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ِ مِ
ِِ
ِ
ِم
ين َآمنُوا بِاللمه َوَر ُسوله ُثُم ََلْ
أما بعد فيا أيها املسلمون يقول ربنا تبارك وتعاىل :إَّنَا الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
ِِ
ص ِادقُو َن روى عن احلسن البصري  أنه
ك ُه ُم ال م
اه ُدوا بِأ َْم َواِل ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم ِِف َسبِ ِيل اللم ِه أ ُْولَئِ َ
يَ ْرتَابُوا َو َج َ

قال " :ليس اإلميان بالتحلي وال بالتمين ،ولكنه ما وقر يف القلب وصدقته األعمال ،ومن قال حسناً – أي كالماً
حسناً – وعمِلَ غريَ صاحل ردّه اهلل على قوله ،ومن قال حسناً وعمل صاحلاً رفعه العمل" ذلك بأن اهلل تعاىل
ِ
ِ
صالِ ُح يَ ْرفَعُهُ  ،وعن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صلى
ب َوالْ َع َم ُل ال م
قال :إِلَْيه يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطميِّ ُ

ك ِمن الْ ِكتَ ِ
ِ ِ
اب
جل شأنه :اتْ ُل َما أُوح َي إلَْي َ َ
اهلل عليه وسلم" :إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق" ويقول َ
ِ
ِ
صنَ عُو َن) عن ابن
ص ََل َة إِ من ال م
َوأَقِ ِم ال م
ص ََل َة تَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َشاء َوالْ ُمن َك ِر َولَذ ْك ُر اللمه أَ ْكبَ ُر َواللمهُ يَ ْعلَ ُم َما تَ ْ
عباس  قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد من اهلل
مِ
مِ
ِ
ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلم ُك ْم
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
ب َعلَى الذ َ
الصيَ ُام َك َما ُكت َ
ين َآمنُواْ ُكت َ
إال بعداً " ويقول تعاىل:يَا أَيُّ َها الذ َ
تَتم ُقو َن ويقول صلى اهلل عليه وسلم" :من مل يدع قول الزور والعمل به ،فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه"

أيها المسلمون :ما مجعنا ِف هذا املسجد املبارك هذا اجلمع الطيب إال ديننا وإمياننا وإسَلمنا،
ولكن اإلسَلم ليس شجرة بَل مثر ،وال جسداً بَل روح ،اإلسَلم عقيدة وعبادة تثمران خلقاً حسناً
وعمَلً صاحلاً ،و ماَل تثمر تلك الشجرة فإن الكَلم احلسن واملظهر احلسن لن يتجاوز هذه األرض ولن
يرقى بالقبول إىل اهلل جل شأنه.
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أيها المسلمون :اإلميان والعبادات ليسا جمرد مظاهر ودعاوى ،بل حقائق يرتمجها السلوك،
واإلسَلم كما تعلمون ليس انتساباً ،ولكنه التزام
وعمل وإخَلص ،وإنه مما يؤسف أنه يَلحظ أن كثرياً
ٌ
سباق إىل الصف األول ِف املسجد ،ولعله يظهر مظاهر التدين ِف
ممن يتمظهر مبظهر التدين ولعله ٌ
شكله ،فله حلية وقد يكون أكثر من ذلك ِف مظهره ،ولكنك إذا تعاملت معه وجدته مراً كالعلقم،
وجدته ال تؤمن بوائقه ،وال يؤمن شره ،يطلق لسانه باألذى ويسيء معاملة الناس ،يسيء إىل جاره ،يعق
والديه ،يقطع رمحه ،يأكل أموال الناس بالباطل ،يغش ِف معاملته ،يكذب ِف حديثه ،هذا أو بعض هذا
نراه ِف كث ٍري من منتسيب التدين ،التدين ليس انتساباً ،التدين التزام ،التدين سلوك وخلق ،أَل يقل
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  ":إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق " أي ألرسخ وأجذر األخَلق احلسنة
القومية ،وذو اخللق أقرب الناس إىل اهلل عز وجل ،وأقرب الناس غداً يوم القيامة إىل جملس رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،يقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم" :أال أدلكم على أحبكم إيل وأقربكم مين جملساً
يوم القيامة؟ أحاسنكم أخالقاً  -أجل أحاسنكم أخَلقاً  -املوطؤون أكنافاً ،الذين يألفون ويؤلفون" ذلك أن
اإلسَلم ليس جمرد طقوس ميتة؛ بل صلة تتجدد مع اهلل سبحانه وتعاىل من خَلل هذه الصَلة اليت يعلن
فيها العبد خضوعه هلل وتذل له بني يديهِ ،ف ركوعه وسجوده وقراءته وتسبيحاته ،مذعناً بذلك ألمر اهلل
عز وجل ،فأن يكون ِف املسجد بني يدي اهلل يعلن العبودية له ،حىت إذا خرج من املسجد وجدته خمالفاً
ألوامر اهلل مناقضاً لتوجيهات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا من األمر املرفوض ِف ديننا ،وإن كان
هو الشائع الذي جيب أن يتغري ،وجيب أن يتحول التدين إىل سلوك يرضي اهلل ورسوله ،ويوجد متاسكاً
اجتماعياً قائماً على الثقة واحملبة ،ولن تكون هناك ثقة وال حمبة بني أبناء األمة ،بني أبناء اجملتمع إال
حبسن التعامل وصدق احلديث ووفاء العهد وحسن االلتزام.
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أيها المسلمون :هناك كثريٌ من الدعاة ِف أرجاء شىت من العاَل ِف بَلد اإلسَلم وغري بَلد
اإلسَلم ،ولعلي أشري إىل دعاة خارج بَلد اإلسَلم طخطبون اخلطب الرنانة ،وجيادلون ويناقشون،
وحيتجون باحلج والدالئل والاراهني؛ ولكن إذا أتيت إىل سلوكم وتصرفاهتم ،وجدهتا مبعث امشئزاز
ونفور ،أفرزت ما نراه اليوم من قادمني من تلك البَلد حيملون صفة اإلسَلم ،ولكن سلوكهم سلوك
الوحوش الضارية ،ومن خَل قلبه من مشاعر الرمحة واإلنسانية ،وباسم اإلسَلم جتده ميارس أبشع أنواع
التصرفات .هؤالء الدعاة ينبغي أن ال يلقوا الكلمات ،وال أن يتشدقوا باملعسول من البيان ،إن أعظم
دعوة متارسها ِف جمتمعك ،أو ِف اجملتمع اآلخر أن تكون مسلماً ِف سلوكك ،أن تكون صادقاً ِف
حديثك ،أن تكون أميناً ِف معاملتك ،أن تكون وفياً لعهدك ،أن تكون ذا خلق ِف تصرفاتك
ومعاملتك ،أما أن حتسن الكَلم ويسوء منك الفعل والتصرف والسلوك والتعامل؛ فإن هذه الكلمات
ِ
ِ
ب َوالْ َع َم ُل
املعسولة لن ترقى بالقبول إىل اهلل ن ألن اهلل عز وجل يقول ِف كتابه :إِلَْيه يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطميِّ ُ
صالِ ُح يَ ْرفَعُهُ بدون عمل صاحل ال يرقى عمل اإلنسان إىل اهلل عز وجل وال ترقى الكلمات
ال م
واالدعاءات إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،ومنها صَلتك ،الحظوا كيف ربط ربنا تبارك وتعاىل بني العبادة

