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ويكافئ َمزيده ،اي ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك
احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه
ُ
أشهد أن ال إله إال هللا
ولعظيم سلطانك ،سبحانك اللّهم ال أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ،و ُ
عبده ورسولُه وصفيّه وخليله خريُ ن ٍيب أرسلَه ،أرسله هللاُ إىل العامل
أشهد أ ّن سيّدان ونبينا حممداً ُ
وحدهُ ال شريك له و ُ
صل وسلّم وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّدان حممد صالةً وسالماً دائمني متالزمني
كلّه بشرياً ونذيراً ،اللّهم ّ
إىل يوم الدين ،وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى هللا تعاىل.
بعد فيا عباد هللا ..
ّأما ُ

جزء من ٍ
آية يف كتاب هللا سبحانه وتعاىل استوقفين طويالً .أما اآلية فقول هللا سبحانه وتعاىل َ وأَن تَ ْع ُفواْ
ٌ
اّللَ ِبَا تَ ْع َملُو َن بَصريٌ[ البقرة ]237 :وأما اجلزء من اآلية فقول هللا
نس ُواْ الْ َف ْ
ض َل بَْي نَ ُك ْم إ َّن ّ
أَقْ َر ُ
ب للتَّ ْق َوى َوالَ تَ َ
ض َل بَْي نَ ُك ْم هذه اجلملة من هذه اآلية العظيمة لو أردان أن نتحدث عما تتضمنه من
نس ُواْ الْ َف ْ
عز وجل َ والَ تَ َ
املعاين واملبادئ لضاق الوقت ولرِبا أُنْف َق يف ذلك جملد كامل ولكن ما ال يدرك كله ال يرتك كله
ض َل
نس ُواْ الْ َف ْ
تعالوا نقف على ملخص ما تدل عليه هذه اجلملة أو هذه الفقرة من اآلية القرآنية َ والَ تَ َ
بَْي نَ ُك ْم حيب هللا سبحانه وتعاىل أن متتد بني عباده آصرة األُلفة ،آصرة احملبة والود ومن مث آصرة التعاون .ولكن
يسَرهُ هللا سبحانه وتعاىل لتحقق هذه اآلصرة والمتدادها بني عباد هللا مجيعاً؟؟
فما السبيل الذي َّ
سبيل ذلك ما قد شاءه هللا سبحانه وتعاىل من أن ال يكون اإلنسان أايً كان –حاشى الرسل واألنبياء–
معصوماً عن األخطاء والعيوب واآلاثم .هكذا قضى هللا سبحانه وتعاىل ببالغ حكمته أال يكون يف الناس –
حاشى الرسل واألنبياء – معصوم عن األخطاء واآلاثم والعيوب .كما شاء هللا سبحانه وتعاىل أن يقسم بني عباده
املزااي واملبادئ األخالقية السامية ،شاء هللا عز وجل أن جيعل منها قسمةً تشيع فيما بينهم مجيعاً .ومن مث فقد
ت الباري سبحانه وتعاىل حبكمته الباهرة على اإلنسان – أايًكان – أن يتباهى على أنداده وإخوانه ابلعصمة.
فَ َّو َ
ال ميكن أن يتأتَّى له ذلك ألن الناس كلهم كما قال املصطفى خطاؤون وخري اخلطائني التوابون.
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كذلكم ال يتأتى لإلنسان أايً كان – وأان أستثين دائماً الرسل واألنبياء – أن يتباهى ِبزية من االلتزام
واالستقامة على املبادئ األخالقية متعه هللا عز وجل هبا .ال يتأتى له أن يتباهى على اآلخرين بذلك ألنه كما
يشعر أبن هللا قد أنعم عليه ببعض هذه املزااي فإنه ينبغي أن يعلم أن اآلخرين يتمتعون ِبزااي أخرى فاتته ومل يتمتع
هبا .ومن مث فال يتأتى لإلنسان أن يقف في َفضل نفسه على عباد هللا مجيعاً ألنه مستقيم على أوامر هللا غري ٍ
شارد
ّ
ت الباري عز وجل هذه الفرصة على عباده مجيعاً.
عن صراط هللا عز وجل .من هو هذا الذي يزعم أن ذلك .فَ َّو َ
ت هللا سبحانه وتعاىل الفرصة على عباده مجيعاً أن يتباهى أحدهم أبنه يتمتع خبلق فاضل مل يتمتع به اآلخرون.
