بسم هللا الرحمن الرحٌم
حاجة الناس لألنبٌاء والرسل

مهمة األنبٌاء فً األرض :
أولا :دورهم فً توعٌة البشر بؤن عرفوا الناس بربهم :
الذي تعرفونه أن هللا سبحانه وتعالى قال :
﴿ َو َما َخلَ ْق ُ
ُون﴾
ت ا ْل ِجنَّ َو ْاْلِ ْن َ
س إِ َّل لِ ٌَ ْع ُبد ِ
(سورة الذارٌات اآلٌة) ٘ٙ :

ٌعنً علة الخلق أن نعبده ,سبب وجودنا على هذه البسٌطة أن نعبده ,والعبادة ال تكون إال بعد أن نعرفه,
وإذا عبدناه سعدنا به فً الدنٌا واآلخرة,
وإن العبادة فً أدق تعرٌفاتها  :طاعة طوعٌه تسبقها معرفة ٌقٌنٌة ،وتفضً إلى سعادة أبدٌة ،فمن أجل
أن نعرفه جاء األنبٌاء لٌلفتوا نظر البشر إلى ربهم ,لٌّعرفوا الناس بخالقهم لٌبصروهم بحقٌقة وجودهم ,فكٌف
نعرفه من دون دلٌل؟ وهل ٌقوم تعلٌم من دون معلم؟ وهل تنشؤ مدرسة من دون أساتذة؟
فمن أجل أن نعرفه البد لنا من معلمٌن ,والمعلمون هم األنبٌاء هإالء عرّ فونا بربنا ,ذكرونا بآٌاته التً بثها
فً السموات األرض ,عرفونا بمهمتنا ,بٌ ّنوا لنا ما نحن فٌه ,وإلى أٌن المصٌر ,فهإالء األنبٌاء بمثابة المعلمٌن
فً المدارس ,ال تقوم المدرسة إال على أكتاف المعلمٌن ال البناء له قٌمة ,وال المقاعد لها قٌمة ,وال السبورة لها
قٌمة ,وال المكتبة لها قٌمة ,وال أي موظف آخر له قٌمة إن لم ٌكن فً هذه المدرسة المعلم ,أساس المدرسة المعلم .
فلذلك  :مهمة النبً فً قومه ,مهمة إرشادٌة تعلٌمٌة ,فالناس بحاجة ماسّة إلى معلم ,لبد من أن نعرفه حتى
نعبده ،كٌف نعرفه؟
كان األنبٌاء والرسل ,والدعاة والعلماء من بعدهم مصابٌح للناس ,العلماء مهمتهم تبعٌة  :هم نواب عن
األنبٌاء فً تبلٌغ الناس الحق ,فاألصل هم األنبٌاء هم المعلمون الذٌن أوكل هللا إلٌهم تعلٌم الناس .
ثانٌا ا :معرفة أوامر هللا ونواهٌه تكون بوساطة األنبٌاء :
لو أنّ أحداً قال لك :أنا مستعد لطاعة هللا ّ
عز وجل ,أٌن أمره؟ هل ك ّنا نعرف أمره ,لوال النبً علٌه الصالة
والسالم؟ األنبٌاء لهم دور آخر بٌنوا أوامر هللا ,إذا كانت علة الخلق أن نعرفه فنعبده فنسعد بقربه ،فاألنبٌاء
عرفونا بربنا أولا ،وبٌنوا أوامره ونواهٌه ثانٌا ا ،جاء األنبٌاء باألوامر والنواهً بمنهج قوامه افعل وال تفعل,

هذا المنهج هو العبادة ,فً كل عالقاتك ,فً بٌتك ,فً طعامك ,فً شرابك ,فً نومك ,فً عالقتك بزوجتك,
فً عالقتك بؤوالدك ,فً عالقتك بجٌرانك ,فً عالقتك بمن حولك ,فً عالقتك بمن تتعامل معهم  ,هذا المنهج
الذي جاء به النبً علٌه الصالة والسالم هو العبادة ,فكٌف نعبده وال نعرف أمره؟
عن طرٌق َمنْ جاءنا أمره ؟ عن طرٌق النبً علٌه الصالة والسالم,
قال هللا :
س ِبٌلِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ ﴾
هللا َوا ْب َت ُغوا إِلَ ٌْ ِه ا ْل َوسِ ٌلَ َة َو َجا ِهدُوا فًِ َ
﴿ ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
( سورة المائدة اآلٌة )ٖ٘ :

س َكنٌ لَ ُه ْم َو َّ
سمٌِ ٌٌ َعلٌِ ٌم ﴾
هللا ُ َ
ص ََل َت َك َ
صل ِّ َعلَ ٌْ ِه ْم إِنَّ َ
ص َد َق اة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُت َز ِّكٌ ِه ْم ِب َها َو َ
﴿ ُخ ْذ مِنْ أَ ْم َوالِ ِه ْم َ
( سورة التوبة اآلٌة )ٖٔٓ :

