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 إن اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم
 د. حممد توفيق رمضان البوطي 

 َعن   َويَ ع ُفو أَي ِديُكم   َكَسَبت   فَِبَما ُمِصيَبة   ِمن   َأَصاَبُكم   َوَمايقول اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي : 
 َكِثري  

 ال ُمَتَطهِّرِين  َوُيُِب   الت َّوَّاِبيَ  ُيُِب   اللَّهَ  ِإنَّ  ويقول جلَّ شأنه : 

َرُفوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَا ُقل   :ويقول سبحانه  َنطُوا اَل  أَن  ُفِسِهم   َعَلى   َأس  َةِ  ِمن   تَ ق   اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   اللَّهِ  َرْح 
يًعا الذ نُوبَ  يَ غ ِفرُ   الرَِّحيُم  ال َغُفورُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  ۚ   َجَِ

واهلل إين ألستغفر اهلل  »يقول :  روى البخاري عن أيب هريرة قال : قال : مسعت رسول اهلل  
 »يف اليوم أكثر من سبعي مرة وأتوب إليه 

 «كل ابن آدم خطاء ، وخري اخلطائي التوابون   »قال:  أن النيب  روى الرتمذي عن أنس 

يذكر  كنا عند عمر فقال : أيكم مسع رسول اهلل »روى مسلم عن حذيفة بن اليمان قال : 
 قال، جل ا:  أقالو لعلكم تعنون فتنة الرجل يف أهله وجاره  فقال قوم : حنن مسعناه، فقال :  الفنت ؟

؟ يذكر اليت متوج موج البحر  النيب يكم مسع الصيام والصدقة ، ولكن أتلك تكفرها الصالة و  : 
 النيب بوك قال حذيفة مسعت أنت هلل أ: قال ،  أنا :  فقلت، سكت القوم فأ: قال حذيفة ف

ي وأ، قلب اشرهبا نكت فيه نكتة سوداءي أف عوداً  تعرض الفنت على القلوب كاحلصري عوداً  : "يقول
ره فتنة ما حىت تصري على قلبي على أبيض مثل الصفا فال تض ،تة بيضاءنكرها نكت فيه نكأقلب 

، إال منكرا، وال ينكر كالكوز جمخياً ال يعرف معروفاً   سود مرباداً خر أ، واآلدامت السماوات واألرض
ك وبينها بابًا مغلقًا يوشك أن : أن بينقال حذيفة: وحدثته أي حدث عمر "شرب من هواهما أُ 

 . هالذي قتلأيب لؤلؤة واستشهاده على يد ذلك العلج  مر وهو مصرع سيدنا ع .«كسري
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، هذا احلديث الذي يقول إن الفنت متوج كوج البحر، و حديث احلاكم احلديثيوعندما جنمع بي 
إذا أذنب العبد نكت يف قلبه نكتة سوداء  »:  : قال رسول اهلل املستدرك، عن أيب هريرة  قال يف
 .ة إمنا هي نتيجة للمعاصي والذنوبعرفنا أن الفتنة العام، إذا َجعنا بي األمرين «

 : أيها المسلمون

يعد إىل نفسه فلينظر ل، سه وأهله فليعد وليتحسس أمر نفسهعندما يصاب املرء  مبصيبة يف نف
، فتلك تؤدي إىل ، خمالفة هلدي اهلل وهدي نبيه أمور خمالفة لربه سبحانه وتعاىل ماذا ارتكب من

ة، فإن ، ولكن عندما تصاب األمة مبصيبومظامل وفساد يف األسرة واجملتمعمشكالت وسوء عالقات 
املعصية اليت ف عيد الفرد ومرة على صعيد اجملتمع, ذلك ،، مرة على صعلينا أن نتحسس مرتي

صور اإلنسان أن معصية ما ميكن أن يت، وكثريًا تنعكس بآثارها على اجملتمع بأسرهيرتكبها األفراد 
، وال يدرك أن أي رجل حنو غريه، هي تصرف فردي منأو من شاب أو جتري من فرد ما من فتاة 

