىي في الصف السادس أو في السابع ، تنشئ عندىا 

 عقدة لمموت ، أنيا غبية ال تنجح ، تكوف متفوقة ، قالت ليا المعممة : أنت غبية . 

 مف كِر كالمو كِر خطؤه :

ؿ لكـ أييا األخوة : الشريحة الكبيرة مف المسمميف ال تزني ، الشريحة العريضة في ببلدنا ال تزني ، ال أنا أقو 
تشرب خمرًا ، ال تقتل ، ال تسرؽ ، لكف ىذا المساف خطير ، كيفما تكمـ ينتقد ، وكيفما تكمـ يؤذؼ ، وكيفما يتكمـ 

 يستعمي ، وىذا الشيء بيف النساء كبير جدًا.

ير سواريف أو ثبلثة لمعرس ، تضع مف ىنا إلى ىنا ، وهللا زوجي اشترػ لي ، ىذه التي تتفاخر بما أحيانا تستع
ليس ليا شيطانة ، ىّميا أف تكسر عيف َمف حوليا ، وتستعمي عمييـ ، ترػ مجتمع المسمميف مجتمًعا ممزًقا ، 

 مجتمًعا فيو عداوات ، وفيو خصومات مف ىذا المساف . 

 َّل يمدغنؾ إنو ِعبػػػػاف  إلنسػػافاحذر لسانؾ أييا ا
 كانت تياب لقاءه الشجعاف  كـ في المقابر مف َتيل لسانو
*** 

فمذلؾ الترىيب مف كثرة الكبلـ ، مف كثر كبلمو كثر خطؤه ، نضر هللا عبدًا أوجز في كبلمو ، واقتصر عمى 
ـَ : حاجتو ، َعْف َأِبي ُموَسى َقاَؿ : ُسِئَل َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ    َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ اْلُمْسِمُموَف ِمْف ِلَساِنِو َوَيِدِه (( ََاَؿ : َمْف َسِم  )) َأيُّ اْلُمْسِمِميَف َأْفَضُل ؟ 

 ] البخارؼ ومسمـ ، والترمذؼ ، والمفع لو َعْف َأِبي ُموَسى[
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الحع ماذا يقولوف ، تسعوف إذا كاف عندؾ رغبة بدراسة اجتماعية فاجمس جمسة مع أقربائؾ ، وكف مستمًعا ، و 
بالمئة مف حوارىـ حوؿ كممة قاؿ فبلف متجنيًا عمى فبلف ، وفبلف رد عميو بكممة أقسى ، وصاروا في قطيعة 
بينيما ، ال تزاور ، وال تواصل ، مف كممة ، فمذلؾ النبي عميو الصبلة والسبلـ ما مف شيء يقرب بيننا إال ذكره ، 

 يانا عنو ، فأنت اجمع األحاديث االجتماعية .وما مف شيء يباعد بيننا إال ن

ـَ :   َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َعَمى َبْي َِ َبْعضٍ  ، َوُكوُنوا ِعَباَد َّللاهِ  )) ََّل َتَحاَسُدوا ، َوََّل َتَناَجُشوا ، َوََّل َتَباَغُضوا ، َوََّل َتَداَبُروا ، َوََّل َيِب َْ َبْعُضُك
ـِ ، ََّل َيْظِمُمُو ، َوََّل َيْخُذُلُو ، َوََّل َيْحِقُرُه ، التهْقَوى َىاُىَنا ، َويُ  ـُ َأُخو اْلُمْسِم ِشيُر ِإَلى َصْدرِِه ، َِاَلَث ِإْخَواًنا ، اْلُمْسِم

رِّ َأْف َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمسْ  ـٌ َدُمُو ، َوَماُلُو ، َوِعْرُضُو ((َمرهاٍت ، ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمْف الشه ـِ َحَرا ـِ َعَمى اْلُمْسِم ـَ ، ُكلُّ اْلُمْسِم  ِم

 ]متفق عميو َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[

 الكبائر المسانية تحوؿ بيف اإلنساف و الجنة :

انية : ىناؾ أنا أقوؿ لكـ : كمما تماسؾ الناس عف طريق االنضباط ، عدـ الغيبة ، عدـ النميمة، أقوؿ لكـ مرة ث
كبائر لسانية ، كبائر لسانية تحوؿ بينؾ وبيف دخوؿ الجنة، منيا النميمة ، وىي متفشية بيف المسمميف بشكل 
وبائي ، سمعت ما قاؿ عنؾ ؟ قاؿ : إنؾ ال تفيـ شيًئا ، فعبًل قاليا ، لكف أنت حينما قمت لو ماذا فعمت ؟ ماذا 

ىناؾ بقية تواصل ، أما المؤمف فبل يمكف أف ينقل كبلًما سّيًئا  حققت ؟ لو سكتت فيناؾ شعرة معاوية بينيما ،
 قيل في فبلف لفبلف ، يحدث شرًخا ، وانيداًما ، وحقًدا ، وتفكيًرا باالنتقاـ ، وأحدث فضيحة ، ونشر غسيبل ،

ة ، مجتمع المسمميف مفتت ، مجتمع المسمميف متناحر ، متحاسد ، متنابز باأللقاب ، ىناؾ استيزاء ، وسخري
 واستعبلء . 

 مف لـ يكف مستقيمًا فال معنى لعباداتو :

تقوؿ لي : مؤمف تصمي ، مؤمف تصـو وتحج ، ىذه عبادات شعائرية بينؾ وبيف هللا ، وىذه عبادات شعائرية 
 فييا تقبض ثمف استقامتؾ ، فإف لـ تكف مستقيمًا فبل معنى ليا إطبلقًا ، اسألني الدليل ، نبدأ بالصبلة .
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عميو الصبلة والسبلـ لما سأؿ أصحابو الكراـ مف ىو المفمس ؟ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو النبي 
ـَ َقاَؿ :   َوَسمَّ

ـَ ، َوََّل ِدينَ  ََاُلوا : اْلُمْفِمُس ِفيَنا َيا َرُسوَؿ َّللاهِ َمْف ََّل َلُو ِدْرَى ََاَؿ : )) أَتْدُروَف َمْف اْلُمْفِمُس ؟  اَر ، َوََّل َمَتاَع ، 
ـَ ِعْرَض َىَذا ََْد َشَت ـٍ َوَزَكاٍة ، َوَيْأِتي  ، َوَََذَؼ َىَذا ، َوَأَكَل  اْلُمْفِمُس ِمْف ُأمهِتي َيْوـَ اْلِقَياَمِة َمْف َيْأِتي ِبَصاَلٍة َوِصَيا

ََْبَل َأْف َماَؿ َىَذا ، َوَضَرَب َىَذا ، َفُيْقَعُد ، َفَيْقَتصُّ َىَذا ِمْف َحَسنَ  اِتِو ، َوَىَذا ِمْف َحَسَناِتِو ، َفِإْف َفِنَيْت َحَسَناُتُو 
ـه ُطِرَح ِفي النهاِر (( ، َفُطِرَح َعَمْيِو ، ُِ ـْ  ُيْقَضى َما َعَمْيِو ُأِخَذ ِمْف َخَطاَياُى

 ] مسمـ ، الترمذؼ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[

مو ، حينما يرتكب جريمة النميمة ، َقاَؿ ُحَذْيَفُة : َسِمْعُت َرُسوَؿ أيف صبلتو ؟ اإلنساف حينما يفرؽ بيف الناس بكبل
ـَ َيُقوُؿ :   َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٌ ((  )) ََّل َيْدُخُل اْلَجنهَة َنمها

 ]مسمـ عف ُحَذْيَفُة[

ءة، فيو نقد ، فيو تجريح ، فيو ال صبلة لؾ ، وال صياـ لؾ ، وال حج لؾ ، ليس معقواًل ، دائمًا كبلمؾ فيو إسا
قنص ، وأنت مرتاح ، السيرة إلى الساعة الواحدة كميا بالغيبة والنميمة ، والجماعة مسروروف ، بعد ذلؾ يقرؤوف 

 الفاتحة حينما ينتيوف ، وكأنيـ في عبادة . 

 الغنى والفقر بعد العرض عمى هللا :

 أييا األخوة قاؿ عميو الصبلة والسبلـ : 

ـَ اْلُمْسِمُموَف ِمْف ِلَساِنِو َوَيِدِه (( )) َأيُّ  ََاَؿ : َمْف َسِم  اْلُمْسِمِميَف َأْفَضُل ؟ 

 ] البخارؼ ومسمـ ، والترمذؼ ، والمفع لو َعْف َأِبي ُموَسى[

ـِ اْلَمْرِء َتْرُكُو َما ََّل َيْعِنيِو ((  )) ِمْف ُحْسِف ِإْساَل

 ]الترمذؼ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[
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إخواننا الكراـ ، غرفة الضيوؼ صغيرة جدًا ، إلى درجة أنيا ال تتسع إال لعدد مف المقاعد ، وفييا مرة زرت أحد 
طاولة في الوسط ، وبيف المقاعد والطاولة مسافة صغيرة جدًا ، فاألخ استحيا بيذه الغرفة ، قمت لو : مف أنت 

صبلتو ونـو زوجتو ، فكانت زوجتو عائشة أماـ سيد الخمق وحبيب الحق ؟ كانت غرفتو التي يناـ فييا ال تتسع ل
رضي هللا عنيا تنزاح جانبًا كي يصمي ، ىل ىناؾ غرفة نـو لواحد منا ال تتسع لنـو امرأتو وصبلتو ؟ كـ 

 مساحتيا ؟ قمت لو ىذا الكبلـ َفُسّر .

برة بمعرفتؾ  ، وأطبق ذلؾ ، أينما تحركت ، أينما دخمت أحسف دنيا الناس في عيونيـ ، الع -وهللا  -أنا أرػ 
 العبرة بطاعتؾ لو ، العبرة غنى النفس ، الغنى والفقر بعد العرض عمى هللا . 

 التقرب مف هللا يكوف بالتخفيف عف اآلخريف :

ىناؾ حاالت ثانية ، إنساف يشكو لؾ ابنو ، تقوؿ لو : وهللا أنا عندؼ ابف ما شاء هللا ، قمة في الكماؿ ، حرقت 
ابف جيد ، اشكر ربؾ بينؾ وبيف ربؾ عمى انفراد ، لكف ما وجدت مناسًبا أف تشكر هللا عمى قمبو بزيادة ، عندؾ 

 ابنؾ الصالح إال أماـ ىذا الذؼ يتموػ مف عقوؽ ابنو ؟ يجب أف تتكمـ كبلًما طيًبا .

 تريد دليبًل ؟ َعْف َحْنَظَمَة اأْلَُسيِِّدؼِّ : 

ـَ َأنهُو َمره ِبَأِبي َبْكٍر ، َوُىَو َيْبِكي، َفَقاَؿ :  ))... َوَكاَف ِمْف ُكتهاِب النهِبيِّ َصمهى ُ َعَمْيِو َوَسمه : َما َلَؾ َيا َحْنَظَمُة ؟ ََاؿَ َّللاه
ُرَنا ِبالنهارِ  ـَ ُيَذكِّ ُ َعَمْيِو َوَسمه َكَأنها َرْأَي َعْيٍف ، َفِإَذا   َواْلَجنهةِ َناَفَق َحْنَظَمُة َيا َأَبا َبْكٍر ، َنُكوُف ِعْنَد َرُسوِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

ََاَؿ : َفَوَّللاهِ ِإنها َلَكَذِلَؾ ... (( ْيَعِة َنِسيَنا َكِِيًرا ،   َرَجْعَنا ِإَلى اْْلَْزَواِج َوالضه

]  ]مسمـ ، الترمذؼ َعْف َحْنَظَمَة اأْلَُسيِِّدؼِّ

ا وحده ، وهللا قضية عامة ، يا أخي وهللا بموػ أنا أرػ التقرب مف هللا إذا شكا إنساف لؾ شيًئا أاّل تتركو مستوحشً 
ا ، األوالد صعاب جدًا ، وسائل اإلغراء كثيرة ، هللا يعينني ويعينؾ عمى تربيتيـ ، فييا  عامة ، اآلف صعب جدِّ
جبر خواطر ، فييا طمأنينة ، كمما رأيت إنساًنا شكا لؾ قضية فأنت تستثني نفسؾ ، وأنت عندؾ زوجة ليس ليا 

ما شاء هللا ، طبخ ، ونفخ ، وأناقة ، وشكل ، ما عبلقتيـ بزوجتؾ ؟ ىذا كبلـ مف الشيطاف ، يؤكد ىذا مثيل ، و 
 لما شكا القبطي لو مرة ثانية ، قاؿ : ىذا مف عمل الشيطاف . 
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أنا أحيانًا لما أسمع عف إنساف مجـر ، ألقي القبض عميو ، وُصّور بحالة ذؿ شديد، أقوؿ : ىذا مف عمل 
، اضبط كبلمؾ ، يمكف أف ترقى إلى أعمى عمييف عف طريق لسانؾ ، ىناؾ كممة مطمئنة ، كممة فييا الشيطاف 

 تطييب قمب . 

 المؤمف محبوب يطّيب َموب الناس :

اآلف في اإليجابيات ، يدخل إنساف موظف كبير ، حولو موظفوف صغار ، ال يتكمـ كممة ، وال يسمـ ، وال يسأؿ ، 
، ال ، لو سألت ىذا الحاجب : كيف حالؾ يا بني إف شاء هللا بخير ؟ صحتؾ طيبة ،  يظف أف ىذا يعمو بمقامو

أوالدؾ بخير ، يمكف أف يبقى شيًرا يترنـ بكبلمؾ ، ماذا كمفؾ ىذا ؟ كممة طيبة ، والكممة الطيبة صدقة ، ترػ 
 المؤمف موفًقا محبوًبا متواضًعا ، يطّيب قموب الناس .

أىمؾ مدًحا غير معقوؿ ، أو أف تمدح أوالدؾ ، كيفما جمست تتكمـ المرأة عف أوالدىا ، أييا األخوة ، إما أف تمدح 
وأوالدىا دوف الوسط ، وقد يكونوف أقرب إلى الضعف ، ىوس ، مديح األىل ، مديح الزوج ، مديح األوالد ، 

  عز وجل : مديح البيت مف أجل االستعبلء ، ترػ ىذا الكبلـ كمو كبلًما شيطانيًِّا ، لذلؾ قاؿ هللا

 ﴿ َوَما َينِطُق َعِف اْلَيَوى * ِإْف ُىَو ِإَّله َوْحٌي ُيوَحى ﴾

 [4-3] سورة النجـ: 

صمى هللا المعنى المخالف : أف معظـ كبلـ الناس أحيانًا وىـ في غفمة عف الناس ينطقوف عف اليوػ ، النبي 
حتى إنو في بعض اآلثار : " ال تحمروا الوجوه ال ينطق عف اليوػ ، ال يتكمـ كبلًما إلحراج إنساف ،  عميو و سمـ

" ، ال تحرج إنساًنا ، قاؿ لو : السعر فرضًا كذا ، وىو ال ينتبو ، وأماـ عشريف شخًصا ، معقوؿ ىذا السعر ؟ 
أيف أنت ؟ القضية ليست متعمقة بالعقيدة ، وال متعمقة بالديف ، متعمقة بدرجة حرارة ، أو بخبر سمعو ، يحرجو ، 

خاص قناصوف يحب أف يحرج الناس ، وفي األثر : " ال تحمروا الوجوه " ، ال تخجمو ، قاؿ كممة ال ىناؾ أش
 عبلقة ليا بالديف وال بالعقيدة ، اسكت عنيا . 
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 ضبط المساف يحتاج إلى جيد كبير :

 أييا األخوة : 

ـَ اْلُمْسِمُموَف ِمفْ  ََاَؿ : َمْف َسِم  ِلَساِنِو َوَيِدِه (( )) َأيُّ اْلُمْسِمِميَف َأْفَضُل ؟ 

 ] البخارؼ ومسمـ ، والترمذؼ ، والمفع لو َعْف َأِبي ُموَسى[

يده موضوع آخر ، اليـو درسنا ) بمسانو ( فقط ، مف الصور الرائعة التي وردت في حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َعْف 
ـَ َقاَؿ : َسْيِل ْبِف َسْعٍد َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَميْ   ِو َوَسمَّ

 )) َمْف َيْضَمْف ِلي َما َبْيَف َلْحَيْيِو َوَما َبْيَف ِرْجَمْيِو َأْضَمْف َلُو اْلَجنهَة ((

 ] البخارؼ ، الترمذؼ ، أحمد َعْف َسْيِل ْبِف َسْعٍد[

ـَ ِفي َسَفٍر  لحييو لسانو ، ما بيف رجميو فرجو ، َعْف ُمَعاِذ ْبِف َجَبٍل َقاَؿ : ُكْنُت َمَع النَِّبيِّ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 َفَأْصَبْحُت َيْوًما َقِريًبا ِمْنُو َوَنْحُف َنِسيُر َفُقْمُت : 

ََاَؿ : َلَقْد َسَأْلتَ  ـٍ )) َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ، َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل ُيْدِخُمِني اْلَجنهَة ، َوُيَباِعُدِني َعْف النهاِر ،  نهُو ِني َعْف َعِظي ، َواِ 
اَلَة ، َوتُ  ـُ الصه ُ َعَمْيِو ، َتْعُبُد َّللاهَ ، َوََّل ُتْشِرْؾ ِبِو َشْيًئا ، َوُتِقي َرُه َّللاه ْؤِتي الزهَكاَة ، َوَتُصوـُ َلَيِسيٌر َعَمى َمْف َيسه

ََاَؿ : َأََّل َأُدلَُّؾ َعَمى َأْبَواِب اْلَخْيرِ  ـه  ََُة ُتْطِفُئ اْلَخِطيَئَة َكَما  َرَمَضاَف ، َوَتُحجُّ اْلَبْيَت ، ُِ َد ْوـُ ُجنهٌة ، َوالصه ؟ الصه
ـه َتاَل :  ََاَؿ : ُِ ُجِل ِمْف َجْوِؼ المهْيِل ،  ـْ َعْف اْلَمَضاِج َِ ]ُيْطِفُئ اْلَماُء النهاَر ، َوَصاَلُة الره  َحتهى َبَمَغ  [َتَتَجاَفى ُجُنوُبُي

ََاَؿ : َأََّل أُ  [َيْعَمُموفَ ] ـه  ََاَؿ : ، ُِ ْخِبُرَؾ ِبَرْأِس اْْلَْمِر ُكمِِّو ، َوَعُموِدِه ، َوِذْرَوِة َسَناِمِو ؟ َُْمُت : َبَمى َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ، 
ََاَؿ : َأََّل ُأْخِبُرَؾ ِبمَ  ـه  اَلُة ، َوِذْرَوُة َسَناِمِو اْلِجَياُد ، ُِ ـُ ، َوَعُموُدُه الصه ْساَل َؾ ُكمِِّو ؟ َُْمُت : َبَمى اَلِؾ َذلِ َرْأُس اْْلَْمِر اإلِْ
نها َلُمَؤا ََاَؿ : ُكفه َعَمْيَؾ َىَذا ، َفُقْمُت : َيا َنِبيه َّللاهِ ، َواِ  ـُ ِبِو ؟ َفَقاَؿ : َيا َنِبيه َّللاهِ ، َفَأَخَذ ِبِمَساِنِو ،  َخُذوَف ِبَما َنَتَكمه

ـْ ((َِِكَمْتَؾ ُأمَُّؾ َيا ُمَعاُذ ، َوَىْل َيُكبُّ النهاَس فِ  ـْ ِإَّله َحَصاِئُد َأْلِسَنِتِي ـْ ، َأْو َعَمى َمَناِخِرِى  ي النهاِر َعَمى ُوُجوِىِي

 ]الترمذؼ َعْف ُمَعاِذ ْبِف َجَبٍل[

حينما تعمـ أف كبلمؾ مف عممؾ فمؾ حاؿ مع هللا راٍؽ جدًا ، ضبط المساف يحتاج إلى جيد كبير ، ألف الكممة 
قيـ وليمة تحتاج إلى وقت ، تفرغ ، إعداد األعماؿ ، كميا تحتاج إلى جيد ، إال إلقاؤىا سيل جدًا ، إف أردت أف ت

الكبلـ ، كممة ، قاؿ كممة ومشى ، وىذه الكممة فعمت فعل القنبمة في ىذه األسرة ، فمذلؾ يجب أف نعد كبلمنا مف 
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 عممنا : 

 ْضَمْف َلُو اْلَجنهَة (()) َمْف َيْضَمْف ِلي َما َبْيَف َلْحَيْيِو َوَما َبْيَف ِرْجَمْيِو أَ 

 ] البخارؼ ، الترمذؼ ، أحمد َعْف َسْيِل ْبِف َسْعٍد[

 لذلؾ ىناؾ تعريض ، وتوبيخ ، وازدراء ، وسخرية ، وتيكـ ، وتمطٍّ ، ومناوشة، ومياترة ، وتنابز باأللقاب .

 َيُقوُؿ :  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َسِمَع َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

ـُ ِباْلَكِمَمِة َما َيَتَبيهُف ِفيَيا َيِزؿُّ ِبَيا ِفي النهاِر َأْبَعَد ِممها َبْيَف اْلمَ   ْشِرِؽ(()) ِإفه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه

 ] متفق عميو َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة [

 كممة ، لذلؾ في بعض األقواؿ : " قذؼ محصنة ييدـ عمل مئة سنة " . 

 تأكد مما وصمو مف الكالـ َبل أف يندـ :العاَل مف ي

ىناؾ أشخاص أييا األخوة أسيل شيء عمييـ إلقاء التيـ ، يمقوف ىذه التيـ وكأنيا قنابل ، وينصرفوف ، صدقوا 
في ىذا األسبوع سمعت تيجمات عمى بعض األشخاص ، وهللا كبلـ ال أصل لو ، ال أصل لو إطبلقًا ، وتحققت 

 مف ذلؾ ، قاؿ تعالى : 

ََْوًما ِبَجَياَلٍة َفُتْصِبُحوا ﴿ ـْ َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيهُنوا َأْف ُتِصيُبوا  ـْ َناِدِميَف ﴾ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ِإْف َجاَءُك  َعَمى َما َفَعْمُت

 [ 6] سورة الحجرات: 

ظمو ويعظمؾ ، بمغؾ عنو أتمنى أف أضع بيف أيديكـ قاعدة ، لؾ أخ محب ، تحبو ويحبؾ ، وتقدره ويقدرؾ، وتع
قصة سيئة جدًا ، ماذا تفعل ؟ سأقوؿ لكـ ماذا سيجرؼ ، تحتقره احتقاًرا ، وتسقطو مف حسابؾ ، وبالتعبير العامي 

 قطعت لو ورقة ، ما تحققت ، ما سألت ، ما بحثت ، ما دققت ، ىذا عمل خطير جدًا ،

ني عنؾ كذا وكذا ، بينؾ وبينو ، وأنت غاؿ عمي ، أنا وعمل فيو مؤاخذة كبيرة مف هللا ، تأتي إليو ، يا أخي بمغ
أخ وفّي لؾ ، حدثني عف حقيقة ىذه التيمة ، أوؿ احتماؿ رائع ، تكوف التيمة ال أساس ليا مف الصحة ، وهللا 
مئات التيـ تصل إلى سمعي أنا ال أصدقيا ، لما أتحقق فعبًل أجد أنو ال أصل ليا ، لو أنني تورطت، واتيمت 
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نساف في دينو ، أو في عبلقاتو ، وأنا غير منصف ، أنا أؤاخذ ، لذلؾ اإلماـ الغزالي حدثنا عف غيبة ىذا اإل
ف رضيو شاركو في اإلثـ ،  القمب ، القمب يغتاب مف ىنا : الذنب شـؤ عمى غير صاحبو إف ذكره فقد اغتابو ، وا 

ف عيره ابتمي بو ، تصور أنت لـ تذنب ، لكف غيرؾ أذنب ، أنت أماـ ثبلثة مزالق ، أوؿ مزلق أف تقع في  وا 
 الغيبة ، والثاني أف تقع في مشاركة اإلثـ ، والثالث أف تقع في التعيير ، ومف عّير أخاه بشيء ابتبله هللا بو .

لكف ىناؾ حالة ثانية ، تعرؼ أف أخاؾ إنساف ورع جدًا ، ومستقيـ ، وتعرؼ لو خصـو ، فجاءتؾ عنو تيمة ، 
يحة ، فإذا ما سألتو فبل مانع ، إذا لـ تيز ىذه الفكرة أو ىذه التيمة مكانة أخيؾ عندؾ أنت موقف أنيا غير صح
 فما ِمف داٍع أف تقوؿ لو. 

 اختيار أفضل كممة في المجادلة :

لكف ىذه التيمة غيرت قمبؾ اتجاىو ، ىناؾ استفياـ ، ينبغي أف تفاتحو ، تفاتحو ، أو ال تفاتحو ، تفاتحو إف 
، وال تفاتحو إف كنت متأكدًا مف استقامتو ومف عفافو ، فَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َسِمَع َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى  تغير قمبؾ تجاىو

ـَ َيُقوُؿ :   َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ ِباْلَكِمَمِة َما َيَتَبيهُف ِفيَيا َيِزؿُّ ِبَيا ِفي النهاِر َأْبَعَد ِممها  َبْيَف اْلَمْشِرِؽ(( )) ِإفه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه

 ] متفق عميو َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة [

 قاؿ تعالى : 

 ﴿ َوَُوُلوا ِلمنهاِس ُحْسنًا ﴾

 [ 83] سورة البقرة: 

 نأخذ الناحية اإليجابية ، قاؿ تعالى : 

ََْوًَّل ِممهْف َدَعا ِإَلى َّللاهِ َوَعِمَل َصاِلحًا َوََاَؿ ِإنهِني ِمَف ا  ْلُمْسِمِميَف ﴾﴿ َوَمْف َأْحَسُف 

 [ 33] سورة فصمت: 
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 اآلية الثانية : 

ـْ ِبالهِتي ِىَي َأْحَسُف ﴾  ﴿ َوَجاِدْلُي

 [125] سورة النحل: 

 ) أحسف ( اسـ تفضيل ، ففي المجادلة يجب أف تختار أفضل كممة ، أحسف كممة ، أحسف عبارة ، قاؿ تعالى : 

 اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة ﴾﴿ اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة وَ 

 [125] سورة النحل: 

 في الدعوة إلى هللا الموعظة الحسنة ، أما في المجادلة [

ـْ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُف ] ، في أثناء المجادلة ىناؾ جرح ، إذا كاف عندؾ عشر جمل يجب أف تختار أحسنيا  َوَجاِدْلُي
 عوة حسنة ، أما في المجادلة فيجب أف تكوف أحسف. ، أما في الدعوة عمى هللا فينبغي أف تكوف الد

 ضبط المساف :

 ثـ دققوا في ىذا الكبلـ ، المنيج في الحوار مف أجل ضبط المساف ، قاؿ تعالى : 

ـْ َلَعَمى ُىًدى َأْو ِفي َضاَلٍؿ ُمِبيٍف ﴾ نها َأْو ِإيهاُك  ﴿ َواِ 

 [24] سورة سبأ: 

ضع ، ال يوجد فيو استعبلء ، اإلماـ الشافعي يقوؿ : " أنا عمى حق ، الحق كرة عندنا أو عندكـ ، ىذا فيو توا
 وخصمي عمى باطل ، وقد أكوف مخطئًا ، وخصمي عمى باطل ، وقد يكوف مصيبًا " .

ىذه النفسية المتواضعة تحبب الناس إليؾ ، والنفسية المتعجرفة التي فييا استعبلء ىذه تبغض الناس منؾ ، لو 
يمكف أف تكذب برخصة مف النبي ملسو هيلع هللا ىلص لمتقريب بيف المؤمنيف ، ىناؾ خصومة ، وشحناء بيف  تجاوزنا ذلؾ إلى أنو

اثنيف ، التقيت بأحدىما ، قمت لو : البارحة كنت عند خصمؾ ، البارحة فعبًل جاءت سيرتؾ ، أثنى عميؾ كثيرًا ، 
ف ، ىذا مطموب منؾ ، طبعًا مطموب، ال تنقل شيئًا ما شاء هللا يعرؼ قيمتؾ ، يميف قمبو ويرتاح ، وهللا أنا غمطا
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سيئًا ، ىذا سمبي ، اإليجابي مطموب ، أف تنقل أجمل صورة ، أحيانًا األب واألـ ، يغضب األب تكوف األـ 
غائبة ، يسب أحيانًا ، ماما سبؾ في غيابؾ ، شيطاف ، أحيانًا أحد أسباب الشقاؽ الزوجي األوالد ، يعرؼ أف 

أف يحدثو عف أخطاء أمو، ويعرؼ أف األـ ترضى إذا حدثيا عف أخطاء أبيو ، ترػ الزوجيف في والده يرضيو 
 حرب ، والسبب ىؤالء األوالد . 