سلِّ ُموا َت ْسلٌِما ا﴾
صلُّوا َعلَ ٌْ ِه َو َ
صلُّونَ َعلَى ال َّن ِب ًِّ ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا َ
هللا َو َم ََل ِئ َك َت ُه ٌُ َ
﴿إِنَّ َّ َ
( سورة األحزاب اآلٌة )٘ٙ :

ثالثا ا :ما هً الوسٌلة التً تقربك بها إلى هللا ؟
بعد أن عرفته ,وبعد أن عبدته ,اآلن لك أن تقبل على هللا ّ
عز وجل بمعٌته:
صلَّى َّ
سم ِْع ُت ْم ُم َإ ِّذ انا
سول َ َّ ِ
عن َع ْب َد َّ ِ
سلَّ َم ٌَقُول ُ إِ َذا َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ
سم ٌَِ َر ُ
هللا ْبنَ َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َعاصِ ً ٌَقُول ُ إِ َّن ُه َ
ص َّلى َّ
هللا ُ َع َل ٌْ ِه ِب َها َع ْ
سلُوا ل ًَِ ا ْل َوسِ ٌلَ َة َفإِ َّن َها
ش ارا ُث َّم َ
صَل اة َ
صلَّى َعلَ ًَّ َ
صلُّوا َعلَ ًَّ َفإِ َّن ُه َمنْ َ
َفقُولُوا ِم ْثل َ َما ٌَقُول ُ ُث َّم َ
سؤَل َ ل ًَِ ا ْل َوسِ ٌلَ َة َحلَّ ْت َعلَ ٌْ ِه ال َّ
ش َفا َع ُة
َم ْن ِزلَ ٌة فًِ ا ْل َج َّن ِة ل َت ْن َبغًِ إِل لِ َع ْب ٍد مِنْ ِع َبا ِد َّ ِ
هللا َوأَ ْر ُجو أَنْ أَ ُكونَ أَ َنا ه َُو َف َمنْ َ
(أخرجه أبو داود عن عبد هللا بن عمرو بن العاصً فً سننه)

النبً علٌه الصالة والسالم باب هللا ,وال ٌدخل المرء على هللا ّ
عز وجل إال من باب رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ,من هنا كان
قوله تعالى
سلِّ ُموا َت ْسلٌِ اما﴾
صلُّوا َعلَ ٌْ ِه َو َ
صلُّونَ َعلَى ال َّنبِ ًِّ ٌَاأَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َ
هللا َو َمَل ِئ َك َت ُه ٌُ َ
﴿إِنَّ َّ َ
( سورة األحزاب اآلٌة )٘ٙ :

فهذا المنهج الربانً المبنً على أسس ثالثة  :المعرفة والعبادة والسعادة ,النبً علٌه الصالة والسالم فً كل
مرحلة هو األصل فٌها ,إذن حاجتنا للنبً ولكل األنبٌاء حاجة أساسٌة وحاجة مصٌرٌة .

رابعا ا :معرفة الخٌر والتحذٌر من الشر ٌكون عن طرٌق األنبٌاء :
قال هللا :
سنُ َع َمَلا َوه َُو ا ْل َع ِزٌ ُز ا ْل َغفُو ُر ﴾
﴿الَّذِي َخلَ َق ا ْل َم ْو َت َوا ْل َح ٌَا َة لِ ٌَ ْبل ُ َو ُك ْم أَ ٌُّ ُك ْم أَ ْح َ
(سورة ال ُملك اآلٌة)ٕ :

إذن نحن مبتلون :
﴿ َوإِنْ ُك َّنا لَ ُم ْب َتلٌِنَ ﴾
(سورة المإمنون اآلٌة)ٖٓ :

ٌعنً تستطٌع أن تقول :إن جوهر الحٌاة الدنٌا أن ٌنكشف اإلنسان على حقٌقته ,الصالح والطالح  ,الخٌّر
والشرٌر ,المعطاء والبخٌل ,الرحٌم والقاسً ,المقسط والظالم ,فاالبتالء سبب لٌنكشف اإلنسان على حقٌقته
قال هللا :
ٌِن ﴾
ض َعلَى َط َع ِام ا ْلم ْ
ٌِّن * َف َذلِ َك الَّذِي ٌَد ُُّع ا ْل ٌَتٌِ َم * َو َل ٌَ ُح ُّ
﴿أَ َرأَ ٌْ َت الَّذِي ٌُ َك ِّذ ُ
ِسك ِ
ب ِبالد ِ
(سورة الماعون اآلٌة)ٖ-ٔ :

هللا َل
ضل ُّ ِم َّمنَ ا َّت َب ٌَ ه ََواهُ ِب َغ ٌْ ِر ُهداى مِنَ َّ ِ
اعلَ ْم أَ َّن َما ٌَ َّت ِب ُعونَ أَهْ َوا َء ُه ْم َو َمنْ أَ َ
﴿ َفإِنْ لَ ْم ٌَ ْس َت ِجٌ ُبوا لَ َك َف ْ
هللا إِنَّ َّ َ
ٌَ ْهدِي ا ْل َق ْو َم ال َّظالِمٌِنَ ﴾
( سورة القصص اآلٌة )٘ٓ :

