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َّ ِ
َّاس إِ َّن النَّاس
أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي  :الذين قال َلُ ُم الن ُ
قد َجعُوا ل ُكم فاخشوُهم ف زاد ُهم إِميانًا وقالُوا حسبُنا اللَّهُ ونِعم الوكِي ُل  فان قلبُوا بِنِعمة ِمن اللَّ ِه وفضل
ل ميسس ُهم ُسوء واتَّب عُوا ِرضوان اللَّ ِه واللَّهُ ذُو فضل ع ِظيم  ويقول سبحانه  :وأ ِعدوا َلُم ما استطعتُم
ِمن قُ َّوة وِمن ِرب ِ
اط اْلي ِل تُرِهبُون بِِه ع ُد َّو اللَّ ِه وع ُد َّوُكم  ويقول سبحانه :وأ ِطيعُوا اللَّه ور ُسولهُ ول
الصابِ ِرين وقال يف حق مؤمن آل فرعون يروي
ت نازعُوا ف ت فشلُوا وتذهب ِرحيُ ُكم واصِِبُوا إِ َّن اللَّه مع َّ
ول
كالمه ،قائالً لبين اسرائيل أتباع موسى عليه السالم ،ولقومه أيضا من آل فرعون :فستذ ُك ُرون ما أقُ ُ
صي بِالعِب ِاد  ف وقاه اللَّه سيِّئ ِ
ل ُكم وأُف ِّوض أم ِري إِىل اللَّ ِه إِ َّن اللَّه ب ِ
ات ما مك ُروا وحاق بِآ ِل فِرعون
ُ
ُ ُ
سوء العذ ِ
اب
ُ ُ
أيها املسلمون ،متر بنا أحداث جسيمة خطية ل داعي أن أقف يف حتليل أسباهبا ،فاآليات قد سلط
األضواء على كثي منها؛ وإمنا منذ بدأت األحداث وحنن نبحث عن املرخر ،،واملرخر ،قد وجهتنا إليه
اآليات الكرمية ،وأوضح معال طريق اْلالص مما نعاين ،ولبد من أن أذكر بعض األحاديث النبوية
ول اللِ  إِىل
يف هذا اجملال ،روى مسلم عن عمر بن اْلطاب  قال( :ملَّا كان ي وُم بدر نظر ر ُس ُ
ث ِمائة وتِسعة عشر ر ُج ًال ،فاست قبل نِب اللِ  ال ِقب لةُ ،ثَّ م َّد يدي ِه
ال ُمش ِركِي وُهم ألف ،وأصحابُهُ ثال ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الله َّم إِن ت هلك ه ِذهِ العِصابة
فجعل ي هت ُ
الله َّم آت ما وعدت ِينُ ،
الله َّم أْنز ِل ما وعدت ِينُ ،
ف بِربِّهُ « :
ِ
ِمن أه ِل ِ
اْلسالِم ،ل تُعبد ِيف األر ِ
ف بِربِِّه ،م ًّادا يدي ِه ُمست قبِل ال ِقب ل ِة ،ح َّّت سقط
ض» فما زال ي هت ُ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ب
ِرد ُاؤهُ عن منكب يه ،فأتاهُ أبُو بكر فأخذ ِرداءهُ ،فألقاهُ على منكب يهُ ،ثَّ الت زمهُ من ورائه ،وقال :يا نِ َّ
اللِ ،كفاك ُمناشدتُك ربَّك ،فِإنَّهُ سيُن ِج ُز لك ما وعدك .فأن زل اللُ عَّز وج َّل  :إِذ تستغِيثُون ربَّ ُكم
فاستجاب ل ُكم أ ِّين ُممِد ُكم بِألف ِمن المالئِك ِة ُمرِدفِي فأمدَّهُ اللُ بِالمالئِك ِة) .وانتصر املسلمون القلة
يف غزوة بدر على طغيان قريش وكثرهتم يف العدد والعدة .أمور جيب أن نراها نصب اهتمامنا يف هذه
املرحلة اْلطية من وجودنا ،من تاري أمتنا .هناك أمور كررنا احلديث عنها؛ أن ما أصابنا إمنا أصابنا
بسبب منا حنن ،إما أنه سبب مباشر ،أو سبب غي مباشر؛ أما السبب املباشر :فارتضاء بعض منا أن
يكون أداة طيعة يف تنفيذ خمطط دول الكفر يف املنطقة ،عندما ارتضوا أن يكونوا أداة تنفيذ املرخطط،
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هذا سبب خطي من أسباب احملنة أو املصيبة اليت حنن نعاين منها .أما السبب غي املباشر والذي قد
ل يراه البعض؛ فهو ذنوبنا ،هو آثامنا ،هو بُعدنا عن ربنا.
والبعض يستغل الفرصة اليت نعاين فيها ما نعاين ،وحياول أن يقف إىل جانب املرخذلي فيتهم الدين
باملصيبة .الدين هو القوة اليت تواجه املصيبة ،الدين واملسجد واملؤسسات التعليمية الدينية هي اليت
تضيء لنا معال طريق النجاة ،هي اليت تبعث فينا قوة املواجهة أمام العدو ،هي اليت جتمع الكلمة ول
متزقها .أما أولئك فيأبون إل متزيق الكلمة وتفتي الصف ،يريدون أن تغدو أمتنا أمما.