فَ َّو َ
إن كان قد متتع خبلق فاضل حسن فقد أكرم هللا عز وجل اآلخرين من األخالق الفاضلة واملزااي احلميدة ِبا مل
يتمتع به هو .وسبحان من وزع املنائح بني عباده كما وزع فيما بينهم االبتالءات ابلنقائص
ك على نفسي ألنين أنظر فأجد أنك تتمتع ِبزااي محيدة مل
أفضلَ َ
وهكذا فإنين عندما أنظر إليك البد أن ّ
إيل
نظرت َّ
ت أان هبا ،وكذلك أنت إذا َ
ت من كث ٍري من االحنرافات ابتُلْي ُ
أمتتع هبا ،وألنين أأتمل فأجد أنك ُوقْي َ
ت ببعض املزااي اليت فاتتك وفاتك التحلي هبا وألنك رِبا جتدين
ستفضلين على نفسك ألنك ستجدين قد أُ ْكرْم ُ
الفضل فيما بينهم.
ت هبا ،وهكذا يتبادل الناس
معاىف من بعض النقائص اليت قد ابتُلْي َ
َ
ت كالًّ منكم على
نس ُواْ الْ َف ْ
نس ُواْ أنين قد َميَّ ْز ُ
ض َل بَْي نَ ُك ْم الَ تَ َ
فهذا ملخص معىن قوله عز وجل َ والَ تَ َ
اآلخر.

نس ُواْ أن إخوانكم
نس ُواْ أن الواحد منكم إذا َمح َد هللا على نعمة قد أكرمه هللا هبا من حسن خلق الَ تَ َ
الَ تَ َ
يتمتعون أبخالق أخرى مل متَُتَّعوا أنتم هبا.
نس ُواْ أن إخوانكم الذين تتأملون يف أحواهلم إن رأيتم أن فيهم من قد احنط يف بعض األوزار فلتعلموا
والَ تَ َ
أنكم قد ابتليتم ِبثل هذه األوزار أو ٍ
بعض منها هكذا نقف أمام معىن ٍ
جليل عظيم لقوله سبحانه وتعاىلَ والَ
ض َل بَْي نَ ُكم
نس ُواْ الْ َف ْ
تَ َ
ب للتَّ ْق َوى هذه هي الوسيلة اليت شاءها هللا عز وجل ألن متتد من خالهلا
بعد أن قالَ  :وأَن تَ ْع ُفواْ أَقْ َر ُ
آصرةُ األلفة ،آصرة املودة ومن مث آصرة التعاون والتآلف بني عباد هللا مجيعاً
عباد هللا :هذا الذي أقوله لكم ُسنَّةٌ من سنن هللا عز وجل نقرؤها يف حمكم تبيانه ،ال يُستثىن من هذه السنة
اليت ذكرت لكم خالصة عنها إال املستكربون .فاملستكرب هو ذاك الذي أ َْوَدى استكباره بكل ما قد يتمتع به من
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املزااي واحملامد .املستكرب ال ميكن أن تلتقط له مزية محيدة قد تكون شفيعاً له يوم القيامة .وصدق هللا القائل:
ٍ
ف َع ْن َ َّ
ين يَتَ َك َّربُو َن يف األ َْرض بغَ ْري ْ
يل الر ْشد الَ
َصر ُ
َ سأ ْ
آايِتَ الذ َ
احلَ ّق َوإن يََرْواْ ُك َّل آيَة الَّ يُ ْؤمنُواْ هبَا َوإن يََرْواْ َسب َ
يل الْغَ ّي يَتَّخ ُذوهُ َسبيالً[ األعراف.]146 :
يَتَّخ ُذوهُ َسبيالً َوإن يََرْواْ َسب َ
هذا الذي ي ْذ ُكره لنا بيان هللا عز وجل من خالل مجلة صغرية يف ٍ
آية عظيمة يضعنا أمام مبدأ ،أيخذان هللا
َ ُُ
أتم َل كلٌّ منا يف واقع إخوانه،
سبحانه وتعاىل به يف جمال األخالق احلميدة .يطلب هللا عز وجل مين ومنك إذا َّ
يف سلوكاهتم ،يطلب هللا عز وجل منا أن نتبني فضائلهم كي نقتدي هبا وأن ال نبحث ونلتقط عثراهتم لكي مند
ألسنة االستعابة عليهم هبا.
معىن – من املعاين البعيدة اليت خياطبنا هللا سبحانه وتعاىل هبا
هذا هو املعىن – بل ً

عندما تتعامل مع إخوانك  -تتعرف عليهم ،حتتك هبم ،تتعامل معهم  -احبث عن املزااي الصاحلة اليت
متعهم هللا هبا مما قد فاتك التمتع به هذا هو الذي يفيدك ،وإايك أن تشيح بوجهك عن املزااي اليت يتمتع هبا
أخوك هذا – وإنه ليتمتع من ذلك ِبزااي كثرية – لتلتقط اهلنات ولتلتقط العيوب اليت احنط فيها ،لو كنت من
ت عليه سنة رب العاملني سبحانه وتعاىل
ص َدقَ ْ
املالئكة املعصومني لكان لك ذلكَّ .أما وأنت تعلم أنك واحد ممن َ
ضعيفاً
عرب عنها املصطفى بقوله كل بين آدم خطاء واليت َّ
اليت َّ
نسا ُن َ
عرب عنها البيان اإلهلي بقوله َ و ُخل َق اإل َ
[النساء ]28 :فليس لك أن تتمطى على مستوى املالئكية يف حق نفسك مث تضع املناظري املكربة أمام عينيك
لتلتقط هبا عيوب وهنات إخوانك.