صلَّى * أَ َرأَ ٌْ َت إِنْ َكانَ َعلَى ا ْل ُهدَى * أَ ْو أَ َم َر ِبال َّت ْق َوى ﴾
﴿أَ َرأَ ٌْ َت الَّذِي ٌَ ْن َهى * َع ْبداا إِ َذا َ
( سورة العلق اآلٌة )ٕٔ-9:

هللا ٌَ َرى ﴾
﴿أَلَ ْم ٌَ ْعلَ ْم ِبؤَنَّ َّ َ
(سورة العلق اآلٌة )ٔٗ :

فما دامت هنالك ابتالء ,فمن الذي ٌبٌن لنا طرٌق الخٌر والشر؟ هو النبً علٌه الصالة والسالم ,كتاب
شهٌر اسمه " الترغٌب والترهٌب " هو من أحادٌث النبً علٌه الصالة و السالم ,كل أمر من أمور حٌاتنا كٌف
رغبّ به النبً؟ وكٌف رهب ّنا منه؟ رغبنا فً الطاعة ورهّبنا من المعصٌة,
فالوجه اآلخر من أحقٌة النبً علٌه الصالة والسالم ,هو أن علّة الحٌاة االبتالء
قال هللا :
سنُ َع َمَل ﴾
﴿الَّذِي َخلَ َق ا ْل َم ْو َت َوا ْل َح ٌَا َة لِ ٌَ ْبل ُ َو ُك ْم أَ ٌُّ ُك ْم أَ ْح َ
( سورة الملك اآلٌة )ٕ:

وهذا االبتالء ٌقتضً أن ُتعرّ ف المبتلى بالخٌر وبالشر ,أن ُتعرّ فه بالخٌر حتى ٌؤتٌه ,وأن ُتعرّفه بالشر حتى

ٌجتنبه ,من أجل ٌسلك طرٌق الخٌر  ,وأن ٌحٌد عن طرٌق الشر,
تعرٌف بالخٌر وبٌان طرٌقه وترغٌب فٌه ،وتعرٌف بالشر وبٌان
فمهمة النبً علٌه الصَلة والسَلم:
ٌ
طرٌقه وتحذٌر منه
قال هللا :
ت ال َّ
ض َح ََللا َط ٌِّبا ا َو َل َت َّت ِب ُعوا ُخ ُط َوا ِ
ان إِ َّن ُه لَ ُك ْم َعدُو ُم ِبٌنٌ ﴾
اس ُكلُوا ِم َّما فًِ ْاألَ ْر ِ
﴿ ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
ش ٌْ َط ِ
( سورة البقرة اآلٌة )ٔٙ1 :

خطوات الشٌطان طرٌق الشر
قال هللا :
الز َنا إِ َّن ُه َكانَ َفا ِح َ
﴿ َو َل َت ْق َر ُبوا ِّ
س ِبٌَلا ﴾
سا َء َ
ش اة َو َ
(سورة اْلسراء اآلٌة )ٖٕ :

لم ٌكن النهً عن الزنا ,بل كان النهً عن االقتراب من الزنا ,فللخٌر طرٌق وللشر طرٌق :
هللا َح َّب َب إِلَ ٌْ ُك ُم ْاْلٌِ َمانَ َو َز ٌَّ َن ُه فًِ
سول َ َّ ِ
اعلَ ُموا أَنَّ فٌِ ُك ْم َر ُ
﴿ َو ْ
ٌِر مِنَ ْاألَ ْم ِر لَ َعنِ ُّت ْم َولَكِنَّ َّ َ
هللا لَ ْو ٌُطِ ٌ ُع ُك ْم فًِ َكث ٍ
س َ
الراشِ دُونَ ﴾
ِص ٌَانَ أُولَئِ َك ُه ُم َّ
وق َوا ْلع ْ
وب ُك ْم َو َك َّر َه إِلَ ٌْ ُك ُم ا ْل ُك ْف َر َوا ْلفُ ُ
قُل ُ ِ
( سورة الحجرات اآلٌة )7:

ٔ .كٌف سٌحاسبنا هللا بدون أن ٌُرسل من ٌبٌن لنا الخٌر والشر؟
لوال أنَّ هللا سبحانه وتعالى أرسل رسله لٌعر ّفوا الناس بالخٌر وبالشر ,لكانت الحجة مع الناس ولٌست معع هللا
ّ
عز وجل,
قال هللا ّ
عز وجل :
س ِل َو َكانَ َّ
سَلا ُم َب ِّ
هللا ُ َع ِزٌزاا َحكٌِما ا ﴾
اس َعلَى َّ ِ
الر ُ
هللا ُح َّج ٌة َب ْع َد ُّ
﴿ ُر ُ
ش ِرٌنَ َو ُم ْنذ ِِرٌنَ لِ َئ ََّل ٌَ ُكونَ لِل َّن ِ
( سورة النساء اآلٌة )ٔٙ٘ :