ص ََلةَ تَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َشاء َوالْ ُمن َك ِر انظر إىل كَلم النيب صلى اهلل عليه وسلم" :من
وأثرها فقال :إِ من ال م
مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد من اهلل إال بعدا" لذلك فالصَلة معاهدة ،الصَلة عهد بينك وبني
وميثاق جتعله بينك وبني ربك أن تلتزم مبا أمر ،وأن جتتنب ما قد هنى ،من ادعى اإلسَلم
اهلل ،والتز ٌام
ٌ
ومارس مظاهر العبادة ،وَل يظهر أثر تلك العبادة ِف سلوكه وتصرفاته ومعاملته؛ فهو النفاق بعينه،
وتشويه حلقيقة اإلسَلم ،فاإلسَلم دينونة هلل عز وجل ،وعبودية وعبادات ولكنه أيضاً نظام اجتماعي،
وقيم أخَلقية تنبثق من اإلميان ،تنبثق من قوله سبحانه :أَ ََلْ يَ ْعلَ ْم بِأَ من اللمهَ يََرى
ونظام اقتصاديٌ ،
تنبثق من قوله سبحانهَ  :وُه َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكنتُ ْم َواللمهُ من كان يستشعر مراقبة اهلل عز وجل ِف كَلمه،
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ِف تصرفاتهِ ،ف التزاماتهِ ،ف وعوده ...لن ميكن أن ينقض العهد وطخون األمانة ويكذب احلديثَ ،م َعاذ
اهلل،

لذلك أيها املسلمون لنجدد روح العبادة ِف شخصيتنا ،ولنجذر معاين حمبة اهلل وخشيته ِف قلوبنا،
ولنربط بني هذا املعىن وبني تصرفاتنا وسلوكنا ومعامَلتنا.
أسأل اهلل أن يلهمنا السداد والرشاد ،وأن جيعلنا مستعدين لوقفة بني يدي اهلل عز وجل يوم تبدو
السريرة عَلنية ،يوم يسألنا عن تصرفاتنا وأعمالنا وعن احلقوق اليت ِف ذمتنا ،عن املال الذي مجعناه :من
أين مجعناه؟ وأين أنفقناه؟ البد أن يسألنا ربنا تبارك وتعاىل ،فأعدوا لذلك املوقف جواباً ،ولنحاسب
ض مل إِ َذا ْاهتَ َديْتُ ْم
كل منا إىل نفسه فليصلح من فساد نفسه الَ يَ ُ
ضُّرُكم من َ
أنفسنا وليعد ٌ
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم فيا فوز املستغفرين
خطبة اجلمعة 4132-6-31
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