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َّ ِ
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا
أما بعد فيا أيها املسلمون ،يقول ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي  :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِِ
اْسَعُوا
استَطَ ْعتُ ْم َو ْ
اللَّهَ َح َّق تُ َقاته َوَل ََتُوتُ َّن إَِّل َوأَنْتُ ْم ُم ْسل ُمو َن ويقول سبحانه  :فَاتَّ ُقوا اللَّهَ َما ْ
ِ
وأ ِ
ب َ  وَم ْن يَت َِّق
َطيعُواويقول تعاىلَ  :وَم ْن يَت َِّق اللَّهَ ََْي َع ْل لَهُ َمََْر ًجا َ ويَ ْرُزقْهُ ِم ْن َحْي ُ
َ
ث َل ََْيتَس ُ
ِِ ِ
ِ
َجًرا وصح عن النيب  أنه
اللَّهَ ََْي َع ْل لَهُ م ْن أ َْم ِرهِ يُ ْسًراَ  وَم ْن يَت َِّق اللَّهَ يُ َكف ِّْر َعْنهُ َسيِّئَاته َويُ ْعظ ْم لَهُ أ ْ
قال« :ل حتاسدوا ول تباغضوا ول تناجشوا ول تدابروا ول يبع بعضكم على بيع بعض ،وكونوا عباد اهلل
إخوانا ،املسلم أخو املسلم ل يظلمه ،ول خيذله ول َيقره ،التقوى هاهنا –ثالثاً -ويشري إىل صدر،
حبسب امرئ من الشر أن َيقر أخاه املسلم .كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه» .روى
البخاري عن أيب هريرة  قال :جاء رجل إىل النيب  فقال« :من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال:
أمك ،قال مث من؟ قال :أمك ،قال مث من؟ قال :أمك ،قال مث من؟ قال :أبوك»
أيها املسلمون أمام هذا املنعطف الذي َتر به البالد ل بد أن نستذكر أن سبيل اخلالص من
معاناتنا وآلمنا ،وسبيل اخلروج مما حنن فيه ،أن خنرج من حيث دخلنا ،أن خنرج من دخلنا فأودى
دخولنا إىل ما نعاين منه ،أعين ،أن سبب ما أصابنا إمنا هو ذنوبنا ،إمنا هو جرأتنا على حدود اهلل ،إمنا
هو أمور جرت يف أمتنا كانت سببا يف مصائبها ،فإن أصلحنا ما بيننا وبني ربنا صلحت أحوالنا ،وإن
خرجنا من حيث كان وضعنا مودياً بنا إىل هذه املصائب فإن ذلك يبشر بأننا بإذن اهلل سنتجاوز األزمة
إن شاء اهلل ،أقول :ما أصابنا أصابنا بسبب ذنوبنا وهذا مصداق قوله وما أَصاب ُكم ِمن م ِ
صيبَة فَبِ َما
ََ َ َ ْ ْ ُ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَ ْع ُفو َع ْن َكثِري ولعل ما عانينا منه من أشدها وليس أشدها ،فالبتالء هناك ما هو
َك َسبَ ْ
أشد منه ،وغرينا عاىن أشد مما نعاين ،و ُّ
أشد منه مامل نذق من البتالء والشدائد ،إمنا علينا أن نستعيذ
باهلل ونلتجئ إليه.
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أيها املسلمون ،كفران النعمة والستكبار أخطر منزلق يؤدي بنا إىل ما هو أشد مما نعاين ،كفران
عز وجل به من نِ َعم يف صحتنا يف عافيتنا يف بالدنا يف نباتاتنا يف مائنا يف
النعمة جحود ما أكرمنا اهلل َّ
شرابنا فيما نتمتع به ،يف نسبة األمن اليت ل زلنا نتمتع هبا ،أقول ينبغي أن ل جنحد نعمة اهلل علينا،
ينبغي أن نتذكر فضل اهلل سبحانه أن كانت البتالءات هبذه الصورة ومل تكن بأشد منها ،حنن نسمع
ونعي ما تعاين أمم أخرى أيضاً ،وقد بني لنا ربنا تبارك وتعاىل سبيل اخلالص ،فقال :من يتق اهلل يكفر
ِ
ب َ يعل له من هذا الضيق الذي
عنهَ ،وَم ْن يَت َِّق اللَّهَ ََْي َع ْل لَهُ َمََْر ًجا َ ويَ ْرُزقْهُ ِم ْن َحْي ُ
ث َل ََْيتَس ُ
يعاين منه َمرجاً ومنجاة ،فهل حبثنا عن املخرج والنجاة ،إنه التقوى ،إنه الوقوف عند حدود اهلل ،إنه
اللتزام بأوامر اهلل ،إنه الجتناب لنواهي اهلل ،إنه الوقوف عند األوامر والنواهي بالنضباط مبقتضاها.