 اَّلبتعاد عف فساد ذات البيف :

ـِ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ : َقاؿَ  َبْيِر ْبِف اْلَعوَّا َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ  أييا األخوة ، إياكـ وفساد ذات البيف ، إياكـ ، َعِف الزُّ
ـَ :   َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ِبَأْفَضَل مِ  ـَ : َأََّل ُأْخِبُرُك ُ َعَمْيِو َوَسمه ََاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ََاَؿ :  ْرَداِء  اَلِة )) َعْف َأِبي الده ـِ ، َوالصه َيا ْف َدَرَجِة الصِّ
ََاُلوا : َبَمى ، ََ  ََِة ؟  َد َُوُؿ : َتْحِمُق ، َوالصه اَؿ : َصاَلُح َذاِت اْلَبْيِف ، َفِإفه َفَساَد َذاِت اْلَبْيِف ِىَي اْلَحاِلَقُة ، ََّل َأ

يَف (( َعَر ، َوَلِكْف َتْحِمُق الدِّ  الشه

ْرَداِء [  ] الترمذؼ َعْف َأِبي الدَّ

 ىل ىناؾ حديث أوضح مف ىذا الحديث ؟ 

ََاَؿ : ََ  ْرَداِء  اَلةِ )) َعْف َأِبي الده ـِ ، َوالصه َيا ـْ ِبَأْفَضَل ِمْف َدَرَجِة الصِّ ـَ : َأََّل ُأْخِبُرُك ُ َعَمْيِو َوَسمه  اَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ََاَؿ : َصاَلُح َذاِت اْلَبْيِف ، َفِإفه َفَساَد َذاِت اْلَبْيِف ِىَي اْلَحاِلَقُة ، ََّل  ََاُلوا : َبَمى ،  ََِة ؟  َد وُؿ : َتْحِمُق َأَُ  ، َوالصه

يَف (( َعَر ، َوَلِكْف َتْحِمُق الدِّ  الشه

ْرَداِء [  ] الترمذؼ َعْف َأِبي الدَّ

 اآلية الكريمة : 

ـْ ﴾ َ َوَأْصِمُحوا َذاَت َبْيِنُك  ﴿ َفاتهُقوا َّللاه

 [ 1] سورة األنفاؿ: 
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 أمر إليي وكل أمر في القرآف يقتضي الوجوب : 

َ َوَأْصمِ  ـْ ﴾﴿ َفاتهُقوا َّللاه  ُحوا َذاَت َبْيِنُك

 [ 1] سورة األنفاؿ: 

 باَّلستقامة يقطف اإلنساف كل ِمار اإلسالـ :

شيء آخر ، تحدثنا قبل قميل عف الصبلة ، أنيا إف رافقيا سباب وشتائـ ، وعدواف وضرب ، وأكل ماؿ حراـ ، 
 ىذه الصبلة ال قيمة ليا ، قد تنتيي بصاحبيا في النار . 

ـَ : الصياـ : َعْف َأبِ   ي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ِ َحاَجٌة ِفي َأْف َيَدَع َطَعاَمُو َوَشَراَبُو(( وِر َواْلَعَمَل ِبِو َفَمْيَس َّللِه ََْوَؿ الزُّ ـْ َيَدْع   )) َمْف َل

 اجو ، أحمد َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو[] البخارؼ ، الترمذؼ أبو داود ، ابف م

 كأنو لـ يصـ ، و ُرّب صائـ ليس لو مف صيامو إال الجوع والعطش .

 الزكاة ، قاؿ تعالى : 

ََْومًا َفاِسِقيَف ﴾ ـْ  ـْ ُكْنُت ُك ـْ ِإنه َُْل َأْنِفُقوا َطْوعًا َأْو َكْرىًا َلْف ُيَتَقبهَل ِمْنُك  ﴿ 

 [ 53ة: ] سورة التوب

بقي الحج ، مف حج بماؿ حراـ ، و وضع رجمو في الركاب ، و قاؿ : لبيؾ الميـ لبيؾ ، ينادػ : أف ال لبيؾ ، 
 وال سعديؾ ، وحجؾ مردود عميؾ . 

بالدليل القطعي الثابت ، ال الصبلة ، وال الصياـ ، وال الحج ، وال الزكاة تنفع صاحبيا إف لـ يكف مستقيمًا عمى 
التعبير الميني ضربة المعمـ أف أدعوكـ إلى االستقامة ، باالستقامة تقطف كل ثمار اإلسبلـ ، مف أمر هللا ، ب

دوف استقامة اإلسبلـ ثقافة ، معمومات ، وكتب ، ومجبلت ، ومحاضرات ، وندوات ، ومؤتمرات ، ومساجد ، 
 لكف ىذا كمو ال يقدـ وال يؤخر ، ألف هللا عز وجل يقوؿ : 
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ـُ اْلَماَلِئَكُة َأَّله َتَخاُفوا َوََّل َتْحَزُنوا َوَأْبِشرُ  ﴿ ِإفه الهِذيفَ  ُؿ َعَمْيِي ـه اْسَتَقاُموا َتَتَنزه ُِ ُ ـْ ََاُلوا َربَُّنا َّللاه وا ِباْلَجنهِة الهِتي ُكْنُت
ـْ ِفيَيا  ْنَيا َوِفي اآْلَِخَرِة َوَلُك ـْ ِفي اْلَحَياِة الدُّ ُعوَف * ُنُزًَّل ُتوَعُدوَف * َنْحُف َأْوِلَياُؤُك ـْ ِفيَيا َما َتده ـْ َوَلُك َما َتْشَتِيي َأْنُفُسُك
ـٍ ﴾  ِمْف َغُفوٍر َرِحي

 [32-30] سورة فصمت : 

 الكممة الصادَة ترف َ اإلنساف إلى أعمى عمييف :

ـَ َقاَؿ :   آخر حديث ، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ ِبَيا َدَرَجاٍت (( )) ِإفه  ـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف ِرْضَواِف َّللاهِ ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْرَفُعُو َّللاه  اْلَعْبَد َلَيَتَكمه

 ] متفق عميو َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[

 كممة فييا تطييب قمب ، كممة فييا احتراـ ، كممة فييا دعوة لمصبر ، كممة فييا أف يرضى عف ربو .

نًا إنساف يشكو لؾ أمره مع هللا ، هللا عز وجل غفور رحيـ ، هللا عز وجل سميع عميـ ، هللا يمتحنؾ ، إذا أحيا
أحّب هللا عبدًا ابتبله ، إذا أحب هللا عبدًا جعل حوائج الناس عنده، ىناؾ كممات تمؤل القمب سرورًا ، ىذا الحديث 

 إيجابي : 

ـُ ِباْلكَ  ُ ِبَيا َدَرَجاٍت (()) ِإفه اْلَعْبَد َلَيَتَكمه  ِمَمِة ِمْف ِرْضَواِف َّللاهِ ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْرَفُعُو َّللاه

 ] متفق عميو َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[

كـ مف كممة مخمصة سببت ىداية إنساف ، كـ مف كممة حانية دفعت إنسانًا إلى طريق الخير ، كـ مف كممة 
 يف ، كما أف ىناؾ أحاديث فييا ترىيب ىناؾ أحاديث فييا ترغيب .صادقة رفعت حاؿ إنساف إلى أعمى عمي

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : إياكـ و الظف فإنو كذب الحديث ....... 027 - 022الدرس )

 17-07-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا، 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

ابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باطبًل وارزقنا اجتن
الصالحيف، الميـ أخرجنا مف ظممات الجيل والوىـ إلى أنوار المعرفة و العمـ، ومف وحوؿ الشيوات إلى جنات 

 القربات.
ارؼ ومسمـ، واليـو الحديث أييا اإلخوة الكراـ، الزلنا في إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف صحيح البخ

حديث في الصحاح أخرج اإلماماف الجميبلف البخارؼ ومسمـ، والبخارؼ ومسمـ كتاباىما يعداف مف أصح الكتب 
 بعد القرآف الكريـ، وىذا الحديث الجامع المانع لمعبلقات االجتماعية.

 وتعمموف أييا اإلخوة، أنو كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

ـْ   َوُسوَء َذاِت اْلَبْيِف، َفِإنهَيا اْلَحاِلَقُة (()) ِإيهاُك

 ]الترمذؼ[

 الذؼ يمزؽ األمة فساد ذات البيف، الذؼ يضعفيا فساد ذات البيف، الذؼ ييمكيا في الدنيا واآلخرة فساد ذات البيف 

َعَر، وَ  َُوُؿ َتْحِمُق الشه يَف (( )) َفِإفه َفَساَد َذاِت اْلَبْيِف ِىَي اْلَحاِلَقُة، ََّل َأ  َلِكْف َتْحِمُق الدِّ

إذا أردت أف يفرَّغ اإلسبلـ مف مضمونو، وأف يبقى شكبًل، أحيانًا تجد عمبة في الطريق تظنيا شيئًا، فإذا ىي عمبة 
فارغة ترمييا ثانيًة، إف أردت أف يفرغ اإلسبلـ مف مضمونو، وأف يغدو إطارًا ال معنى لو إطبلقًا فبل تسعى 

 لؾ قاؿ تعالى:إلصبلح ذات البيف، لذ
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ـْ﴾ َ َوَأْصِمُحوا َذاَت َبْيِنُك  ﴿َفاتهُقوا َّللاه

 [1] سورة األنفاؿ: اآلية 

ونحف كمؤمنيف كل أمر في القرآف الكريـ يقتضي الوجوب، مف أبرز نقاط ضعف المسمميف في آخر أزمانيـ أف 
بينما الديف منيج قويـ،  الديف ضغط عندىـ، واخترت كممة ضغط، ولـ أقل: كممة مسخ إلى عبادات شعائرية،

ومنيج شمولي واسع، وأقوؿ دائمًا: يبدأ مف غرفة النـو إلى العبلقات الدولية، والعبادات الشعائرية خمسة بنود مف 
خمسمئة بند، أحد ىذه البنود التي يغفميا المسمموف صبلح ذات البيف، في األسرة خصومات بيف الزوجيف، بيف 

اج البنات، بيف األقارب، في الحي، في الشركة، في المؤسسة، في العيادة، دائمًا اإلخوة، بيف األخوات، بيف أزو 
 ىناؾ فساد ذات البيف، والنبي قاؿ: 

يَف (( َعَر، َوَلِكْف َتْحِمُق الدِّ َُوُؿ َتْحِمُق الشه  )) َفِإفه َفَساَد َذاِت اْلَبْيِف ِىَي اْلَحاِلَقُة، ََّل َأ

لبخارؼ ومسمـ عف طريق الصحابي الجميل أبي ىريرة َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف النَِّبيِّ الحديث أييا اإلخوة الذؼ أخرجو ا
ـَ َقاَؿ:   َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُسوا، َوََّل َتَحاَسُدوا، َوََّل  ُسوا، َوََّل َتَجسه ، َفِإفه الظهفه َأْكَذُب اْلَحِديِث، َوََّل َتَحسه ـْ َوالظهفه اَبُروا، َوََّل َتَباَغُضوا،  َتدَ )) ِإيهاُك
 َوُكوُنوا ِعَباَد َّللاهِ ِإْخَواًنا ((

 ]متفق عميو[

ىل تصدقوف أف تسعة أعشار تصوراتنا عف األطراؼ األخرػ غير صحيحة، ظف يتعمق بكممة، يتعمق بتصرؼ 
اًء شامخًا، وىذا البناء لـ يسأؿ عف تفسيره، يتعمق بتأخر، يتعمق بعدـ ابتسامة، يتعمق بإىماؿ زيارة، ويبني عميو بن

ال أصل لو، ال أتكمـ مف ىواء، أتكمـ عمى أرض صمبة، أنا عندؼ آالؼ األمثمة، ىناؾ تمزؽ المجتمع اإلسبلمي، 
ىناؾ تمزؽ عمى مستوػ األسر، عمى مستوػ العمل، عمى مستوػ القطاعات، عمى مستوػ التعميـ، عمى مستوػ 

 الصحة، تنافس، وعداء، وحقد، وحسد.
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 ثانية: مرة 

َُوؿُ  ـْ َوُسوَء َذاِت اْلَبْيِف، َفِإنهَيا اْلَحاِلَقُة، َفِإفه َفَساَد َذاِت اْلَبْيِف ِىَي اْلَحاِلَقُة، ََّل َأ َعَر، َوَلِكْف )) ِإيهاُك : َتْحِمُق الشه
يَف ((  َتْحِمُق الدِّ

 اإلنساف، وىي الحسد.ولكف أييا اإلخوة، ال بد مف شرح قضية يتوىـ معظـ الناس أنيا في أصل فطرة 

 الفقرة األولى: 

ُسوا، َوََّل َتَحاَسُدوا، َوََّل  ُسوا، َوََّل َتَجسه ، َفِإفه الظهفه َأْكَذُب اْلَحِديِث، َوََّل َتَحسه ـْ َوالظهفه  َتَداَبُروا، َوََّل َتَباَغُضوا، )) ِإيهاُك
 َوُكوُنوا ِعَباَد َّللاهِ ِإْخَواًنا (( 

ـُ َأُخو ـِ، ََّل َيْظِمُمُو، َوََّل َيْخُذُلُو، َوََّل َيْحِقُرُه، التهْقَوى َىاُىَنا، َوُيِشيُر ِإَلى َصْدرِِه، َِاَلَث َمره  )) اْلُمْسِم اٍت، ِبَحْسِب اْلُمْسِم
ـٌ َدُمُو، َوَمالُ  ـِ َحَرا ـِ َعَمى اْلُمْسِم ، ُكلُّ اْلُمْسِم ـَ رِّ َأْف َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسِم  ُو، َوِعْرُضُو ((اْمِرٍئ ِمْف الشه

ماذا بقي مف العبلقات االجتماعية ؟ ماذا بقي مف وسائل متانة العبلقات االجتماعية ؟ لكف البد مف وقفة متأنيف 
 متعمقة بالعقيدة حوؿ كممة 

 )) َوََّل َتَحاَسُدوا ((

سكينًا، السكيف أداة، مف يتوىـ أف الحسد مف جبمة اإلنساف فيو خاطئ، والحسد واقع، فما تفسيره ؟ أحيانًا نشترؼ 
لكنيا حيادية، يمكف أف تستخدميا في تقطع الخضار والفواكو، ويمكف أف تستخدميا في جرح، إنساف أداة حيادية، 

 ىل السكيف شريرة ؟ ال خيرة ؟ ال، أداة حيادية.

بة حيادية، يمكف أف كأس يمكف أف يمؤل ماء زالاًل، أو شرابًا طيبًا، أو خمرًا، الكأس حيادؼ، السكيف حيادية، المرك
تمبي بيا حاجات المضطريف، أو أف تنقل أىمؾ إلى مكاف جميل، ويمكف أف تتـ بيا الفاحشة، إذًا أؼ شيء 
أمامكـ حيادؼ، لماذا ؟ ألنؾ مخير، وماداـ اإلنساف مخيرًا فأؼ شيء حيادؼ، الشيوات التي أودعيا هللا فيؾ، 

اة نظيفة، الزواج، وىناؾ قناة قذرة، الزنا، أودع فيؾ حب الماؿ، الشيوة حيادية، أودع فيؾ حب المرأة، وىناؾ قن
ىناؾ قناة نظيفة، الكسب المشروع، ىناؾ قناة غير نظيفة، الكسب غير المشروع، أودع فيؾ حب العمو، أف تكوف 
نساف شيئًا مذكورًا، يمكف أف يرفع هللا ذكرؾ إذا طمبت العمـ، أو إذا أحسنت إلى الخمق، ويمكف أف يرتكب اإل
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 عمبًل عنيفًا ييابو الناس، فالشرير ييابو الناس، بل شر الناس مف اتقاه الناس مخافة شره.

إذًا الشيوات حيادية، اآلف الحظوظ حيادية، ما الحظوظ ؟ الذكاء، يمكف بالذكاء أف تنقل الحق بأروع أسموب، 
المساف حيادية، يمكف أف تستخدـ بيانؾ  فتقنع الناس بو، ويمكف بالذكاء أف تروج الباطل، فالذكاء حيادؼ، طبلقة

لتوضيح الحق، ويمكف أف تستخدـ بيانؾ إلقناع الناس بالباطل، فالبياف حيادؼ، والذكاء حيادؼ، ولؾ قمـ سياؿ، 
أديب، يمكف أف تكتب شعرًا ييز أعمق مشاعر المسمـ، وقد يبكي قارغ ىذا الديواف، ويمكف أف تكتب شعرًا يحرؾ 

اإلنساف باسـ أدب واقعي، أو إباحي، أو أدب مف أنواع كثيرة، الشيوات حيادية، والحظوظ الشيوات السفمى في 
حيادية، واألشياء حيادية، الماؿ شيء، والبيت شيء، والمركبة شيء، والتجارة شيء، األشياء حيادية، والشيوات 

 حيادية، والحظوظ حيادية، لماذا ؟ ألنؾ مخير.

كممة الحسد، أودع هللا في اإلنساف خصيصة، ومف خصائص اإلنساف أنو يتمنى ىذا التقديـ أييا اإلخوة مف أجل 
أف يكوف كمف رآه كبيرًا، فأنت إنساف لؾ دخل محدود، التقيت مع إنساف مف أىل اليسار، أىل الغنى، تتمنى، أنت 

نيا، وفيؾ لـ تتعمـ عممًا دينيًا، التقيت مع إنساف عممو غزير، تتمنى أف تكوف مثمو، أنت لؾ شخصية تكو 
خصيصة أساسيا أنؾ تتمنى شخصيًة كبيرة، عندؾ ىذه الخصيصة، اآلف لو تمنيت أف تكوف ورعًا كفبلف، 
تمنيت أف تكوف مستقيمًا كفبلف، تمنيت أف تكوف عالمًا كفبلف، تمنيت أف تكوف قريبًا مف هللا كفبلف، ىذه 

دؾ امرأة متفمتة تتباىى بيا كفبلف، استخدمت الخصيصة وظفتيا في الخير، لو تمنيت أف تكوف غنيًا كفبلف، وعن
ىذه الخصيصة لغير ما صممت لو، إذًا ألنؾ مخير فكل شيء حولؾ حيادؼ، الحظوظ كحع الماؿ والذكاء والعمـ 
والبياف وطبلقة المساف والوسامة حيادية، والشيوات حيادية، الشيوات سمـ نرقى بيا، أو دركات نيوؼ بيا، 

 قاؿ النبي الكريـ:  واألشياء حيادية، فإذا

 )) َوََّل َتَحاَسُدوا (( 

فميس الحسد أصبًل في العبلقات، أما األصل أف تحسد كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ، أؼ أف تغبط عالمًا ينفق 
عممو آناء الميل وأطراؼ النيار، وأف تغبط غنيًا ينفق مالو آناء الميل وأطراؼ النيار، والعواـ تقريبًا ليـ كممة 

ة، يقولوف: الذؼ ال يغار حمار، فالغيرة مف سمات النفس البشرية، ألنؾ إنساف تتمنى أف تكوف كزيد، و قاسي
 كعبيد، أو كفبلف أو كعبلف.
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أييا اإلخوة، ىذا الحديث منيج، وهللا نحف في أمّس الحاجة إليو، نحف في أمّس الحاجة أف يكوف تحت أعيننا كل 
، بل كل ساعة، ضعو في مكاف مف ال  بيت يـو

ـْ َوالظهفه ((  )) ِإيهاُك

كـ مف طبلؽ تـ عمى أساس ظف ال عمى أساس حقيقة، كـ ؟ قبل أسابيع إنساف شؾ بابنتو، أخذىا إلى قابمة 
لتفحصيا، فأومأت لو أنيا ليست بنتًا، فقتميا، ثـ تبيف أنيا بنت، وأنيا بريئة، أنا أقوؿ لكـ كبلمًا يدمى لو القمب: 

؟ وكـ مف فصـ شركة بسبب ظف ؟ وكـ مف أب طرد ابنو بسبب ظف ؟ وكـ مف شريؾ كـ مف طبلؽ بسبب ظف 
 ترؾ شريكو بسبب ظف ؟ وكـ مف زوجة نكدت عيش زوجيا بسبب ظف ؟ يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

ـْ َوالظهفه ((  )) ِإيهاُك

هللا أنا مف عادتي مثبًل ابحث، دقق، تأكد، اطمب الدليل، ال تقبل بدليل غير كاؼ، ىناؾ أدلة غير كافية، و
طرقت الباب، ما فتح، قمت لو: ىو في البيت، قاؿ: نعـ، قمت: ما الدليل ؟ قاؿ: سيارتو، ىذا دليل غير كاؼ، 
، قد تكوف السيارة معطمة، ال تعّد وجود سيارتو أماـ البيت دليبل كافًيا، إنو دليل غير  أراد أف يمشي ىذا اليـو

ال يمـو أحدًا فيما يكوف العذر في مثمو  صمى هللا عميو و سمـالدليل الكافي، كاف  كاؼ، عّود نفسؾ أاّل تتيـ قبل
حتى يعمـ ما اعتذاره، طرقت الباب ما فتح، ىو في البيت، معو واحدة مشكمة، دليل غير كاؼ، ىذا ظف، يقوؿ 

 عميو الصبلة والسبلـ: 

، َفِإفه الظهفه َأْكَذُب اْلَحدِ  ـْ َوالظهفه  يِث (()) ِإيهاُك

يقابل ىذا الظف السيئ: إياؾ، ثـ إياؾ، ثـ إياؾ أف تعمل عمبًل لو تفسيراف، وقد عّممنا ىذا سيد الخمق، وحبيب 
نََّيا َجاَءْت ـَ َأْخَبَرْتُو )) أَ الحق، َعْف َعِميِّ ْبِف اْلُحَسْيِف َرِضَي َّللاَُّ َعْنُيَما َأفَّ َصِفيََّة َزْوَج النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ 
ـَ َتُزوُرُه ِفي اْعِتَكاِفِو ِفي اْلَمْسِجِد ِفي اْلَعْشِر اأْلََواِخرِ  َثْت ِعْنَدُه  ِإَلى َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ ِمْف َرَمَضاَف، َفَتَحدَّ

ـَ النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَميْ  َـّ َقاَمْت َتْنَقِمُب، َفَقا ّـِ َساَعًة، ُث ـَ َمَعَيا َيْقِمُبَيا، َحتَّى ِإَذا َبَمَغْت َباَب اْلَمْسِجِد ِعْنَد َباِب ُأ ِو َوَسمَّ
، َفَقاَؿ َلُيمَ  ـَ : ا النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو وَ َسَمَمَة َمرَّ َرُجبَلِف ِمْف اأْلَْنَصاِر َفَسمََّما َعَمى َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ ـَ َسمَّ
ِ !! َوَكُبَر َعَميْ  ِ َيا َرُسوَؿ َّللاَّ ، َفَقااَل: ُسْبَحاَف َّللاَّ ِيَما، َفَقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمى ِرْسِمُكَما، ِإنََّما ِىَي َصِفيَُّة ِبْنُت ُحَييٍّ
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 : ـَ  َعَمْيِو َوَسمَّ

ْنَساِف َمْبَمَغ ا ْيَطاَف َيْبُمُغ ِمْف اإلِْ ي َخِشيُت َأْف َيْقِذَؼ ِفي َُُموِبُكَما َشْيًئا (()) ِإفه الشه نِّ ـِ، َواِ   لده

 ]متفق عميو[

 عّود نفسؾ، البياف يطرد الشيطاف.

حدثني أخ يعمل في التجارة، وفي سوؽ لو حارس، واضطر إلى وثاؽ سندات كي تكوف معو في سفره باكرًا، 
والحارس موجود، قاؿ لو: يا بني، أنا غدًا سأسافر إلى فاضطر أف يأتي إلى محمو التجارؼ الساعة الواحدة ليبًل، 

الساحل الساعة السادسة، ولـ يكف معي سندات، فجئت آلخذ السندات، البياف يطرد الشيطاف، كما أف الذؼ 
يسيء الظف كاذب، كذلؾ الذؼ يفعل فعبًل يحتمل لو عدة تفاسير أيضًا آثـ، أنت سافرت، وحديث عيد بيذا 

ابة، وقد أوصيَت أخاىا أف يتفقدىا في غيبتؾ، الجار وجد شابًا يطرؽ باب جاره، وجاره غير البناء، والزوجة ش
موجود، وبقي عندىا ساعة، وبعد يوميف طرؽ الباب مرة ثانية، ىذا التصرؼ قد يوقع الجار في شؾ أنيا تزني 

يتفقدىا في غيبتي فقد في غياب زوجيا، أما أنت فمو بمغت الجار القريب أنني مسافر، وكمفت أخ زوجتي أف 
 قطعت الشؾ باليقيف.

أييا اإلخوة، رجاء، ال تقبل دليبًل غير كاؼ، وال توقع أحدًا في سوء الظف، مف وضع نفسو موضع التيمة فبل 
يمومف إال نفسو، وقد تكوف أنت في أعمى درجة مف النقاء، أنت في محل تجارؼ لصديقؾ، ومعؾ خمسمئة ليرة، 

مس قطع مف فئة المئة ليرة، وأنت جالس عمى مكتب صديقؾ، وصديقؾ منشغل في وأنت مضطر أف تجعميا خ
البيع، فتحت الدرج، ووضعت خمسمئة ليرة، وأخذت خمس قطع، وجدؾ تأخذ خمس قطع، لكف ما رأػ أنؾ 
وضعت الخمسمئة، ىذا خطأ كبير، اطمب منو أف يقمب لؾ ىذه الخمسمئة إلى خمس قطع، وأنت في أعمى 

والصفاء والورع، تتيـ لذلؾ، ال تضع نفسؾ موضع التيمة، ثـ تمـو الناس إذا اتيموؾ، ىذا القوؿ درجات النقاء 
 لئلماـ عمي رضي هللا عنو.

نساف جالس في المسجد، واحد في نياية المسجد رأػ ىذا  سآتيكـ بمثل يوضح ذلؾ، معطف معمق في المسجد، وا 
ف، وأخذ مبمغًا، ووضعو في جيبو، لو صورنا ىذا المشيد اإلنساف نظر، واطمأف، ثـ مد يده إلى جيب ىذا المعط

فيو سارؽ، لو عممت أف ىذا اإلنساف ىو الذؼ بنى المسجد، وقد كمف ثبلثيف مميونا، وأف ىذا المعطف معطفو، 
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وأنو أراد أف يعطي سائبًل، فالتفت ىكذا يبحث عنو، ثـ مد يده إلى جيبو، وأخذ مئة ليرة، اختمف الوضع مف سارؽ 
محسف، فأنت وطف نفسؾ أنو يمكف أف يكوف تفسيرؼ خطأ، نحف نعيش في الوىـ، نعيش في أوىاـ كبيرة جدًا إلى 

 في العبلقات، أحيانًا يسكت اإلنساف، يسكت خجبًل، يقوؿ لؾ: متمسح ما تكمـ وال كممة، سوء ظف.

 أوؿ حديث: 

، َفِإفه الظهفه َأْكَذُب اْلَحِديِث ( ـْ َوالظهفه  ( )) ِإيهاُك

بعبلقتؾ مع زوجتؾ، مع أوالدؾ، مع شريؾ، بعممؾ، مع رؤسائؾ، مع مرؤوسينؾ، مع أؼ إنساف، إياؾ أف تتسرع 
 في الحكـ، ال تتسرع، 

ُسوا (( ُسوا، َوََّل َتَجسه ، َفِإفه الظهفه َأْكَذُب اْلَحِديِث، َوََّل َتَحسه ـْ َوالظهفه  )) ِإيهاُك

بة، تزوج، الحمد ، كـ المير ؟ المير ليس عيبًا، إذا عقد إنساف عقده عمى ما التحسس ؟ ىو تتبع األخبار الطي
فبلنة إنساف وسمى المير، المير ليس عيبًا، مميوف إنساف ليس معقوال، دخل في تفاصيل إنساف لماذا مميوف ؟ ال 

شيء، يفيـ أسباب  خمسمئة مقبوضة، أو غير مقبوضة، لماذا لـ يقّبضيـ ؟ كتب ىذا في العقد، يريد أف يفيـ كل
 كل شيء، ودوافع كل شيء، وأىداؼ كل شيء، وأكبر إنساف يزعج ىو المتفرغ، ىناؾ أشخاص ببل عمل.

 بالمناسبة أييا اإلخوة، الناجحوف في الحياة ليس عندىـ وقت ليذه السفاسف كميا، 

ُسوا ((   )) َوََّل َتَجسه

لشيء، ىو قبل بيذه الوظيفة، وعمل حساباتو، إف قمت وهللا تعينت، مبارؾ، كـ المعاش ؟ ليس لؾ عبلقة بيذا ا
لو: قميل، ماذا أنت مجنوف ؟ قمت لو: كثير، ىل ىناؾ محل آخر عندكـ في الشركة ؟ يريد أف يفعل مشكمة، ىذا 

 كمو بالتحسس، وليس بالتجسس، 

ُسوا ((  )) َوََّل َتَجسه
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 قاؿ تعالى:

ُسوا ِمْف ُيو   ُسَف َوَأِخيِو﴾﴿َيا َبِنيه اْذَىُبوا َفَتَحسه

 [87] سورة يوسف: اآلية 

التحسس تتبع األخبار الطيبة، أخبار ليست سيئة، كنت تمشي في الطريق، رأيت صديقؾ، أيف ذاىب ؟ ىو ذاىب 
 ليتديف مبمًغا، ال يقوؿ لؾ: أنا ذاىب ألتديف مبمًغا، ال تسألو، دعؾ خفيف الظل، 

ُسوا (( ُسوا، َوََّل َتَجسه  )) َوََّل َتَحسه

ألخبار السيئة، فبلنة ال تنجب، ىل منيا أـ منو ؟ ليس لؾ عبلقة بالموضوع، ىما متفاىماف، ومتوافقاف، وكل ا
 واحد راض بشريكو، وأنت ليس لؾ عبلقة بالموضوع، 

ُسوا ((  ُسوا، َوََّل َتَجسه  )) َوََّل َتَحسه

مل مئة سنة، لماذا الشركة لماذا طمقيا ؟ أغمب الظف أنيا تخونو، دخمت في تيمة، وقذؼ محصنة ييدـ ع
 فصمت ؟ أحدىـ حرامي، فورًا، فميما كنت دقيقًا، ميما كنت منضبطًا تسمع كبلمًا مخيفًا، 

ُسوا، وَّل تنافسوا (( ُسوا، َوََّل َتَجسه  )) َوََّل َتَحسه

جاء زبوف كـ باعؾ إياىا ؟ هللا يصمحؾ، أنا عندؼ أرخص، ىذا التنافس القذر، كاف السمف الصالح إذا استفتح، و 
 آخر يقوؿ لو: أنا استفتحت، انظر جارؼ، ال تنافسوا، أو يكتـ معمومات.

