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َّ ِ
ِ
آخَر
أما بعد فيا أيها املسلمون يقول اهلل َّ
ين َل يَ ْدعُو َن َم َع اللَّه إِ ََلًا َ
جل شأنه يف كتابه الكرمي َ  :والذ َ
ِ
اب
س الَِّت َحَّرَم اللَّهُ إَِّل بِ ْ
اع ْ
اْلَق َوَل يَ ْزنُو َن َوَمن يَ ْف َع ْل َذل َ
ك يَ ْل َق أَثَ ًاما  يُ َ
ضَ
ف لَهُ الْ َع َذ ُ
َوَل يَ ْقتُلُو َن النَّ ْف َ
ي وم الْ ِقيام ِة وََيْلُ ْد فِ ِيه مهانًا  إَِّل من تَاب وآمن وع ِمل عم ًال ِ
ك يُبَد ُل اللَّهُ َسيئَاِتِِ ْم
صاْلًا فَأ ُْولَئِ َ
َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
َُ
َ
َْ َ َ َ َ
َّ ِ
حسنات وَكا َن اللَّه َغ ُفورا َّرِحيما  ومن تَاب وع ِمل ِ
اْلا فَِإنَّه ي تُ ِ ِ
ين َل
َ ََ َ َ
ص ً َُ ُ
ََ
ُ ً ً
وب إ َل اللَّه َمتَابًا َ والذ َ
َ ََ َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ي ْش َه ُدو َن ُّ ِ
ص ًّما َوعُ ْميَانًا
ين إِذَا ذُك ُروا بِآيَات َرِّب ْم َلْ ََيُّروا َعلَْي َها ُ
َ
الز َور َوإذَا َمُّروا باللَّ ْغ ِو َمُّروا كَر ًاما َ والذ َ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ك ُُْيَزْو َن
ي إِ َم ًاما  أ ُْولَئِ َ
اج َع ْلنَا ل ْل ُمتَّق َ
ب لَنَا م ْن أ َْزَواجنَا َوذُريَّاتنَا قَُّرَة أ َْع ُي َو ْ
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا َه ْ
َ والذ َ
ِ
صبَ ُروا َويُلَق َّْو َن فِ َيها ََِتيَّةً َو َس َال ًما ويقول سبحانه :إِ َّن اللّهَ لَ يُغَي ُر َما بَِق ْوم َح َّّت يُغَي ُرواْ َما
الْغُْرفَةَ ِبَا َ
ِ
ك
بِأَنْ ُف ِس ِه ْم َوإِذَا أ ََر َاد اللّهُ بَِق ْوم ُسوءًا فَالَ َمَرَّد لَهُ َوَما ََلُم من ُدونِِه ِمن َوال وقال سبحانه وتعال  :ذَل َ
ك ُمغَي ًرا ن ْع َمةً أَنْ َع َم َها َعلَى قَ ْوم َح َّّت يُغَي ُرواْ َما بِأَن ُف ِس ِه ْم َوأ َّ
بِأ َّ
َن اللّهَ ََِسيع َعلِيم 
َن اللّهَ َلْ يَ ُ
أيها المسلمون :بعد أن ذكر اهلل سبحانه وتعال من صفات عباد الرمحن جتنبهم جلرائم الشرك
والقتل والزنا يف سياق الصفات الت كان قد وصفهم ِّبا ،أوضح الصورة لرتكاب تلك اجلرائم ومآل
من يرتكبها من العذاب الشديد ،واَلوان يف يوم القيامة واخللود يف النار؛ استثىن من تلك العقوبة ومن
ذلك املآل من تاب فاقلع عن ارتكاب ذلك ،وسلك بدلً من ذلك سبيل اخلري ،سبيل الصالح ،سبيل
الرشد ،سبيل اَلداية والستقامة ،وهنا تبدو معال خطة التغيري يف حياة اإلنسان والشعوب ،خطة التغيري
يف حياة الفرد واجملتمع؛ فإن حال األمة الت تعاين منها من فاقة بعد غىن ،ومتزق بعد وحدة ،وكراهية
واكتئاب ،وغري ذلك من معال تبدلت يف حياِتا بعد أن كانت على خري حال ،ل تصل األمة إل تلك
اْلالة البائسة إل عندما بدلت هي من املنهج الذي ائتمنها اهلل عليه ،ومن طريق اَلداية طريق اخلري إل
عز وجل ،معال التغيري ل تكون ِبجرد كلمة
غريه ،إل مسالك زينها له الشيطان وزينها َلم أعداء اهلل َّ
نتشدق ِّبا بألسنتنا ِبجرد مزاعم نزعمها ،التغيري َتول يف السلوكَ ،تول يف األخالقَ ،تول يف املعاملة،
تغيري بكل جوانب شخصية اإلنسان الذي َّ
شذ عن الطريق ليعود إل الطريق ،إرادة التغيري تكون بالتحول
من الشر إل اخلري ،من اخلطأ إل الصواب ،من املعصية إل الطاعة ،بسلوك املنهج املؤدي إل َتقيق