ٌ
حجة بعد الرسل ,امرأة فً أول لقاء مع زوجها قالعت لعه :إننعً امعرأة غرٌبعة ال أععرف معا
لِئال ٌكون على هللا
تحب وما تكره ,فقل لً :ما تحب حتى آتٌه وما تكره حتى أجتنبه ,فكٌعف هللا ّ
ععز وجعل؟ ٌحاسعبنا ٌعوم القٌامعة ولعم
ٌبٌن لنا أوامره ونواهٌه!
لذلك قال تعالى :
ورهَا َو َت ْق َواهَا﴾
﴿ َفؤ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
(سورة الشمس اآلٌة )1 :

إٌّاكم أن تفهموا هذه اآلٌة كما ٌفهمها بعض الناس ,ألهمها أن هذا العمل فجور ,وألهمها أن تفجر ,حاشا هلل أن
ٌُلهم هللا ع ّز وجل إنسانا ً أن ٌفجرٌ ,عنً كؤن تجد ابنك فً طرٌق غٌر صحٌح ,وتقرّ ع آذانه لٌالً نهاراًٌ ,ابنً أنت

مخطئ ,أنت فً طرٌق الهاوٌة ,أنت فً طرٌق الدمار ,األب ٌُلهم ابنه الفجور ,وٌبٌن له أنه ٌفجر ,فربنا ع ّز
وجل كٌف ٌحاسبنا قبل أن ٌبٌن لنا؟ عن طرٌق من بٌن لنا؟ عن طرٌق النبً علٌه الصالة والسالم ,كٌف نعرف
هللا إال من خالل النبً علٌه الصالة والسالم
قال هللا :
شاهِداا َو ُم َب ِّ
س ْل َنا َك َ
هللا ِبإِ ْذنِ ِه َوسِ َراجا ا ُمنٌِراا ﴾
شراا َو َنذٌِراا * َو َداعٌِا ا إِلَى َّ ِ
﴿ ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّن ِب ًُّ إِ َّنا أَ ْر َ
( سورة األحزاب اآلٌة )ٗٙ-ٗ٘ :

﴿ َما أَ َفا َء َّ
ٌل َك ًْ
ٌِن َوا ْب ِن ال َّ
ول َولِذِي ا ْلقُ ْر َبى َوا ْل ٌَ َتا َمى َوا ْل َم َ
ِلر ُ
سولِ ِه مِنْ أَهْ ِل ا ْلقُ َرى َفلِلَّ ِه َول َّ
هللا ُ َعلَى َر ُ
س ِب ِ
س ِ
س اك ِ
هللا َ
شدٌِ ُد ا ْل ِع َقا ِ
ب﴾
َل ٌَ ُكونَ دُولَ اة َب ٌْنَ ْاألَ ْغ ِن ٌَ ِ
الر ُ
اء ِم ْن ُك ْم َو َما آَ َتا ُك ُم َّ
هللا إِنَّ َّ َ
سول ُ َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َها ُك ْم َع ْن ُه َفا ْن َت ُهوا َوا َّتقُوا َّ َ
( سورة الحشر اآلٌة )7 :

س ْل َنا َك َعلَ ٌْ ِه ْم َحفٌِظا ا ﴾
هللا َو َمنْ َت َولَّى َف َما أَ ْر َ
سول َ َف َقدْ أَ َط َ
الر ُ
﴿ َمنْ ٌُطِ ٌِ َّ
اع َّ َ
(سورة النساء اآلٌة )1ٓ :

﴿ َف ََل َو َر ِّب َك َل ٌُ ْإ ِم ُنونَ َح َّتى ٌُ َح ِّك ُمو َك فٌِ َما َ
سلِّ ُموا
ض ٌْ َت َو ٌُ َ
ش َج َر َب ٌْ َن ُه ْم ُث َّم َل ٌَ ِجدُوا فًِ أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َرجا ا ِم َّما َق َ
َت ْسلٌِما ا ﴾
( سورة النساء اآلٌة )ٙ٘ :

﴿ َولَ ْو أَ َّنا أَهْ لَ ْك َنا ُه ْم بِ َع َذا ٍ
سولا َف َن َّت ِب ٌَ آَ ٌَاتِ َك مِنْ َق ْب ِل أَنْ َن ِذل َّ َو َن ْخ َزى ﴾
س ْل َت إِلَ ٌْ َنا َر ُ
ب مِنْ َق ْبلِ ِه لَ َقالُوا َر َّب َنا لَ ْو َل أَ ْر َ
( سورة طه اآلٌة)ٖٔٗ :

