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صموا ِِبب ِل اللَّ ِه َِ
ِ
ج ايعا َوَل
أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرميَ  :و ْاعتَ ُ َْ
ِ
ِ
َصبَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َواناا َوُكْنتُ ْم َعلَى
تَ َفَّرقُوا َواذْ ُك ُروا ن ْع َمةَ اللَّه َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكْنتُ ْم أ َْع َداءا فَأَلَّ َ
ف بَ ْ َ
ي قُلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
ِ
ي اللَّهُ لَ ُك ْم آَيَاتِِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن ،وقال سبحانه  :إِ َّن
َش َفا ُح ْفَرة ِم َن النَّا ِر فَأَنْ َق َذ ُك ْم ِمْن َها َك َذل َ
ك يُبَ ِ ُ
جل شأنه  :إََِّّنَا الْمؤِمنو َن إِخوة فَأ ِ
ِِ
ِ
اعب ُد ِ
ي
ون ويقول َّ
َصل ُحوا بَ ْ َ
ُْ ُ َْ ْ
َهذه أ َُّمتُ ُك ْم أ َُّمةا َواح َدةا َوأَنَا َرب ُك ْم فَ ْ ُ
ِ
ب
َخ َويْ ُك ْم َواتَّ ُقوا اللَّهَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر ََحُو َن وقال َّ
أَ
جل شأنهَ  :وأَطيعُوا اللَّهَ َوَر ُسولَهُ َوَل تَنَ َازعُوا فَتَ ْف ََلُوا َوتَ ْذ َه َ
ِ
ِِ ِ
اصِِبوا إِ َّن اللَّهَ مع َّ ِ
ِ
َح َس ُن إِ َّن الََّْيطَا َن
ين ،وقال سبحانه َ وقُ ْل لعبَادي يَ ُقولُوا الَِّت ه َي أ ْ
ََ
الصاب ِر َ
رحيُ ُك ْم َو ْ ُ
ي ْن زغُ ب ي نَ هم إِ َّن الََّيطَا َن َكا َن لِ ِْْلنْس ِ
ان َع ُد ًّوا ُمبِيناا وروى مسلم عن النعمان بن بَري رضي اهلل تعاىل
ْ
َ َ َْ ُ ْ
َ
عنهما َّ
النب  قال« :مثل املؤمني يف توا ِدهم وتراَحهم وتعاطفهم؛ كمثل اجلسد إذا اشتكى منه
أن َّ
عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى».
أيها املسلمون؛ تعاين أمتنا اليوم من تَتت وتَرذم ومتزق مل جير يف تارخيها مثله ،ويف الوقت الذي
يبحث فيه العامل عن أسباب جع الَمل لتحقيق مصاحل دنيوية  -مع اختالف اللغة واملذهب والعرق-
جند أبناء أمتنا ميعنون يف متزيق كلمتهم مع توافر كل عوامل وحدة الكلمة فيما بينهم؛ خدمة ملصاحل
عدوهم .وكل مسلم صادق يف دينه يبحث عن سبيل جلمع كلمة األمة وإعادة متاسكها ووحدهتا ،وإذا
أردنا أن نبحث عن سبيل ذلك بصدق؛ فإن ذلك إَّنا يبدأ ببناء الفرد بناءا صاحلاا سوياا؛ عقيد اة وسلواكا
وأخالقاا وتزكياة لنفسه .مث ببناء األسرة على النهج الذي رمسه لنا ديننا ،عندما أمر الزوجي باملعاشرة
باملعروف ،وأمر األبناء والبنات بِب الوالدين ،وأمر الوالدين ِبسن النصح والتوجيه ألولدهم وحسن
ِ
احلِ َج َارةُ وكذلك أمر بصلة
َّاس َو ْ
رعايتهم  يا أيها الذين آمنوا قُوا أَنْ ُف َس ُك ْم َوأ َْهلي ُك ْم نَ اارا َوقُ ُ
ود َها الن ُ
الرحم صلة حتفظ فيها حقوق كل من أفراد هذه األسرة الكبرية ِبيث يؤدي كل ما عليه ويتسامح فيما
له وفق قوله تعاىل :وأَ ْن تَع ُفوا أَقْ ر ِ
ضل ب ي نَ ُكم إِ َّن اللَّه ِِبَا تَعملُو َن ب ِ
صري.