حدثني أب عف ابف وضعو في محل إلصبلح المركبات مقابل أف يتعمـ ىذه المينة، فصار يستخدمو استخداًما ال 
فق الضيق، عبلقة لو بالمينة، اذىب أحضر الطعاـ، نظف، أما وقت فؾ المحرؾ فيقوؿ لو: دعؾ الخارج، األ

والنظرة المادية، والبعد عف هللا، والشرؾ الخفي غير المعمف يحمل اإلنساف عمى ىذه األفعاؿ، وال تنافسوا، وال 
 تحاسدوا.
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أييا اإلخوة الكراـ، الحسد ثبلثة مستويات، ىناؾ مستوػ أنؾ تتمنى فقط أف تتحوؿ النعمة التي عند أخيؾ إليؾ 
نى أف يفتقر، وأف تغنى، أف يزاح مف ىذا المنصب، وأف تكوف مكانو ىذا فقط، ما تكممت وال كممة، لكف تتم

مستوػ، المستوػ األسوأ أف تتمنى أف تحوؿ النعمة عنو دوف أف تأتي إليؾ تحب الضرر، الثالثة جريمة أف تكتب 
، تمفٍّ مع مصمحة، أما الثانية فشّر لمشر،  أما الثالثة تقريًرا مف أجل أف تصيبو بمصيبة كبيرة، األولى تمفٍّ

فجريمة، ىذه مستويات الحسد، وأنا أؤكد لكـ، وصدقوا ما أقوؿ: ال تكوف مؤمنًا ػ وهللا ػ إال إذا فرحت بنعمة 
أصابت أخاؾ، تفرح مف أعماقؾ، ناؿ شيادة عميا، تزوج، اشترػ بيتًا، تسمـ منصبًا رفيعًا، إف لـ تفرح ألخيؾ 

 ى:بنعمة أصابتو فمست مؤمنًا، والدليل قاؿ تعال

 ﴿ِإْف ُتِصْبَؾ َحَسَنٌة﴾

 [50] سورة التوبة: اآلية 

 ىذا شأف المنافقيف، قاؿ تعالى:

َئٌة َيْفَرُحوا ِبَيا﴾ ـْ َسيِّ ْف ُتِصْبُك  ﴿َواِ 

 [120] سورة آؿ عمراف: اآلية 

أنت لمجرد أف تنزعج مف خير أصاب أخاؾ فأنت في خندؽ المنافقيف، ال تجامل حالؾ أبدًا، ال تحاِب نفسؾ 
ًا، كف صريحًا، وكف واقعيًا، حينما تنزعج لخير أصاب أخاؾ فأنت في خندؽ المنافقيف، وحينما تفرح فرحًا ال أبد

 حدود لو لخير أصاب أخاؾ فأنت في خندؽ المؤمنيف، 

 )) وَّل تنافسوا، وَّل تحاسدوا، وَّل تباغضوا ((

: ال تعمل عمبًل يستوجب أف يبغضؾ ىنا مممح، البغض ليس بيدؾ، البغض شعور ال إرادؼ، والحقيقة أف المعنى
 الناس، دخمت، ما سممت، تكمـ أخوؾ استيزأت.

كنا مرة في جامعة في درس، يبدو أف طالبة بأوؿ صف سألت سؤااًل، فالمدرس تيكـ عمييا تيكمًا الذعًا، وأنا 
لب، أؼ مدرس رحيـ أقوؿ لكـ: أؼ مدرس يتيكـ عمى السائل يمغي السؤاؿ كميًا في العاـ الدراسي كمو، يخاؼ الطا

يحتـر أؼ سؤاؿ ميما كاف سخيفًا، ىذه سألت سؤاال فتيكـ عمييا المدرس تيكمًا الذعًا، وىي صحتيا زيادة، قالت 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1895 

 لو: يا دكتور، ألـ يقل النبي: رفقًا بالقوارير ؟ قاؿ: صحيح، ولـ يقل: رفقًا بالبراميل، حطميا.

 ، يا أييا اإلخوة ىناؾ طرؼ كأنؾ ذبحتو، وتحدث حقداً 

 )) وَّل تباغضوا (( 

ال تقل كممة فييا استيزاء، فييا ازدراء، فييا تيكـ، فييا تصغير، فييا تحقير، أنت عندئذ لست مؤمنًا، أنت حينما 
تحتـر جميع الناس، وأنا أقوؿ وهللا كممة، ال أفتأ أرددىا: وهللا أييا اإلخوة ال يجوز أف تضيف عمى كممة مؤمف 

  لوال أف تعجبوا فقد تشتيي الفقر مف مؤمف فقير، أواًل عزيزوال كممة، مؤمف فقير، وهللا

النفس، متجمل، ال يتشكى أبدًا، وقد تشتيي الغنى مف مؤمف غني، سخي، متواضع، وقد تشتيي أف تكوف مف 
، ال يضاؼ عمى كممة مؤمف وال كممة، ىل تصدقوف ماذا قاؿ سيدنا  أبناء الريف بسبب الصفاء و الوفاء والكـر

قاؿ: " قواـ الديف والدنيا أربعة رجاؿ، عالـ مستخدـ عممو، وجاىل ال يستنكف أف يتعمـ، وغني ال يبخل  عمي ؟
ذا بخل الغني بمالو باع  بمالو، وفقير ال يبيع دينو بدنياه، فإذا ضيع العالـ عممو استنكف الجاىل أف يتعمـ، وا 

 نيا، والجاىل الذؼ يتمنى التعمـ، أحد أركاف الدنيا.الفقير آخرتو بدنيا غيره "، فالفقير لو شأف، أحد أركاف الد

ُسوا، َوََّل َتَحاَسُدوا، َوََّل َتَداَبُروا، َوََّل َتَباَغُضوا (( ُسوا، َوََّل َتَجسه  )) َوََّل َتَحسه

 أؼ ال تتكمـ كممة فييا استيزاء، أو سخرية، أو استعبلء أو طعف، أو تشكيؾ، أو سوء ظف.

 )) وَّل تدابروا ((

 وجيؾ عنو، أاّل تسمـ عميو، أف تقاطعو،  أؼ تدير

 )) َوُكوُنوا ِعَباَد َّللاهِ ِإْخَواًنا ((
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 كما أمركـ، المسمـ أخو المسمـ، دققوا 

)) َّل يظممو، وَّل يخذلو، وَّل يحقره، التقوى ىاىنا، التقوى ىاىنا، التقوى ىاىنا، ويشير إلى صدره، بحسب 
 المسمـ عمى المسمـ حراـ دمو، وعرضو، ومالو (( امرئ مف الشر أف يحقر أخاه المسمـ، كل

سيدنا الصديق لو خدمة يؤدييا لجارتو العجوز، وىي حمب شياىيا، فمما تولى منصب الخبلفة غمب عمى ظف 
جارتو أف ىذه الخدمة قد توقفت، فتألمت، في صبيحة اليـو األوؿ الذؼ تولى فيو الخبلفة طرؽ باب العجوز، 

 لباب يا بنيتي، فمما فتحت الباب قالت: جاء حالب الشاة يا أماه، قالت البنتيا: افتحي ا

 )) َّل يظممو، وَّل يخذلو، وَّل يحقره ((

ليس معقوال، خميفة المسمميف يحمب شياه جارتو، المسمـ أخو المسمـ، صدقوا أييا اإلخوة لو كنت مديًرا عامِّا، 
ػ لؾ عميو أؼ فضل، مؤمف، ويعرؼ هللا، ويعبد وزيًرا، عندؾ حاجب، والحاجب مؤمف، إذا كنت مؤمنًا فبل تر 

هللا، ويخاؼ مف هللا، ولو الجنة، لكف ظروؼ الحياة أنت أصبحت مديًرا عامِّا، وىو كاف حاجًبا عندؾ، ما درس، 
ة، فقاـ لو، و عبلمة إيمانؾ أاّل تزدرؼ مخموقًا، عندما عاتب هللا عز وجل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بابف أـ مكتـو زاره مرة ثاني

ىش لو، و بش، و مّد لو رداءه، و قاؿ: أىبًل بمف عاتبني فيو ربي، والميـ صل عميو هللا عز وجل عتب لو ال 
عميو، عتب لو، ألنو حّمل نفسو ما ال يطيق، فا عز وجل لفت نظره أف ىذا الذؼ تعنى بو ليس أىبًل ليذه 

 العناية، اعتف بيذا فقط.

مرئ مف الشر أف يحقر أخاه قوى ىاىنا، التقوى ىاىنا، التقوى ىاىنا، بحسب ا)) ويشير إلى صدره الت
 ((المسمـ

ترتكب شرًا كبيرًا دوف أف تشعر، بالعقل الباطف تمتقي بإنساف، أنت لؾ دخل غير محدود، تمتقي بإنساف، أيف 
هللا عز وجل، لكف مكانؾ ؟ وهللا عندؼ وظيفة، ما يعطيؾ ؟ المعاش ال يكفيؾ، ىل أنت مجنوف، أنت أكرمؾ 
 الثاني لحكمة أرادىا هللا جعل لو ىذا الدخل، ىو راض عف دخمو، ىذا نوع مف االستعبلء.

فأحيانًا يزىو إنساف ببيتو، يزىو بأناقتو، يزىو بمركبتو، يزىو بدخمو، واآلخروف قد تكوف ػ دققوا ػ قبلمة أظفارىـ 
 أفضل مف مميوف إنساف شرد عف هللا عز وجل.
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ال أما يوجد ف ي حياتنا كممات جديدة اسميا خطوط حمراء ؟ كل إنساف بعمل عنده خط أحمر، ال يتجاوزه، وا 
ـَ َقاَؿ:   يدمر، خطوط حمراء، المؤمف، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـٌ َدُمُو، َومَ  ـِ َحَرا ـِ َعَمى اْلُمْسِم  اُلُو، َوِعْرُضُو (()) ُكلُّ اْلُمْسِم

 ] مسمـ، ابف ماجو [

 الماؿ معروؼ:

ـْ ِباْلَباِطِل﴾ ـْ َبْيَنُك  ﴿َوََّل َتْأُكُموا َأْمَواَلُك

 [188] سورة البقرة: اآلية 

 و الدـ معروؼ:

﴾ ـْ  ﴿ََّل َتْسِفُكوَف ِدَماَءُك

 [84] سورة البقرة: اآلية 

 ا، الحقيقة العرض سمعة اإلنساف، ذكرًا كاف أـ أنثى.العرض معظـ الناس يتوىموف العرض أف تتيـ المرأة بشرفي

أنت إذا شوىت سمعة إنساف مف دوف تحقيق، مف دوف تدقيق، مف حاجة، اتيمتو بالسرقة، ىو برؼء، أو اتيمتو 
بالتقصير، ىو برؼء، إنؾ اعتديت عمى عرضو، و لو كاف رجبًل، العرض يستوؼ فيو الرجل مع األنثى، والعرض 

لذـ في اإلنساف، نحف نتوىـ أف العرض خاص لمنساء، وخاص بالقضايا الجنسية، ال، لو اتيمت موضع المدح، وا
 إنسانًا بالتقصير فأنت اعتديت عمى عرضو، الخطوط الحمراء الثبلثة: 

ـٌ َدُمُو َوَماُلُو َوِعْرُضُو (( ـِ َحَرا ـِ َعَمى اْلُمْسِم  )) ُكلُّ اْلُمْسِم
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ع، وهللا لو طبقناه في حياتنا ال يوجد مشكمة أسرية، وال يوجد مشكمة اجتماعية، ىذا الحديث يا إخواف جامع مان
وال يوجد مشكمة بالعمل، لكف سبحاف هللا ! كيف بقي اإلسبلـ عبادات شعائرية، وىذه العبادات التعاممية الراقية 

 ضعفت عند الناس، جالس يتكمـ مرتاًحا.

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : الترغيب في التواض َ والترىيب مف الكبر والعجب واَّلفتخار 027 - 023رس )الد

 24-07-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األ
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

الحيف، الميـ أخرجنا مف ظممات الجيل والوىـ إلى أنوار المعرفة والعمـ، ومف وحوؿ الشيوات إلى جنات الص
 القربات.

أييا اإلخوة الكراـ، الزلنا في إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف صحيح البخارؼ ومسمـ، واليـو الحديث 
 لتواضع، والترىيب مف الكبر والعجب واالفتخار.حديثاف شريفاف صحيحاف يندرجاف تحب باب الترغيب في ا

إخواننا الكراـ، بشكل واقعي، يعاني اإلنساف أحيانًا مف اإلخفاؽ، الفشل معناه الضعف، لكف العواـ يستخدموف 
 كممة الفشل بمعنى اإلخفاؽ، قاؿ تعالى:

 ﴿َوََّل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُموا﴾

 [46] سورة األنفاؿ: اآلية 

 أؼ تضعفوا.

نساف يعاني أحيانًا مف اإلخفاؽ، واإلخفاؽ مؤلـ جدًا، ويعاني أحيانًا مف النجاح، ىذا واقع، لكف البطولة أف فاإل
 تكشف قانوف النجاح وقانوف اإلخفاؽ.
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في موضوع القوانيف يجب أف تعمـ أييا األخ أف تعامل هللا مع عباده تعامبًل مقننًا، أؼ يوجد قواعد ثابتة، مثبًل: 
 عداوة وبغضاء ؟ قاؿ تعالى: لماذا ىناؾ

ـِ اْلِقَياَمِة﴾ ـُ اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِإَلى َيْو  ﴿َفَنُسوا َحّظًا ِممها ُذكُِّروا ِبِو َفَأْغَرْيَنا َبْيَنُي

 [14] سورة المائدة: اآلية 

طاعتيما ، تنشأ إذًا حينما يقصر الزوج في طاعتو ، أو تقصر الزوجة في طاعتيا ، أو يقصراف معًا في 
بينيما العداوة و البغضاء، ىذا عمى مستوػ أفراد، وعمى مستوػ جماعات، وعمى مستوػ شعوب، وعمى مستوػ 

 أمـ، ىذه واحدة.

 قانوف التيسير والتعسير:

َؽ ِباْلُحْسَنى )5﴿َفَأمها َمْف َأْعَطى َواتهَقى ) ُرُه ِلْمُيْسَرى )6( َوَصده ( َوَكذهَب 8َمْف َبِخَل َواْسَتْغَنى ) ( َوَأمها7( َفَسُنَيسِّ
ُرُه ِلْمُعْسَرى )9ِباْلُحْسَنى )  (﴾00( َفَسُنَيسِّ

 ] سورة الميل [

 ىذا قانوف ثاف.

لو أنؾ إذا قرأت القرآف كشفت ىذه القوانيف، واستخرجتيا، وجعمتيا منيجًا لؾ، اليـو الدرس: لماذا تخفق أحيانًا، 
 اإلخفاؽ مؤلـ، لكف ما عمة النجاح، وما عمة اإلخفاؽ ؟ ولماذا تنجح ؟ النجاح مسِعد، و 

 الحقيقة درساف بميغاف مّر بيما أصحاب رسوؿ هللا في بدر وفي حنيف، ففي بدر قاؿ تعالى:

ـْ َأِذلهٌة﴾ ُ ِبَبْدٍر َوَأْنُت ـُ َّللاه  ﴿َوَلَقْد َنَصَرُك

 [123] سورة آؿ عمراف: اآلية 
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 قروف إلى هللا.قاؿ عمماء التفسير: أذلة بمعنى مفت

 وفي حنيف:

ـُ اْْلَْرُض ِبَما َرُحبَ  ََْت َعَمْيُك ـْ َشْيئًا َوَضا ـْ ُتْغِف َعْنُك ـْ َفَم َرُتُك ِْ ـْ َك ـْ ُمْدِبِريَف﴾﴿َوَيْوـَ ُحَنْيٍف ِإْذ َأْعَجَبْتُك ـه َولهْيُت  ْت ُِ

 [25] سورة التوبة: اآلية 

رس حنيف أنؾ إذا اعتددت بعممؾ، بمالؾ، بصحتؾ، بجماعتؾ، درس بدر أنؾ إذا افتقرت إلى هللا توالؾ هللا، ود
بأتباعؾ، تخمى هللا عنؾ، ولو درست كل حاالت اإلخفاؽ لوجدت الذؼ أخفق كاف معتدًا بنفسو، وىذا ال عبلقة لو 
 بالذكاء والغباء، قد يكوف أذكى إنساف، وقد يكوف أعمى إنساف خبرة في األمر الذؼ أخفق فيو.

خفاؽ والنجاح قضية خطيرة، وليا آثار كبيرة، والعاَلـ يجيل أسبابيا، لماذا أنا أخفق ؟ لماذا الحقيقة قضية اإل
 انفض الناس مف حولي ؟ لماذا لـ أفمح في ىذا العمل ؟ لماذا أفمحت في عمل آخر ؟

خمبل أحد اإلخواف الكراـ، ىذا األخ اختصاصي بمستوػ عالي بالكومبيوتر الصناعي، و يوجد معمل طمبو، يوجد 
في الكومبيوتر التابع آلالتو، فدرس الوضع، طمب منو رقمًا فقط، فصاحب المعمل بالغ في مساومتو، لدرجة أنو 
أضجره، فمما ضجر، قاؿ لو: أنا لست بحاجة لؾ، أنت بحاجة لي، ىذا الرقـ تدفعو ألعمل، ال تدفعو السبلـ 

ا عممي تقريبًا ساعة أو ساعتيف، يكوف ىناؾ خمل، عميكـ، كبلـ واضح، طبعًا قدـ، والدواـ غدًا، فيقوؿ لي: أن
خبراتو متراكمة، و عنده باع طويل، و أؼ قضية ميما تبدو عسيرة عميو يسيرة يحّميا، قاؿ لي: أوؿ يـو مف 
الساعة التاسعة إلى الساعة الثامنة مساء، ولـ يتبيف معي الخطأ، ثاني يـو مف التاسعة إلى الثامنة، ولـ يتبيف، 

، ثمانية يقسـ با ، ثامف يـو ، سابع يـو ، سادس يـو ، خامس يـو ، رابع يـو ، وهللا ىو عندؼ صادؽ، ثالث يـو
أياـ، وىو يجيد في كشف الخمل، واألجر ليس عمى الساعة عمى اإلنجاز، قاؿ لي: في اليـو الثامف ذىبت إلى 

 عمّي معرفة الخمل ؟ راجع نفسو، البيت، وقررت أف أراجع نفسي، ما العمل الذؼ فعمتو حتى اقتضى أف يسد هللا
تذكر المقاء األوؿ مع صاحب المعمل، وقف عند ىذه الكممة، أنا لست بحاجة إليؾ، أنت بحاجة إلي، تدفع المبمغ 
ألعمل، ال تدفع السبلـ عميكـ، اعتبر ىذه اعتداًدا، وكبًرا، فاستغفر هللا عز وجل، ودفع صدقة، جاء في اليـو 

 ؿ ساعة كشف الخمل، وأصمح الكومبيوتر.التاسع يقسـ با، خبل
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مف مثل ىذه القصة يوجد مئات القصص، الممخص: إذا قمت: أنا، معنى أنا، أنا معي دكتوراه، أنا معي خبرات 
متراكمة، أنا ابف السوؽ، أنا بذلت جيوًدا جبارة حتى حّصمت ىذه المعمومات، أنا ابف فبلف، أنا حجمي المالي 

 كبير.

 ه القصة أعدىا نموذجية، فمما قاؿ: أنا، تخمى عنؾ، قل: هللا، يتوالؾ.شيد هللا أف ىذ

أخ آخر عنده معمل ألبسة، وأخ مف إخواف المسجد وضعو المادؼ ضعيف، عمـ أف فبلنًا عنده معمل ألبسة، فزاره 
ة دزينة، في األياـ التي قبل العيد، وطمب ثبلث قطع ألوالده، ىنا صاحب المعمل يبيع ثبلثمئة دزينة، أربعمئ

اعتبر طمبو ثبلث قطع إىانة لو، قاؿ لو: أنا ال أبيع مفّرًقا، قاؿ لو: ال تؤاخذني، السبلـ عميكـ، يقسـ با أربعة 
 وثبلثيف يومًا لـ يدخل معممو إنساف، بالتعبير التجارؼ نشف دمو، وعرؼ ذنبو، واستغفر، واآلف يبيع قطعة واحدة.

ر النسائية في الخياطة، أوؿ حاجات متعمقة بالخياطة، ىو مف أكبر أخ ثالث مف أكبر مستوردؼ بعض األمو 
المستورديف في القطر، ويبيع ألف دزينة، ألفيف، بكميات فمكية، جاءت امرأة إليو تريد عشرة سحابات، قاؿ ليا: يا 

يوجد سبب، أختي، أنا ال أبيع مفّرًقا، ىذا محل جممة، قالت لو: ال تؤاخذني، أف تنجح، يوجد سبب، وأف تخفق 
ميـ يخفقوف ؟ هللا عز وجل، مف فقط تكشف ىذا القانوف، قانوف بدر، و قانوف حنيف، مف الذؼ أفشميـ، أو جع

قاؿ: إف هللا اختارني، واختار لي  صمى هللا عميو و سمـ، النبي صمى هللا عميو و سمـ؟ أصحاب النبي ىـ
جزيرة العربية دانت ليـ مف أقصاىا إلى أقصاىا، لف أصحابي، ىـ قمـ في الكماؿ، لكنيـ بعد فتح مكة رأوا أف ال

 نغمب مف قمة، قاؿ تعالى:

ـُ اْْلَْرُض ِبَما َرُحبَ  ََْت َعَمْيُك ـْ َشْيئًا َوَضا ـْ ُتْغِف َعْنُك ـْ َفَم َرُتُك ِْ ـْ َك ـْ ُمْدِبِريَف﴾﴿َوَيْوـَ ُحَنْيٍف ِإْذ َأْعَجَبْتُك ـه َولهْيُت  ْت ُِ

 [25] سورة التوبة: اآلية 

تقوؿ: أنا خطيب مف الطراز األوؿ، ألقى خطبة، نزؿ ليصمي، بدأ باآليات، ونسي الفاتحة، حينما تعتد بنفسؾ 
 يحجب هللا عنؾ األشياء البدييية، ىذه نصيحة.

وىذا الدرس يا إخواف يمزمؾ ليس كل يـو مرة، و إنما يمزمؾ كل ساعة، قدمت شيئًا جيدًا، ىذا مف توفيق هللا، ىذا 
ًا، ىذا واقع، لوال أف هللا وفقؾ لما فعمت ىذا الشيء، قدمت معاممة، وببساطة أخذت موافقة، يا أخي، ليس تواضع

ىابوني، كبل، لـ ييب منؾ، يا أخي خاؼ، ال، لـ يخف، هللا عز وجل أراد أف يوفقؾ في ىذا العمل، ال تعُز 
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 ى توفيق هللا عز وجل، والدليل:نجاحؾ بأؼ مجاؿ إلى قدرتؾ الذاتية، يجب أف تعزو نجاحؾ في أؼ مجاؿ إل

 ﴿َوَما َتْوِفيِقي ِإَّله ِباَّللهِ﴾

 [88] سورة ىود: اآلية 

قاؿ بعض العمماء حوؿ ىذه اآلية: ال يمكف أف ينجح شيء عمى وجو األرض إال بتوفيق هللا، لذلؾ الدعاء 
 النبوؼ: 

 سيال (( )) الميـ َّل سيل إَّل ما جعمتو سياًل، و أنت تجعل الحزف إذا شئت سيالً 

 ]صحيح [

إذا لـ ييسر هللا لؾ تجد عقبات تحوؿ بينؾ وبيف تحقيق أىدافؾ، أنا الكتاب أحفظو عف ظير قمب، سآخذ عبلمة 
 تامة، يأتيو مرض شديد في أثناء االمتحاف فيعيد السنة.

في الجبر،  يا رب، أنا في الجبر جيد، لكف في اليندسة ضعيف، أعّني في اليندسة، ىناؾ ال تعينني، أنا قوؼ 
 فيرسب بالجبر، بالدورة الثانية يا رب أعني في الجبر واليندسة.

حينما تعتد انتظر التأديب اإلليي، ألنو يحبؾ هللا، ألف هللا يحبؾ، ولـ يرد أف يورطؾ، وتمشي في طريق االعتداد 
ف أسباب نجاحؾ، بالنفس، ىذا إذا كاف اإلنساف عمى شيء مف العمـ، لذلؾ أنت عندما تنجح في شيء فابحث ع

وحينما تخفق ابحث عف أسباب إخفاقؾ، حينما تخفق ينبغي أف تبحث عف أسباب إخفاقؾ، والعبرة أف تكشف 
القانوف، القانوف االفتقار إلى هللا، فمذلؾ أناس كثيروف قبل أف يقدـ عمى عمل، قبل أف يمقي درسًا، قبل أف يمقي 

 ية جراحية يستعيف با.خطبة، قبل أف يقابل مسؤواًل، قبل أف يجرؼ عمم

وهللا سمعت عف طبيب، أنا أعجب بيذا التصرؼ، المريض عمى طاولة العممية، و يوجد سجادة صبلة في غرفة 
العمميات، يقـو الطبيب، ويصمي ركعتيف، و يقوؿ ىذا الدعاء: يا رب، أليمني الصواب، إني تبرأت مف حولي 

 يا ذا القوة المتيف. وقوتي وعممي، والتجأت إلى حولؾ وقوتؾ وعممؾ،
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 قبل إجراء عممية، قبل سفر، الميـ أنت الرفيق في السفر، والخميفة في األىل والماؿ والولد.

ىذا الموضوع أييا اإلخوة الكراـ، النجاح واإلخفاؽ يقتضي موضوًعا آخر، وىو الصق أشد المصوؽ بيذا الدرس، 
 شيء سببًا:هللا عز وجل صمـ الكوف عمى نظاـ السببية، فجعل لكل 

ـْ ِمْنُو ِذْكرًا ) َُْل َسَأْتُمو َعَمْيُك نها َلُو ِفي اْْلَْرِض َوَآَتْيَناُه ِمْف ُكلِّ َشْيٍء َسَببًا 83﴿َوَيْسَأُلوَنَؾ َعْف ِذي اْلَقْرَنْيِف  (ِإنها َمكه
 (﴾85( َفَأْتَب ََ َسَببًا )84)

 ] سورة الكيف [

قيقة أف ىناؾ مف يأخذ باألسباب، الغربيوف يأخذوف بيا بشكل مذىل، فاألخذ باألسباب ما موقعو في الشرع ؟ الح
ويعتمدوف عمييا بل، ويؤليونيا، فيقعوف في الشرؾ الكبر، وأىل الشرؽ ال يأخذوف بيا فيقعوف في المعصية، وكبل 

 الفريقيف خاطئ، الصواب أف تأخذ بيا، وكأنيا كل شيء، ثـ تتوكل عمى هللا، وكأنيا ليست بشيء.

: عندؾ سفر، يجب أف تراجع مركبتؾ مراجعة تامة، ضغط بالعجبلت، المكابح، األجزاء األساسية في أمثمة
السيارة، الزيت، بعد أف تراجع المركبة مراجعة تامة تقوؿ: يا رب، أنت الحافع، أنت الموفق، أنت الُمَسِمـ، افتقرت 

جدًا أف تتذكر هللا، ولست مقيما لممراجعة، وكبل  إليؾ، سيل جدًا أف تقيـ مراجعة لمسيارة تامة، وتنسى هللا، وسيل
الموقفيف خاطئ، الموقف األوؿ أخذت باألسباب، و نسيت مسبب األسباب، الموقف األوؿ اعتددت بيذه 

 األسباب، و اعتمدت عمييا، و الغرب ألييا، ال تعتد بنفسؾ، افتقر إلى ربؾ، ىذه واحدة.

، ىذا كبلـ فارغ، ىذا الذؼ يدعو هللا مف دوف أخذ باألسباب يستييف و الطرؼ اآلخر لـ يأخذ بيا، يا رب، وفقني
بالدعاء، قاؿ لو: يا أخا العرب، ماذا تفعل بيذا الجمل األجرب ؟ قاؿ لو: أدعو هللا أف يشفيو، قاؿ لو: ىبل جعمت 

 مع الدعاء قطرانا.

ؾ، وتألمت منو ألمًا شديدًا تضربو ضربًا أييا اإلخوة الكراـ، وبالمناسبة دائمًا التطرؼ سيل، مثبًل: إذا أخطأ ابن
مبرحًا، ىذه سيمة، و إذا أخطأ ابنؾ تسيبو أيضًا، سيمة، أما أف تؤدبو، ويبقى عمى محبة لؾ، وعمى ىيبة منؾ، 

 فيذه تحتاج إلى جيد كبير.
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 دائمًا الحالة المتطرفة فعميا سيل، وال تحتاج إلى جيد، أما الحالة المتوازنة فصعبة.

 نبياء الكراـ وصفوا بأنيـ يعبدوف ربيـ خوفًا و طمعًا، هللا عز وجل وصف ذاتو العمية فقاؿ:مثبًل: األ

ـِ﴾ ْكَرا ـُ َربَِّؾ ِذي اْلَجاَلِؿ َواإلِْ  ﴿َتَباَرَؾ اْس

 [78] سورة الرحمف: اآلية 

يا، لكنيا غير بقدر ما تحبو بقدر ما تخافو، لكف في حياتنا إنساف تحبو وال تقدره، أؼ شخص لو أـ غمرتو بحنان
متعممة، قاؿ ليا: يا أمي صعدوا إلى القمر، قالت لو: معقوؿ، ال يسع صغيًرا، أيف سيقفوف، مثبًل، لو أف شخًصا 

 والدتو قالت لو: ليس مف المعقوؿ أف يصعدوا إلى القمر، إنو صغير جدًا، ال يتسع ِلِرجل

ليست متعممة، لكنيا غمرتؾ بحنانيا، فأنت  شخص، مثبًل، فأنت ليس مف المعقوؿ أف تقدرىا عمى ىذا الكبلـ،
تحبيا، و ال تقدر عمميا، وقد تقف أماـ إنساف أستاذ في الجامعة، تقدره كثيرًا، و ال تحبو، يقوؿ لؾ: أسئمتو 
 صعبة جدًا، ال يرحـ، تقدره، و ال تحبو، لكف عظمة ىذا الديف أنؾ إذا عرفت هللا بقدر ما تحبو تقدره.

إذًا يوجد في حياة كل مؤمف درساف، درس بدر، و درس حنيف، درس بدر تقوؿ: هللا، و هللُا  أييا اإلخوة الكراـ،
 عندئذ يتوالؾ بالحفع والتوفيق والتأييد والنصر.