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ذلك كله ،هذا الشرط هو ما علق اهلل سبحانه وتعال به إصالح حال هذه األمة ،وَتول حاَلا من
البؤس الذي تعاين منه إل السعادة الت تتطلع إليها ،من التمزق والتشتت والتشرذم الذي آلت إليه ،إل
التآلف والتحابب والتعاون واحملبة الت ينبغي أن تكون حاَلم عليها ،كشرط لبلوغ أَسى األهداف السامية
الت يرَسها لنا اهلل سبحانه وتعال ،شرط لتحول أحوال هذه األمة من الضيق والشدة إل الرخاء والسعة،
من اخلوف إل األمان ،نعم عندما تتحول حال األمة من اَلداية إل الضاللة تتبدل حاَلا من سعادة إل
شقاء ،فإذا أرادت أن تسرتد سبيل السعادة فما عليها إل أن ترتك سبيل الضاللة وتعود إل سبيل الرشاد
واَلداية ليغري اهلل سبحانه وتعال حاَلا من ضيق إل سعة ومن شقاء إل سعادة أَولَ َّما أَصاب ْت ُكم ُّم ِ
صيبَة
ََ
َ
ِ
ِ ِِ ِ
َصابَ ُكم
َصْبتُم مثْ لَْي َها قُ ْلتُ ْم أ َّ
َّن َه َذا قُ ْل ُه َو م ْن عند أَنْ ُفس ُك ْم إِ َّن اللّهَ َعلَى ُكل َش ْيء قَدير َ  وَما أ َ
قَ ْد أ َ
من ُّم ِ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَ ْع ُفو َعن َكثِري
صيبَة فَبِ َما َك َسبَ ْ
أيها المسلمون :جدير بنا وحنن نكتوي باْلالة البائسة القاسية الت نعاين منها أن نراجع أنفسنا،
أن نقرأ وضعنا مرة أخرى بتأمل ،ملاذا آلت حالنا إل هذه األوضاع البائسة الت نعاين منها ،من سعة
وحببوحة وبركة وألفة ،إل هذه اْلالة الت نعاين منها من فاقة وشدة وكرب وضيق ،إنه تبدل يف سلوكنا
حنن عندما أعرضنا عن أوامر رسول اهلل  وأوامر ربنا سبحانه وتعال ،يف حياتنا اخلاصة ويف أحوالنا يف
جمتمعاتنا ويف األمور العامة من حياة هذه األمة ،كلما تبدل سلوكها تبدل حاَلا؛ فإن تبدل سلوكها من
خري إل شر تبدلت حاَلا من سعادة إل شقاء ،وعندما تستقيم حاَلا من خطأ إل صواب ومن ضاللة
إل هداية ومن شر إل خري تتبدل أوضاعها من كرب وضيق وشدة إل رخاء وسعة وخري ،إهنا مسألة
التغيري الت ُيب أن نفكر ِّبا جيداً ،لعل قائالً أن يقول :أنا فرد فماذا عسى أن يكون أثر سلوكي؟! ل
يقولن أحد هذه املقولة املضللة ،اإلصالح يبدأ بك ،واجملتمع جمموعة أفراد إن أصلحت نفسك كنت
قدوة ألسرتك ،فإن صلحت أسرتك كان ذلك مؤثراً على صالح اآلخرين من حولك ،وعندما تفتح
أبواب الضاللة على بيتك وعلى نفسك يؤثر ذلك على سلوكك وسلوك أسرتك ،فال تظنن بأنك ِبعزل
ض َّل إِ َذا ْاهتَ َديْتُ ْم
عن اجملتمع وأن اجملتمع ِبعزل عنك ،مث إنك أنت املسؤول عن نفسك لَ يَ ُ
ضُّرُكم َّمن َ
هذه مسألة قد قاَلا ربنا تبارك وتعال ،أمرنا أن ننظر إل أنفسنا وأن نصلح من أنفسنا ،فأنت ستأيت غداً
عز وجل فردا؛ ألن لك عقالً مستقالً ولك إرادة مستقلة ولك تفكري
يوم القيامة يف املوقف بي يدي اهلل َّ
مستقل ،ولك قدرات مستقلة .فأنت مسؤول عن استقاللية قرارك ،واستقاللية تفكريك واستقاللية
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سلوكك ،أنت لست ذيالً ،أنت لست تبعياً ،ينبغي أن تكون يف سلوكك متحمالً ملسؤولية نفسك،
متحمالً ملسؤولية سلوكك هذا ِبا ينسجم مع قناعات ُيب أن تكون صحيحة وسديدة؛ سواء يف فهم
هذا الكون ،أو يف فهم حياتك أو يف فهم اخلطأ والصواب من السلوك والتصرفات .مثَّ إنك بعد ذلك
سيكون صالحك هذا سبباً لصالح أوسع كما أن خطأك يف سلوكك سينتشر ويتسلل إل أسرتك
ويتجاوز شخصك إل أطفالك وزوجك ومن حولك ،لك إرادة مستقلة لكنك لست منفصالً ولست