قوم فعلوا الفاحشة ,فاستحقوا الهالك فؤهلكهم
إرسال الرسل إلقامة الحجة على البشر ,حٌنما ٌنبّه األب ابنه مرات عدٌدة على مسمع من إخوته وأمّه,
ّ
وٌحذره مغبة عمله ,وبعد ذلك ٌقع هذا االبن فً سوء عمله وفً شرّ عمله ,وٌدفع الثمن باهظا ً ,ال ٌستطٌع أن
ٌنطق بكلمة .
ٕ .ل ٌُعلمونا أن الشهوات طرٌقنا إلى الجنة ؟
كما قلت لكم :أنَّ هللا سبحانه وتعالى خلق اإلنسان ,وخلق فً اإلنسان استعداداً للخٌر والشر ,استعداداً
للضالل والهدى ,مثل بسٌط  :هذه السٌارة ُ
صنعت وٌمكن أن تنقلك إلى حٌث ترٌد ,وٌمكن أن تدمر صاحبها ,إذا
أُحسن قٌادتها تنقله إلى حٌث ٌرٌد ,فإذا قادها إنسان جاهل قضت علٌه وسببت هالكه ,فهذه السٌارة فٌها إمكانٌة
الخٌر والشر ,إمكانٌة أن تنقلك إلى أي مكان ترٌد ,وإمكانٌة أن تنهً حٌاة صاحبها إذا كان جاهالً ,خلق هللا
اإلنسان فٌه الشهوات ,هذه الشهوات حبّ الطعام ,الحاجة إلى الطعام ,الحاجة إلى بقاء النوع ,بقاء الفرد ٌحتاج

إلى طعام ,بقاء النوع ٌحتاج إلى زواج ,والحاجة إلى بقاء الذِكر ,كل إنسان ٌحب أن ٌكون له أهمٌة  ,هذا دافع
كل
أساس باإلنسان ,إنسان ٌثبت قٌمته من خالل عمله ,إنسان ٌثبت قٌمته من خالل إٌقاع األذى بٌن الناس ,على ٍ
اإلنسان له أهمٌة ,إما أنه ٌُرجى خٌره ,أو ٌُتقى شره ,ففً اإلنسان مٌول فطرٌة فهناك حاجات أو دوافع أو
غرائز ,هذه مسمٌات ألشٌاء واحدة بشكل أو بآخر الشهوات
قال هللا :
ب ال َّ
ٌر ا ْل ُم َق ْن َط َر ِة مِنَ ال َّذ َه ِ
ش َه َوا ِ
س َّو َم ِة
س ِ
ض ِة َوا ْل َخ ٌْ ِل ا ْل ُم َ
ب َوا ْلفِ َّ
ت مِنَ ال ِّن َ
اس ُح ُّ
﴿ ُز ٌِّنَ لِل َّن ِ
اء َوا ْل َبنٌِنَ َوا ْل َق َناطِ ِ
ث َذلِ َك َم َتا ُع ا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َو َّ
هللا ُ ِع ْن َدهُ ُح ْسنُ ا ْل َمآ َ ِ
َو ْاألَ ْن َع ِام َوا ْل َح ْر ِ
ب﴾
( سورة آل عمران اآلٌة )ٔٗ :

هللا سبحانه وتعالى ر ّكب فٌنا هذه الشهوات لنرقى بها إلى ربّ السموات ,لوال هذه الشهوات التً ُر ّكبت فٌنا
لما كانت جنة ,لوال الشهوات لما كنت شٌئا ً تستحق الذكر ,كٌف ترقى إلى هللا؟ لو أن المال ال قٌمة له عندك ,لو
أنفقت مئة ألف ال ترقى ,ألن هللا سبحانه وتعالى أودع فً قلبك حب المال ,فإذا أنفقت المئة لٌرة وأنت فً أمس
الحاجة إلٌها ,ارتقٌت إلى هللا ّ
عز وجل ,كٌف ترقى إلى هللا إن لم ٌكن فً قلبك حب للنساء ,لٌس فً األرض كلها
تشرٌع ٌحظر علٌك أال تنظر إلٌها؟ من ٌحاسبك؟ أنت فً الطرٌق ,امرأة مزٌنة من ٌمنعك أن تنظر إلٌها؟ قد
تكون فً غرفتك والنافذة مفتوحةُ ,تفتح نافذة بٌت الجٌران ُتطل منها امرأة ,من الذي ٌدري من العالمٌن أنك تنظر
إلٌها؟ ال أحد ,فإذا غضضت الطرف فهذا ٌإكد أنك مخلص هلل ّ
عز وجل ,ألن هذا العمل ال ٌفعله إال المخلص,
خلق فً نفسك حب الطعام
وقال لك :
ص ٌَا ُم َك َما ُكت َِب َعلَى الَّذٌِنَ مِنْ َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ ﴾
﴿ ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا ُكت َِب َعلَ ٌْ ُك ُم ال ِّ
( سورة البقرة اآلٌة )ٔ1ٖ :

تدخل المطبخ فً أٌام الصٌف ,وأنت صائم ,وتفتح صنبور المٌاه الباردة من الذي ٌمنعك أال تشرب؟ لوال هذه
الشهوات لما ارتقٌت إلى رب السموات ,لوال أنك تعطش وتجوع ,وتحب الجمال والمال ,وتحب العلو فً
األرض ,لما ارتقٌت إلى هللا ّ
عز وجل
قال هللا :
س َع ِن ا ْل َه َوى * َفإِنَّ ا ْل َج َّن َة ه ًَِ ا ْل َمؤْ َوى ﴾
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َو َن َهى ال َّن ْف َ
﴿ َوأَ َّما َمنْ َخ َ
( سورة النازعات اآلٌة )ٗٔ-ٗٓ :