، واحنراف ة ميكن أن تفضي إىل فساد اجتماعي، فخروج املرأة مبفاتنها فتنة تفسد اجملتمعهذه املعصي
 ل معاجلته.فساد اجتماعي ال تسه الشاب يف الشارع ويف اجملتمع فتنة تؤدي إىل

َنةً  َوات َُّقوا : ربنا سبحانه وتعاىل يقول   اللَّهَ  َأنَّ  َواع َلُموا  َخاصَّةً  ِمن ُكم   ظََلُموا الَِّذينَ  ُتِصيَبَّ  اَل  ِفت  
نفسه فينظر يف الفساد  إىل منا ينبغي أن يعود كل   البيان وعندما يقول اهلل تعاىل هذا ال ِعَقابِ  َشِديدُ 

 يرتكبه هو، يف املوقع الذي هو فيه، أي فرد يعمل يف مؤسسة، أيمنه ويف اخلطأ الذي الذي يبدر 
هو مدير  ويف متجر ، أي إنسان يعمل يف مدرسة أو يعمل يف دائرة ، أو يعمل يف حقل ، ا عامل  

فينظر يف سلوكه ويف وضعه ويف  يعود إىل نفسه يف الدرجة األوىل،و مدار ، أيًا كان موقعه جيب أن أ
ترى أنا على خطأ أم على صواب ويتساءل: ويف أخالقه ويف تصرفاته فيضعها يف ميزان الشرع صفاته 

  يدرك وضع نفسه ، وكل مناأنه أخطأ ؟ على أن اإلنسان لو عاد إىل نفسه ألدرك أنه أصاب أو
ن َسانُ  َبلِ  ِسهِ  َعَلى   اإل ِ عنده ميزان جيب أن يعود إليه من كل إنسان  َمَعاِذيَرهُ  أَل َقى   َوَلو  َبِصريَة   نَ ف 

الد وزلزلت فتنة طافت يف البإن  َتَضرَُّعوا بَأ ُسَنا َجاَءُهم   ِإذ   فَ َلو اَل  ربنا تبارك وتعاىل يقول:، هتصرفات
ي لة دولية عاملية يتحدث عنها القاصمشك البالد والوطن واألمة، وصارت مشكلتنا يف بالدنا هذه
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ون عن مشكلة سورية الناس يتحدث ، وكلالدولية واإلذاعات واحملطات واملواقعاملؤسسات كل ،  والداين
زاوية التآمر اخلارجي، وزاوية اخلطأ ، ينبغي أن ننظر إليها من زاويتي هذه األزمة عن أزمة سوريا.

، يقتضي من كل إنسان يف هذا اجملتمع أن يعود إىل نفسه فيحاسب نفسه ، واخلطأ الداخليالداخلي
يف احلالة اليت ، ما مدى أثر أخطائي أنا ذه األزمة اليت تعيش فيها البالدمدى إسهامه يف ه ترى ما

يف غزوة  اً معصية أربعي شخصإن ، آثارها يف الفرد، ذلك أن املعصية ال تنحصر تعاين منها األمة
ى نعكست آثارها على َجيع املسلمي الذين شاركوا يف تلك الغزوة وكان عددهم يزيد علأحد ا

فقط، لذلك لنعد إىل رتكبها أربعون شؤم تلك املعصية اليت ا مهلل أصاهبمبا فيهم رسول ا ئةاستم
، بعات على غريك ألق التبعة على نفسكال تلق الت رحيم،، كل منا يعود إىل نفسه وربنا تواب أنفسنا

عيك أو جتاه ائنك أو جتاه مراجأو جتاه عامليك أو جتاه زبحاسب نفسك أنك مقصر إما جتاه أهلك 
اه أي إنسان يف هذا اجملتمع ، عد إىل نفسك جت ...جتاه شرطي املرور ...، جتاه أساتذتكطالبك