تابعاً ،أنت متصل ِبجتمعك من حيث التأثري املتبادل ،لكن هذا ل يعين إعدام إرادتك ،ول يعين زوال
ت َرِهينَة) هكذا قال ربنا سبحانه وتعال،
اختيارك .إذ لك شخصيتك املستقلةُ ( :ك ُّل نَ ْفس ِِبَا َك َسبَ ْ
أنت مسؤول عن نفسك ،فأصلح نفسك مث إنك مسؤول عن رعيتك الت تتمثل يف أسرتك ،أصلح
أسرتك ،ولن تستطيع أن تصلح أسرتك إل إذا أصلحت نفسك ،إرادة التغيري تبدأ بك ،وإرادة اإلصالح
تبدأ بك ،مث إنك ستثاب على ما كان من تأثري لسلوك اخلري والتغيري وتبديل وضعك أنت ِبقدار اتساع
تأثري ذلك على األسرة ومن حولك يف اجملتمع ،ولك من األجر ِبقدر من استفاد ومن استقام بسبب
سلوكك واستقامتك "من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل ِّبا إل يوم القيامة" ل يكن
أحدنا ضعيفاً ول يكنن سلبياً ،وليكن منطلقاً للتغيري ولتكن إرادتك قوية فأنت أقوى ِبقدار توكلك على

اخلرية الت تستعي ِّبا باهلل ،وتسلك سبيل اخلري من خالل تصميمك وعزميتك الت
اهلل وِبقدار عزميتك ّ
عز وجل أن تستثمرها يف سلوك سبيل اخلري واإلصالح والبناء ،ل تكن جباناً ل تكن ذيالً ل
أمرك اهلل َّ
تكن تبعياً ،هالك األمة والفرد يف أن تكون تابعاً لزيد وعمر ،كن تابعا لكتاب اهلل وسنة رسول اهلل ،
ل تكن شخصية ذائبة يف شخصية أي من الناس ،وهنا لبد أن نقول :سواء كان هذا اإلنسان قائداً أو
كان شيخاً أو كان أستاذاً ،أو كان والداً ،لك شخصيتك لك عقلك ،لك إرادتك  ،مث لديك منهج
تركه رسول اهلل  بي يديك كتاب اهلل وسنة رسوله الذي يناديك إل أن تستخدم العقل وتوظف
اإلرادة وتبذل الطاقة والوسع يف سبيل اخلري يف سبيل اإلصالح يف سبيل البناء يف سبيل الرشاد ،يف سبيل
عز وجل.
ما يرضي اهلل َّ
أيها المسلمون :أي جهد خري تبذله لن يضيع ،لئن ضاع هنا أمام الناس فأنت ل ينبغي أن ترجو

األجر واملثوبة والنتيجة من الناس ،األجر واملثوبة والنتيجة كل ذلك من اهلل ،ليكن عملك خالصاً لوجه
اهلل ،وستجد أن عملك هذا سيكون ِبثابة تلك البذرة الت رميتها يف األرض فأنبتت ،وأعطت وأمثرت،
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وغريت معال األرض كلها ،سلوكك ..استقامتك ..عملك الطيب ..كل ذلك سيكون ِبثابة تلك اْلبة
الطيبة البذرة الصاْلة الت بذرِتا يف أرض طيبة هي أرض اإلخالص ،أرض اجلدية ،أرض العمل الطيب،
لتجد آثارها سنابل خري ،سنابل بركة سنابل عطاء ،ستجد أثر ذلك ،ولكن إذا كنت ذيالً فستصبح
صفراً ،ستصبح ل شيء ،وتصبح طاقة مدمرة لنفسك ،طاقة مدمرة جملتمعك ،انطلق إل البناء انطلق إل
اإلصالح ،حنن اليوم نعاين من الذيلية لزيد وعمر نمن أخطأوا ..نمن شذوا ...نمن احنرفوا فاحنرف شبابنا
معهم ،وضلوا مع ضاللتهم فانتهى اجملتمع بذلك إل اْلالة الت نرى إل البؤس الذي نعاين منه ،ولكن
ت َرِهينَة
عندما تكون لك إرادتك اخلرية الت تنطلق من قوله سبحانه وتعال ُ ك ُّل نَ ْفس ِِبَا َك َسبَ ْ
ِ
ِ
ك
ف إِلَّ نَ ْف َس َ
وقوله لَ يَ ُ
ضُّرُكم َّمن َ
ض َّل إِ َذا ْاهتَ َديْتُ ْم  وقوله تبارك وتعال فَ َقات ْل ِيف َسبِ ِيل اللّه لَ تُ َكلَّ ُ
ِِ
َو َحر ِ
ي  أنت مسؤول عن الدعوة بالنسبة لنفسك اسلك سبيل اخلري .وبالنسبة لآلخرين:
ض الْ ُم ْؤمن َ
انصح ،وخري نصيحة وخري دعوة أن تسلك أنت سبيل اخلري والدعوة ،عندما تستقيم يستقيم جمتمعك،
ألنك ستكون كالعطر الذي يفوح فتنتعش به اجملتمعات ،ولكن إذا كنت ذيالً كما قلت لكم ستبقى
صفرا؛ بل ستبقى خسارة لنفسك وخسارة جملتمعك.