ودرس حنيف، تقوؿ: أنا، أو عممي، أو مكانتي، أو نسبي، أو اختصاصي، أو شياداتي، أو أتباعي، أو مف يموذ 
الموضوع أف تأخذ باألسباب، و كأنيا كل شيء، و أف تتوكل عمى هللا، و كأنيا  بي، فيتخمى هللا عنؾ، يقابل ىذا

ليست بشيء، لكف مف باب التحفع حينما تأخذ باألسباب في األعـ األغمب تنسى هللا، كل شيء ُمَؤمَّف، تجد 
 مفاجآت لـ تكف في الحسباف، ممكف أف تتعطل الرحمة ألتفو األسباب.

ل تفاجأ أيضًا أف هللا لـ يستجب لؾ، ألنؾ لـ تكف أديبًا معو، ألنؾ أردت أف يخرؽ هللا وحينما ال تأخذ بيا، وتتوك
 لؾ القوانيف، مف أنت حتى يخرؽ هللا لؾ القوانيف ؟ 

فمف لواـز عبوديتؾ  أف تتأدب مع قوانيف هللا عز وجل، شخص ضغطو خمس عشرة، عشروف، قاؿ لو 
، سـ هللا وُكْل، الشافي هللا، بقدر ما تدعو بيذه األدعية البمدية تأتي الطبيب: ال تأكل ممحًا أبدًا، ضع بالخرج

أزمة، وتأتي جمطة، ويأتي خمسوف مرضًا، يقوؿ لؾ طبيب مختص بقوانيف جسمؾ: الممح يسبب تجمط الدـ، 
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أوقف الممح، ضغطؾ عاٍؿ، عالج ضغطؾ، الشافي هللا، وضع بالخرج، و ال تسأؿ، و يا شافي، و يا معافي، و 
ـِ، ال يضر مع اسمو شيء، ىذه كميا تمبسة وشطحة.ت  مسؾ تفاحة، ليست مغسولة، كل و س

يجب أف تأخذ باألسباب، و كأنيا كل شيء، ثـ تتوكل عمى هللا، و كأنيا ليست بشيء، إف فعمت ىذا نجحت، و 
ف لـ تفعل، أؼ مع الدعاء ال يوجد أخذ باألسباب ال يوجد إجابة.  النجاح مسعد، وا 

 باألسباب، وال يوجد دعاء، ال يوجد توفيق، ىذا كبلـ دقيق، وىذا منيج تحتاجو كل ساعة.اآلف أخذ 

اآلف إلى الحديثيف: يقوؿ عميو الصبلة و السبلـ فيما أخرجو اإلماـ مسمـ َعْف ِعَياِض ْبِف ِحَماٍر اْلُمَجاِشِعيِّ َأفَّ 
ـَ َقاَؿ:   َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َ َأْوَحى ِإَليه َأْف َتَواَضُعوا َحتهى ََّل َيْفَخَر َأَحٌد َعَمى َأَحٍد، َوََّل َيْبِغ َأَحٌد َعَمى َأَحٍد.(()  )ِإفه َّللاه

 ]مسمـ[

 المتواضع محبوب.

بعض األمثمة: أنت لو أنؾ عالـ، قمت: أنا طالب عمـ، ففييا أدب، ىذا العالـ الكبير في مصر عندما ذىب إلى 
ليجرؼ عممية في عينيو، فجاءتو رسائل بمئات األلوؼ، شيء يمفت النظر، فأجروا معو مقابمة باإلذاعة بريطانيا 

البريطانية، فقيل لو: بما نمت ىذا المقاـ ؟ ماذا يقوؿ، اعتذر، فمما أصر عميو المحاور، قاؿ لو: ألنني محسوب 
ط بجية، ىذا فبلف، ىذا مف جماعة فبلف، عمى هللا، أؼ لست جيدًا، لكف أنا محسوب عمى هللا، كل إنساف مربو 

كل شخص مربوط بجية أرضية، أما ىو فقاؿ لو: أنا محسوب عمى هللا، ال عبلقة لي باألرض، أنا محسوب 
 عمى خالق السماوات واألرض.

 يوجد أدب، وتواضع.

وجيمي، وهللِا ىذا  كثير مف المؤلفيف يؤلفوف كتابًا، يقوؿ: فإف أصبت فمف توفيق هللا، و إف أخطأت فمف تقصيرؼ 
 شيء جميل، المتواضع محبوب:
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 انظر إلى األكحاؿ وىي حجارة النت فصار مقرىا في األعيف.

كمما تواضعت زادؾ هللا عزًا، وىذه قضية يسمُّونيا عبلقة عكسية، ليست طردية، العبلقة العكسية كمما خضعت 
 لؾ ذكرؾ، فالحديث:   أكثر رفع هللا لؾ ذكرؾ، وكمما استعميت بأؼ شيء خفض هللا

َ َأْوَحى ِإَليه َأْف َتَواَضُعوا َحتهى ََّل َيْفَخَر َأَحٌد َعَمى َأَحٍد، َوََّل َيْبِغ َأَحٌد َعَمى َأَحٍد (  ()) ِإفه َّللاه

َرَة َقااَل: يقابل ىذا الحديث حديث آخر، أيضًا ورد في صحيح البخارؼ ومسمـ معًا َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َوَأِبي ُىَريْ 
 : ـَ  َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْبُتُو ((  )) اْلِعزُّ ِإَزاُرُه َواْلِكْبِرَياُء ِرَداُؤُه، َفَمْف ُيَناِزُعِني َعذه

 ]متفق عميو[

ؾ افرح، ألف أمام  و قصًما.يوجد صفات خاصة باإللو، عندما تتقمص ىذه الصفات تقصـ، و كمما تألَّو عدوُّ

 يوجد كثير مف الكممات فييا تأّلو، اعتداد مع تأّلو، و دائمًا المتألو سوؼ يقصمو هللا عز وجل.

إخواننا الكراـ، ىذه قضايا أساسية في الحياة، وأنا أشعر مف أعماقي أف كل واحد منا يحتاجيا كل ساعة، اإلنساف 
تقديـ طمب، بيف تعييف بوظيفة، بيف إلقاء درس، بيف عمل، بيف معالجة صحية، بيف لقاء مع إنساف ميـ، بيف 

بيف ذىاب إلى طبيب، يوجد عنده حوداث كثيرة، فأنت حينما تفتقر إلى هللا تضمف التوفيق والنجاح والتأييد 
 والنصر، و حينما تعتد بمالؾ تفشل.

اؿ لو: لماذا إف شاء هللا ؟ قاؿ لو: إلى أيف أنت ذاىب ؟ قاؿ لو: أريد أف أشترؼ حمارة، قاؿ لو: قل إف شاء هللا، ق
الحمير كثر، والثمف معي في جيبي ؟ فسرؽ مالو، رجع، قاؿ لو: اشتريت ؟ قاؿ لو: ال، و هللا سرؽ مالي إف شاء 

 هللا.
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إياؾ أف تعتد بنفسؾ، يوجد إنساف عمى أتفو سبب ُدمر، وأؼ شيء قادـ قل: إف شاء هللا، ال تقل: إف شاء هللا، 
ذا أراد أال يأتي إلى الموعد كما يقوليا عواـ ال مسمميف، أؼ إذا أراد أال يدفع يقوؿ لؾ: إف شاء هللا أدفع لؾ، وا 

 يقوؿ لؾ: إف شاء هللا، ىذه إف شاء هللا العامية، أما إف شاء هللا القرآنية فمصمـ أف يأتي، إال أف يحاط بنا.

 والحمد  رب العالميف 
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الجنة والنار فقالت النار ِفيه الجباروف والمتكبروف ... ( : احتجت 027 - 024الدرس )

31-07-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا  

عمـ لنا إال ما عمَّمتنا،  الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

أخرجنا مف ظممات الجيل والوىـ إلى أنوار المعرفة و العمـ، و مف وحوؿ الشيوات إلى جنات الصالحيف، الميـ 
 القربات,

أييا اإلخوة، الزلنا في إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف صحيح البخارؼ ومسمـ، والحديث اليـو رواه 
: اإلماـ مسمـ في صحيحو َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َقاَؿ: قَ  ـَ  اَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ْت اْلَجنهُة َوالنهاُر، َفَقاَلْت النهاُر: ِفيه اْلَجبهاُروَف َواْلُمَتَكبُِّروَف، َوََاَلْت اْلَجنهُة: ِفيه  ، )) اْحَتجه ـْ  ُضَعَفاُء النهاِس َوَمَساِكيُنُي
ُب ِبِؾ َمْف َأَشاُء، َوِلِكاَلُكَما َعَميه ََاَؿ: َفَقَضى َبْيَنُيَما ِإنهِؾ ا نهِؾ النهاُر َعَذاِبي ُأَعذِّ ـُ ِبِؾ َمْف َأَشاُء، َواِ   ْلَجنهُة َرْحَمِتي َأْرَح

ِمْمُؤَىا ((

 ] مسمـ، أحمد [

قمة ىذا الحديث أييا اإلخوة الكراـ منطمق لموضوع دقيق جدًا، وىو: الناس يتميزوف بماذا ؟ خذ ألف إنساف، فييـ 
يتميزوف إما بالقوة، أو بالغنى، أو بالعمـ، القوػ األساسية في الحياة أف تكوف ذا منصب رفيع بإمكانؾ بجرة قمـ 
أف تحق حقًا، أو أف تبطل باطبًل، أو أف تكوف ذا ماؿ وفير، أو أف تكوف ذا عمـ غزير وال تنسى دائمًا أف المؤمف 

ضعيف، ىذا جانب، أو أف يكوف اإلنساف فقيرًا ضعيفًا ليس مممًا القوؼ خير وأحب إلى هللا تعالى مف المؤمف ال
بحقائق الحياة، إذا أردت أف تنخل الناس إلى زمرتيف األولى أقوياء وأغنياء وعمماء، والثانية ضعفاء وفقراء، 
ومحدودو العمـ، واإلنساف لو ابتعدنا عف موضوع الكسب والسعي قد يسعى اإلنساف بأقصى جيده، وينتيي بو 
األمر إلى أف دخمو محدود، فيو فقير، وقد يسعى اإلنساف بكل ما أوتي مف قوة، وقد ينتيي بو السعي إلى أنو 
ضعيف مستضعف في األرض، أو أف يكوف قويًا غنيًا، الدرس اليـو ألف المنطمق الجباروف والمتكبروف 
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ف أف يكوف غنيًا أـ فقيرًا ؟ قويًا أـ والضعفاء والمساكيف، يا ترػ بشكل صريح ونصوح أييما أقرب لسعادة اإلنسا
 ضعيفًا ؟ متفوقًا في العمـ أو محدودو الثقافة ؟ 

الشيء الذؼ يحير أييا اإلخوة الكراـ أف مئة فقير، أو مئة ضعيف، أو مئة إنساف ثقافتو محدودة احتماؿ النجاة 
غنيًا أو مطمعًا اطبلعًا مخيفًا فاحتماؿ مف ىؤالء األصناؼ الثبلثة بالمئة سبعوف أو ثمانوف، أما أف تكوف قويًا أو 

النجاح قد يكوف عشرة في المئة أو عشريف في المئة لماذا ؟ ألف القوة تغرؼ، معؾ قوة فالذؼ يرفع رأسو أمامؾ 
تسحقو، ال تقبل ذمًا، وال نقدًا، وال لفت نظر، والغني يشترؼ بمالو ضمائر الناس جميعًا، كل شيء يحل بالماؿ، 

ذا ولمعواـ كممة  ذا اعتمد عمى قوتو ذؿ، وا  ال أطيق سماعيا: الدراىـ مراىـ، فاإلنساف إذا اعتمد عمى مالو ضل، وا 
اعتمد عمى معموماتو أيضًا وقع في خطأ كبير، لذلؾ الضعف لعمو أقرب إلى النجاة مف القوة والكفاية، ال أقوؿ: 

نى الفاحش، والمعمومات التي تحتاجيا لسبلمتؾ الفقر، كاد الفقر أف يكوف كفرًا، الكفاية أقرب إلى النجاة مف الغ
في الدنيا أقرب إلى اإليماف مف أف تكوف مطمعًا اطبلعًا مخيفًا، وكل شيء عندؾ لو تبرير، وكل شيء عندؾ لو 
تعميل، وكدت بيذه الثقافة الواسعة جدًا أف تستمرغ ما ىـ عميو أىل الدنيا مف نعيـ مقيـ، لكف بالمقابل، بالمقابل 

رتقت مرتبتؾ في الدنيا قوة أو مااًل أو عممًا اتسعت أمامؾ فرص العمـ الصالح، ىذا معنى قوؿ النبي عميو كمما ا
 الصبلة والسبلـ: 

 )) المؤمف القوي خير وأحب إلى هللا تعالى مف المؤمف الضعيف ((

 ]مسمـ[

ل منكرًا، والغني لو ىيبة كبيرة، القوؼ كما قمت قبل قميل: بجرة قمـ يحق حقًا، ويبطل باطبًل، يقر معروفًا، ويزي
بمالو يوفق بيف زوجيف، بمالو يزوج الشباب، بمالو يقيـ مآتـ، ينشئ ميتمًا، يحل مشاكل اليتامى، بمالو يؤلف بيف 
القموب، إذًا الماؿ قوة، والعمـ قوة، والمنصب قوة، فإذا كنت في ىذه الثبلثة في أحدىا، أو فييا كميا فأنت أمامؾ 

صالح كبيرة جدًا، وىذا الذؼ قمتو في بعض الخطب أف الممكنيف في األرض أتاح هللا ليـ مف فرص لمعمل ال
 فرص العمـ الصالح ما لـ يتح لممبلييف المممينة مف غيرىـ، لذلؾ سيدنا يوسف قاؿ تعالى:

ي َحِفيٌظ َعِميـٌ ) ََاَؿ اْجَعْمِني َعَمى َخَزاِئِف اْْلَْرِض ِإنِّ  ﴿55﴾ ) 

 ] سورة يوسف [
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ت مف دوف منصب، أو مف دوف ماؿ، أو مف دوف عمـ ال تستطيع أف تفعل شيئًا، وألف اآلخرة أساسيا العمل أن
الصالح، فرص العمل الصالح تضعف، وتضعف، وتضعف إذا كنت فقيرًا محتاجًا محدودًا ضعيفًا مغموبًا عمى 

 نبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: أمره، ال تستطيع حركة وال سكنة، وال كممة تنطقيا في سبيل هللا، إذًا ال

تنا فيما نحب فاجعمو عونًا لنا فيما تحب ((  )) ما رَز

 ]ورد في األثر[

إذا كنت قويًا، يا رب اجعل قوتي في سبيمؾ، إذًا أنت بالماؿ قد تنشئ ميتمًا، قد تنشئ مستشفى، قد تنشئ دارًا 
 لممعاقيف، قد تقـو بأعماؿ تميج األلسنة بالدعاء لؾ بالماؿ,

وهللا أييا اإلخوة الكراـ، لو يعمـ األغنياء كيف يمكف أف يصموا إلى أعمى مرتبة في الجنة بأمواليـ، المشكمة 
الكبيرة أف الذؼ أعطاه هللا مااًل يظف واىمًا أف ىذا الماؿ مف أجل أف يبالغ في متعو الحسية، ومف أجل أف يشعر 

ال يطمحوف إلييا، وبالتعبير اآلخر يكسر قموبيـ، أما إذا  مف حولو أنو فوقيـ وأنو في مرتبة مف النعيـ والترؼ
كاف مؤمنًا يجعل مف الماؿ أداة لحل مشكبلت األمة، ىناؾ مشكبلت أييا اإلخوة الكراـ في العالـ اإلسبلمي 

 مشكبلت ما لـ ننيض بحميا فا ال يحبنا,

أخاؼ منؾ، أنا محجبة، يا رب أنا  إف فتاة تمشي في الطريق تخاطب هللا، يا رب ىذا المجتمع ظممني، أنا
أحبؾ، أنا أحفع كتاب هللا، ىؤالء الشباب يبحثوف عف فتاة متفمتة تعرض بضاعتيا في الطريق، تبحث عف شاٍر 
ليا، ال تبحث عف إنساف يريدىا، تبحث عمف يستمتع بيا ببل قيد، وال شرط، وال تبحث عف رجل يكوف أبًا 

 ألوالدىا,

وؿ لكـ مف أعماؽ قمبي: ما لـ يتحسس اإلنساف بما يعانيو المسمموف فميس منيـ ىذا أييا اإلخوة الكراـ، أق
، والمنسحب، والذؼ ال يفعل شيئًا إال أف يوزع ألقاب الصبلح والطبلح عمى الناس، ىذا إنساف  المتقوقع والمنيـز

 يمقتو هللا عز وجل,

زوج بو شابًا مؤمنًا، خذ منو أجرة معقولة،  أقوؿ لكـ كممة: ما لـ تفكر في حل بعض مشكبلت األمة، عندؾ بيت
تمَق هللا بيذا العمل، يتعيد طالب عمـ تعطيو معاش موظف عندؾ مف دوف دواـ، عنده ثبلثة موظفيف صاروا 
أربعة، واحد طالب عمـ، قاؿ لو: تفرغ لمدراسة، وكف داعية، و ادع إلى هللا، ولعل هللا يرحمني بؾ، دائمًا نفكر 

البيت، بتبديل السيارة، بالذىاب إلى أماكف جميمة، بزيارة المطاعـ، بأكل الطعاـ الطيب، أما ىؤالء  بالرفاه، بتوسيع
المسمموف الفقراء الضعفاء فبل تفكر فييـ، أال تفكر بأوالدىـ ؟ وهللا ىناؾ مآٍس بالمجتمع يتفطر ليا قمب اإلنساف، 
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ياء مؤمنوف تشتيي الغنى منيـ مف تواضعيـ، ومف واألغنياء، بعضيـ، ال أقوؿ جميعيـ، بعضيـ وهللا ىناؾ أغن
أدبيـ، ومف اعتداليـ في اإلنفاؽ، ومف يدىـ الكريمة عمى الفقراء، لكف أحيانًا تجد اإلنساف إذا زاد مالو قسا قمبو، 

ذا اعتمى منصبًا رفيعًا أصبح كالصخر، ال يرحـ أحدًا، وال يحل مشكمة أحد.  وا 

 فمذلؾ أييا اإلخوة الكراـ، 

ْت اْلَجنهُة َوالنهاُر، َفَقاَلْت النهاُر: ِفيه اْلَجبهاُروَف َواْلُمَتَكبُِّروَف، َوََاَلْت اْلَجنهُة: ِفيه ضُ )) ا  ((َفاُء النهاِس َوَمَساِكيُنُيـْ عَ ْحَتجه

حؾ ضعفاء في الدنيا، دائمًا وأبدًا احفظوا ىذه القاعدة: مف يضحؾ أواًل يضحؾ قميبًل، ومف يضحؾ آخرًا يض
كثيرًا، ليست البطولة أف تضحؾ أواًل، البطولة أف تضحؾ آخرًا، ألف الضحؾ األخير يستمر إلى أبد اآلبديف، قاؿ 

 تعالى:

اِر َيْضَحُكوَف )  ( ﴾34﴿ َفاْلَيْوـَ الهِذيَف َآَمُنوا ِمَف اْلُكفه

 ] سورة المطففيف [

 أما الذؼ شرد عف هللا عز وجل فقاؿ تعالى:

 ( ﴾03ِفي َأْىِمِو َمْسُرورًا )﴿ ِإنهُو َكاَف 

 ] سورة االنشقاؽ [

 ( ﴾04﴿ ِإنهُو َظفه َأْف َلْف َيُحوَر )

 ] سورة االنشقاؽ [

إذًا اجيد أف تضحؾ آخرًا، يأتي الطفل إلى الدنيا وكل مف حولو يضحؾ، وىو يبكي وحده، أما إذا وافتو المنية 
الذؼ نستفيده مف ىذا الكبلـ أنؾ إذا كنت قويًا يجب أف  فكل مف حولو يبكي، إف كاف بطبًل فميضحؾ وحده، إذاً 

ف  ، في إنصاؼ الفقير، إعطاءه حقو، وا  بطاؿ الباطل، في نصرة المظمـو توظف ىذه القوة في إحقاؽ الحق، وا 
 كنت غنيًا فينبغي أف تعمـ عمـ اليقيف أف ىذا الماؿ يمكف أف يرقى بؾ إلى أعمى عمييف، قاؿ تعالى:
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ـْ َسَيْغِمُبوَف )2وـُ )﴿ ُغِمَبِت الرُّ  ـْ ِمْف َبْعِد َغَمِبِي ََْبُل َوِمْف 3( ِفي َأْدَنى اْْلَْرِض َوُى ِ اْْلَْمُر ِمْف  ( ِفي ِبْض َِ ِسِنيَف َّللِه
 ( ِبَنْصِر َّللاهِ ﴾4َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَف )

 ] سورة الرـو [

واف ماذا نستنبط منو ؟ ويومئذ يفرح المؤمنوف بنصر هللا مف الذؼ كبلـ مف ىذا ؟ كبلـ هللا كبلـ خالق األك
 سينتصر ؟ قاؿ تعالى:

وـُ ) ـْ َسَيْغِمُبوَف )2﴿ ُغِمَبِت الرُّ ـْ ِمْف َبْعِد َغَمِبِي  ( ِفي ِبْض َِ ِسِنيَف ﴾3( ِفي َأْدَنى اْْلَْرِض َوُى

 ] سورة الرـو [

ا مشركيف، لماذا يفرح صحابة رسوؿ هللا وىـ خير البشر، ماذا الرـو ىل كانوا مسمميف ؟ كانوا أىل كتاب، وكانو 
نستنبط ؟ الصحابة الكراـ بنص ىذه اآلية يفرحوف بنصر الرـو عمى الفرس، الرـو أىل كتاب، الفرس يعبدوف 
سـ النار، ىذه اآلية أصل في النسبية، إنساف ليس كما تريد، وليس كغيره مف األشرار، بل بيف َبيف، بينؾ وبينو قوا
مشتركة ينبغي أف تنفتح عميو، أما العزلة التي أحاط المسمموف أنفسيـ عزلة شديدة، وتكفير الناس جميعًا، ىذا 
، العزلة الشديدة والبعد عف االتصاؿ،  ماذا سبب ؟ أف المسمـ في األرض اليـو ىـ عند أىل األرض قاتل مجـر

 لـ كمو,والبعد عف األخذ بالنسبية جعل المسمميف في عزلة في العا

وقد تعجبوف أييا اإلخوة أف الييود في أمريكا ال يزيدوف عمى ستة مبلييف فقط، وسياسة ىذه الدولة بأدؽ تفاصيميا 
بتوجيو الييود كما تروف وتسمعوف، أقوؿ ىذه: الكممة دائمًا أييا اإلخوة الكراـ، أعداء المسمميف يتعاونوف، وبينيـ 

، والمسمموف يتقاتموف، وبينيـ خمسة وتسعوف بالمئة مف القواسـ المشتركة، خمسة بالمئة فقط مف القواسـ المشتركة
أقوؿ لكـ ىذه الكممة مف أعماؽ قمبي: ما لـ تتعاوف مع المؤمنيف، ما لـ تجمد الخبلفات الجزئية التي ال تقدـ وال 

فيناؾ شؾ في تؤخر فمست مؤمنًا، ما لـ يكف انتماؤؾ إلى مجموع المؤمنيف فمست مؤمنًا، ما لـ تتعاوف 
إخبلصؾ، الذؼ يحقق مكاسب مف العمل في الحقل الديني ىو يتاجر في الديف، وينتفع بو، ويركب ىذه الموجة، 
أما الذؼ يتعاوف مع إخوانو فيذا دليل إخبلصو، أنت مخمص، إذًا متعاوف، أنت تتنافس، وتبني مجدؾ عمى 

الكبلـ أقولو أييا اإلخوة الكراـ ألننا في أمّس أنقاض اآلخريف، ىذا ينبئ بعدـ إخبلصؾ  عز وجل، وىذا 
الحاجة إليو، قمت في الخطبة كبلمًا لو صمة بيذا الموضوع، قمت: مف ىـ أعداء المسمميف ؟ نحف جميعًا نتوىـ 
العدو التقميدؼ مف ليسوا مسمميف، والحقيقة قالوا بعد انييار الكتمة الشرقية: لـ يبق أمامنا مف عدو إال اإلسبلـ، 
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ريح رسمي لشخصيات في أعمى المناصب في العالـ الغربي، لـ يبق أمامنا مف عدو إال اإلسبلـ، مع أنيـ تص
أعداء، لكنيـ مكشوفوف، أعداء لكنيـ يعمموف في وضح النيار، أعداء لكننا محصنوف منيـ، ألف خططيـ 

ه عمى أنقاضؾ، أنا أرػ مكشوفة، خطرىـ محدود، أنت مييأ أف ىذا اإلنساف عدو مبيف، ويريد أف يبني مجد
العدو الذؼ يعمل عمى ىدـ ىذا الديف ىو الذؼ فيـ اإلسبلـ فيمًا معينًا، وأصر عميو، وكّفر مف كل مف خالفو في 
ىذا الرأؼ، وىذا الذؼ جعل وحدة المسمميف مستحيمة، ومادامت وحدة المسمميف مستحيمة فعدونا يتاجر بتفرقنا، 

 فمذلؾ يمكف أف تأخذ ىذه اآلية: ويبني قوتو عمى أشبلئنا وتفرقنا،

 ( ِبَنْصِر َّللاهِ ﴾4﴿ َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَف )

 ] سورة الرـو [

نصر مف ؟ نصر أىل الكتاب، وىـ مشركوف، بينيـ قواسـ مشتركة، فأنت لما تفتح حواًرا مع األطراؼ، وتكتفي 
ؾ، وأف تبقى في قوقعة، وفي قمقـ، وأنت تتوىـ أنؾ في بالقواسـ المشتركة، وتنمييا، وتتعاوف أما أف تعزؿ نفس

 العمياء، وكل مف حولؾ في الحضيض، ىذا وىـ في وىـ، وىذا ال يقدـ وال يؤخر,.

أييا اإلخوة الكراـ، أف تكوف قويًا ىذه نعمة ومزلق، وأف تكوف غنيًا ىذه نعمة ومزلق، وأف تكوف مطمعًا عمى عمـو 
نعمة ومزلق، واحتماؿ النجاح مع القوة والغنى أقل مف احتماؿ النجاح مع  أىل األرض اطبلعًا واسعًا ىذه

الضعف والفقر، ىذا كمو يؤكده قوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ حينما عرض عميو جبريل أف يكوف نبيًا ممكًا، أو 
مف ىذا الكبلـ أنو إذا جاء أف يكوف نبيًا عبدًا، قاؿ: بل نبيًا عبدًا أجوع يومًا فأذكره، وأشبع يومًا فأشكره، قريب 

شخص مف طبقة فقيرة مف أسرة حظيا مف الماؿ قميل، لكف فييا قيـ، وهللا الذؼ ال إلو إال ىو أرػ أسرًا تشتيي 
أف تكوف في دخميـ المحدود عمى أخبلقيـ العالية، وعمى اتصاليـ با عز وجل، وعمى قربيـ مف هللا، وعمى 

اتيـ، فنحف ىنا في ىذا المسجد مف أجل أف نتممس طريق السبلمة والسعادة، سعادتيـ التي أضفاىا هللا عمى حي
أف نتممس العمة التي مف أجميا جئنا إلى الدنيا، أف نتممس الميمة التي أنيطت بنا في الدنيا، اخرج مف ذاتؾ، 

ذا معنى قولو اخرج إلى خدمة الخمق تكوف حبيب الحق، اخرج إلى خدمة الخمق يمِق هللا محبتؾ في كل إنساف، ى
 تعالى:
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 ﴿ َوَأْلَقْيُت َعَمْيَؾ َمَحبهًة ِمنِّي ﴾

 [39] سورة طو: 

يعني أحبؾ عبادؼ، وما أخمص عبد  إال جعل قموب المؤمنيف تيفو لو بالمودة و الرحمة، بعد ذلؾ مسكيف فقير 
ًا يوجد أفكار مجردة يصعب فقط حوالي أربعيف أو خمسيف سنة في حياتو، ما قيمة ىذه السنوات أماـ األبد ؟ طبع

أف نتمثميا، لكف النبي عميو الصبلة والسبلـ سيد الفصحاء، سيد البمغاء، كبلمو أفصح كبلـ، تصويره، نحف عندنا 
عبارة مباشرة، عندنا عبارة غير مباشرة، العبارة غير المباشرة ىي العبارة التصويرية، فقد تقوؿ مثبًل: تكاثرت عمّي 

 بمغة صحيحة، بمغة فصحى، تكاثرت عمّي المصائب، لكف بعض الشعراء قاؿ:المصائب، كبلـ فصيح 

 فؤادي في غشاء مف نبػػػاؿ         بالني الدىر باْلرزاء حتػى

 تكسرت النصاؿ عمى النصػاؿ          فكنت إذا أصابتني سػػياـ

أصابتني سياـ لـ يعد ىناؾ أؼ ببلني الدىر باألرزاء، أؼ بالمصائب حتى فؤادؼ في غشاء مف نبالي، فكنت إذا 
 مكاف مف كثرة المصائب، لـ يبق مكاف,

شخص ذىب إلى جريدة لينشر نعوة، فأبمغ أنو ال يوجد أماكف، األماكف كميا ممئت، اتصل بالمدير العاـ فكتب  
هللا لمدير التحرير تنشر ىذه النعوة إف بقي مكاف ىكذا العبارة، فيذا كتب النعوة، وآخر شيء في النعوة أدخل 
الفقيد فسيح جنتو، بعد ذلؾ إف بقي مكاف، عبارة لغوية فصيحة تكاثرت عمّي المصائب، يوجد عبارة أدبية، النبي 

 عميو الصبلة والسبلـ ىل استخدـ أسموب التصوير ؟ قاؿ:

 )) ما أخذت الدنيا مف اآلخرة إَّل كما يأخذ المخيط إذا غمس بمياه البحر ((

 ]ورد في األثر[

حر، واركب قاربًا مف طرطوس إلى أرواد، وأمسؾ بإبرة، واغمسيا بماء البحر، واسحبيا، كـ مف اذىب إلى الب
الماء حممت ؟ ىذا الذؼ تحممو الدنيا مف اآلخرة، فالذؼ عاش في الدنيا فقيرًا، و نجا إيمانو عاش في الدنيا 

جنات تجرؼ مف تحتيا األنيار، وىذا  ضعيفًا، و كاف مؤمنًا صادقًا، و مات مؤمنًا، ماذا بقي لو ؟ األبد، وىو في
الذؼ استطاع أف يأخذ معشار ىذه القطرة، ويستمتع بيا في الدنيا، وانتيى، بقي أمامو النار إلى أبد اآلبديف، مف 
ىو الرابح ؟ إياؾ، ثـ إياؾ، ثـ إياؾ أف توازف بيف شخصيف دوف أف تدخل اآلخرة عمى كل منيما، يوجد بالدنيا 
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نيا أقوياء، يوجد أصحاب وسامة رائعة، يوجد أصحاب طبلقة لساف، أصحاب ذكاء، و قد قيل: أغنياء، يوجد بالد
 إف هللا يعطي الصحة والذكاء والماؿ والجماؿ لمكثيريف مف خمقو، ولكنو يعطي السكينة بقدر ألصفيائو المؤمنيف.