، وأمة رفعت كفيها بت نفسك ستجد أنك الشك خمطئ مذنب، فإنك إن حاسوحاسب نفسك
ظر أن يعود وين، كل  منا عليه أمة البد أن يرْحها اهلل عز وجل إىل اهلل عزَّ وجل ضارعة بالتوبة واإلنابة
وأن  ،ما قد ارتكبت ، فهو إن حاسب نفسه سيجد أن أخطاءً ويتحسس موطئ قدمه وُياسب نفسه

 .صالح اجملتمعالفرصة متاحة إلصالح الذات ومن مث إل

 أيها المسلمون 

رِي َعن   أَع َرضَ  َوَمن  : يقول ربنا تبارك وتعاىل هناك إعراض عن هدي  َضن ًكا  َمِعيَشةً  َلهُ  فَِإنَّ  ِذك 
لو أننا مضينا إىل أولئك الذين خرجوا على النظام وعلى الدولة ، ووضعنا تصرفهم أمام  عز وجل.اهلل 

، وهم أهنم خمالفون ألمر اهلل عزَّ وجل، يقاتلون حتت راية ُعمِّية يعصون اهلل بذلكميزان الشرع ، رأينا 
كوننا نقول أهنم أخطأوا ال يعين أن غريهم مل   لكن هذا ال يربئ اآلخرين،على خطأ يف تصرفاهتم و 

وأنت أيضًا خمطئ وأنا أيضا خمطئ ، ليعد كل  منا إىل نفسه وليعرض تصرفاته على ميزان اهلل  ،خيطئ
وليحاسب نفسه وليصحح مساره وعندما كل  منا يعود نفسه وُياسب نفسه سنجد أن  ،عزَّ وجل

 تلك األزمة. رك وتعاىل قد جنا منجمتمعنا بإذن اهلل تبا
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يتآمرون عليكم يتآمرون على ، كل أولئك لن تكون جناتنا من األزمة مبؤمتر، وال مبؤسسات دولية 
 .وجل ، ولكن امللجأ واملنجى فقط باب اهلل عزَّ لى دينكم، يتآمرون على وجودكم، يتآمرون عوطنكم

توبة الصادقة بة النفس والوالعودة إىل الذات مبحاس ،صدق التضرع إىل اهلل ،ولنا إىل ذلك طريقان 
، وتصحيح فصدق االلتجاء اهلل عزَّ وجل شرط البد منه، وتصحيح مسار اإلنسان إىل اهلل عزَّ وجل.

نسان هو أخطائه والعودة الصادقة إىل اهلل سبحانه وتعاىل بالتوبة واإلنابة من كل ذنب يرتكبه اإل
 .شرط للنجاة وشرط للخالص

أواًل أن أعود إىل ريب، وأستغفر ذنيب  عليَّ ذا نفسي قبلكم، ف... أخاطب هبعودوا إىل أنفسكم
،  نفسه لوجد نفسه مثقاًل بالذنوب، وكل إنسان لو عاد إىلوأحاسب نفسي، فأنا مثقل بالذنوب

، حنن ضعفاء أيها املسلمون نفسنا وصححنا وصدقنا والتجأنا إىل اهلل ألننا ضعفاءفإذا ما رجعنا إىل أ
كلة يف أن تصرَّ على ، لكن املشليس املشكلة يف أن ختطئ« ابن آدم خطاء  كل» قال  ، والنيب 

عودة إىل اهلل عزَّ وجل ، املشكلة يف أن ترفض تصحيح اخلطأ ، املشكلة يف االستكبار عن الاخلطأ
كل ابن آدم   بالتوبة عن اخلطأ، هذه هي املشكلة، املكابرة والرفض واالصرار، أشد  من الذنب نفسه.