على أن التقوى ليست مظهراً ،إمنا املظهر دليل على وجودها ،التقوى كما وصف النيب  التقوى
هاهنا ،حالة من اخلشوع حالة من الوجل حالة من اخلشية ،تستقر يف قلب اإلنسان املؤمن فتنعكس
على سلوكه وتصرفاته وأخالقه ،اهلل سبحانه وتعاىل يقول يف كتابه َ وَم ْن يَت َِّق اللَّهَ ََْي َع ْل لَهُ ِم ْن أ َْم ِرهِ يُ ْسًرا
إذا كنا نعاين من عسر وشدة وضيق وضنك ،فإن هذا نتيجة وليس مرضا ،املرض احلقيقي ضعف الوازع
ِ
ضْن ًكا واألخطر من
ض َع ْن ذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َمعِ َ
يشةً َ
الديين يف حياتنا ،أمل يقل اهلل سبحانه َ وَم ْن أ َْعَر َ
ِ
ِ ِ
ب ِمل ح َشرتَِين أ َْعمى وقَ ْد ُكْنت ب ِ
ك
ص ًريا  قَ َال َك َذل َ
ُ َ
ذلك َ وَْحن ُش ُرهُ يَ ْوَم الْقيَ َامة أ َْع َمى  قَ َال َر ِّ َ َ ْ
َ َ
ِ
ك الْيَ ْوَم تُْن َسى
ك آَيَاتُنَا فَنَ ِسيتَ َها َوَك َذل َ
أَتَ ْت َ
أمام هذا املنعطف يتساءل املرء ،هل استيقظ ضمري العامل بعد سبات؟ حىت غدا يبحث عن
َمرج من أزماتنا؟ أم إن نار فتنتهم قد أحرقت بيوهتم وأجسادهم فشعروا باخلطر الذي أوقدوا ناره وقد
تسلل إىل بيوهتم و بالدهم وأجسادهم ،أقول :حىت وإن كان بعض األقزام التافهني ليزال ينفخ بنار
الفتنة وهو قابع يف فندق ما فاره يضيق صدره بأن حتقن دماء أمتنا ،يضيق صدره بأن يعود الناس
فيصطلحوا بعد خصومة ،وأن تغمد السيوف ،وتتوقف أصوات املدافع والرصاص ،يضيق صدره هبذا كله
فيحاول أن يسعر نار الفتنة مرة أخرى .هؤلء أتفه من أن نقف عندهم ،ألهنم هم الذين سوف يداسون
بنار هذه الفتنة حبصيلة األمر ،يضيق صدر هؤلء أن حتقن دماء الفتنة بني أبناء أمتنا ،فيضطرب،
ويغضبه أن يصطلح املتخاصمون فريفع عقريته حمرضاً .هلؤلء نقول كفى ما نالت أمتنا من آلم يتمت
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أطفالً ورملت نساء ودمرت وطناً ومنشآته ،وشردت الناس حتت وطأة فتنة مل يستفد منها إل العدو،
فإن كانوا هم أدواته فليداسوا حتت النعال ،ولبد أن يداسوا حتت النعال .مل يستفد منها إل العدو
الرابض على مقدساتنا وأذنابه من خدمة بالطه.
آن األوان أيها املسلمون أن ندرك أن ما أصابنا إمنا أصابنا بذنوبنا فلنتب إىل اهلل ،لنتب إىل اهلل
مجيعا أفراداً ومجاعات ،لنتب إىل اهلل مجيعا مدنيني وعسكريني ،لنتب إىل اهلل مجيعاً ولنعلم أن باب اهلل
هو أعظم باب لنصر أمتنا وأعظم باب لكشف غمتنا.
املخرج إمنا هو بالرجوع إىل اهلل ،وما َيري من جهود سياسية وحنوها إمنا هو مظهر من مظاهر
لطف اهلل هبذه األمة ،ولكن ليس هو السبيل إىل خالصها ،على األمة أن ل تسمح بأن تعود إىل
الدوامة اليت أودت هبا إىل مصيبتها ،وأن نبحث عن املخرج بالصلح مع اهلل .يف مراجعة أنفسنا ،وتلمس
مواطن اخللل من حياتنا ،إذ مثة قانون َيكم حياة هذه األمة .لو أننا راجعنا التاريخ فنظرنا :هذه املعادلة
أو هذا القانون ،مبقدار ما يكون التزامنا وانتظامنا جاداً مبقدار ما يرتفع شأن أمتنا وتعز تقوى وتنتصر.