 فنحف إذا قرأنا األحاديث الشريفة نجد أحيانًا تصويرًا رائعًا جدًا 

 خذت الدنيا مف اآلخرة إَّل كما يأخذ المخيط إذا غمس بمياه البحر (()) ما أ

ذا كنت ذا دخل غير  أييا اإلخوة الكراـ، إذًا اعمـ عمـ اليقيف اآلف إذا كنت ذا دخل محدود فأنت ممتحف بو، وا 
ف كنت ضعيفًا أنت ممتحف بالضعف، إف كن ت محدود فأنت ممتحف بو، إف كنت قويًا أنت ممتحف بالقوة، وا 
ف كنت ضعيف الببلغة واإللقاء فأنت ممتحف بيا، اعتقد يقينًا أف  طميق المساف أف ممتحف بطبلقة المساف، وا 

 امتحانؾ في شيئيف، فيما أعطاؾ هللا، وفيما زوػ عنؾ.

اآلف النجاح في االمتحاف السمبي، النجاح بالضعف، أو النجاح بالفقر، إذا انتيى بؾ إلى الجنة فأنت في أعمى 
، والرسوب في الغنى والرسوب في القوة إذا انتيى باإلنساف إلى جينـ وبئس المصير فيو في أسوأ حاؿ، عمييف

فالبطولة أف تنجح في االمتحاف، وربما كاف النجاح في امتحاف الفقر أىوف مف النجاح في امتحاف الغنى، وربما 
وة تغر، وتضر، وتمر، والدنيا كميا تغر، كاف النجاح في امتحاف الضعف أىوف مف النجاح في امتحاف القوة، الق

وتضر، وتمر، ولكف اآلخرة ىي العطاء الحقيقي، وال يميق بكـر هللا أف يكوف عطاؤه في الدنيا، الدنيا زائمة، عرض 
 حاضر، يأكل منو البر والفاجر، واآلخرة وعد صادؽ، يحكـ فيو ممؾ عادؿ.

ي الدنيا توزيع ابتبلء، أنت كيف إذا كاف عندؾ شيادة أييا اإلخوة الكراـ، قضية الحظوظ، الحظوظ موزعة ف
، ترػ ىذه المواد شيًئا صارًخا، وهللا موادؾ مع هللا أخطر  ثانوية، عندؼ كيمياء، وفيزياء، ورياضيات، عندؼ عمـو
، مف ىذه المواد، امتحنؾ بالصحة، إذا كاف الواحد صحيًحا يقدر أف يفكر، أف يصمي، يقدر أف يقرأ القرآف الكريـ
يقدر أف يأتي إلى الجامع، يقدر أف يعمل عمبًل صالحًا، يقدر أف يرعى أيتامًا، مادمت صحيحًا فكل شيء ممكف، 

 فمما قاؿ هللا عز وجل:

ـِ ) ـه َلُتْسَأُلفه َيْوَمِئٍذ َعِف النهِعي ُِ ﴿8﴾ ) 

 ] سورة التكاثر [
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عيـ الصحة، ىذا نعيـ، ونعيـ الفراغ، ىناؾ بعضيـ قاؿ: الماء البارد، ىذا سوؼ نسأؿ عنو، لكف بعضيـ قاؿ: ن
أعماؿ ثماني عشرة ساعة، تشعر بدواـ ثقيل إلى درجة ال تحتمل، الذؼ عنده بعد الظير فراغ يجمس في جامع مع 
إنساف يحبو، يعمل عمبًل صالحًا، يطالع كتابًا، يقرأ القرآف، يخدـ إنسانًا، يعمل عمبًل صالحًا، ىذا إنساف سعيد 

 جدًا,

يا اإلخوة الكراـ، النعيـ الفراغ، والنعيـ الصحة، والنعيـ األمف، ليس مبلحًقا، المبلحق لو كاف مختفيًا في يا أي
بيت، وطرؽ باب البيت ينخمع قمبو، أما أنت افتحوا الباب، تسافر، تقيـ، تغادر، تبقى، تمشي في الطريق، ال أحد 

مة الكفاية، عندؾ دخل يغطي مصروفؾ مف دوف يبلحقؾ، فنعمة األمف، ونعمة الصحة، ونعمة الفراغ، ونع
 األشياء الثانوية، عندؾ دخل يغطي أساسيات حياتؾ.

: أييا اإلخوة الكراـ، نعيد الحديث مرة ثانية، َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَميْ  ـَ  ِو َوَسمَّ

ْت اْلَجنهُة َوال ، نهاُر، َفَقاَلْت النهاُر: ِفيه اْلَجبهاُروَف َواْلُمَتَكبُِّروَف، َوََاَلْت اْلَجنهُة: ِفيه ُضَعَفاُء النهاِس َوَمَساكِ )) اْحَتجه ـْ يُنُي
بُ  نهِؾ النهاُر َعَذاِبي ُأَعذِّ ـُ ِبِؾ َمْف َأَشاُء، َواِ  ِبِؾ َمْف َأَشاُء، َوِلِكاَلُكَما َعَميه  ََاَؿ: َفَقَضى َبْيَنُيَما ِإنهِؾ اْلَجنهُة َرْحَمِتي َأْرَح

 ِمْمُؤَىا ((

 ] مسمـ، أحمد [

 والحمد  رب العالميف 
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 ( : ِالِة َّل يكمميـ هللا يـو القيامة .... 027 - 025الدرس )

 07-08-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا، 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

بًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الباطل باط
الصالحيف، الميـ أخرجنا مف ظممات الجيل و الوىـ إلى أنوار المعرفة و العمـ، ومف وحوؿ الشيوات إلى جنات 

 القربات.

رىيب مف صحيح البخارؼ ومسمـ، والحديث اليـو أييا اإلخوة الكراـ، الزلنا في إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والت
 : ـَ  رواه اإلماـ مسمـ في صحيحو مف حديث َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

، َوََّل َيْنُظُر ِإلَ  ـْ يِي ُ َيْوـَ اْلِقَياَمِة، َوََّل ُيَزكِّ ـْ َّللاه ٌَِة ََّل ُيَكمُِّمُي ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ، َشْيٌخ َزاٍف، َوَمِمٌؾ َكذهاٌب، )) َِاَل ، َوَلُي ـْ ْيِي
 َوَعاِئٌل ُمْسَتْكِبٌر ((

 ]مسمـ[

؟ إنساف بحاجة إلى ُخمق معيف، كيف أييا اإلخوة الكراـ، ىذا الحديث منطمق لموضوع دقيق في األخبلؽ، أف كل
ؼ ألَزـُ صفة لمعالـ أف يكوف ورعًا، ألنؾ يمكف أف الورع حسف، الورع قيمة راقية جدًا، لكف في العمماء أحسف، أ

تنتفع مف ميندس أو طبيب، أو عالـ ذرة أو عالـ فمؾ أو عالـ رياضي، تنتفع بو، وال تمقي بااًل إلى سموكو و 
انضباطو، تريد عممو فقط، لكف ال يستطيع إنساف عمى وجو األرض أف ينتفع بعالـ الديف إال إذا كاف مطبقًا لما 

لذلؾ يقوؿ اإلماـ عمي كـر هللا وجيو: " قواـ الديف والدنيا أربعة رجاؿ، عالـ مستعمل عممو، وجاىل ال يقوؿ، 
يستنكف أف يتعمـ، وغني ال يبخل بمالو، وفقير ال يبيع آخرتو بدنياه "، كـ شخًصا ؟ عامل مستعمل عممو، 

 و بدنياه.وجاىل ال يستنكف أف يتعمـ، وغني ال يبخل بمالو، وفقير ال يبيع آخرت
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اآلف ىناؾ حركة، فإذا ضيع العالـ عممو، أؼ لـ يستعمل عممو، لـ يكف ورعًا، استنكف الجاىل أف يتعمـ، ما 
الذؼ يزىد الناس في التديف ؟ أف يروا إنسانًا متدينًا، وليس مستقيمًا، متدينًا، أؼ يصمي، و يؤدؼ العبادات، أما 

أنا أسميو منفرًا، " قواـ الديف والدنيا أربعة رجاؿ، عالـ مستعمل عممو، بالتعامل فميس مستقيمًا، مثل ىذا اإلنساف 
وجاىل ال يستنكف أف يتعمـ، وغني ال يبخل بمالو، وفقير ال يبيع آخرتو بدنياه، فإذا ضيع العالـ عممو استنكف 

ذا بخل الغني بمالو باع الفقير آخرتو بدنيا غيره ".  الجاىل أف يتعمـ، وا 

إذا بخل الغني بمالو أنفق الماؿ عمى ممذاتو، وعمى أساليب حياتو التي ال تعقل، يأتي الفقير وىذا الذؼ يحصل، 
فيعتنق اإللحاد مف أجل أف يأكل ويشرب، يبيع الفقير آخرتو بدنيا غيره، يتعاوف مع الظالـ، ألف الماؿ قواـ الحياة، 

 إذا بخل الغني المسمـ.

باحثة اجتماعية زارت السجوف، والتقت بالذات بالمنحرفات، والمواتي  صدقوا أييا اإلخوة الكراـ، حقيقة مرة، أف
حكـ عمييف بالسجف، المفاجأة الخطيرة جدًا أف الفتيات المنحرفات لسف فاسدات، لكنيف فقيرات، لذلؾ أغنياء كل 

نيا غيره، واضطرت البمدة سيحاسبوف أماـ هللا حسابًا عسيرًا، ألنيـ بخموا بماليـ، فاضطر الفقير أف يبيع آخرتو بد
الفتاة أف ترتزؽ بثديييا، لذلؾ الورع حسف، لكف في العمماء أحسف، والحياء حسف، الحياء مف أروع الصفات، لكف 
في النساء أحسف، ألف مف عبلمات آخر الزماف أف ينزع الحياء مف وجوه النساء، وأف تذىب النخوة مف رؤوس 

 الرجاؿ.
مف زينة، وال تستحي، وال تخجل، والفتاة قد تحد النظر في الرجل، وقد تقسو  الفتاة ال تستحي، تبدؼ كل ما عندىا

 في الكممات، وقد ترفع صوتيا، ينزع الحياء مف وجوه النساء، وتذىب النخوة مف رؤوس الرجاؿ.

يمشي مع زوجتو بثياب فاضحة، كل خطوط جسميا واضحة، وال يستحي، أو يمشي مع ابنتو، أو يسمح لزوجتو 
 ي الشرفة بثياب فاضحة، مف ىو الديوث ؟ الذؼ ال يغار عمى عرضو، أو يرضى الفاحشة في أىمو.أف تقف ف

لعل قبوؿ الفاحشة نسبتيا قميمة جدًا بيف الرجاؿ، أما الذؼ ال يغار عمى عرضو فالنسبة كبيرة جدًا، والديوث ال 
 يريح رائحة الجنة.
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ء حسف، لكف في النساء أحسف، التوبة حسنة، لكف في إذًا لذلؾ الورع حسف، لكف في العمماء أحسف، الحيا
الشباب أحسف، ما مف شيء أحب إلى هللا مف شاب تائب، إف هللا ليباىي المبلئكة بالشاب التائب، يقوؿ: انظروا 

 عبدؼ ترؾ شيوتو مف أجمي.

 رتاد بيوت هللا.أييا اإلخوة الكراـ، جميل جدًا أف ترتاد بيوت هللا، لكف جميل جدًا جدًا أف تكوف شابًا ت

كنت مرة في مدينة إسبلمية، في بمد إسبلمي، صميت المغرب في مسجد، المفاجأة أف كل المصميف فوؽ 
الثمانيف، عندنا في الشاـ ظاىرة رائعة جدًا، أف رواد المساجد مف الشباب، يعج المسجد بالشباب، وريح الجنة في 

 الشباب، والتوبة حسنة، لكف في الشباب أحسف.

ائب، إذا كاف مف إنساف ُيغَبط فيو شاب نشأ في طاعة هللا، طبعًا إذا كاف اإلنساف متقدًما في السف يرتاد شاب ت
بيت هللا شيء جميل، بارؾ هللا بو، و كّثر مف أمثالو، لكف اإلنساف بعد مضي سبعيف ثمانيف سنة أمضاىا في 

إلى المسجد، فرؽ كبير بيف أف يأتي لممسجد، الجيل، وفي التفمت، اآلف ليس أمامو إال القبر، فاضطر أف يأتي 
وىو شاب في ريعاف الشباب، و بيف مف يأتي إلى المسجد، و قد ذىبت عنو كل شيواتو وغرائزه، ولـ يبق أمامو 

 إال القبر، فاضطر أف يأتي إلى المسجد.

ويشكل حياتو تشكيبًل إسبلميًا،  فالبطولة بالشاب، بالمناسبة إخواننا الكراـ، عندما الشاب يأتي إلى بيت هللا مبكرًا،
يرتاح طواؿ حياتو، اختار زوجة مؤمنة صالحة، اختار حرفة إسبلمية صحيحة أو مشروعة، ال يوجد عنده مشكمة 
مع نفسو، لو أف إنساًنا تعرؼ إلى هللا متأخرًا يكوف قد أىمل أىمو، واختار حرفة ال ترضي هللا، واختار زوجة لـ 

 خر حياتو.تقنع بما قنع، ىو في أوا

إذًا الورع حسف، لكف في العمماء أحسف، الحياء حسف، لكف في النساء أحسف، التوبة حسنة، لكف في الشباب 
 أحسف، العدؿ حسف، لكف في األمراء أحسف.

وىذا يقودنا أييا اإلخوة الكراـ إلى موضوع دقيق، أف ىناؾ عبادة اليوية، أنت مف ؟ أنت قوؼ، العبادة األولى 
، أنت غني، العبادة األولى إنفاؽ الماؿ، أنت عالـ، العبادة األولى إلقاء العمـ، ىذه عبادة اليوية، أؼ إحقاؽ الحق

ال يقبل مف اإلنساف الغني جدًا يذكر هللا باليـو خمسة آالؼ مرة، وال يؤدؼ حق الماؿ، إنساف لو مع إنساف مميوف 
التسويف، الذؼ وضع معو ىذا المبمغ فقير، فاضطر ليرة، وبالغ في المماطمة، وفي الكذب، وفي التأجيل، وفي 
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أف يتصل بو مرة يـو الجمعة ليطالبو بالمبمغ الذؼ لو عنده، فقاؿ لو بطريقة ال تحتمل: كيف تتصل بي في يـو 
الجمعة، وىو يـو خموتي مع هللا ؟ أنا كاف تعميقي، سامحوني قمت لو: قل لو: تضرب أنت والخموة التي لؾ، 

مميوف ليرة أواًل، بعد ذلؾ نسمي لؾ خموة مع هللا، ما ىذه الزعبرة ؟ قاؿ لو: كيف تتصل بي في يـو اذىب، وأدِّ ال
 الجمعة، وىو يـو خموتي مع هللا ؟ وأنت آكل عميو مميوف ليرة، وىو في أمّس الحاجة ليا.

عنو، وال شيء عميو، فمذلؾ عبادة اليوية إف كنت غنيًا إنفاؽ الماؿ، لذلؾ مطل الغني يحل عرضو، لؾ أف تتكمـ 
 معو وال يعطيؾ.

اآلف، و الصبر حسف، لكف في الفقراء أحسف، ال يوجد أجمل مف فقير متجمل، فقير صابر، ال يتضعضع أماـ 
 غني، متجمل، تحسبو غنيًا مف التعفف:

ـُ اْلَجاِىُل َأْغِنَياَء ِمَف التهَعفُِّف﴾  ﴿ َيْحَسُبُي

 [273] سورة البقرة: اآلية 

لسمف الصالح يبحثوف ىـ عف الفقير، وأقوؿ لكـ كبلمًا دقيقًا جدًا: ألف هللا عز وجل في القرآف الكريـ لذلؾ كاف ا
 بّيف أف ىذه الصدقات لمف تحسبو غنيًا مف التعفف:

 ﴿ ََّل َيْسَأُلوَف النهاَس ِإْلَحافًا﴾

 [273] سورة البقرة: اآلية 

ذًا عميؾ أف تبحث أنت عنو، صار ىناؾ واجب ىو لف يسألؾ، و لف يتضعضع أمامؾ، و لف يطمب منؾ، إ
 حتمي استنباطي مف قولو تعالى:

ـْ ََّل َيْسَأُلوَف النهاَس ِإْلَحافًا﴾ ـْ ِبِسيَماُى ِف َتْعِرُفُي ـُ اْلَجاِىُل َأْغِنَياَء ِمَف التهَعفُّ  ﴿ َيْحَسُبُي

 [273] سورة البقرة: اآلية 

 إذًا ينبغي أف تبحث أنت عنو.
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 ر:وىناؾ معنى آخ

اِئِل َواْلَمْحُروـِ ) ـْ َحقٌّ ِلمسه  (﴾09﴿ َوِفي َأْمَواِلِي

 [19] سورة الذاريات: اآلية 

 مف ىو السائل ؟ الذؼ يقتحـ عميؾ، مف ىو المحرـو ؟ الذؼ يستحي أف يسألؾ.

ؼ لذلؾ ابتغوا الحوائج بعزة األنفس، فإف األمور تجرؼ بالمقادير، ما مف مخموؽ يعتصـ بي مف دوف خمقي أعر 
ذلؾ مف نيتو، فتكيده أىل السماوات واألرض، إال جعمت لو مف بيف ذلؾ مخرجًا، وما مف مخموؽ يعتصـ بمخموؽ 

 دوني، أعرؼ ذلؾ مف نيتو إال جعمت األرض ىويًا تحت قدميو، و قطعت أسباب السماء بيف يديو.

 يستػقر و يِبػػػت        اجعل لربؾ كل عزؾ
 وت فإف عزؾ ميتيم       فإذا اعتززت بػمف     

 مف جمس إلى غني فتضعضع لو ذىب ثمثا دينو، كف متماسكًا هللا الغني، هللا ال ينسى أحدًا مف فضمو.

و هللا مرة زارني إنساف، ضيفتو قطعة حموػ، أمسؾ القطعة، وأكل أوؿ قطعة منيا، و قاؿ: سبحاف مف رزقنا ىذا، 
 وال ينسى مف فضمو أحدًا !!

مح، و لـ تسأؿ، و لـ تقتحـ عمى الناس، و لـ يكف ظمؾ ثقيبًل عمييـ، ىل هللا ينساؾ ؟ إذا أنت تجممت، و لـ ت 
 وال ينسى مف فضمو أحدا.

ال ينساؾ، لؾ عنده رزؽ، اطمبوا الحوائج بعزة األنفس، فإف األمور تجرؼ بالمقادير، والصبر حسف، لكف في 
 الفقراء أحسف.

حديثًا، أنا أسميو مف األثر، أف أحب ثبلثًا، و حبي لثبلث أشد، أييا اإلخوة الكراـ، ورد في بعض الكتب، ليس 
أحب الطائعيف، و حبي لمشاب الطائع أشد، شاب في مقتبل الحياة كالمرجل طاقة، و حيوية، و غرائز، و 
شيوات، و آماال، كل ىذه الطاقة، و كل تمؾ الشيوات ضبطيا وفق منيج هللا، أنا في الحج رأيت رجبًل أيقنت أنو 

أوربا مف ىيئتو و لونو، فإذا ىو مف ألمانيا الغربية، يمشي مع مف أعرفو، سألتو عنو، قاؿ لي: ىذا إنساف  مف
ألماني غربي سكف عنده طالب سورؼ، وعنده فتاة جميمة، اشتيى ىذا األب أف يممح ىذا الطالب مرة واحدة ينظر 

ا تكمـ و ال كممة، إال أنو غض بصره عف محاـر إلى ابنتو، دىش، فحاوره وأقنعو باإلسبلـ فأسمـ، ىذا الطالب م
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هللا، أكبر عالـ رياضيات ممحد بساف فرانسيسكو كاف يقوؿ لو أستاذه في الجامعة: اخرج مف القاعة، ولؾ عبلمة 
تامة، ألنو كاف يربؾ أستاذه مف شدة تفوقو، ويـو كاف طالبًا في التعميـ الثانوؼ انتقد أستاذ الديانة في أمريكا طبعًا 
فطرده أبوه مف البيت فاعتنق اإللحاد، وصار عممًا مف أعبلـ اإللحاد ىناؾ، فكاف أستاذه الذؼ عممو يستعيف بو 
في بعض القضايا في الرياضيات عنده طالبة مف الشرؽ األوسط محجبة حجابًا كامبًل، و الوقت صيف، و 

يجيبيا عف بعض األسئمة، ىذا الممحد نظر الفتيات في أمريكا شبو عرايا، فأرسميا إلى ىذا األستاذ الممحد كي 
إلييا ظاىرة غريبة، الفتيات عرايا في الصيف، ما باؿ ىذه الفتاة محجبة حجابًا كامبًل، و الحجاب عبء عمى 
الفتاة، و ال سيما في الصيف ؟ لكف عبادتيا تمؾ أنا أسمييا عبادة إحصاف، عبادة إعفاؼ الشباب، كيف نحف 

اد ؟ والجياد ذروة سناـ اإلسبلـ، الفتاة ليا عبادة خاصة بيا، و لو أف فييا بعض العبء، عندنا عبادة اسميا الجي
لكف ىذه العبادة أقصر طريق إلى الجنة، أنا أسمييا عبادة إعفاؼ الشباب، حينما تستر مفاتنيا عف الشباب، و 

 تريحيـ قميبًل تكوف قد أدت أجمل ما خصيا هللا بو مف مفاتف.

ة حجابًا كامبًل، ىو يحتقر الشرؽ األوسط، وجد فتاة شرؽ أوسطية في أياـ الصيف محجبة فيذه الفتاة محجب
حجابًا تامًا، يقوؿ في كتابو: و هللا ما تجرأت أف أحدؽ في وجييا، و رغبت أف أخدميا بكل حاجتيا، وشعرت 

 أنيا إنسانة قديسة، و تتمتع بقناعات تنفرد بيا.

 ـو نفسو عمى قراءة القرآف، إلى أف وصل إلى قولو تعالى:ماذا فعل ىذا الممحد ؟ عكف في الي

يَؾ ِبَبَدِنَؾ ِلَتُكوَف ِلَمْف َخْمَفَؾ َآَيًة﴾  ﴿ َفاْلَيْوـَ ُنَنجِّ

 [92] سورة يونس: اآلية 

قاؿ: ىذا غمط، واتصل بصديقو موريس بوكاؼ في فرنسا، وقاؿ لو: تفضل، تقوؿ: إف الكتب المقدسة ال يوجد بيا 
القرآف، قاؿ لو: ىذا فرعوف الذؼ ذكره هللا عز وجل أنا رممت جثتو بنفسي موجود حتى اآلف، وآثار أخطاء، ىذا 

 الممح في فمو، وكل الدالئل تؤكد أنو مات غرقًا.

اآلف جفرؼ لنؾ، ىذا األستاذ الممحد، أكبر داعية في أمريكا إسبلمي، ىذه الفتاة لـ تنطق بكممة، لكف حجابيا 
 دعوة.
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ـ أييا اإلخوة الكراـ، حجاب الفتاة دعوة، صدقؾ دعوة، أمانتؾ دعوة، عفتؾ دعوة، لطفؾ دعوة، أنا أؤكد لك
إنصافؾ دعوة، عدلؾ دعوة، المؤمف أكبر داعية دوف أف يشعر، صادؽ، إف حدثؾ فيو صادؽ، إف عاممؾ فيو 

 أميف، إف استثيرت شيوتو فيو عفيف، ال يتورط:

َِْواَي﴾﴿ َمَعاَذ َّللاهِ ِإنهُو َربِّي أَ   ْحَسَف َم

 [23] سورة يوسف: اآلية 

لذلؾ أحب الطائعيف، و حبي لمشاب الطائع أشد، فرؽ كبير، زعيـ قريش أبو سفياف فيما تروؼ بعض الروايات 
أنو وقف بباب عمر ساعات، ولـ يؤذف لو، و ىذا زعيـ قريش أكبر شخصية في قريش، الذؼ آلمو أف صييبًا 

بل استئذاف، فمـ دخل عميو قاؿ لو: يا أمير المؤمنيف، زعيـ قريش يقف في بابؾ وببلاًل يدخبلف، و يخرجاف ب
 ساعات طوااًل، وببلؿ وصييب يدخبلف ببل استئذاف، فقاؿ لو كممتاف، قاؿ لو: أنت مثميما ؟

اية محرقة لـ تكف لو نياية فمذلؾ شاب نشأ في طاعة هللا، و قاؿ بعض عمماء القموب: " مف لـ تكف لو بد
 ".مشرقة

أحب الطائعيف، و حبي لمشاب الطائع أشد، أحب الكرماء، وحبي لمفقير الكريـ أشد، المؤمف الفقير زرتو، عنده 
أربع برتقاالت، يضعيا في صحف، تفضل، يدعوؾ إلى الطعاـ الذؼ عنده، المؤمف ال يبخل بمالو أبدًا، وهللا يوجد 

َفَقَد عممو، أعطاه نصف ما عنده، أعرؼ و هللا إخوة إذا  إخوة كراـ دخمو ال يكفيو أسبوعيف، لو صديق أخ في هللا
زاروا أخًا ليـ، وعمموا أنو ال يممؾ شيئًا مف الماؿ إف ذىب ليأتي بالماء وضعوا في جيبو الماؿ دوف أف يشعر، 

 ألنو عفيف جدًا.

في الجامع معو مئة وأحب الكرماء، وحبي لمفقير الكريـ أشد، حدثني أخ عمل لي ورقة األسبوع الماضي أف طفبًل 
ليرة، يبدو مف مقتنياتو سمع عف صندوؽ العافية فصرفيا، ودفع خمسيف ليرة، ىذه الخمسوف يمكف أف تسبق 
ـَ عشرة آالؼ ليرة عند هللا: ىكذا قاؿ عميو الصبلة و السبلـ، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو وَ  َسمَّ

 َقاَؿ: 
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ـٍ(( )) ـٌ ِماَئَة َأْلِف ِدْرَى  َسَبَق ِدْرَى

 ]النسائي[

ودرىـ تنفقو في حياتؾ خير مف مئة ألف درىـ ينفق بعد مماتؾ، متى تشعر بقيمة اإلنفاؽ ؟ وأنت شاب، ىذه 
األلف ليرة ليا معنى، أما شخص معو احتشاء، ومعو جمطة، ومعو خمسوف مرًضا، وىو بالفراش، األلف ال قيمة 

كمو لـ يعد لو قيمة، يجب أف تنفق وأنت صحيح شحيح، الماؿ يفعل معؾ كل شيء، أحب الطائعيف،  ليا، الماؿ
و حبي لمشاب الطائع أشد، أحب الكرماء، وحبي لمفقير الكريـ أشد، وأحب المتواضعيف، و حبي لمغني المتواضع 

 أشد.

يـ، ومف سخائيـ، ومف حبيـ لمناس، ومف و هللا أييا اإلخوة الكراـ، يوجد أغنياء مؤمنوف تشتيي الغنى مف تواضع
 أعماليـ التي ال تعد وال تحصى.

أنا ػ وهللا ػ أعجب أشد العجب مف إنساف معو وسائل أف يصل إلى أعمى مراتب الجنة، ويبخل، كل واشرب، 
ت واسكف في بيت، واقتِف الحاجات األساسية أنت وأىمؾ، وىذا الفائض الكبير يمكف أف تصل بو إلى أعمى درجا

 الجنة، لكنؾ ال تفعل.

معقوؿ يا إخواننا مف شخص أمضى حياتو في العمـ، أربعوف سنة في طمب العمـ، قاؿ لو: بـَ نمت ىذا المقاـ ؟ 
سميماف بف عبد الممؾ قاؿ لعطاء بف أبي رباح، فقاؿ لو: باستغنائي عف دنيا الناس، وحاجتيـ إلى عممي الذؼ 

 قطعت لو أربعيف عامًا.

ـَ َقاَؿ: يأتي إنساف غن  ي بمالو فقط يساوؼ العالـ ؟ ىكذا النبي قاؿ، َعْف اْبِف ُعَمَر َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُ اْلُقْرآَف َفُيَو َيْتُموُه آَناَء المهْيِل، َو آَناَء النهَيارِ  َنَتْيِف، َرُجٌل آَتاُه َّللاه ِْ ُ َماًَّل َفُيَو ، َوَرُجٌل )) ََّل َحَسَد ِإَّله ِفي ا آَتاُه َّللاه
 ُيْنِفُقُو آَناَء المهْيِل َو آَناَء النهَياِر ((

 ]البخارؼ[
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كنت مرة في لبناف، رجل محسف كبير طبيب ترؾ مستشفيات ومصحات ودور عجزة ودور لممعاقيف، ولبناف كميا 
 يبقى. تميج باسمو، وتوفي، وتولت األوقاؼ إدارة ىذه المؤسسات الكبيرة، ىذا الذؼ

فمذلؾ أييا اإلخوة الكراـ، وأحب المتواضعيف، و حبي لمغني المتواضع أشد، وأبغض ثبلثًا، وبغضي لثبلث أشد، 
أبغض العصاة، و بغضي لمشيخ العاصي أشد، أؼ مراىق في الستيف، ليس مف المعقوؿ، تجد شخصًا سخيفًا 

غة بالزينة، وكأف الجنس إليو يعبده مف دوف هللا، يبالغ بالزينة، تزيف، وتجمل، لكف يوجد وضع معقوؿ، أما المبال
 وأبغض ثبلثًا، و بغضي لثبلث أشد، أبغض العصاة، و بغضي لمشيخ العاصي أشد.