نقول :ربنا تبارك وتعاىل بي لنا أنه ل إكراه يف الدين ،وبي لنا أن على املتديني امللتزمي بدينهم أن
يكونوا صادقي يف التزامهم ،وأن يكونوا منضبطي بأحكام دينهم ،جيتنبون ما هنى الل عنه ،وينفذون
عز وجل به ،ويبي َلم دينُهم أن ما أصاهبم ل ِ
يصبهم إل بسبب تقصي منهم (وما أصاب ُكم
ما أمر الل َّ
ِّمن م ِ
صيبة فبِما كسب أي ِدي ُكم وي ع ُفو عن كثِي) هذا أمر حنن حناسب أنفسنا به ،وعلينا أن نتتبع
أخطاءنا فنتجاوزها ،وعلينا أن نصحح مسارنا وسلوكنا يف معامالتنا يف أُسرنا يف حديثنا صدقنا وكذبنا،
يف معاملتنا مع عدونا ،يف معاملتنا مع صديقنا ،هناك ضوابط سلوكية جيب أن نلتزم هبا ،هذا ما أمرنا
عز وجل به .وعلينا أن نكون كلمة واحدة يف الدفاع عن سالمة هذه األمة وسالمة هذا الوطن،
الل َّ
كنا كذلك ،ول زلنا كذلك ،وسنبقى كذلك.
أما ِّ
املرخذلون فهم يريدون أن يعزلوا ويلغوا جزءاً من األمة عن األمة.
عندما كنا نواجه منذ بداية هذه األزمة وإفرازاهتا بالتوعية والتنبيه والتحذير وبيان حكم الل تعاىل يف
حترمي اْلوض فيها ،وحترمي أن نغدو أداة يف إيقاد نارها؛ كان أولئك الذين ينعقون اليوم باهتام املسجد
واملؤسسة التعليمية الشرعية خمتبئي يف اجلحور ،أو أهنم كانوا يف الصف اآلخر .وعندما تساقط الشهداء
دفاعا عن سالمة هذه األمة وسالمة هذا الوطن؛ كان أولئك خمتبئي مترخفي ،أو أهنم كانوا ينتظرون
منا ً
عز
الكفة الراجحة ليقفوا إىل جانبها؛ ألهنم انتهازيون ،ألهنم وصوليون ،وألهنم حاقدون على دين الل َّ
وجل.
عز وجل هو صمام أمان هذه األمة ،هو صمام سالمة هذه األمة ،هو اجلامع لوحدة كلمة
دين الل َّ
هذه األمة .دين الل ل يسمح حبال من األحوال أن يغدو املسلم أداة رخيصة يف يد أعدائها .قولوا
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ِّ
للمرخذلي عودوا إىل جحوركم .أما بالنسبة لنا حنن املسلمي ،فإننا حنن الذين صِبنا منذ البداية على
ألواء هذه الفتنة ،وقد اتضح معاملها وظهرت حقيقتها ،ول يعد فيها سر خيفى على أحد.
أيها املسلمون
جيب أن نعيد النظر يف مدى صحة مسارنا السلوكي بيننا وبي ربنا ،لقد أوصى سيدنا عمر  سعد
بن وقاص عندما توجه إىل معركة القادسية فقال له( :أما بعد؛ فإين آمرك ومن معك من األجناد بتقوى
الل على كل حال؛ فإن تقوى الل أفضل العدة على العدو ،وأقوى املكيدة يف احلرب .وآمرك ومن معك
أن تكونوا أشد احرتاسا من املعاصي منكم من عدوكم) إن املعصية اليت تشيع يف اجملتمع خطرة علينا
خطرا .وهذا ما كان قد نبه إليه شهيد احملراب قبل أن تشتعل الفتنة
كرخطورة العدو نفسه ،بل هي أشد ً
يف بالدنا بثمانية أشهر ،عندما نبه أن املعصية يف إعالهنا خطر شديد داهم سوف يودي هبذه األمة،
ونبه إىل ذلك ،ث يقول سيدنا عمر ( :وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احرتاسا من املعاصي منكم
من عدوكم ،فإن ذنوب اجليش أخوف عليهم من عدوهم ،وإمنا يُنصر املسلمون مبعصية عدوهم لل-
عندما يعصي العدو ربه ونطيع حنن ربنا ترجح كفتنا بطاعة الل عليهم مبعصيتهم لل -ولول ذلك ل
تكن لنا هبم قوة؛ ألن عددنا ليس كعددهم ،ول عدتنا كعدهتم ،فإذا استوينا يف املعصية كان َلم الفضل
علينا يف القوة ،وإل ننصر عليهم بفضلنا ل نغلبهم بقوتنا ،واعلموا أن عليكم يف مسيكم حفظة من
الل يعلمون ما تفعلون ،فاستحيوا منهم – ما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد -ول تعملوا مبعاصي
الل وأنتم يف سبيل الل؛ ول تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا؛ فرب قوم سلط عليهم
جاسوا ِخالل الدِّيا ِر
شر منهم ،كما سلط على بين إسرائيل ملا عملوا مبساخط الل كفار اجملوس ف ُ
وكان وعداً مفعُ ًول .واسألوا الل العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم)
هبذا أوصى سيدنا عمر  جيش املسلمي ،ولقد عملوا بنصيحته فتحقق َلم النصر ،وإهنا لنصيحة
نوجهها إىل كل فرد من أبناء أمتنا يف مواجهة هذه احلرب الكونية اليت نتعرض َلا ،كي نكون يف مقدار
عز وجل
مسؤولياتنا يف مواجهة هذه احلرب ولنكون قادرين على مواجهة العدو ولنكون أهال لنصر الل َّ
ص ُرهُ إِ َّن اللَّه لق ِوي ع ِزيز.
صر َّن اللَّهُ من ي ن ُ
ولي ن ُ
خطبة الحمعة في
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