 يَا ُقل  ، بل قال للعباد الذين أسرفوا على أنفسهم وربنا تبارك وتعاىل فتح أبواب التوبة. اءخط  
َرُفوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  َنطُوا اَل  أَن  ُفِسِهم   َعَلى   َأس  َةِ  ِمن   تَ ق  يًعا الذ نُوبَ  يَ غ ِفرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   اللَّهِ  َرْح   ُهوَ  ِإنَّهُ  ۚ   َجَِ
  الرَِّحيمُ  ال َغُفورُ 

لوا مع عدوهم وتآمروا على أنفسهم، تآمروا على أقول للشاردين الذين ركبوا رؤوسهم وتعام
اً ، فأن متوت تائباً خري وطنهم، تآمروا على أمتهم، أقول هلم استيقظوا من سباتكم، عودوا إىل رشدكم

 اهلل وعلى أنه لو أنك صدقت يف التوبة إىل لك من أن متوت مصراً على خطئك، مصراً على تآمرك.
هذا على الصعيد  ق الذي تعاين منه فرجًا وخمرجاً؛من الضي جعل لكعزَّ وجل ستجد أن اهلل تعاىل 

 العام 

ة فعل جتاه خطأ من هذا أو ، أقول لكل فرد منا ظلم نفسه بارتكاب ظلم بردوعلى صعيد أضيق
، كلنا من اجملاالتجمال ، يف امليدان السياسي أو يف ميدان التعامل االجتماعي أو يف أي من ذاك
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نه وتعاىل، فإن صدقت منا إىل اهلل سبحاحباجة إىل مراجعة الذات ، كلنا حباجة إىل العودة الصادقة 
 .ة والغيث والفرج بإذن اهلل تعاىل؛ فالبد أن يسعفنا اهلل عزَّ وجل بالرْحالتوبة

االستسقاء يف ، ثالث مرات عقدت صالة بكم يف الذاكرة إىل سنوات انصرمتأن أعود أريد 
؟ أمل يسعفنا اهلل تعاىل نا وأغاث أمتنا يف املرات الثالث، أمل جتدوا أن اهلل استجاب دعاءدمشق هنا

؟ أصدقكم اليت كادت هتلك البالد والعبادالقحط  ت عنا حالةفعتر ا بربكات توالت وتوالت حىت
وجل قد رفعوا أيديهم يبكون،  اهلل عزَّ  احلديث : كنت يف إحداها فرأيت أطفااًل قد رفعوا أيديهم إىل

ربنا تبارك  أن جتعلنا من القانطي بدموع صادقة، أيقنت عندئذ : اللهم اسقنا الغيث واليقولون
 وجل ضارعي رفعوا أكفهم إىل اهلل عزَّ  األبرياء استجاب مادام األطفال أجل ،قد استجاب وتعاىل

 . بالدنا وعبادهالبد أن يرحم اهلل، فإىل اهلل أن يرحم البالد والعباد

هم التوبة واإلنابة وإصالح احلال والتضرع والدعاء، أجل حىت لقنإذاً: عليك أن تعود إىل أسرتك ف
، البد أن ئة إذا ارتفعت إىل اهلل بالضراعةربيالأكفهم  ألهنم ليسوا مبذنبي ،، نعم األطفال األطفال

 ألمة.بد أن يغيث اهلل تعاىل هذه االيستجيب اهلل عزَّ وجل هلم 

إن عدنا عن طريق  ..، إن كنا قد أصلحنا املسارإىل اهلل عزَّ وجلإن كنا حنن قد صدقنا بالتوبة  
عيد الفردي أو على الصعيد العام ، سواء على الصريق اخلطأ الذي سلكناه يف حياتناالغواية وط

 سيفرج اهلل عنا

بأي صورة من الصور، ومن أي ل من األشكال، ، لننبذ الظلم بأي شكلنعد إىل ربنا تبارك تعاىل
يق بصاحبه ، وُييق ، والبغي والعدوان ُيطرف من األطراف. فالظلم ظلمات يف الدنيا واآلخرة

على اجلميع ، أن يعودوا إىل رهبم، على اجلميع أن ُياسبوا أنفسهم، لذلك على اجلميع باجملتمع كله
َرُفوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَا ُقل   ، ويتوبوا إىل رهبم أن يقلعوا عن أخطائهم َنطُوا اَل  أَن  ُفِسِهم   َعَلى   َأس   ِمن   تَ ق 