ـْ َعَذاٌب أَ  ، َوَلُي ـْ ، َوََّل َيْنُظُر ِإَلْيِي ـْ يِي ُ َيْوـَ اْلِقَياَمِة، َوََّل ُيَزكِّ ـْ َّللاه ٌَِة ََّل ُيَكمُِّمُي َزاٍف، َوَمِمٌؾ َكذهاٌب،  ِليـٌ، َشْيخٌ )) َِاَل
 َوَعاِئٌل ُمْسَتْكِبٌر ((

وأبغض ثبلثًا، وبغضي لثبلث أشد، أبغض العصاة، وبغضي لمشيخ العاصي أشد، وأبغض المتكبريف، وبغضي 
لمفقير المتكبر أشد، ما عنده شيء ال يتكمـ معو، تجد شخصًا ال يممؾ عممًا، و ال فيمًا، و ال مااًل، و ال شيء، 

بر، شيء ال يحتمل، قد يتكبر إنساف، و ىو يتربع عمى ثروة كبيرة جدًا، األمر اختمط عنده، قد يتكبر وىو متك
اإلنساف، وىو يحتل منصبًا رفيعًا جدًا، قد يتكبر اإلنساف، و معو أعمى شيادة باختصاص نادر، نوعًا ما مقبوؿ، 

 ؾ متكبر.أما ال عمـ، و ال فيـ، و ال حكمة، و ال ماؿ، و ال شيء، و مع ذل

وأبغض المتكبريف، و بغضي لمفقير المتكبر أشد، اآلف، و أبغض البخبلء، و بغضي لمغني البخيل أشد، غني 
 يدفع المبالغ الطائمة دوف أف يشعر.

وهللا مرة رجل محسف كبير شفاه هللا اآلف مريض، أراد أف يبني مسجدًا في منطقة ال يوجد بيا مساجد، و كمف 
ؼ أرضًا، واألرض اشتراىا مناسبة، مساحتيا مناسبة، و شكميا مناسب، و اتجاىيا مناسب، و أحد إخواننا أف يشتر 

جاء ىذا المحسف الكبير ليرػ األرض ميدانيًا، والسعر مناسب، قاؿ لو: ثبلثة ونصف مميوف، فوقع شيؾ 
الد، دخمو بمميونيف، أعطاه لصاحب األرض، صاحب األرض آذف بالمدرسة، ورثيا مف شير، عنده ثمانية أو 

أربعة آالؼ، فقير جدًا، لكف ورث ىذه األرض مف شير، فمعل هللا ينفعو بثمنيا، فقاؿ لو: ثبلثة ونصف، ىذاف 
مميوناف اثناف، أيف التتمة ؟ قاؿ لو: التتمة عند التنازؿ، قاؿ لو: ما التنازؿ ؟ قاؿ لو: ىذه األرض سوؼ يبنى 

تنازاًل عندئذ نعطيؾ التتمة، قاؿ لو: مسجدًا ! فأخذ الشيؾ، و  عمييا مسجد، فحينما تذىب إلى األوقاؼ، و تكتب
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 مزقو، قاؿ لو: و هللا أستحي مف هللا أف أبيع أرضًا لتكوف مسجدًا، أنا أولى منؾ أف أقدميا  عز وجل.

 يقوؿ ىذا الغني المحسف: و هللا ما صغرت في حياتي أماـ إنساف كما صغرت أماـ ىذا الفقير، كيف أنو استحيا
 مف هللا أف يبيع أرضًا تكوف في النياية مسجدًا ؟!

 واآلف المسجد قائـ، ومئذنتو أعمى مئذنة في المنطقة.

 وأبغض ثبلثًا، و بغضي لثبلث أشد، أبغض البخبلء و بغضي لمغني البخيل أشد.

 أييا اإلخوة الكراـ، طبعًا ىذا الكبلـ مستوحى مف ىذا الحديث الصحيح: 

ٌَِة ََّل ُيكَ  ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ، َشْيٌخ َزاٍف،)) َِاَل ، َوَلُي ـْ ، َوََّل َيْنُظُر ِإَلْيِي ـْ يِي ُ َيْوـَ اْلِقَياَمِة، َوََّل ُيَزكِّ ـْ َّللاه َوَمِمٌؾ َكذهاٌب،  مُِّمُي
 َوَعاِئٌل ُمْسَتْكِبٌر ((

 عائل أؼ فقير.

 والحمد  رب العالميف 
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َقاُؿ َذرهٍة ِمْف ِكْبٍر.( : َّل َيْدُخُل اْلجَ  027 - 026الدرس ) ِْ ْمِبِو ِم  نهَة َمْف َكاَف ِفي ََ

 14-08-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا،  الحمد  رب العالميف، و الصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 
الباطل باطبًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ 

يـ أخرجنا مف ظممات الجيل و الوىـ إلى أنوار المعرفة و العمـ، و مف وحوؿ الشيوات إلى جنات الصالحيف، الم
 القربات.

أييا اإلخوة الكراـ، الزلنا في إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترىيب مف صحيح البخارؼ ومسمـ، والحديث اليـو 
ـَ َقاَؿ: رواه اإلماـ مسمـ في صحيحو مف حديث عبد هللا بف مسعود رضي   هللا عنو َعْف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ُجَل ُيِحبُّ َأْف يَ  ََاَؿ َرُجٌل: ِإفه الره َقاُؿ َذرهٍة ِمْف ِكْبٍر،  ِْ ْمِبِو ِم ُكوَف َِْوُبُو َحَسًنا، َوَنْعُمُو )) َّل َيْدُخُل اْلَجنهَة َمْف َكاَف ِفي ََ
ََاَؿ: ِإفه َّللاهَ  ، َوَغْمُط النهاِس((َحَسَنًة،    َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ، اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحقِّ

 ] مسمـ، الترمذؼ، أبو داود، ابف ماجو، أحمد [

وكنت قد بينت ىذا المعنى مف خبلؿ مثل، لو أف عندؾ في البيت كمية محدودة مف المبف، وجاءؾ ضيوؼ كثر، 
وتجعمو شرابًا سائغًا، وتقدمو كضيافة، أما لو أمسكت قطارة، ووضعت قد تضيف ليذه الكمية خمسة أمثاليا ماًء، 

فيو قطرة بتروؿ واحدة ىل يمكف أف تشربو ؟ خمسة أضعاؼ مددتو بالماء، وقبميا، وأصبح شرابًا سائغًا، أما قطرة 
 ض مع العبودية، واحدة مف البتروؿ أفسده كمو، وألقيتو في المكاف الميمل، لذلؾ الكبر أييا اإلخوة الكراـ، يتناق

َقاُؿ َذرهٍة ِمْف ِكْبٍر ((  ِْ ْمِبِو ِم  )) َّل َيْدُخُل اْلَجنهَة َمْف َكاَف ِفي ََ
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التواضع ليس تصنعًا، بل ىو حقيقة، العبد عبد والرب رب، مف أنت أماـ خالق السماوات واألرض ؟ مف الذؼ 
ـ البشر حينما قالوا: نحف لف نغمب مف قمة في يجرؤ أف يقوؿ: أنا ؟ صحابة النبي عميو الصبلة والسبلـ وىـ قم

 حنيف، فتخمى هللا عنيـ، قاؿ تعالى:

ـه َولهيْ  ـُ اْْلَْرُض ِبَما َرُحَبْت ُِ ََْت َعَمْيُك ـْ َشْيئًا َوَضا ـْ ُتْغِف َعْنُك ـْ َفَم َرُتُك ِْ ـْ َك ـْ ُمْدِبِريَف﴾﴿ ِإْذ َأْعَجَبْتُك  ُت

 [25] سورة التوبة: اآلية 

تقوؿ: أنا، مف أنت ؟ أنا عندؼ خبرات متراكمة، الذؼ يقوؿ ىذا أحيانًا يرتكب حماقة ال يرتكبيا الحع نفسؾ، 
طفل صغير، إذا قاؿ: عندؼ خبرات متراكمة، أحيانًا يدعي اإلنساف أنو مف نسب شريف، أو يحوؼ ثروة طائمة، 

مات ميمكات، نحف، قاؿ ىذا الكبلـ أو عنده بيت فاره، ومركبة حديثة، كمما قاؿ: أنا، وعندؼ، ولي، ونحف ىذه كم
 قـو بمقيس، قاؿ تعالى:

َُوهٍة َوُأوُلو َبْأٍس َشِديٍد﴾  ﴿ َنْحُف ُأوُلو 

 [33] سورة النمل: اآلية 

فأىمكيـ هللا، وقاؿ: إبميس: أنا خير منو، فأىمكو هللا، وقاؿ فرعوف: أليس لي ممؾ مصر، فأىمكو هللا، وقاؿ 
 دؼ. قاروف: إنما أوتيتو عمى عمـ عن

العبرة أال تنسى هللا، أال تعتد بقوتؾ، أال تعتد بمالؾ، أال تعتد بجاىؾ، أال تعتد بنسبؾ، أال تعتد بعممؾ، يمكف أف 
تكوف عالمًا، لكف مف الذؼ عممؾ ؟ مف الذؼ يسر لؾ العمـ ؟ يمكف أف تكوف غنيًا، مف الذؼ رزقؾ ؟ يمكف أف 

حسب ونسب، مف الذؼ جعمؾ نسمؾ مف ىذا األب العظيـ ؟ إذًا تكوف قويًا، مف الذؼ مكنؾ ؟ يمكف أف تكوف ذا 
حينما تفتخر بنسبؾ، أو بحسبؾ، أو بقوتؾ، أو بسمطانؾ، أو بمالؾ، أو بجاىؾ، أو بعممؾ، أو بخبراتؾ، فأنت 
وقعت في الشرؾ الخفي، وكل إنساف وقع في الشرؾ الخفي لو عند هللا تأديب مف نوع معيف، أحيانًا أستاذ جامعي 

كبار األساتذة كاف يمقي محاضرات عديدة في تحذير الناس مف مسببات السرطاف، والكبلـ صحيح، وىو مف 
محق في ذلؾ، لكف بث الرعب في قموب الناس لدرجة ال توصف، أؼ شيء تستخدمو قد يسبب سرطانًا، وألقى 

سنًا معينة أصابو ىذا المحاضرات في الجامعات في بمده، وفي ببلد مجاورة، وألف الموسوعات، وحينما بمغ 
المرض، فسمعت قبل يوميف أنو بكى، وقاؿ: أنا الذؼ حذرت الناس حياتي مف ىذا المرض أموت بيذا المرض، 
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 ىناؾ حكمة بالغة، أنت حينما تظف أنؾ ناج ىذا ىو الخطأ بعينو.

بتؾ، لكف دقق اآلف، أوضح مثل أييا اإلخوة الكراـ، إف أردت السفر يمكف أف تأخذ االحتياط الكافي، تراجع مرك
إذا راجعت مركبؾ، وشعرت أنؾ مطمئف ال بحفع هللا، بل بقوة ىذه المركبة، وبتجديدىا، وبمراجعة كل أجزائيا، 
ىذا نوع مف الشرؾ، المشكمة ىو أنؾ يمكف أف تراجع المركبة فتقع في الشرؾ الخفي، ويمكف أال تراجعيا فتقع في 

دائمًا سيل، سيل جدًا أف تتواكل بسذاجة ما بعدىا سذاجة، وسيل جدًا أف المعصية، وقد تكوف القاتمة، والتطرؼ 
تأخذ باألسباب بشكل دقيق جدًا، وىذه الدقة البالغة تنسيؾ ربؾ، ما مف داٍع، إذًا قضية الكبر قضية تتناقض مع 

 اإليماف. 

َقاُؿ َذرهٍة ِمْف ِكبْ  ِْ ْمِبِو ِم  ٍر (()) َّل َيْدُخُل اْلَجنهَة َمْف َكاَف ِفي ََ

المؤمف مف شدة أدبو مع هللا إذا أكل طعامًا يقوؿ: الحمد  الذؼ رزقنا ىذا الطعاـ، إذا قبض راتبو: الحمد  
الذؼ أعاننا عمى أف نكوف في وظيفة نأخذ في آخر الشير ما يعيننا عمى ىذه الحياة، إذا دخل بيتو يقوؿ: الحمد 

اد أف يمقي كممة، أو أف يقـو بعمل ذؼ باؿ يقوؿ: الميـ إني تبرأت مف  الذؼ آواني، وكـ مف ال مأوػ لو، إذا أر 
حولي وقوتي، والتجأت إلى حولؾ وقوتؾ، يا ذا القوة المتيف، ىذا ليس تواضعًا ، ىذه حقيقة، فأنت حينما تتوكل 

 عمى هللا، حينما تعزو الفضل إلى هللا، حينما ال تنسى فضل هللا عميؾ، قاؿ تعالى:

ـُ َوَكاَف َفْضُل َّللاهِ َعَمْيَؾ َعِظيمًا﴾﴿ َوَعمه  ـْ َتُكْف َتْعَم  َمَؾ َما َل

 [113] سورة النساء: اآلية 

 فكر أف كل كممة ينبغي أف تقوليا وفق التوحيد.

أييا اإلخوة الكراـ، ىناؾ حقيقة، أنو كمما تذلمت إلى هللا عز وجل أعزؾ هللا، المؤمف يمرغ جبيتو عمى أعتاب هللا، 
هللا، ويرفع شأنو، ويعمي قدره، ويجعل لو ىيبة، مف رآه ىابو، والذؼ يعتز بغير هللا بمالو أو بسمطانو، أو فيعزه 

بنسبو أو بحسبو، أو بمتاعو هللا عز وجل تأديبًا لو، و محبة لو مف أف يتمادػ في الشرؾ، يؤدبو بالذؼ اعتز بو، 
عو دوف أف يشعر أو يتوىـ إلى درجة أنو ال ينتبو أنو أحيانًا يكوف الطبيب متفوًقا باختصاص معيف، يمقى في رو 

لف يصاب بمرض اختصاصو، ألنو يعرؼ دخائل ىذا المرض، و يعرؼ دقائقو، و يعرؼ أسبابو، و يعرؼ عممو، 
و يعرؼ طرؽ الوقاية منو، و الذؼ يحدث أف معظـ األطباء الذيف غفموا عف هللا عز وجل، و تفوقوا في 
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تصاصيـ، إياؾ أف تقوؿ: أنا، قاليا إبميس، فأىمكو هللا، و قاليا فرعوف، فأىمكو هللا، اختصاص معيف يصابوف باخ
 و قاليا قاروف فأىمكو هللا، و قاليا قـو سبأ فأىمكيـ هللا عز وجل.

ممكف أف ألخص لؾ الموضوع، إذا قمت: أنا تخمى هللا عنؾ، و إذا قمت: هللا توالؾ، جرب قبل أف تدخل إلى 
ح لي أبوابؾ رحمتؾ، افتح أبواب فضمؾ يا رب، يا رب أعوذ بؾ مف أف َأضل أو ُأضل، أو َأذؿ عممؾ، يا رب افت

أو ُأذؿ، أو َأجيل أو ُيجيل عمي، ادخل عمى البيت سـّ هللا عز وجل، و سمـ عمى أىمؾ، قل: بسم 
اوف، فيو صوت هللا الرحمف الرحيـ، السبلـ عميكـ، تجد البيت فيو رحمة، البيت رحماني، فيو مودة، فيو تع

 منخفض.

 أييا اإلخوة الكراـ، ىذا الحديث يمس كل واحد منا: 

َقاُؿ َذرهٍة ِمْف ِكْبٍر (( ِْ ْمِبِو ِم  )) َّل َيْدُخُل اْلَجنهَة َمْف َكاَف ِفي ََ

 الكبر يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، الكبر يتناقض مع العبودية  عز وجل، 

َقاُؿ َذرهٍة ِمْف ِكْبٍر (()) َّل َيْدُخُل اْلَجنهَة مَ  ِْ ْمِبِو ِم  ْف َكاَف ِفي ََ

و كمما ازددت قربًا مف هللا ازددت تواضعًا، كمما ازددت عممًا ازددت تواضعًا، يقوؿ اإلماـ الشافعي: " كمما ازددت 
 عممًا ازددت عممًا بجيمي "، فيذا التواضع ، و ىذا االفتقار، قاؿ تعالى:

ـُ  ـْ َأِذلهٌة﴾ ﴿ َوَلَقْد َنَصَرُك ُ ِبَبْدٍر َوَأْنُت  َّللاه

 [123] سورة آؿ عمراف: اآلية 

أييا اإلخوة الكراـ، لكف القضية ليست تصنعًا، القضية رؤيا، أنت حينما ترػ ضعفؾ، و ترػ جيمؾ، و ترػ 
ليـ أىل افتقارؾ، و ترػ أف هللا تفضل عميؾ، ترػ أف هللا أعطاؾ، ىؤالء الذيف يرتكبوف حماقات كبيرة بشر، و 

 تركوا العمـ ابتعدوا عف الحق تورطوا، ارتكبوا حماقات، أودعوا السجوف.

أال ورب شيوة ساعة أورثت حزنًا طويبًل، أال يا ُرّب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يـو القيامة، أال 
ليا مييف، أال يا رب مييف  يا رب جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يـو القيامة، أال ورب مكـر نفسو، و ىو
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.  نفسو، و ىو ليا مكـر

 إذًا قضية أف تنظر إلى ما سيكوف في المستقبل ىي البطولة، هللا عز وجل قاؿ:

ََِبُة ِلْمُمتهِقيَف﴾  ﴿ َواْلَعا

 [128] سورة األعراؼ: اآلية 

 ؾ قمب سميـ:العبرة مف يضحؾ آخرًا، العبرة أف تدخل الجنة بسبلـ، العبرة أف تغادر الدنيا، و ل

ـٍ )88﴿ َيْوـَ ََّل َيْنَف َُ َماٌؿ َوََّل َبُنوَف ) َ ِبَقْمٍب َسِمي  (﴾89( ِإَّله َمْف َأَتى َّللاه

 ] سورة الشعراء [

 العبرة أييا اإلخوة الكراـ أف تعرؼ ما سيكوف في النياية، ابدأ مف النياية، قاؿ تعالى:

ـْ َأْحَسُف َعَماًل﴾﴿ الهِذي َخَمَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبمُ  ـْ َأيُُّك  َوُك

 [2] سورة الممؾ: اآلية 

بدأ بالموت، يعني بدأ بالنياية، وما مف إنساف يفمح إال إذا بدأ مف النياية، النياية ىي الموت فما الذؼ ينجيني 
يا سقمًا عند الموت ؟ وعزتي وجبللي ال أقبض عبدؼ المؤمف، وأنا أحب أف أرحمو إال ابتميتو بكل سيئة كاف عمم

في جسده، أو إقتارًا في رزقو، أو مصيبة في مالو، أو ولده حتى أبمغ منو مثل الذر، فإذا بقي عميو شيء شددت 
عميو سكرات الموت حتى يمقاني كيـو ولدتو أمو، لذلؾ ال تقمق إذا كنت في العناية المشددة، افرح، بل ابؾ فرحًا 

الجة فافرح، ألف هللا عمـ فيؾ خيرًا، أما المصيبة الكبيرة أف يمدؾ بكل إذا كاف هللا يعالجؾ، إذا كنت في دائرة المع
شيء، وأنت تعصيو إذا رأيت ربؾ يتابع نعمو عميؾ، وأنت تعصيو فاحذره عندئذ تنطبق عمى اإلنساف اآلية 

 المخيفة، قاؿ تعالى:

ـْ َأْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء حَ  ـْ ُمْبِمُسوَف﴾﴿ َنُسوا َما ُذكُِّروا ِبِو َفَتْحَنا َعَمْيِي ـْ َبْغَتًة َفِإَذا ُى  تهى ِإَذا َفِرُحوا ِبَما ُأوُتوا َأَخْذَناُى

 [44] سورة األنعاـ: اآلية 
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الكبر يأتي مف الجيل، والتواضع يأتي مف العمـ، الكبر يأتي مف االنقطاع عمى هللا، والتواضع يأتي مف االتصاؿ 
مف االنفتاح، أنت حينما تمتقي باآلخريف ترػ مف ىو أعمـ منؾ، ترػ با، الكبر يأتي مف التقوقع والتواضع يأتي 

مف ىو أورع منؾ، ترػ مف ىو أقرب منؾ إلى هللا تتواضع بل تصغر، وحينما تتواضع وتصغر مف أجل أف 
تكبر، أما حينما تتقوقع، وتعزؿ نفسؾ عف اآلخريف تتوىـ أنؾ في القمة، وأنت لست كذلؾ، أنت في الحضيض، 

 ـ كبلـ النبي عميو الصبلة والسبلـ، أوقع بعض الصحابة في المبس، فقاؿ رجل: يا رسوؿ هللا، ىذا الكبل

ُجَل ُيِحبُّ َأْف َيُكوَف َِْوُبُو َحَسًنا، َوَنْعُمُو َحَسَنًة ((  )) ِإفه الره

ساف الراقي، ىذه حاجة عند اإلنساف يكوف أنيقًا، نظيفًا، بيتو لطيف، دكانو نظيف، مرتب، ىذه حاجة عند اإلن
واإلسبلـ حضارة ألف النبي عميو الصبلة والسبلـ بعد أف دفف أحد أصحابو الذؼ حفر القبر، أبقى فيو فرجة، فقاؿ 
عميو الصبلة والسبلـ: إف ىذه ال تؤذؼ الميت، ولكنيا تؤذؼ الحي، إف هللا يحب مف العبد إذا عمل عمبًل أف 

 يتقنو.

هللا ىذه المعرفة تدعوؾ إلى التواضع، أف تتصل با ىذه الصمة تفضي بؾ إذًا إتقاف العمل مف الديف، أف تعرؼ 
إلى التواضع، أما البعد عف هللا، وعدـ طاعة هللا يأتي الشيطاف فينطق في اإلنساف أنت بجرة قمـ تيمؾ، واحد 

 بجرة قمـ تسعد، واحد كميا أوىاـ ىذه الفقرة األولى في ىذا الحديث.

 يء، َقاَؿ َرُجٌل: ىذا الصحابي أشكل عميو ش

ُجَل ُيِحبُّ َأْف َيُكوَف َِْوُبُو َحَسًنا، َوَنْعُمُو َحَسَنًة ((  )) ِإفه الره

 ىل ىذا مف الكبر ؟ النبي عميو الصبلة والسبلـ قاؿ: ال، َقاَؿ: 

 )) ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ ((

ؤل عينيو مف الحراـ، ويقوؿ: إف هللا جميل يحب الجماؿ، طبعًا ىذا الحديث ىناؾ مف يبالغ في إساءة فيمو، يم
ليس ىذا ىو المعنى، المعنى إذا كاف بيتؾ نظيفًا ومرتبًا، فيذا سبب محبة هللا لؾ، إذا كنت نظيفًا ومرتبًا، وذا 
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ىنداـ حسف، أصمحت شعرؾ، أصمحت نعمؾ، أصمحت ثوبؾ، حسنوا رحالكـ، وأصمحوا لباسكـ حتى تكونوا شامة 
 ناس.بيف ال

أييا اإلخوة الكراـ، كبلـ دقيق وعميق، وأساسي، الجماؿ حاجة عند اإلنساف، فالذؼ في بيتو فوضى، وفي مناظر 
مؤذية جدًا، الحاجات مبعثرة، وما ثمة نظاـ لمحاجات، فيذا البيت يدعو إلى الضيق، ترػ فيو توتًرا، أما البيت 

ًعا لطيًفا، األلواف متناسبة، ىذا البيت يصبح جنة، وقد قاؿ المريح، البيت النظيف، الحاجات القميمة موزعة توزي
بعضيـ: جنة المؤمف داره، ىذا المكاف الذؼ تأوؼ إليو ينبغي أف يكوف مرتبًا، ال أقصد األغنياء، قد تكوف أفقر 
يرًا ىي الفقراء، وبيتؾ نظيف، ومرتب، ىذه ال عبلقة ليا بالغنى والفقر، قضية ذوؽ، الحاجات التي ال تحتاجيا كث

ف أردت أف تأخذ بعضيا ال تجده، ال نظاـ في غرفة  أمامؾ، وعف يمينؾ، وعف يسارؾ، وممقاة بشكل فوضوؼ، وا 
، وال في غرؼ االستقباؿ، حاجات ال لزـو ليا إطبلقًا  الجموس، وال في مكتبؾ، وال في مكتبتؾ، وال في غرفة النـو

 ال تصفية، البيت الفوضوؼ يدعو إلى الضيق،  تراىا بوجيؾ دائمًا، ما ىناؾ تنسيق، وال ترتيب، ما

 )) ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ ((

قد تدخل إلى محل أدوية صيدلية، األدوية عمى األرض، وغير منسقة، ومف أجل أف يبحث لؾ عف حاجتؾ يبقى 
 و.وقتًا طويبًل، تدخل صيدلية أخرػ، نظاـ، نظافة، أناقة، ترتيب، كل شيء في مكان

والحقيقة يا أييا اإلخوة الكراـ، العالـ الغربي متفوؽ في ىذا، ال تجد في أبنيتيـ، وال في طرقيـ، وال في حدائقيـ، 
وال في مؤسساتيـ، وال في معامميـ شيًئا منفًرا، حتى األشياء التي تحتاج إلى نظافة زائدة كأنؾ جالس في أرقى 

 مكاف، 

 ْلَجَماَؿ (()) ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ ا

لما نحف أىممنا ببلدنا، وأىممنا مرافقنا، وأىممنا بيوتنا، أحيانا الدولة مشكورة، تقيـ حديقة عامة، أحيانًا ال تستطيع 
 أف تدخل إلييا مف بقايا الطعاـ، ىذا ذنب المواطف، 
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 )) ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ ((

 كممة: 

 ِحبُّ اْلَجَماَؿ (()) ِإفه َّللاهَ َجِميٌل يُ 

تأنق في بيتؾ، وتأنق في عممؾ، وتأنق في مركبتؾ، وتأنق في ىندامؾ، وتأنق في مظيرؾ، ىذه مف صفات 
المؤمف، لكف مع األسف الشديد الطرؼ اآلخر أتقف ىذا آالؼ األضعاؼ عما أتقنو المسمموف، بشكل مؤلـ جدًا، 

ماؿ، في قراىـ، وال في بيوتيـ، وال في مرافقيـ، قد يقوؿ وكأف اإلسبلـ مظنة فوضى، واإلسبلـ مظنة ما فيو ج
البعض: قد يكوف فقرًا، لكف أحيانًا لو أنو طمي بأرخص أنواع الطبلء، لوف لطيف، فاتح، يعمل راحة نفسية، لو 

 أنو اخترت األثاث متناسًبا بألوانو، ال يكمفؾ ىذا شيًئا.

في مظيرنا، وفي بيوتنا، وفي أعمالنا، وفي محبلتنا، وفي أنا أصر عمى ىذا الناحية الجمالية، حاجة أساسية 
مكاتبنا، وفي كل شيء، لذلؾ يذىب أبناؤنا إلى ببلد الغرب فيدىشوف مف النظافة، واألناقة، والجماؿ، ىذا الذؼ 

 يجمب الناس إلى تمؾ الببلد.

قة والترتيب، وحديقة فييا وهللا مرة كنت في استنبوؿ، فدخمت إلى مسجد في البوسفور، شيء ال يصدؽ مف األنا
 حشيش أخضر، فييا ورود، إذا دخل إنساف بيًتا مف بيوت هللا، ورأػ فيو األناقة والجماؿ يرتاح نفسيًا.