ض َن َت َب َّوأ ُ مِنَ ا ْل َج َّن ِة َح ٌْ ُ
ث َن َ
شا ُء َفنِ ْع َم أَ ْج ُر ا ْل َعا ِملٌِنَ ﴾
﴿ َو َقالُوا ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
ص َد َق َنا َو ْع َدهُ َوأَ ْو َر َث َنا ْاألَ ْر َ
ّلِل الَّذِي َ
(سورة ال ُزمر اآلٌة )7ٗ :

ض﴾
بعض العلماء حاروا فً هذه اآلٌة " األرض " أٌة أرض هذه؟ ﴿أَ ْو َر َث َنا األَ ْر َ
ما عالقة األرض بالجنة؟ قالوا :حٌنما دخل أهل الجنة الجنة ,وسعدوا فٌها ,عرفوا أنه لوال أنهم كانوا فً

األرض ,ولوال أن هللا أودع فٌهم الشهوات ,لما كانوا فً الجنة ,هذه الشهوات التً خلقها هللا فٌنا سبب لرُقٌنا,
وسبب لسعادتنا ,وسبب لدخولنا الجنة .
ٖ .من الذي ٌدلنا على كٌفٌة ممارسة الشهوات وفق نظامها الصحٌح ؟
هذه الشهوات إما أن ترقى بها إلى رب السموات ,وإما أن تكون سببا ً فً شقاء اإلنسان مثال بسٌط :هذا
الوقود سائل كالماء مثالً ,هذا البنزٌن فٌه طاقة لو أنك أخرجت هذا السائل وصببته على محرك السٌارة ,وأعطٌته
شعلة من النار ,الحترقت السٌارة ,أما إذا سار هذا السائل من المستودع فً األنابٌب الدقٌقة المحكمة المخصصة له
إلى جهاز التنظٌم ,إلى غرف االحتراق ُدفعت هذه المكابس دار الساعد حرّ ك السٌارة ,فبٌن أن ٌكون البنزٌن قوة
محركة ,وبٌن أن ٌكون قوة مدمرة ,كذلك الشهوة إما أن تكون هذه الشهوة قوة محركة إلى هللا عز وجل ,وإما أن
تكون هذه الشهوة قوة مدمرة ,من الذي ٌعرفنا كٌف نمارس هذه الشهوات فً الطعام والشراب؟ جاءت األحادٌث
الكثٌرة فً االعتدال فً الطعام والشراب:
ص َّلى َّ
سم ِْع ُ
سلَّ َم :
سول َ َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ
ت َر ُ
َقال َ َ
ام َو ُثل ُ ُ
ص ْل َب ُه َفإِنْ َكانَ ل َم َحالَ َة َف ُثل ُ ُ
َما مألَ ا ْبنُ آ َد َم ِو َعا اء َ
ب ا ْب ِن آ َد َم أ ُ ُك ٌ
ث
َلت ٌُق ِْمنَ ُ
ش اّرا مِنْ َب ْط ٍن َح ْس ُ
ث َط َع ٍ
ب َو ُثل ُ ٌ
َ
ش َرا ٍ
ث لِ َن ْفسِ ِه
(أخرجه اْلمام أحمد عن المقداد بن معدي كرب الكندي فً مسنده)

كٌف نحقق شهوة بقاء النوع؟
﴿ َوالَّذٌِنَ ُه ْم لِفُ ُرو ِج ِه ْم َحافِ ُظونَ * إِ َّل َعلَى أَ ْز َوا ِج ِه ْم ْأو َما َملَ َك ْت أَ ٌْ َما ُن ُه ْم َفإِ َّن ُه ْم َغ ٌْ ُر َملُومٌِنَ * َف َم ِن ا ْب َت َغى
َو َرا َء َذلِ َك َفؤُولَئِ َك ُه ُم ا ْل َعادُونَ ﴾
(سورة المإمنون اآلٌة )7 -٘ :

من الذي ٌبٌن لنا كٌف نستفٌد منها؟ األنبٌاء ,هل تعرف أنت أنه ال ٌجوز أن تتزوج أختك من الرضاعة إال
بعد نزول الشرع على هذا النبً الكرٌم؟ إنه الشرع مبنً على أُسس علمٌة ,من الذي أخبرنا أن العمة ,والخالة,
وابنة األخ ,وابنة األخت ال ٌجوز الزواج منهن
قال هللا :
ت َوأ ُ َّم َها ُت ُك ُم َّ
ات ْاألَ ِخ َو َب َن ُ
﴿ ُح ِّر َم ْت َعلَ ٌْ ُك ْم أ ُ َّم َها ُت ُك ْم َو َب َنا ُت ُك ْم َوأَ َخ َوا ُت ُك ْم َو َع َّما ُت ُك ْم َو َخ َال ُت ُك ْم َو َب َن ُ
ات ا ْأل ُ ْخ ِ
الَلتًِ
سائِ ُك ُم َّ
سائِ ُك ْم َو َر َبائِ ُب ُك ُم َّ
ضا َع ِة َوأ ُ َّم َه ُ
الَلتًِ د ََخ ْل ُت ْم ِب ِهنَّ َفإِنْ
ور ُك ْم مِنْ نِ َ
ات نِ َ
الر َ
ض ْع َن ُك ْم َوأَ َخ َوا ُت ُك ْم مِنَ َّ
أَ ْر َ
الَلتًِ فًِ ُح ُج ِ
لَ ْم
إِنَّ