َّ ِ
الز َور ،وقبل أن أصل إل (والذين ل يشهدون
ين َل يَ ْش َه ُدو َن ُّ
مث يقول ربنا سبحانه وتعالَ  :والذ َ
الزور) لحظ ما قاله اهلل سبحانه وتعال :إَِّل من تَاب وآمن وع ِمل عم ًال ص ِ
اْلًا التوبة رجوع عن
َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
َ
اخلطأ وندم ،عليه وآمن :أدرك بعقله اْلقيقة الت ينبغي أن يعود إليها من مسؤولية وإميان باهلل تعال
اب َو َآم َن َو َع ِم َل
واليوم اآلخر ،مث يدفعه هذا اإلميان إل العمل اإلُيا ي الصاح ،العمل اخلري إَِّل َمن تَ َ
عم ًال ِ
ك يُبَد ُل اللَّهُ َسيئَاِتِِ ْم َح َسنَات تأيت هذه ِبعنيي ،املعىن األول أن اهلل يعي هذا
صاْلًا فَأ ُْولَئِ َ
ََ َ

اإلنسان على أن يبدل السلوك الشرير ..السلوك املنحرف ..السلوك الضال إل السلوك القومي الصاح
الطيب ،يبدل اهلل أعماَلم السيئة إل عمل صاح ،وهناك معىن أعظم وأعجب ،هذا اإلنسان إذا صدق
يف توبته وصدق يف ندامته وصدق يف إرادة اإلصالح لنفسه وسلك السبيل جبدية وصدق يأيت يوم
عز وجل وتعرض أمامه أعماله ،فتعرض أعماله الصاْلة وبعض اَلفوات
القيامة فيمثل بي يدي اهلل َّ
وينتهي اْلساب فيقول هذا اإلنسان يا رب إن يل أعمالً أخرى خائفاً منها مقراً خبطئه فيها فتفتح له
أي رمحة ..أي عظمة..
أي كرمُّ ..
تلك األعمال األخرى فإذا باألعمال السيئة قد كتبت له حسناتُّ ،
عز وجل به إذا صدقت يف العودة إل سبيل اخلري ..سبيل الصالح سبيل
أي إحسان ..يكرمك اهلل َّ
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ِِ
ِ
يما واملعىن
العودة إل هنج اهلل َّ
عز وجل وطريق مرضاته يُبَد ُل اللَّهُ َسيئَاِت ْم َح َسنَات َوَكا َن اللَّهُ َغ ُف ًورا َّرح ً
الثاين بشارة لكل إنسان أراد أن يغري َّ
فجد بالتغيري واستقام بالتغيري فسلك سبيله واستقام على ذلك
عز وجل وإذا بكرم اهلل سبحانه ُيعل من أخطائه حسنات ،ومن سيئاته قربات
ليلقى غداً وجه اهلل َّ
عز وجل لك ،إرادة التغيري ستكون َلا نتائجها ،فهال أيها املسلمون قلنا
ِبقدار صدقك يكون إكرام اهلل َّ
يا رب عهداً أن نبدأ يف حياتنا التغيري من اخلطأ إل الصواب من املعصية إل الطاعة من الشر إل اخلري،
عسى اهلل أن يبدل حال أمتنا ويبدل حالتنا وينقذنا نما نعاين ويعيد إلينا الرخاء الذي فقدنا والسعة الت
افتقدنا واهلل على كل شيء قدير.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
خطبة اجلمعة 5104-4-52
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