بالمناسبة الغربيوف أدركوا ىذه الحقيقة، المحل الجميل، واألنيق، والمرتب، والنظيف يستجمب الزبائف بأعداد كبيرة 
 تنا مسحة جميمة، ىذا معنى: جدًا، فنحف يجب أف يكوف في حيا

 )) ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ ((

ابدأ بجسمؾ، ابدأ بشعرؾ، ابدأ بثيابؾ، ابدأ ببيتؾ، غرفة غرفة، أحيانًا تنزع المدفأة، ويبقى الشريط طواؿ السنة، 
لو انتزع مسماًرا مف ثقب منظر ال يحتمل، لو دخمت إلى بيت ترػ أخطاء كبيرة جدًا منفرة كميا، ىناؾ إنساف 

أسود محمو يأتي بشيء مف الجبصيف فيعبئو، شيء دقيق جدًا، لكنو مريح، أحيانًا ترػ نظافة، لكف الزوايا كميا 
سوداء، ال يوجد نظافة، ميما نظفت األرض والمرافق فما دامت الزوايا سوداء فالمنظر مخرش، ىناؾ مف يعتني 

 بالزوايا.
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وية، بعد ما أنشأه كمفو مبالغ فمكية، جاءت الشركة التي ىو وكيميا، فرفضوا البناء، حدثني صديق أنشأ معمل أد
ما السبب ؟ طبعًا البناء كمو زوايا قائمة، قاؿ: ىذه ممنوعة، يجب أف يكف البناء كمو زوايا منحنية، في ) ببلؾ ( 

تحبيا الجراثيـ، كل مكاف فيو زوايا  خاص ربع دائرة، ألف الجراثيـ تحب الزوايا الضيقة، وكل الزوايا المنحنية ال
حادة تعشعش فيو الجراثيـ، ومعمل أدوية ال يسمح أف يكوف فيو زاوية حادة إطبلقًا، وال زاوية قائمة، يجب أف 
يكوف الببلط خاًصا، ربع دائرة، حتى الزاوية ربع كرة، تنظيف سيل، والجرثـو ال يعشعش في ىذه األماكف، ىذا 

 كمو عمى كبلـ: 

 فه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ (()) إِ 

وكل إنساف لو رتب غرفتو، ورتب غرفة الضيوؼ، ورتب مطبخو، وما ترؾ حاجات زائدة ال معنى ليا، تجد أف 
البيت صار فيو مسحة جمالية، صار البيت يجذب، وأنصح كل أب يجعل البيت ىادئًا، ولو مسحة جمالية، وفيو 

ذا طعاـ بأوقات منظمة، وفيو  ابتسامة، وفيو مودة، حتى الطفل ينجذب إلى بيت أبيو، اجعل البيت ىو األصل، وا 
كاف الطريق ىو األصل، والمطاعـ ىي األصل، يعني بالتعبير العامي المؤمف بيتوتي، وغير المؤمف زقاقاتي، 

 المؤمف بيتو جنتو، ىذا معنى: 

 )) ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ ((

ناىا أنؾ إذا نظرت إلى امرأة فدىشت بجماليا تقوؿ: سبحاف هللا ! إف هللا جميل يحب الجماؿ، ال، ىذا وليس مع
 تطاوؿ عمى منيج هللا عز وجل:

ـْ﴾ ـْ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُي وا ِمْف َأْبَصاِرِى َُْل ِلْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ  ﴿ 

 [30] سورة النور: اآلية 

و قريبة، و شرؽ و غرب، تجد المدف فييا جماؿ ال يصدؽ، الحدائق، الورود، أنا سافرت كثيرًا إلى ببلد بعيدة 
 األبنية.
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مرة نزلت بفندؽ بمغني أنو أنشئ مف خمس وعشريف سنة، شيد هللا أنو غمب عمى يقيني أنو البارحة استمموه مف 
دخينة الجزاء مئة ألف شدة النظافة، دخمت إلى مطار طبعًا في بعض الببلد بشرؽ آسيا إذا ألقى اإلنساف عقب 

ليرة ألقى أؼ ألفي دوالر ألقى و إذا أعادىا يجب أف يعمل عامل تنظيفات ميما عبل قدره، يوجد مطار اضطررت 
أف أبقى فيو أربع وعشريف ساعة، مف خمس أو سبع سنوات أنشئ ألقى األرض كميا مف الموكيت الغالية جدًا، 

القماش النفيس، نظافة تفوؽ حد الخياؿ، ىكذا الببلد جميعًا، تشتيي أف ترػ غمطة، أف شيئًا وقع عمى ىذا 
اإلنساف يتألـ ألمًا شديدًا ال يحتمل إذا رأػ ببلد المسمميف غير نظيفة، قراىـ غير نظيفة، أنا ىذا الكبلـ متأثر بو 

، ىذا الذؼ يمقي جدًا ألقى ألف الجماؿ يجذب، القرية الجميمة، البيت الجميل، المدينة الجميمة، الحديقة الجميمة
وىو راكب مركبة فخمة جدًا مف أغمى نوع، و كمما أكموا شيئًا يمقوه مف النوافذ، قشر الموز، عمب العصير، قمت: 
لو كاف راكًبا أغمى مركبة، لكف عقمية طنبرجي، ىذا الذؼ يمقي مف النافذة كيفما اتفق ببل قيد، و ببل شرط، و 

 نظافة الطريق، ىذا إنساف بعيد عف الذوؽ، ىذا معنى قوؿ النبي:  يحافع عمى نظافة الحاويات، و ليس عمى

 )) ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ ((

جمموا أفنيتكـ، و ال تشبيوا بالييود، جمموا بيوتكـ، جمموا محبلتكـ التجارية، يقولوا: إف البساطة نصف الجماؿ، 
ماـ، شيء ال يحتمل، صاحب ىذه المركبة يتمتع بأدنى درجات أحيانًا تجد سيارة خمسيف عبارة ساقطة وراء وأ

الذوؽ، و كل عبارة أواًل عبارة عامية، و عبارة غزلية، و مثبًل، هللا و دمحم، بعد ذلؾ الحياة بدونؾ عذاب يا دالؿ، 
نضبطًا، ىذا ال تتفق مع ىذه، تجد عبارات غير الئقة ىذا المستوػ، فاإلنساف كمما ارتقى مستواه يصبح كبلمو م

 مركبتو منضبطة، أنا ألح عمى ىذه النقطة، إف هللا جميل يحب الجماؿ.

إذا وجد ماء متوافر يجب أف نستحـ يوميًا، و السيما في أياـ الصيف، لو اقترب منؾ إنساف ال يجد أؼ رائحة 
 منفرة، 

 )) ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ ((
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في ىندامنا، في ثيابنا، في ألواف متناسبة، ال ينتبو طقـ بني، و السجادة خمرؼ،  ىذا الذؼ أتمنى أف يكوف واضحاً 
 ال تتناسب، قبل أف تشترؼ ىذه السجادة انتبو لموف الطقـ.

ممخص ىذا الكبلـ، لـَ ال تكوف ببلد المسمميف جميمة ؟ لما ال ينجذب الناس إلييا ؟ لماذا النظاـ يختص بو أىل 
، حيث الزنا و الخمر، و نحف كيفما اتفق. الدنيا، و ىناؾ الفنادؽ   الخمس نجـو

 اآلف جاء تعريف الكبر، قاؿ عميو الصبلة و السبلـ: 

ُجَل ُيِحبُّ َأْف يَ  ََاَؿ َرُجٌل: ِإفه الره َقاُؿ َذرهٍة ِمْف ِكْبٍر،  ِْ ْمِبِو ِم ُو ُكوَف َِْوُبُو َحَسًنا، َوَنْعمُ )) َّل َيْدُخُل اْلَجنهَة َمْف َكاَف ِفي ََ
ََاَؿ: ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ ((  َحَسَنًة، 

فإذا كنت نظيفًا، و ذا رائحة طيبة، و بالمناسبة والماء أطيب الطيب المفقود، الذؼ ال يممؾ ثمف عطورات يكفي 
ل، و أنت أف يتنظف، ألنو ثبت أف لجمد اإلنساف رائحة عطرية جميمة جدًا، و الدليل لو أف ابنؾ الصغير تغس

ضممتو لصدرؾ تشـ مف جمده رائحة جميمة جدًا، رائعة جدًا، رائحة الجمد رائعة جدًا، لكف مع العرؽ، ومع بقايا 
التعرؽ ال تكوف كذلؾ، فمذلؾ االغتساؿ، اغتسل و لو مدًا بدينار، و يكاد يكوف غسل الجمعة يرقى إلى الواجب، 

 أما الكبر: 

 اِس (()) َبَطُر اْلَحقِّ َوَغْمُط النه 

الكبر أف تقوؿ: ىذه العبلقة ربوية، تقوؿ: ىذا شيء قديـ، نحف في عصر البد مف استثمار الماؿ عف طريق 
، ال، المرأة نصف المجتمع، و كل مجتمع فيو امرأة المجتمع  البنوؾ، فيي آَمُف مكاف، تقوؿ لو: االختبلط محـر

نعومة، و المطافة، ألنو ىناؾ بنت، أما إذا لـ توجد منضبط، و ميذب، ماداـ ىناؾ شباب و بنات فالشاب يميل لم
 الفتاة يصبحوف كالبغاؿ، ىذا ما يقولوف، 

 )) اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحقِّ َوَغْمُط النهاِس ((
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 أنت ترد حكمًا شرعيًا، أف ترفض آية:

ـْ﴾ وا ِمْف َأْبَصاِرِى َُْل ِلْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ  ﴿ 

 [30] سورة النور: اآلية 

 لؾ: أيف أذىب بعيوني ؟ أف ترد الحق، أف ترفض حكـ هللا، أف ترفض آية، أف ترفض حديثًا،  يقوؿ

 )) اْلِكْبُر َبَطُر ((

أؼ رد الحق، إذًا اتفقنا عمى أف هللا جميل، تعني أف تكوف أنيقًا مرتبًا، ذا بيت حسف مف حيث النظافة، قد يكوف 
دًا، لكف حينما تعتني بنظافتو، و بتناسق أثاثو، أحيانًا باقة تضفي البيت متواضع جدًا، قد يكوف مف النوع القديـ ج

بيجة عمى سكاف البيت، أحيانًا منظر طبيعي لطيف، آية قرآنية عمى الحائط موضوعة، ليا معنى عميق، 
 الممحات الجمالية في البيت تريح اإلنساف.

 لكف: 

 )) اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحقِّ ((

 ترد آية قرآنية أف ترد حديثًا نبويًا، أف ترد حكمًا فقييًا،  أف ترد حكمًا شرعيًا، أف

 )) اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحقِّ َوَغْمُط النهاِس ((

ىناؾ حاالت مرضية، و بدرجة عالية مف الخطورة أف اإلنساف ال يحتمل أف يرػ مف ىو أفضل منو، فإذا رأػ 
يبقى ىو في األوج، ىذا النمط التوحدؼ أنو ال يوجد مف ىو أفضل منو بخسو، و اتيمو، و شكؾ في نواياه، حتى 

غيرؾ نمط خطير في المجتمع، فدائمًا ىمو يمدح نفسو، و يبخس اآلخريف، يقمل مف قيمتيـ، يقمل مف مكانتيـ، 
يشكؾ بنواياىـ، يفرغ عمميـ مف مضمونو األخبلقي، يتيـ كل إنساف بأنو منافق، مرائي، ال تصدقو، ليس كذلؾ، 

 اإلنساف.ىذا كبر في 
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بالمناسبة عود عمى بدء، ال يدخل الجنة مف كاف في قمبو مثقاؿ ذرة مف كبر، قد تتكبر بشكمؾ، هللا عز وجل 
أحيانًا يمنح اإلنساف وسامة، و قد تتكبر بعممؾ، و قد تتكبر بمالؾ، و قد تتكبر بنسبؾ، و قد تتكبر بمنصبؾ، 

كما يفسد الخل العسل، أما الرجل يكوف ثوبو حسنًا، و نعمو  فالكبر يتناقض مع العبودية  عز وجل يفسد العمل
 حسنة، و بيتو نظيًفا ومرتًبا، و محمو التجارؼ نظيًفا، و مرتًبا، مرافق بيتو أيضًا نظيفة، قاؿ: 

 )) ِإفه َّللاهَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ، و اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحقِّ َوَغْمُط النهاِس ((

يـ، أف تبحث عف عيوبيـ، أف تشكؾ في نواياىـ، أف تزدرييـ، أال تعبأ بيـ، ىذا مف عبلمة الكبر أف تقمل مف شأن
 لذلؾ ىناؾ معصيتاف معصية غمبة و معصية كبر.

معصية الكبر ىي معصية إبميس، و معصية الغمبة ىي معصية سيدنا آدـ، هللا عز وجل غفر لو سريعًا، ألنو لـ 
 يوجد تواضع، و أناب إلى ربو سريعًا.يجد لو عزمًا عمى المعصية، و 

 والحمد  رب العالميف 
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( : باب الترغيب في إنجاز الوعد واْلمانة والترىيب مف إخالفو ومف  027 - 027الدرس )
 الخيانة

 18-09-2005لفضيمة الدكتور دمحم راتب النابمسي بتاريخ:  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا  

الحمد  رب العالميف، والصبلة و السبلـ عمى سيدنا دمحم الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال عمـ لنا إال ما عمَّمتنا، 
إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا 

وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ  الباطل باطبلً 
الصالحيف، الميـ أخرجنا مف ظممات الجيل و الوىـ إلى أنوار المعرفة و العمـ، و مف وحوؿ الشيوات إلى جنات 

 القربات.

يب مف صحيح البخارؼ ومسمـ، والحديث اليـو أييا اإلخوة الكراـ، الزلنا في إتحاؼ المسمـ بما في الترغيب والترى
 أخرجو البخارؼ ومسمـ معًا في باب الترغيب في إنجاز الوعد واألمانة، والترىيب مف إخبلفو ومف الخيانة.

ـَ َقاَؿ:  ُث َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  عف ِعْمَراَف ْبِف ُحَصْيٍف ُيَحدِّ

ـْ  ـْ ََ  )) ِإفه َخْيَرُك ـه َيُكوُف َبْعَدُى ُِ ... ـْ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ُِ ، ـْ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ُِ ، ـْ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ْوـٌ َيْشَيُدوَف، وَّل ََْرِني، ُِ
َمفُ  ـْ السِّ  ((. ُيْسَتْشَيُدوَف، َوَيُخوُنوَف، وَّل ُيْؤَتَمُنوَف، َوَيْنِذُروَف، وَّل ُيوُفوَف، َوَيْظَيُر ِفيِي

 ] متفق عميو [

أييا اإلخوة الكراـ، لعمكـ تذكروف منيج البحث في اإلسبلـ، منيج البحث في اإلسبلـ أنو في حياة المسمميف 
كتاب مف عند هللا، ال يأتيو الباطل مف بيف يديو وال مف خمفو، ىذا الكتاب ىو القرآف الكريـ بإجماع األمة، وىو 

 ملسو هيلع هللا ىلص، ومف جيل إلى جيل، إلى أف وصل إلينا القرآف الكريـ كما أنزؿ، وألف منقوؿ تواترًا عف جبريل إلى رسوؿ هللا
 هللا عز وجل تولى حفظو، قاؿ تعالى:
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نها َلُو َلَحاِفُظوَف ) ْكَر َواِ   (﴾9﴿ ِإنها َنْحُف َنزهْلَنا الذِّ

 ] سورة الحجر [

ألنبياء حفع كتبيـ بما استحفظوا مف كتاب هللا، تولى حفظو ال بأمر تكميفي، بل بأمر تكويني، وقد كمف ا
واألنبياء حفظوا ىذه الكتب، لكف أتباعيـ لـ يحفظوىا، فاإلنجيل والتوراة كمف أىل الكتاب بحفظيما بأمر تكميفي، 
واألمر التكميفي كما تعمموف يعصى أو يطاع، لكف هللا عز وجل لخاصة في القرآف الكريـ، وىو أنو لكل الناس، 

ألمـ كافة، ولنياية الدوراف، وىو خاتـ الكتب، إذًا ينبغي أف يحفع مف التبديل والتعديل، ولمزيادة والحذؼ، ولكل ا
وما إلى ذلؾ، فتولى هللا بأمر تكويني حفظو، ىذه قضية إيمانية، ألف هللا أخبرنا بيا، واألدلة تؤكدىا فا عز 

لباطل مف بيف يديو وال مف خمفو، ىو قطعي الثبوت، لكف وجل حفع ىذا الكتاب، فنحف في حياتنا كتاب ال يأتيو ا
معانيو بعضيا قطعي الداللة، وبعضيا قطعي الداللة، بعضيا ظني الداللة، وبعضيا قطعي الداللة، ومعنى 

 قطعي الداللة أؼ ال يختمف اثناف في فيـ اآلية، ىذه قطعي الداللة قاؿ تعالى:

َِيَف )﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا اته  اِد  (﴾009ُقوا َّللاهَ َوُكوُنوا َم ََ الصه

 ] سورة التوبة [

ىذه اآلية قطعية الداللة ال تحتاج ال إلى مفسر، وال إلى الزمخشرؼ، وال إلى القرطبي، آية واضحة، ومعظـ آيات 
يـ، القرآف الكريـ بحد القرآف الكريـ قطعية الداللة، أحيانًا أنت في رمضاف تستمع إلى اإلماـ، وىو يقرأ القرآف الكر 

ذاتو مف دوف تفسير، مف دوف تحميل، مف دوف اجتياد، معظـ آياتو قطعية الداللة، إال أف ىناؾ حكمة بالغة مف 
 وجود بعض اآليات ظنية الداللة، تحتاج إلى تأويل، تحتاج إلى تحميل، إلى تفسير، قاؿ تعالى:

ـْ ََّل  ْكِر ِإْف ُكْنُت  َتْعَمُموَف﴾ ﴿ َفاْسَأُلوا َأْىَل الذِّ

 [43] سورة النحل: اآلية 
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 أىل الذكر ىـ أىل القرآف، اإلنساف يقرأ آية، قاؿ تعالى:

 (﴾8( َفَأْلَيَمَيا ُفُجوَرَىا َوَتْقَواَىا )7( َوَنْفٍس َوَما َسوهاَىا )6﴿ )

 ] سورة الشمس [

لحقيقة خبلؼ ذلؾ، برمجيا برمجة، وفطرىا قد يتوىـ اإلنساف أف هللا أليـ النفس الفجور، أو أليـ النفس التقوػ، وا
فطرة، وجبميا جبمة بحيث لو أنيا فجرت تعرؼ أنيا فجرت ذاتيًا، ىذا شيء رائع جدًا، ممكف أف يكوف خمل في 
المركبة، لكف قد ال تكشفو، الخمل يتفاقـ، وقد يحترؽ المحرؾ، وقد تدفع مبالغ طائمة جدًا، لكف اآلف المركبات 

ظير عمى الشاشة، ىي تنبئؾ بالخمل، ىذا مستوػ مف الصناعة عاٍؿ جدًا، أنت أيضًا مبرمج الحديثة أّؼ خمل ي
 برمجة بحيث لو أخطأت تكشف أنؾ أخطأت، قاؿ تعالى:

ْنَساُف َعَمى َنْفِسِو َبِصيَرٌة )  (﴾05( َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيَرُه )04﴿ َبِل اإلِْ

 ] سورة القيامة [

 إذًا اآلية:

 (﴾8( َفَأْلَيَمَيا ُفُجوَرَىا َوَتْقَواَىا )7َوَما َسوهاَىا )( َوَنْفٍس 6﴿ )

 ] سورة الشمس[

قد يفيـ إلياـ الفجور أف هللا عز وجل خمق فييا الفجور، والعياذ با، ىذا المعنى يتناقض مع كماؿ هللا، لكف 
 :معنى اآلية أنيا مبرمجة برمجة فيما لو فجرت تكتشف ذاتيًا أنيا فجرت، قاؿ تعالى

ـْ ََّل َتْعَمُموَف﴾ ْكِر ِإْف ُكْنُت  ﴿ َفاْسَأُلوا َأْىَل الذِّ

 [43] سورة النحل: اآلية 
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 بعض آيات القرآف الكريـ قطعية الداللة، وبعض آيات القرآف الكريـ ظنية الداللة، قاؿ تعالى:

 ﴿ َوَلْو ِشْئَنا آَلََتْيَنا ُكله َنْفٍس ُىَداَىا﴾

 [13] سورة السجدة: اآلية 

 كف يبدو أف هللا ما شاء أف يؤتي النفوس ىداىا، قاؿ تعالى:ول

ـْ ََّل َتْعَمُموَف﴾ ْكِر ِإْف ُكْنُت  ﴿ َفاْسَأُلوا َأْىَل الذِّ

 [43] سورة النحل: اآلية 

يقوؿ لؾ أىل الذكر: اإلنساف مخير، ولو أف هللا عز وجل سمب حريتو واختياره، وأراد أف يجبره عمى شيء ما، لو 
لغاء اختياره، وأراد هللا أف يجبره، إف أراد هللا أف  أف هللا أراد لغاء حمل األمانة، وا  لغاء تكميفو، وا  إلغاء ىويتو، وا 

يجبره لما أجبره إال عمى اليدػ، لو شئنا أف نمغي اختياركـ أف نمغي ىويتكـ، أف نمغي حممكـ لؤلمانة، أف نمغي 
 ا لما أجبرناكـ إال عمى اليدػ، قاؿ تعالى:تكميفكـ، أف نمغي الجنة والنار، وأجبرناكـ عمى شيء لم

ـْ ََّل َتْعَمُموَف﴾ ْكِر ِإْف ُكْنُت  ﴿ َفاْسَأُلوا َأْىَل الذِّ

 [43] سورة النحل: اآلية 

كأف هللا عز وجل كاف مف الممكف أف يجعل كل آيات القرآف الكريـ قطعية الداللة، لكف أراد أف يكوف نقل ىذا 
دورىـ كشف ىذه المبلبسات، وأكبر دليل عمى ذلؾ القرآف الكريـ، كما قاؿ العمـ عف طريق أناس مف البشر، 

 تعالى:

ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَياتٌ ﴾  ﴿ ِمْنُو َآَياٌت ُمْحَكَماٌت ُىفه ُأ

 [7] سورة آؿ عمراف: اآلية 

ية، وتشبو الباطل مف اآلية المحكمة ال يختمف شخصاف في فيـ معناىا، لكف اآلية المتشابية تشبو الحق مف ج
 جية أخرػ، أنت بحاجة إلى مف يوضح لؾ معنى ىذه اآلية، وقد قاؿ هللا عز وجل:
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ـْ َتْأِويُمُو﴾ ـْ ُيِحيُطوا ِبِعْمِمِو َوَلمها َيْأِتِي  ﴿ َبْل َكذهُبوا ِبَما َل

 [39] سورة يونس: اآلية 

بل أف يستمع مف أىل الذكر معناىا الدقيق معنى ذلؾ أف اإلنساف ليس لو الحق أف يتسرع، ويتساءؿ حوؿ آية ق
ـُ الرَّاِحِميَف ] ؟ وكيف  رُّ َوَأْنَت َأْرَح ِنَي الضُّ الذؼ يتناسب مع وحي هللا، سئمت: كيف يقوؿ سيدنا أيوب: [ ِإنَّي َمسَّ
ف يستطيع الشيطاف أف يصل إلى النبي ؟ ىو لـ يصل إليو، النبي موصوؿ با عز وجل، المؤمف العادؼ إذا كا
متصبًل با لف يستطيع الشيطاف أف يصل إليو، فكيف يصل الشيطاف إلى نبي كريـ ؟ لو معنى دقيق جدًا، أف 
النبي يتمنى ىداية الخمق، وأف الشيطاف يتمنى إضبلليـ، فالشيطاف حينما يتمنى إضبلليـ، وحينما يتحرؾ نحو 

أف يضميـ، الشيطاف لـ يصل إلى النبي، ولكف  إضبلليـ يؤذؼ النبي في أنو يتمنى ىدايتيـ، لكف الشيطاف أراد
وصل إلى أتباعو، تمامًا كما لو أف إنساًنا يسعى بكل طاقتو أف يكوف ابنو متعممًا، فإذا وسوس صديق ابنو البنو 
أف دعؾ مف الدراسة، وال فائدة منيا يكوف ىذا الصديق البنو الذؼ أغراه بعدـ الدراسة قد آذػ األب، لكف ال 

، بشكل غير مباشر، األب أقنع ابنو بالدراسة، وصديق ابنو بدأ يقنع ىذا االبف بترؾ الدراسة، وكأف بشكل مباشر
ىذا الصديق وصل إلى األب بشكل غير مباشر، ىذا المعنى الذؼ يمكف أف يفيـ مف أف الشيطاف استطاع أف 

 لنبي، ومع رحمتو بأمتو.يؤذؼ النبي، ال يؤذيو مباشرة، يؤذيو بأف يضل البشر، وىذا يتناقض مع طموح ا
القرآف الكريـ قطعي الداللة، والقضية إيمانية، القرآف الكريـ قطعي الثبوت، والقضية إيمانية، بينما ىو قطعي 

 الداللة، أو ظني الداللة، ظني الداللة، أنت بحاجة إلى مف يفسر لؾ القرآف الكريـ، قاؿ تعالى:

ْكِر ِإْف ُكْنتُ   ـْ ََّل َتْعَمُموَف﴾﴿ َفاْسَأُلوا َأْىَل الذِّ

 [43] سورة النحل: اآلية 

مرة فيما أذكر ألفت كتاب لمشيادة الثانوية، وبقي يدرس تقريبًا عشر سنوات لمفرع األدبي والعممي، في كل صفحة 
مف صفحات الكتاب أثرت قضية النحو، أو الصرؼ، أو الببلغة، ولـ أجب عنيا، أكتب ما معنى ) حتى ( ؟ وما 

حتى ( ؟ اسأؿ أستاذؾ الكريـ، أردت بيذه التعميقات أف أقيـ عبلقة بيف الطالب وأستاذه، أحيانًا في  وجوه إعراب )
خطبة إذاعية أقوؿ: ولمقصة تتمة، اسألوا عنيا، كل واحد يسأؿ مرجعو الديني، إذًا يبدو أف لمحكمة التربوية يكوف 

إلى معمـ، ولو ألغينا دور المعمـ فالقضية سيمة  اإلنساف مف بني البشر يقدـ معمومات ليؤالء البشر، أنت بحاجة
جدًا، ثاني أكبر ميزانية في بمدنا مف تأخذىا ؟ وزارة التربية، مبلييف الطبلب يحتاجوف إلى معمميف، كل أربعيف 
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طالبًا يحتاجوف إلى معمـ، وكتب مدرسية، لو كاف مف الممكف أف نمغي دور المعمـ لوزعنا كتبًا عمى الطبلب فقط، 
ىذا العمـ ال يؤخذ إال عف الرجاؿ، ومف أراد ىذا العمـ مف دوف رجاؿ فيو ينتقل مف محاؿ إلى محاؿ، دور  لكف

المعمـ ضرورؼ، وهللا عز وجل أكد دور المعمـ في آيات متشابية في ظاىرىا يبدو أنو فييا جبر، أو فييا 
 إضبلؿ، ولو سألت أىل الذكر ألعطاؾ المعنى.

اإلسبلمي عندؼ كتاب قطعي الثبوت، أما الداللة فبعضو قطعي الداللة، بل في معظمو، إذًا أنا في منيج البحث 
وبعض آياتو ظنية الداللة، وىي آيات قميمة، ىذه ليا ىدؼ تربوؼ، أف يبرز دور المعمـ في تعميـ ىذا القرآف 

 الكريـ، لذلؾ قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: 

 )) خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو ((

 عف عثماف[ ]البخارؼ 

 أوؿ نقطة في منيج البحث أف القرآف كتاب قطعي الثبوت، وبعضو ظني الداللة، أو قطعي الداللة، قاؿ تعالى:

ـْ ََّل َتْعَمُموَف﴾ ْكِر ِإْف ُكْنُت  ﴿ َفاْسَأُلوا َأْىَل الذِّ

 [43] سورة النحل: اآلية 

األشخاص حماقات كبيرة جدًا، وقد يتحركوف ىناؾ ميزة كبيرة جدًا لممسمـ، أف لو مرجًعا، أحيانًا يرتكب بعض 
دوف أف يدخموا الحساب اإلليي في برنامجيـ، فإذا وقعوا في قبضة هللا تأتييـ حالة ندـ قد يتمزقوف منيا، ألنو لما 
كاف يتحرؾ ما كاف لو مرجع، أما أجمل ما في حياة المسمـ أف لو مرجًعا يسألو، ىل ىذا العمل صحيح ؟ أقدـ 

 أقدـ ؟ أفعل ىذا أـ ال أفعل ؟ المرجعية شيء ميـ جدًا، صدقوا أييا اإلخوة الكراـ، اإلنساف أحيانًا عمى ىذا أـ ال
يرتكب خطأ فادًحا يدمر بو سعادتو الزوجية، وقد يخرب بيتو بيده، وقد يعمل عمبًل في منتيى الخطأ، لكف 

ينما تستشير الرجاؿ تستعير عقوليـ، المؤمف لو مرجع، ىذا المرجع يعطيو الدليل مف الكتاب والسنة، وأنت ح
 وعممنا هللا عز وجل في القرآف الكريـ منبيًا نبيو الكريـ قاؿ تعالى:
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ـْ ِفي اْْلَْمِر﴾  ﴿ َوَشاِوْرُى

 [159] سورة آؿ عمراف: اآلية 

، قاؿ لو، أنت أنَت بالذات: [ َوَشاِورْ   ـْ ِفي سيد الخمق، حبيب الحق، سيد البشر، يوحى إليو، ال يخطئ، معصـو ُى
 اأَلْمِر ]، وصف المؤمنيف بأف أمرىـ شورػ بينيـ.

أنت لؾ مرجعية، صدؽ أييا األخ مرة ثانية، قد يرتكب اإلنساف حماقات كبيرة جدًا لرؤية معينة فييا خطأ، 
بضغط معيف، بإغراء معيف، ألنو ليس لو مرجع، قد يدمر حياتو أو سعادتو، أو زواجو، أو عممو بيده، بينما أقل 

ؤمف لو مرجع، والمرجع ال يعطيو الرأؼ مف عنده، يقوؿ لو: ىذا حراـ، واآلية تؤكد ذلؾ، ىذا حبلؿ، واآلية تؤكد م
 ذلؾ، أنا أسأؿ أسئمة كثيرة جدًا، أقوؿ لو: األصل في ىذا الموضوع اآلية الكريمة:

ـِ  ِْ  َواْلُعْدَواِف﴾ ﴿ َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتهْقَوى َوََّل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ

 [2] سورة المائدة: اآلية 

أنت حينما تؤجر بيتؾ بطريقة أف األجرة تفوؽ أجرة فندؽ خمس نجـو في الميل الواحدة، إذًا ليست قضية سكف، 
لو أف ىذا البيت ىدفو ىذه األجرة، أف يناـ اإلنساف في ىذا البيت ليمة واحدة يناـ في أفخر فندؽ، وخدمة مف 

ذًا حينما يدفع لؾ إنساف مبمغًا كبيرًا جدًا مقابل ليمة واحدة في بيت فالقضية ليست نظيفة، وألف هللا أعمى مستوػ، إ
 يقوؿ:

ـِ َواْلُعْدَواِف﴾ ِْ  ﴿ َوََّل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ

 [2] سورة المائدة: اآلية 

ذا الكسب غير مشروع، فأنت شريؾ في ىذه الجريمة، جريمة الزنا، أنت إذا لؾ مرجع تسأؿ ىذا العمل حراـ ى
ىذه البضاعة ممنوع التعامل معيا، ىذا المقاء فيو شبية، فيو معصية، أجمل ما في حياة المؤمف أف لو مرجعية، 
والمرجع ليس مرجًعا قمعيِّا، ليس المرجع استبداديًا، ليس المرجع فيو جبروت، المرجع مرجع عممي، يقوؿ لؾ: 

وىذا الدليل بمنيج البحث اإلسبلمي عندنا القرآف الكريـ قطعي الثبوت، أما ىذا حبلؿ، وىذا الدليل، و ىذا حراـ، 
مف حيث الداللة فبعضو ظني الداللة، وبعضو قطعي الداللة، قطعي الداللة، ألنو كتاب هللا، يخاطب عباده 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1948 

 المؤمنيف، أما ظني الداللة فميكوف لمعمماء دور في أف ينقموا ىذا العمـ إلى الناس.