ف
سلَ َ
ص ََل ِب ُك ْم َوأَنْ َت ْج َم ُعوا َب ٌْنَ ْاأل ُ ْخ َت ٌْ ِن إِ َّل َما َقدْ َ
َت ُكو ُنوا د ََخ ْل ُت ْم بِ ِهنَّ َف ََل ُج َنا َح َعلَ ٌْ ُك ْم َو َح ََلئِل ُ أَ ْب َنا ِئ ُك ُم الَّذٌِنَ مِنْ أَ ْ
هللا َكانَ َغفُوراا َرحٌِما ا ﴾
َّ َ
( سورة النساء اآلٌة )ٕٖ :

معظم حاالت الزنا فً أوروبا وأمرٌكا ,تتم بٌن األقارب وبٌن المحارم ,الععدوان علعى األخعت والبنعت شعًء

مؤلوف جداً فً المجتمعات الغربٌة,
لذلك الشهوة من الذي ٌُبٌّن لك كٌعف تمارسعها؟ النبعً علٌعه الصعالة والسعالم ,معن العذي ٌقعول لعكٌ :جعب أن
تبتعد عن زوجتك فً الحٌض أكثر من سبعٌن مرضا ً ٌنشؤ عن لقاء الزوجة فً أثناء الحٌض؟
قال هللا :
ٌِض َو َل َت ْق َر ُبوهُنَّ َح َّتى ٌَ ْط ُه ْرنَ َفإِ َذا َت َط َّه ْرنَ
سا َء فًِ ا ْل َمح ِ
﴿ َو ٌَ ْسؤَلُو َن َك َع ِن ا ْل َمح ِ
اع َت ِزلُوا ال ِّن َ
ٌِض قُلْ ه َُو أَ اذى َف ْ
ث أَ َم َر ُك ُم َّ
َفؤْ ُتوهُنَّ مِنْ َح ٌْ ُ
ِب ا ْل ُم َت َط ِّه ِرٌنَ ﴾
ِب ال َّت َّو ِابٌنَ َو ٌُح ُّ
هللا ٌُح ُّ
هللاُ إِنَّ َّ َ
(سورة البقرة اآلٌة )ٕٕٕ :

هذه الشهوة سالح لك أو علٌك ,قوة محركة أو مدمرة ,نافعة أو ضّارة ,من الذي ٌبٌن لك وجه استعمالها؟
األنبٌاء ,إذن نحن بحاجة ماسة إلى األنبٌاء .
خامسا ا :القدوة الحسنة :
الحق مهما كان ناصعا ً ,ومهما كان واضحا ً ,ومهما كان منطقٌا ً ,ومهما كان متماسكا ً ,ما دام الحق كالما ً
بكالم ال ٌطبقه اإلنسان إال ّ أن ٌجد إنسانا ً أمامه مطبقا ً للحق ,هذا اسمه األسوة الحسنة ,أي القدوة الحسنة
قال هللا :
هللا َكثٌِراا ﴾
ول َّ ِ
هللا أ ُ ْس َوةٌ َح َ
﴿ َل َقدْ َكانَ لَ ُك ْم فًِ َر ُ
س ِ
هللا َوا ْل ٌَ ْو َم ْاآلَخ َِر َو َذ َك َر َّ َ
س َن ٌة لِ َمنْ َكانَ ٌَ ْر ُجو َّ َ
( سورة األحزاب اآلٌة )ٕٔ:

مثل واحد عملً أنفع للناس من عشرة مجلدات ,الناس ال ٌصدقون إال المثل الحًّ  ,النبً الواحد بخلقه
وجهاده أهدى للبشرٌة من آالف الكتب الذٌن تكلموا بالفضائل فً بطون المجلدات ,الناس ٌتعلمون بعٌونهم وال
ٌتعلمون بآذانهم ,فاألنبٌاء علٌهم صلوات هللا هم المثل العلٌا ,والقدوة الحسنة للبشر ,ما الذي ٌحملك على أن
تستقٌم؟ ما الذي ٌحملك على غضّ البصر؟ أسرع طرٌق إلى نشر الحق القدوة الحسنة ,فاألنبٌاء كانوا قدوة حسنة
قال هللا :
وف َرحٌِ ٌم ﴾
ٌص َعلَ ٌْ ُك ْم ِبا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َر ُء ٌ
سول ٌ مِنْ أَ ْنفُسِ ُك ْم َع ِزٌ ٌز َعلَ ٌْ ِه َما َعنِ ُّت ْم َح ِر ٌ
﴿لَ َقدْ َجا َء ُك ْم َر ُ
( سورة التوبة اآلٌة )ٕٔ1 :