ومبقدار احنرافها وجنوحها وضالهلا تذل وتسام ألوان املصائب والعذاب .عودوا إىل التاريخ وتأملوا يف
فرتات قصري أو يف مراحل مديدة ،صدق الصحابة مع النيب  فانتصروا يف غزوة بدر ،وعصوا رسول اهلل
فهزموا يف غزوة أحد ،صدق املسلمون يف َتسكهم فانتصروا على دولتني طاغيتني :دولة الروم ودولة
الفرس ،مالوا وجنحوا إىل الرفاهية وغري ذلك من أسباب الدعة والرفاهية واملعاصي فأصيبوا بالنكبات إثر
النكبات ،حىت جترأ الصليبيون فاحتلوا بالدنا هذه ،أعاد صالح الدين ومن قبله نور الدين زنكي رمحهما
اهلل تعاىل هذه األمة إىل طريق الرشد من خالل إنشاء مدارس تنهض بأبنائها إىل خط اهلداية والرشاد،
فانتصروا على قوى الغرب يف معارك حطني وغريها ،وطرد الصليبيون من أرضها .عد إىل هذه املراحل
وتأمل تارخينا ،مبقدار ما نكون ملتزمني بديننا يرتفع شأننا ،ومبقدار ما منيل إىل سبل الضياع والضالل
تذل أمتنا .وها حنن اليوم نرى أسوأ أنواع الذل وأشنعه ،ألننا تركنا هدي ربنا ومشينا وراء أولئك الضالني،
الذين عرفوا احلياة الدنيا ونسوا رهبم ونسوا آخرهتم ،فسلكنا مسالكهم وقد صح فينا قوله  لتتبعن سنن
من قبلكم شرباً بشرب وذراعاً بذراع ،حىت لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه .انظروا إىل عاداتنا
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وتقاليدنا ،أصبحنا نبحث عن أسوأ ما ميكن أن يسلكوه يف حياهتم فنقلدهم فيه ،وليتنا نقلدهم يف
العلوم والتقنيات والخرتاعات ،إمنا نقلدهم يف الرذيلة والحنرافات.
ك أََّل
ضى َربُّ َ
أيها املسلمون ،أقف وقفة قصرية أمام مناسبة اجتماعية تذكرنا بقوله تعاىلَ  :وقَ َ
تَ ْعبُ ُدوا إَِّل إِيَّاهُ َوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا إننا معشر املسلمني قد جعل ربنا تبارك وتعاىل بر الوالدين قريناً
لطاعته وتوحيده ،وليس جمرد رمزية يف يوم من أيام السنة ،ليس مناسبة َتر كل سنة مرة واحدة ،مرة
واحدة نتذكر فيه األم أو نتذكر فيه األسرة أو نتذكر فيه األب أو غري ذلك ،بل كما أننا نصلي يف اليوم
مخس مرات ،علينا أن نكون بررة بوالدينا حريصني على خدمة ورضى أمهاتنا وشغوفني خبدمتهم نتقرب
إىل اهلل عند أقدامهما .ولئن كان ليوم األم معىن بالنسبة لنا فهو لكي يوقظ يف أنفسنا هذا املعىن ل
ليتحول إىل جمرد رمز سنوي نتذكرمها يف يوم معني .ينبغي أن يكون الرب شأناً لنا يف كل يوم ،وينبغي لنا
عز وجل بربمها
أن يكون عيد األم كل يوم من حياتنا ،نلتمس الرضا وحنرص على اخلدمة ونتقرب إىل اهلل َّ
ك أََّل
عز وجل بصالتنا وصيامنا .فهو واجب قرنه اهلل َّ
كما نتقرب إىل اهلل َّ
ضى َربُّ َ
عز وجل بتوحيدهَ  :وقَ َ
تَ ْعبُ ُدوا إَِّل إِيَّاهُ َوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا .إذا كانوا هم يف الغرب يتذكرون أمهم يف العام مرة ،فإننا جنعل من

هذا اليوم دافعاً لنا أن جنعل من كل يوم يوماً ألمهاتنا وآبائنا وأسرتنا ومن علينا حقوقهم ،وإن أول من
َيب علينا أن حنسن صحبته كما قال النيب  األم مث األم مث األم مث األب .نعم علينا أن نعيد َتاسك
عز وجل.
أسرتنا ،نعيد املودة واحملبة إىل بيوتنا ،نعيد أنفسنا إىل جادة الرب؛ ألن هذا سبيل القرب إىل اهلل َّ
عز وجل أن يردنا إىل دينه رداً مجيالً ،وأن يفرج عنا فرجاً قريبا وأن يعيدنا إىل رشدنا
أسأل اهلل َّ
إنه ْسيع جميب.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم ولسائر املسلمني فيا فوز املستغفرين
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