أنسى قضية في التجارة متعمقة بالسندات والسفتجة، وتوقيعيف، وفي موطف، و مف وقع ىذا السند قضايا أنا مرة ال 
شائكة في التعامل بالسندات، وأنا مرة اقتنيت كتابًا في ىذا الموضوع، يدرس في الصف الثالث في التجارة، قرأتو 

في ىذا الموضوع في سفرة مف حمب  ما فيمت منو ما ينبغي أف أفيمو، مرة كنت في صحبة إنساف اختصاصي
 إلى دمشق، استفدت مف ىذا المقاء فائدة ال أجنييا وال بعشرة كتب أقرأىا لوحدؼ.

 أييا اإلخوة الكراـ، أحيانًا الشبيات تحرؾ طبلب العمـ إلى معرفة الحقيقة، مثبًل قاؿ تعالى:

ـْ ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُرورًا َوَلْو َشاَء ﴿ َوَكَذِلَؾ َجَعْمَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدّوًا َشَياِطيَف اإْلِ  ْنِس َواْلِجفِّ ُيوِحي َبْعُضُي
ـْ َوَما َيْفَتُروَف ) ـْ ( َوِلَتْصَغى ِإَلْيِو َأْفِئَدُة الهِذيَف ََّل ُيْؤِمُنوَف ِباآْلَِخَرِة َوِلَيْرَضْوُه َوِلَيْقَتِرُفوا َما ىُ 002َربَُّؾ َما َفَعُموُه َفَذْرُى

 (﴾003ُمْقَتِرُفوَف )

 ] سورة األنعاـ [

يؤلف كتاب فيو خطأ كبير، فيو اتياـ لكماؿ هللا عز وجل، اتياـ كبير، فيو أخطاء كبيرة في العقيدة، ىذا الكتاب 
في ظاىره ضبلالت، لكف في حقيقتو حرؾ العمـ في البمد، كل طالب قرأ الكتاب تألـ ألمًا شديدًا، سأؿ مرجعو 

لو الحقيقة، صار في قفزة نوعية، وىذا الذؼ أحيانًا يمكف أف يوجو لو طالب العمـ، الدور السمبي  الديني، بيف
الذؼ يقـو بو بعض أعداء الديف مف حيث ال يريد، وال يشعر، وال يتمنى يمتف عبلقة المؤمف بربو، تطرح شبو ال 

بث الضبللة، وفي بث الشبيات واألباطيل يحتمميا، يسأؿ أىل العمـ، يتأكد، فمذلؾ حتى الذيف ليـ دور سمبي في 
 ىؤالء يقدموف فائدة غير مرئية، وغير مشاىدة.

مثبًل مف منكـ يصدؽ أف كتاًبا ألف مف قبل إنساف بعيد عف الديف، وعدو مف أعداء الديف اسمو سمماف رشدؼ، 
اـ أف أربعيف ألف بريطاني ألف كتاًبا آيات شيطانية، اإلحصاء الدقيق الدِقيق، وقد أخبرني بو أحد اإلخوة الكر 

 دخل في اإلسبلـ بسبب ىذا الكتاب، ال عف طريق ىذا الكتاب، ىناؾ فرؽ بسبب ىذا الكتاب.
 فيو اتياـ لمنبي غير معقوؿ، والذؼ قرأ الكتاب لـ يحتمل، فبحث عف الحقيقة، فأسمـ، وىذا معنى قوؿ الشاعر: 

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1949 

ذا أراد هللا نشر فضيػمػػة  لساف حسػػػػػػود طويت أتاح ليا       وا 
 ما كاف يعرؼ طيب عرؼ العػػػود     لوَّل اشتعاؿ النار فيما جاورت 

العود بخور مف دوف أف تشعمو ال يقدـ لؾ رائحة ؟ متى يقدـ لؾ رائحتو ؟ إذا أشعمتو، فأحيانًا يوجد تحديات، نحف 
دػ أنو وحي مف هللا يدنسو، في عصر التحديات، ىناؾ مف يتحدػ القرآف الكريـ، مف يتحدػ مصداقيتو، مف يتح

ىذا التحدؼ يمتف عبلقة اإلنساف بكتابو، فأنت ال تتألـ ألمًا غير معقوؿ إذا رأيت أعداء الديف يصولوف، ويجولوف، 
 ىذا لتمتيف عقيدة المسمـ، هللا عز وجل:

ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَياٌت َفَأمها ا ـْ َزْيٌغ َفَيتهِبُعوَف َما َتَشاَبَو ِمْنُو اْبِتَغاَء ﴿ ِمْنُو َآَياٌت ُمْحَكَماٌت ُىفه ُأ لهِذيَف ِفي َُُموِبِي
ـُ َتْأِويَمُو ِإَّله َّللاهُ﴾  اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِمِو َوَما َيْعَم

 [7] سورة آؿ عمراف: اآلية 

ينا ىذا منيج، دورنا معو ماذا أراد هللا إذًا القرآف الكريـ أكبر مرجع قطعي الثبوت، وظني الداللة، والثبوت بيف أيد
بكبلمو ىنا الحديث، ىنا عبلقتو، فأنا ال أستطيع أف أفيـ القرآف الكريـ وفق مزاجي، ووفق ىواؼ، أنا أفيـ القرآف 
وفق عمـ األصوؿ، دالالت الكممات، ودالالت الجمل والصور، وما إلى ذلؾ، لكف يجب أف أقيد ىذا بفيمي القرف 

ي والثالث، ال يعقل أف أفيـ القرآف الكريـ فيمًا بعيدًا عف فيـ ىذه القروف الثبلثة التي شيد هللا ليا األوؿ والثان
بالخيرية عف طريق نبيو، فأؼ فيـ ليذا الديف متناقض مع فيـ الصحابة الكراـ والتابعيف وتابعي التابعيف فيو فيـ 

بالربا، وىو المعصية الكبيرة جدًا، التي توعد هللا  غير صحيح، أنا ال أقبل أف يأتي عالـ في آخر الزماف يفتي
مرتكبيا بالحرب، وأف يقوؿ: الفائدة عائدة، فأنا حينما أفيـ أحكاـ الديف بعيدًا عف فيـ القروف الثبلثة األوؿ والثاني 
سبلـ والثالث فقد خرجت عف منيج هللا عز وجل، والحقيقة سبب حديثي عف منيج البحث في القرآف الكريـ في اإل

َـّ الَِّذيَف َيُموَنُيـْ  ، ُث ـْ َـّ الَِّذيَف َيُموَنُي ، ُث ـْ َـّ الَِّذيَف َيُموَنُي ـْ َقْرِني، ُث ...((، اآلف ىناؾ محاولة، قوة ىذا الحديث: )) ِإفَّ َخْيَرُك
يطاف اإلسبلـ، وقوة القرآف الكريـ، وقوة الحديث الصحيح أكبر مف أف يمغي ىذه المرجعيات، أما كيف يحتاؿ الش

عمييا ؟ بتأويميا تأويبًل يخالف الحقيقة، ما الضمانة لعدـ تأويميا تأويبًل يناقض أصل نزوليا ؟ أف ترجع بتأويمؾ 
َـّ الَّ  ، ُث ـْ َـّ الَِّذيَف َيُموَنُي ـْ َقْرِني، ُث ِذيَف إلى ما فيمو الصحابة الكراـ في القرف األوؿ والثاني والثالث، )) ِإفَّ َخْيَرُك

...((، إذًا أنا أفيـ كبلـ هللا وفق عمـ األصوؿ، وعمـ األصوؿ عمـ قطعي مف حيث َيُموَنُيـْ  ـْ َـّ الَِّذيَف َيُموَنُي ، ُث
 مصداقيتو، وبحسب فيـ الصحابة الكراـ ليذا القرآف الكريـ، مثبًل يقوؿ هللا عز وجل:
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َبا َأْضَعافًا ُمَض   اَعَفًة﴾﴿ َيا َأيَُّيا الهِذيَف َآَمُنوا ََّل َتْأُكُموا الرِّ

 [130] سورة آؿ عمراف: اآلية 

يقوؿ ببساطة ما بعدىا بساطة، وبسذاجة ما بعدىا سذاجة، يتوىـ اإلنساف أف التحريـ لمنسب العالية، أما النسب 
المنخفضة فميست محرمة، وقد فات ىذا المفترؼ عمى هللا أف ىذا القيد ليس قيدًا احترازيا، بل ىو قيد وصفي، 

 قاؿ هللا عز وجل:كيف ؟ مثبًل: إذا 

ـْ َعَمى اْلِبَغاِء﴾  ﴿ َوََّل ُتْكِرُىوا َفَتَياِتُك

 [33] سورة النور: اآلية 

 البغاء ىو الزنا.

نًا﴾  ﴿ ِإْف َأَرْدَف َتَحصُّ

 [33] سورة النور: اآلية 

ىوا فتياتكـ إف لـ ترد الفتاة التحصف ىل لؾ أف تكرىيا عمى الزنا ؟ أعوذ با، ىذا اسمو قيد وصفي، يعني وال تكر 
، وليس قيدًا احترازيًا، قاؿ  عمى البغاء، وىؤالء الفتيات مف شأنيف أنيف ُيردف التحصف، ىذا صار قيًدا وصفيِّ

 تعالى:

 ﴿ َوَمْف َيْدُع َم ََ َّللاهِ ِإَليًا َآَخَر ََّل ُبْرَىاَف َلُو ِبِو َفِإنهَما ِحَساُبُو ِعْنَد َربِِّو﴾

 [117] سورة المؤمنوف: اآلية 

ذا كاف مع إنساف برىاف عمى وجود إلو آخر ىل ىو إذًا معفى ؟ المعنى: ومف يدعو مع هللا إليا آخر، ومف شأف إ
ىذا الذؼ يدعو مع هللا إليًا آخر أنو ال برىاف لو فيو، الفرؽ بيف أف يكوف قيًدا احترازًيا وقيًدا وصفيِّا، أنا ال أفيـ 

الصحابة، ىذا صار فيـ الصحابة الكراـ، وفيـ التابعيف، وتابعي  أحكاـ الديف مف خبلؿ كتاب هللا إال وفق فيـ
 التابعيف، ىذا الفيـ مف منيج البحث في اإلسبلـ.
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أنا مع القرآف، ميمتي أف أفيـ وفق عمـ األصوؿ، ووفق فيـ الرعيل األوؿ مف الصحابة والثاني والثالث، ىذا 
 أكبر منيج بحث.

يو الصبلة والسبلـ، الفرؽ الدقيق أف كبلـ النبي عميو الصبلة والسبلـ ليس البند الثاني: أنا معي كبلـ النبي عم
قطعي الثبوت، بعضو قطعي الثبوت، وبعضو ظني الثبوت، بعض األحاديث صحيحة، وبعضيا ضعيف، 
وبعضيا موضوع، والصحيحة بعضيا متواتر، وبعضيا صحيح، وبعضيا حسف، فمع كبلـ رسوؿ هللا ىناؾ 

وؿ هللا ىناؾ ميمتاف، ميمة التأكد مف صحة الحديث، وميمة فيمو، ىذا منيج البحث في ميمتاف، مع كبلـ رس
اإلسبلـ، مع القرآف الكريـ ميمة واحدة، ألنو قطعي الثبوت، ميمتي أف أفيمو وفق عمـ األصوؿ، ووفق فيـ 

تأكد مف صحة الصحابة والتابعيف، وتابعي التابعيف، لكف حيف أقف أماـ حديث شريف فمي ميمتاف، ميمة ال
الحديث، ثـ ميمة فيـ الحديث، فمف كذب عمي متعمدًا مف النار، ومف روػ عني حديثًا يرػ أنو كذب فيو أحد 

 الكاذبيف.

الفقرة الثانية في منيج البحث في اإلسبلـ أف الحديث الشريف قطعي الثبوت، أو ظني الثبوت، لذلؾ ميمتي أف 
أفيـ قصد النبي عميو الصبلة والسبلـ أيضًا وفق عمـ األصوؿ،  أتأكد مف صحة الحديث، وبعد ذلؾ ميمتي أف

 ووفق فيـ الصحابة الكراـ لو، فيـ الصحابة أحد أكبر منيج البحث في اإلسبلـ، 

)). ـْ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ُِ ، ـْ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ُِ ، ـْ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ََْرِني، ُِ ـْ   )) ِإفه َخْيَرُك

 ألخير في منيج البحث في اإلسبلـ: اآلف أؼ نص آخر.البند ا

معي قرآف مف عند خالق األكواف، ومعي سنة بعضيا صحيح، وبعضيا موضوع، اآلف أماـ نص ثالث ليس قرآنًا 
وال سنةً  مف آدـ إلى يـو القيامة اآلف في ستة آالؼ مميوف إنساف كل يـو يطبع في المغة اإلنكميزية ما يحتاج 

رأتو إلى مئتي عاـ، أنا ماذا آخذ، وماذا أدع ؟ أقوؿ لؾ: منيج البحث مع النص الثالث، األوؿ ىو القارغ في ق
القرآف، والثاني ىو كبلـ النبي العدناف، والثالث كبلـ البشر، أواًل التأكد مف صحة نقل ىذا النص إلى صاحبو، 

اسمو الدس في اإلسبلـ، ىناؾ  كثير مف النصوص مفتراة عمى أصحابيا، لـ يقولوىا، ىذا تحت بحث طويل
جماعة قامت بدور قذر جدًا، وىو أف يدسوا عمى كبار العمماء كبلمًا ما قالوه، حتى إف اإلماـ الشعراني يذكر في 
بعض كتبو أف إنساًنا قرأ كتب الشيخ محي الديف، وفي نفسو مأخذ كبير جدًا عمى بعض ما في كتبو مف 
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المكرمة قاؿ: دخل عمى غرفتو، وأخرج نسخة مف ىذا الكتاب بخط يد الشيخ تجاوزات، فمما التقى بعالـ في مكة 
محي الديف، قاؿ: فمـ أجد شيئًا مما أخذتو عميو، ألف ىذه النسخة التي قرأىا صحيحة، أما ىناؾ فدس، وىناؾ 
وؿ بحث طويل حوؿ مف دس عمى اإلماـ ابف حنبل، واإلماـ مالؾ، واإلماـ الحنفي، فأنت مع النص الثالث أ
ميمة أف تتأكد مف صحة ىذا النص إلى صاحبو، وبنيج الببلغة يوجد أقواؿ كثيرة لسيدنا عمي غير صحيحة، 
بينما يقوؿ عف سيدنا الصديق: كنت أشبينا برسوؿ هللا َخمقًا وُخمقًا، وسمتًا، وىناؾ حديث عف ىذا الخميفة يذوب 

 افة مني تقمصًا ػ يعني الخبلفة.القمب لو، وفي كبلـ آخر: أما بعد، فقد تقمصيا ابف أبي قح

 الذؼ يقوؿ ىذا الكبلـ األوؿ ال يقوؿ ىذا الكبلـ الثاني.

ىناؾ أحيانًا انتحاؿ ودس عمى بعض األئمة الكراـ، إذًا أنا مع النص الثالث أوؿ ميمة التأكد مف نسبة النص إلى 
ث، وىو األخطر أف أعرض ىذا صاحبو، ثـ أف أفيمو وفق ما أعمـ مف قواعد فيـ النصوص، أما الشيء الثال

ف خبلفو أركمو بقدمي، النص الثالث التأكد  الكبلـ عمى الكتاب والسنة الصحيحة، فإف وافقو فعمى العيف والرأس، وا 
مف نسبة النص إلى صاحبو، قد يكوف منحواًل، وقد يكوف مفترػ، والميمة الثانية أف أفيـ النص وفق عمـ 

 لكتاب والسنة.األصوؿ، والثالثة أف أعرضو عمى ا

أنا مع نص قرآني قطعي الثبوت موقفي منو فيـ النص وفق عمـ األصوؿ، ووفق فيـ الصحابة لو والتابعيف 
وتابعييـ، ومع نص نبوؼ ميمتي التأكد مف صحة النص، ثـ فيمو وفق عمـ األصوؿ، ووفق فيـ الصحابة 

ث الذؼ ىو لمبشر أواًل أف أتأكد مف صحة نسبة والتابعيف، وتابعي التابعيف، أما الميمة األصعب فمع النص الثال
النص إلى صاحبو، ثـ أف أفيمو وفق عمـ األصوؿ، وأف أقيمو بالكتاب والسنة، فإف وافقو فعمى العيف والرأس، 

ف خالفو أركمو بقدمي.  وا 
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ف مدعيًا فالدليل، يقوؿ عميو الصبلة وا  لسبلـ: ىذا منيج البحث في اإلسبلـ إف كنت ناقبًل فالصحة، وا 

ـه َيكُ  ُِ ، ـْ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ُِ ، ـْ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ُِ ، ـْ ـه الهِذيَف َيُموَنُي ََْرِني، ُِ ـْ  ََْوـٌ َيْشَيُدوَف، وَّل )) ِإفه َخْيَرُك ـْ  وُف َبْعَدُى
َمُف ((ُيْسَتْشَيُدوَف، َوَيُخوُنوَف، وَّل ُيْؤَتَمُنوَف، َوَيْنِذُروَف، وَّل ُيوُفوَف، َويَ  ـْ السِّ  ْظَيُر ِفيِي

 ] متفق عميو [

 والحمد  رب العالميف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1954 

 الفيرس
 0........................................................ني أعلمك كلمات احفظ هللا يحفظك  ( : يا غالم إ 021 - 000الدرس )

 20..................ييم....بني اسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد هللا أن يبتل( : إن ثالثة من   021 - 002الدرس )

 03...................................................( : لعلك ترزق بو ... ......................................... 021 - 000الدرس )

 34................... .: ق اربوا وسددوا واعلموا أنو لن ينجو أحد منكم بعملو .................. ( 021 - 003الدرس )

 04......................................أي الصدقة أعظم ..................  -( : المبادرة إلى الخيرات   021 - 000الدرس )

 10...... ........ ( : المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من المؤمن الضعيف وفي كل خير . 021 - 004س )الدر 

 84.............  .التعدد ..........................................  –األىلية    -( : شروط انعق اد البيع   021 - 001الدرس )

 000....................( : من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فيو رد............................... 021 - 008الدرس )

 003.........................( : فضل ليلة النصف من شعبان ................................................. 021 - 000الدرس )

 003............................... ........…........( : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا   021 - 000الدرس )

 000..... .....…...............وصايا النبي ألبي ذر الغف اري بتقوى هللا - 0( : الخلق الحسن 021 - 000الدرس )

 048............... تتمة وصايا النبي ألبي ذر ................................... - 2( : الخلق الحسن 021 - 002الدرس )

 000..................  ..........…..........................................................( : نضر هللا عبداً   021 - 000الدرس )

 208....... ( : أحاديث شريفة تبدأ ب  إياكم ................................................................ 021 - 003الدرس )

 224...............  ............….......................................................( : إحفظ هللا يحفظك   021 - 000الدرس )

 230................  ( : المؤمن القوي ............................................................................ 021 - 004الدرس )

 242.. .................................................................... 0( : أما بعد ف إن أصدق الحديث 021 - 001الدرس )



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  1955 

280. ..................................................................... 2( : أما بعد ف إن أصدق الحديث 021 - 008الدرس )

200 ..................................................... ( : إن شر األمور محدثاتيا وكل محدثة بدعة 021 - 000الدرس )

003.... ( : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسيم ............................................................. 021 - 020الدرس )

028..........................................................................................( : الزىد  ................ 021 - 020الدرس )

030.........( : ق ل آمنت باهلل ثم استقم .......................................................................... 021 - 022الدرس )

040.... .( : إذا لم تستِح ف اصنع ما شئت ...................................................................... 021 - 020الدرس )

011..................... ( : عن المولد من مدارج السالكين ............................................... 021 - 023الدرس )

000...... …...........................................................( : حق العباد على هللا أن يعبدوه   021 - 020الدرس )

302.......( : من أحدث في أمرنا ما ليس....................................................................... 021 - 024الدرس )

302........................... ( : الليم إني أعوذ بك من... .................................................. 021 - 021الدرس )

300........................... ( : عليكم بالجماعة.................................................................. 021 - 028الدرس )

312........................................... ( : أحاديث تبدأ بحرف الخاء .................................. 021 - 020الدرس )

300............................................( : أحاديث شريفة تبدأ ب  إن .................................. 021 - 000الدرس )

004.....................................  ...................( : أحاديث شريفة تبدأ ب  إن هللا تعالى .... 021 - 000الدرس )

000................. ......................( : أحاديث شريفة عن بواعث العمل ........................... 021 - 002الدرس )

002.. ...............................( : أحاديث شريفة عن الحج .............................................. 021 - 000الدرس )

. 013.........................( : أربع من كن فيو كان منافق اً ............................................. 021 - 003الدرس )

000................................ .............................( : اتقوا هللا واعدلوا في أوالدكم ....... 021 - 000الدرس )



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  1956 

403......... .................................... 0( : يا غالم إني أعلمك كلمات احفظ هللا يحفظك 021 - 004الدرس )

422 ............................................. 2( : يا غالم إني أعلمك كلمات احفظ هللا يحفظك 021 - 001الدرس )

430.. ........................................... 0غالم إني أعلمك كلمات احفظ هللا يحفظك( : يا   021 - 008الدرس )

408.. .............................( : إن هللا طيب وال يقبل إال طيباً ........................................ 021 - 000الدرس )

410. .........................................................  ى هللا عليو و سلم( : خطبة لرسول هللا صل 021 - 030الدرس )

401 .....................( : توجييات نبوية في التعليم عن طالب العلم .............................. 021 - 030الدرس )

120.. .................................( : توجييات نبوية ....................................................... 021 - 032الدرس )

101..................الدين ...................................( : إذا أراد هللا بعبده خيراً فقيو في   021 - 030الدرس )

101. .............................( : أحب للناس ما تحبو لنفسك ............................................ 021 - 033الدرس )

111...............................( : أحاديث تبدأ ب  طوبى .................................................. 021 - 030الدرس )

100. .........................( : طوبى لمن تواضع في غير منقصة .................................... 021 - 034الدرس )

800. .........................( : مقياس توفيق المؤمن في اإلسالم ...................................... 021 - 031الدرس )

820  ................................( : أحاديث مختلفة بالفتن ............................................. 021 - 038الدرس )

800. ...............( : اليؤمن أحدكم حتى يكون ىواه تبعاً لما جئت بو ........................ 021 - 030الدرس )

838........... ...........................( : أحاديث شريفة تبدأ ب  ما...................................... 021 - 000الدرس )

842. .................................................................( : أحاديث شريفة تبدأ ب  إنما....... 021 - 000الدرس )

882..........( : الترىيب من أن يحقر المسلم أخاه وترىيب ذي الوجيين .................. 021 - 002الدرس )

002............ ................( : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ..................... 021 - 000الدرس )



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  1957 

001................ ...............................أحاديث عن الرفق .....................................( :  021 - 003الدرس )

002....................................( : اإليمان والعمل ......................................................... 021 - 000الدرس )

030. .....................................( : إن هللا فرض فرائض ............................................ 021 - 004الدرس )

041. .....................( : من عادى لي ولياً فقد آذنتو بحرب ..................................... 021 - 001الدرس )

080 ...........................( : التقرب إلى هللا بالنواف ل ................................................. 021 - 008الدرس )

0000...............آلخر ف ليق ل خيراً أو ليصمت.................( : من كان يؤمن باهلل واليوم ا 021 - 000الدرس )

0020. ................................( : محبة هللا ورسولو .................................................... 021 - 040الدرس )

0004........................................................( : أحاديث شريفة تبدأ بكلمة ما من ..... 021 - 040الدرس )

0004...................... ................................( : أحاديث شريفة تبدأ بكلمة المؤمن..... 021 - 042الدرس )

0012 ............................( : أحاديث شريفة عن اليجرة ........................................... 021 - 040الدرس )

0000 ...........................................( : لكل داء دواء ............................................. 021 - 043الدرس )

 0002.........( : أحاديث شريفة عن آخر الزمان ........................................................ 021 - 040الدرس )

0000 ...................( : اليخافن العبد إال ذنبو واليرجون إال ربو ................................. 021 - 044الدرس )

0000.. .........................م بو جياداً كبيرا .............................................( : وجاىدى 021 - 041الدرس )

0043 ................................( : النصف من شعبان.................................................... 021 - 048الدرس )

0010. ............................( : اإلستعداد لشير رمضان .............................................. 021 - 040الدرس )

0003 ...............................( : رمضان شير القرآن .................................................. 021 - 010الدرس )

0200. ..................................................................................................  ( : الصالة 021 - 010الدرس )



النابلسي راتب دمحم الدكتور لفضيلة متفرقة أحاديث كتاب  
 

1958 

 0222...........................................................( : الترغيب في الرفق والحلم ................ 021 - 012الدرس )

 0200. ..................................آخر الزمان ..............................................  -( : الفتن   021 - 010الدرس )

 0200 ..........................مزايا الصحابة الكرام .................................. -( : آخر الزمان   021 - 013الدرس )

 0212 ..............د المسلمين ىو الخصومات فيما بين ىم ................( : أخطر ما يتيد 021 - 010الدرس )

 0280 .....................................( : فرض تعلم العلم .................................................. 021 - 014الدرس )

 0203.. ...................................( : حقيقة الحياء ....................................................... 021 - 011الدرس )

 0000 .................................( : اغتنم خمسا قبل خمس ............................................... 021 - 018الدرس )

 0001 .....فصل األربعون النبوية لألطف ال .. -( : من كتاب منيج التربية النبوية للطف ل   021 - 010الدرس )

 0020 ..................................................( : الحب في هللا ......................................... 021 - 080الدرس )

 0030.......................................( : قضاء حوائج المسلمين ............................................ 021 - 080الدرس )

 0000 .................................( : الورع وترك الشبيات ............................................... 021 - 082الدرس )

 0040 ........................الغف اري ...........................  ( : وصية النبي عليو السالم ألبي ذر 021 - 080الدرس )

 0080  ..............................( : التواضع وخفض الجناح للمؤمنين ................................... 021 - 083الدرس )

 0300. .....................................( : قصة أصحاب األخدود ........................................... 021 - 080الدرس )

 0303. ....................................................ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ..........................( : من وصايا رسو  021 - 084الدرس )

 0320 ...............................................( : االستغف ار ................................................... 021 - 081الدرس )

 0332. .............................( : الترغيب في البداءة في الخير ...................................... 021 - 088الدرس )

 0303. .................................( : اتباع الكتاب والسنة ................................................ 021 - 080الدرس )
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 0312 ........................................( : االصطف اء ......................................................... 021 - 000الدرس )
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 0034.. .........................( : من الكبائر الباطنة عدم العمل بالعلم ............................... 021 - 000الدرس )

 0040. ....................................( : أمرني ربي بتسع ................................................... 021 - 004الدرس )

 0013 ..................................ول إلى الجنة ..............................................( : سبل الدخ 021 - 001الدرس )

 0002 ........................................( : الدعاء .............................................................. 021 - 008الدرس )

 0404  .................( : ترغيب الزوج في الوف اء وحسن العشرة والزوجة في الطاعة .......... 021 - 000الدرس )

 0408  ...................….................( : تعرض الفتن على الق لوب كالحصير عوداً عوداً   021 - 000) الدرس

 0420. ..........لو أن ف اطمة بنت دمحم سرقت لقطعت يدىا..... -( : الق انون فوق الجميع   021 - 000الدرس )

 0400. .....................................( : من نفس عن مؤمن .............................................. 021 - 002الدرس )

 0400  ................................….............................................( : ما بعث هللا من نبي   021 - 000الدرس )

 0440...............................( : لتتبعن سنن من كان قبلكم .......................................... 021 - 003الدرس )

 0412........................................................( : ال تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى هللا .... 021 - 000الدرس )

 0482. .....................................( : النصح لكل مسلم ................................................... 021 - 004الدرس )

 0404 .....................................( : في حسن الخلق ..................................................... 021 - 001الدرس )
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 0101.. ............يطلع اإلنسان في دار قبل أن يستأذن ................  ( : الترىيب في أن 021 - 008الدرس )

 0101 ......................( : من استمع إلى حديث قوم لو كارىون .................................. 021 - 000الدرس )

 0128......................( : الخيل ثالثة ىي لرجل وزر و لرجل ستر و لرجل أجر ................... 021 - 000الدرس )

 0130 ................................( : حسن الظن باهلل تعالى ................................................ 021 - 000الدرس )

 0100 ..........................( : ال تق اطعوا وال تدابروا وال تباغضوا ..................................... 021 - 002الدرس )

 0140 ..............................................( : ال تحقرن من المعروف شيء .......................... 021 - 000الدرس )

 0112 ........................( : المسلم من سلم المسلمون من لسانو ويده ............................. 021 - 003الدرس )

 0180 .........................................( : التوبة ............................................................. 021 - 000الدرس )

 0100. ...........................والحلم .....................................  ( : الترغيب في الرفق واألناة 021 - 004الدرس )

 0800. ..............................( : أنا عند حسن ظن عبدي بي ....................................... 021 - 001الدرس )

 0820....................….....................( : ال يكون اللعانون شفعاء وال شيداء يوم اآلخرة   021 - 008الدرس )

 0830. ..................االبتعاد عن العمل الذي يمكن أن يفتتن بو ...........................  ( : 021 - 000الدرس )

 0804 ...................( : الترغيب في التواضع و الترىيب من الكبر ............................. 021 - 020الدرس )

 0810.............................…..........................................( : الترىيب من كثرة الكالم   021 - 020الدرس )

 0884. ......................( : إياكم و الظن ف إنو كذب الحديث ...................................... 021 - 022الدرس )

 0800...........( : الترغيب في التواضع والترىيب من الكبر والعجب واالفتخار............. 021 - 020الدرس )

 0000 ............لجبارون والمتكبرون .............( : احتجت الجنة والنار فق الت النار ِفيَّ ا 021 - 023الدرس )

 0008. ...........................( : ثالثة ال يكلميم هللا يوم القيامة ....................................... 021 - 020الدرس )
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 0028.. ...............( : ال َيْدُخلُ اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي ق َْلبِِو ِمْثقَ الُ َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍر................... 021 - 024الدرس )

 0030 ...( : باب الترغيب في إنجاز الوعد واألمانة والترىيب من إخالفو ومن الخيانة . 021 - 021الدرس )

 0003......................................................الفيرس .......................................................................................
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