يًعا الذ نُوبَ  يَ غ ِفرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   اللَّهِ  َرْح َةِ  ِلُموا َربُِّكم   ِإىَل   َوأَنِيُبوا  الرَِّحيم  ال َغُفورُ  ُهوَ  إِنَّهُ  ۚ   َجَِ  لَهُ  َوَأس 
َسنَ  َواتَِّبُعوا  تُ ن َصُرون  اَل  مُثَّ  ال َعَذابُ  يَأ تَِيُكمُ  َأن   قَ ب لِ  ِمن    َأن   قَ ب لِ  ِمن   َربُِّكم   ِمن   إِلَي ُكم   أُن زِلَ  َما َأح 

ُعُرونَ  اَل  َوأَن  ُتم   بَ غ َتةً  ال َعَذابُ  يَأ تَِيُكمُ  َرتَا يَا نَ ف س   تَ ُقولَ  أن   َ َتش   َوِإن   اللَّهِ  َجن بِ  يف  فَ رَّط تُ  َما َعَلى   َحس 
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 ال َعَذابَ  تَ َرى ِحيَ  تَ ُقولَ  َأو  ال ُمتَِّقيَ  ِمنَ  َلُكن تُ  َهَداين  اللَّهَ  َأنَّ  َلو   تَ ُقولَ  َأو  السَّاِخرِين َلِمنَ  ُكن تُ 
ِسِنيَ  ِمنَ  َفَأُكونَ  َكرَّةً  ِل  َأنَّ  َلو   بَ ر تَ  هِبَا َفَكذَّب تَ  آيَاِت  َجاَءت كَ  َقد   بَ َلى   ال ُمح  َتك   ِمنَ  وَُكن تَ  َواس 

َودَّة   ُوُجوُهُهم   اللَّهِ  َعَلى َكَذبُوا الَِّذينَ  تَ َرى ال ِقَياَمةِ  َويَ و مَ   ال َكاِفرِينَ   َمث  ًوى َجَهنَّمَ  يف  أَلَي سَ  ۚ   ُمس 
ِيَن    لِل ُمَتَكربِّ

سواء عن الذنب اهلل تعاىل وإياكم عودة راشدة إىل اهلل سبحانه وتعاىل نقلع فيها  أرجو أن يلهمين
على الصعيد الفردي، أو على صعيد األسرة، أو على صعيد ميدان املعامالت، أو على الصعيد 

ألمان، ولتعود ، ليعود األمن وارجو أن نعود إىل ربنا عودة راشدة، أالعام، الذي ظهر أثر أخطائنا فيه
دنا ربنا يف سالف األيام ، كما عو ا آمنا مطمئنًا يأتيه رزقه رغداً ، وليعود بلدنا هذالطمأنينة والسالمة

 َّبِأَن  ُفِسهم  َما يُ َغي ُِّروا َحىتَّ   ِبَقو م   َما يُ َغي ِّرُ  اَل  اللَّهَ  ِإن 

 أيها المسلمون 

 ،، وال معطي وال مانعملدى إمياننا بال إله إال اهلل، فال نافع وال ضار ، امتحانحنن أمام امتحان
لوا على قوة أرضية بالغة ما بلغت، وإمنا عولوا على أمرين ال تعو  اصر وال مؤيد إال اهلل عزَّ وجل.وال ن

إذا ، ى التجائنا وصدق عودتنا إىل اهلل: مداثني، األمر األول: أن األمر كله بيد اهلل. األمر الثاين
اىل الدنيا برمتها من أجل نصرتكم، ومن أجل رفع هذا البالء تع حتقق هذان األمران سيسخر اهلل

أن نصدق يف التوبة إىل  ...األوغاد ..... ولكن واجبنا حنن أن نعود إىل اهلل لئكو ، وسيبوء أعنكم
  .فهو موالنا ونعم املوىل ونعم النصري ... أن نصدق يف االلتجاء إىل اهلل...اهلل

 