َ ْ َُ
َ َْ َ
ب للتَّ ْق َوى َوَل تَ ْن َس ُوا الْ َف ْ َ َْ ْ
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ولعل من أهم ما حنتاجه اليوم لتحقيق وحدة األمة ودرء أسباب النزاع والَقاق فيما بينها يكمن يف
جل شأنه تدفعه إىل عمل اخلري ،وتردعه عن عمل الَر ،تدفعه
أمور من أمهها أمران :صلة قوية باهلل َّ
إىل اإلحسان وحتول بينه وبي الظلم ،تدفعه إىل املعاملة احلسنة الطيبة ،ومتنعه من الفظاظة والغلظة
وسوء اخللقَّ .أما األمر اآلخر والذي حنن اليوم بأشد احلاجة إليه باإلضافة إىل ما ذكرت ،فإنه الوعي
ملكائد شياطي اإلنس واجلن الذين يسعون جاهدين لبث أسباب الفرقة واخلالف بي أبناء األمة .ولعل
ِمن حكمة ما جرى يف أواخر خالفة سيدنا عثمان وخالل خالفة سيدنا علي رضي اهلل تعاىل عنهما؛
ِ
ملكائد َمن يرمسون اخلطط لتمزيق األمة وتَتيتها وإشاعة اخلالفات فيما بينها،
أن ندرك ضرورة الوعي
وأكثر ما تكون تلك املكائد ِمن مندسي يف الصف وهم ليسوا منه ،ممن يتزيون بزي اإلسالم وهم
أعداء اإلسالم ،ممن يرمسون املكائد باسم اإلسالم لتقويض اإلسالم .هؤلء هم اخلطر الذي ينبغي أن
ننتبه إليه.
وميكن أن حيول بيننا وبي هذه املخاطر خمافة يف قلوبنا من اهلل ،والتزامنا ِبدود اهلل.
ولكن ذلك ل يكفي ،بل لبد أن يضيف إىل ذلك الوعي واليقظة ،وإدر َاك أن املكائد الت حييكها
دائما إىل إحداث الوقيعة بي األخ وأخيه ،بي اجلار وجاره .بل حتاول
أعداؤنا ل تتوقف ،وهي هتدف ا
أن تبث أسباب الكراهية يف األسرة نفسها ،هذا األمر يقتضي أن نكون مسلحي بالوعي من مكائد
أعدائنا من شياطي اإلنس واجلن ،أمل يقل اهلل تعاىل :إِ َّن الََّْيطَا َن يَْن َزغُ بَْي نَ ُه ْم إِ َّن الََّْيطَا َن َكا َن
لِ ِْْلنْس ِ
ان َع ُد ًّوا ُمبِيناا وعندما علمنا الستعاذة به علمنا الستعاذة من شر الوسواس اخلناس ،من اجلنة
َ
والناس .ومكائد املتآمرين من الناس أشد من مكائد اجلن والَياطي الذين ل نراهم .شياطي اجلن إذا
استعذت باهلل ولوا فارين ،ولكن شياطي اإلنس يتزيون بزي األخوة واألصدقاء ،ولعلهم يتزيون بزي
َ
أهل العلم والدعاة لكي يقوضوا بناء الوحدة اإلسالمية ،ويثريوا أسباب اخلالف والنزاع بي أبناء هذه
األمة .لذلك كان علينا أن نكون يف غاية اليقظة ويف غاية الوعي .ولبد أن نعرتف من أننا بع ُد مل
كثريا ما ميكن أن تزل منا
نصل إىل الدرجة الت ينبغي أن نبلغها يف اليقظة ملكائد أعدائنا ومكرهم ،و ا
األقدام .ولكن أما قال ربنا تبارك وتعاىل إِ َّن الَّ ِذين اتَّ َقوا إِ َذا م َّسهم طَائِف ِمن الََّيطَ ِ
ان تَ َذ َّك ُروا فَِإ َذا
َ ْ
َ ْ َ ُْ
هم مب ِ
ص ُرو َن يسارع إىل العودة عن خطئه ،ويعود فيعانق أخاه ويصطلح معه ،ويزيل أسباب اخلالف
ُ ْ ُْ
توي
تس ْ
فيما بينه وبي أخيه ،ولو كان يف ذلك بالتنازل عن حقهَ .أومل يقل ربنا تبارك وتعاىل :ول ْ
ِ
ِ
َّاها
أح َس ُن فَِإ َذا الَّذي بَْي نَ َ
ك َوبَْي نَهُ َع َد َاوة َكأَنَّهُ َوِلي ََحيم َ وَما يُلَق َ
هي ْ
احلسنَةُ َول َ
َ
السيئةُ ْإدفَ ْع بالت َ
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ِ َّ ِ
َّاها إَِّل ذُو َحظ َع ِظيمَ أومل يقل لنا رسول اهلل  وقايةا من مكر أعدائنا
صبَ ُروا َوَما يُلَق َ
ين َ
إَّل الذ َ
شياطي اإلنس واجلن ودرأا لعوامل التَتيت والتمزيق يف صف األمة« :صل من قطعك و ِ
أعط من
اعف عمن ظلمك» عندما تكون املَكلة يف البيت نفسه يف اجملتمع نفسه ادفع بالت هي
حرمك و ُ
أحسن ،وقابل اإلساءة باإلحسان .ومن قطعك ِ
فصله ،ومن حرمك فأعطه ،لكي تقطع السبيل على
أولئك الذين حياولون متزيق أمتنا وتَتيت صفوفنا واإليقاع فيما بيننا.
أسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا من التقى والوعي ما يعيد ألمتنا وحدهتم ومتاسكهم وتضامنهم وتعاوهنم يف
مواجهة أخطر ظروف تتعرض هلا هذه األمة .أسأل اهلل أن يردنا إىل رشدنا وإىل ديننا اردا جيال.
أقول قول هذا وأستغفر اهلل العظيم ل ولكم فيا فوز املستغفرين

خطبة الجمعة في
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