قال أحدهم ( :ما رأٌت أحداا ٌحب أحداا كحب أصحاب محم ٍد محمداا ) لماذا أحبوه؟ ألنه كان أرحم بهم من
أنفسهم,
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َعلًٌِّ َوأَبُو
ان َزمٌِ َل ال َّن ِبًِّ َ
ْن َمسْ عُو ٍد َقا َل َكا ُنوا ٌَ ْو َم َب ْد ٍر َبٌ َْن ُك ِّل َثال َث ِة َن َف ٍر َبعٌِ ٌر َو َك َ
َع ِن اب ِ
صلَّى َّ
ان إِ َذا َكا َن ْ
ك َف ٌَقُو ُل َما أَ ْن ُت َما ِبؤ َ ْق َوى ِم ِّنً
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقاال َل ُه ارْ َكبْ َح َّتى َنمْ شِ ًَ َع ْن َ
ت ُع ْق َب ُة ال َّن ِبًِّ َ
ل ُ َبا َب َة َقا َل َو َك َ
َو َما أَ َنا ِبؤ َ ْغ َنى َع ِن األَجْ ِر ِم ْن ُك َما
( ورد فً األثر )

كانوا فً نزهة أو غزوة ,قال أحدهم :علًّ ذبحها (الشاة) ,وقال الثانً :علًّ سلخها ,وقال الثالث :علًّ
طبخها ,قال صلى هللا علٌه وسلم :وعل ًّ جمٌ الحطب ،فقالوا  :نكفٌك ذلك ٌا رسول هللا ,قال :أعلم ذلك ولكن
هللا ٌكره أن ٌرى عبده متمٌزاا على أقرانه
( ورد فً األثر )

أسوة حسنة .
خَلصة :
هللا سبحانه وتعالى أرسل رسله لٌعر ّفوا به ,ولٌبٌنوا أوامره ونواهٌه ,ولٌكونوا وسطاء فً اإلقبال علٌه,
وأرسل رسله أٌضا ً كً ٌبٌنوا للناس الخٌر من الشر ,وطرٌق الخٌر من طرٌق الشر ,وٌُحببوا الناس بالخٌر,
وٌُبغضوا الناس بالشر ,وأرسل رسله لٌعّرفوا الناس بؤن هذه الشهوات التً أودعها هللا فً البشر ,كٌف ٌؤخذون
خٌرها ,وٌجتنبون شرها ,إنها قوة محركة أو مدمرة ,لوال الشهوات لما ارتقى اإلنسان إلى ربّ السموات ,وفً
الوقت نفسه قد تكون الشهوة مدمرة لصاحبها ,وهذا ما حصل مع أوروبا ودول الغرب ,إنهم ع ّدوا الشهوة كل
شًء فً الحٌاة ف ُدمروا من أجلها ,مرض اإلٌدز ,هذا المرض سببه االنحراف األخالقً ,كل العالقات خارج
الحٌاة الزوجٌة ,الزنا وما شابه الزنا ,المخدرات وما شابه المخدرات ,فهذا المرض ٌفتك بالناس بسرعة فائقة,
بل إن منظمة الصحة العالمٌة قالت قبل ٌومٌن :إن كل الجهود التً ُبذلت من أجل القضاء على هذا المرض باءت
بالفشل ,من الذي ٌبٌن للناس أن هذه الشهوة استعملوها فً فً الزواج فقط؟ األنبٌاء ,طبعا ً شهوة المال أٌضا ً وكل
الشهوات ,األنبٌاء بٌّنوا الحقائق العلمٌة ,من الذي نهانا؟ كٌف ُنهٌنا عن اقتراب النساء بالمحٌض ؟ الشرع الذي
أُنزل على النبً الكرٌم ,هذه الحقائق علمٌة .
ال بد للهدى من مُثل علٌا ,من قدوة صالحة ,فاألنبٌاء بعصمتهم ,لو أنّ النبً فعل غلطة واحدة لسقطت
عصمته وذهبت مكانته ,من فضل هللا ّ
عز وجل أن األنبٌاء معصومون عن الخطؤ ,لذلك كانوا قدوة ومُثالً علٌا
ٌ
بحث علمً عن وجه الحاجة إلى األنبٌاء والرسل ,واإلٌمان
لبنً البشر ,فنحن بحاجة ماسة إلى األنبٌاء ,هذا
باألنبٌاء والرسل ٌ
حق ٌقٌنً من لوازم العقٌدة ,بل إنه من العقائد التً ٌجب أن نعلمها بالضرورة ,واآلن بٌ ّنا لماذا
كان األنبٌاء ,و لماذا أرسل هللا األنبٌاء والرسل لبنً البشر؟.
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