وإنه ليطيب يل أن أستشهد يف هذا املقام ِبا قاله اإلمام الشافعي شعراً وإن كان يف الفقهاء من َكَّرُهوا
االستشهاد ابلشعر يف مثل هذا املقام
لسانك ال تذكر به عورة امر ٍئ فكلك عورات وللناس ألس
ص ُرَان هبا كتاب هللا ،وهذا من األخالق اإلنسانية احلميدة اليت تقف من األمهية رِبا فوق
هذه احلقيقة يُبَ ّ
كل من رأيت فاخلضر
مستوى كث ٍري من الطاعات والعبادات ،من أجل هذا  -اي عباد هللا – صدق املثل القائلَّ :
اعتقد.
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إذا رأيت إنساانً متطوحاً يف بعض املعاصي ،متلبساً ببعض ما هو سيءٌ أو مرذول من األخالق فإايك أن
حتكم عليه وعلى مصريه من خالل هذا الذي تراه بل قل يف سرك واستيقن يف ضمريك أبن هذا اإلنسان رِبا آىل
إىل هللا ولياً من أوليائه ورِبا كان هو اخلضر ذاته.
إذا رأيت يف الناس من مل يتسم ابلعصمة واستطعت أن حتصي له بعض اهلنات واالحنرافات فَأَش ْح بوجهك
عن احنرافاته واحبث يف كيانه عن فضائله ستجد فيه من الفضائل من أنت حباجة ماسة إليه ومن مث َح ّسن الظن
به واعتقد أنه رِبا كان هو اخلضر .إن مل يكن هو اخلضر اليوم فلرِبا آل به األمر إىل أن يصبح يف مستوى اخلضر
غداً ،وإنكم لتعلمون كما أعلم أن كثريين هم الذين عاشوا ردحاً طويالً من حياهتم منحرفني ،اتئهني ،عاكفني
على ألو ٍان من الغي مث إن هللا انتشلهم ابالجتباء فآلوا إىل هللا سبحانه وتعاىل وهم من أوليائه احملبوبني.
كلنا يعلم أن يف الناس من يصدق عليهم هذا األمر .أفأنت موقن أن هؤالء الذين تراهم من التائهني
واملنحرفني لن ينتشلهم هللا عز وجل بشفاعة ُخلُ ٍق محيد يتمتعون به؟ بشفاعة استقامة على بعض املزااي اليت وزَّعها
هللا عز وجل رمحةً ولطفاً بني عباده؟ أفموقن أنت أن هؤالء الذين تنتقصهم لن يؤولوا إىل هللا سبحانه وتعاىل إال
خبامتة حسنة.
بشر احلايف يف شبابه؟ كم وكم من الصاحلني الذين نعيش
ماذا كان فضيل بن عياض يف شبابه؟ ماذا كان ٌ
اليوم على مناقبهم كانوا يف أوائل أايمهم من التائهني ،مالك بن دينار ذلك الذي كان ُشَرطيَّاً يف األسواق ،كيف
وإالم صار أمره.
كان َ
كما أقول لك هذا انصحاً أقول لنفسي ولك :ال تكن أميناً من مكر هللا عز وجل السيما إن تباهيت
ابستقامتك وِبا متعك هللا عز وجل ببعض املنح ،أموقن أنت أن سبباً من أسباب السخط مل تتلبث به ومن مث
اّلل إالَّ الْ َق ْوُم
فإن هللا عز وجل قد حيكم عليك ابلشقاء بعد أن َ
سرت أشواطاً يف طريق السعادة فَالَ َأيَْم ُن َمكَْر ّ
بعض يسري مما يدل عليه قول هللا سبحانه
ْ
اخلَاس ُرو َن[ األعراف ]99 :والكافرون أيضاً ،هذا – أيها اإلخوة ٌ -
ض َل بَْي نَ ُك ْم.
نس ُواْ الْ َف ْ
وتعاىلَ  :والَ تَ َ
ُسلّ َم على الواحد منهم وأن أقول له ْأدع هللا يل يف سّرَك.
إنين عندما أنظر إىل التائهني من عباد هللا أكاد أن أ َ
سره يتضاءل مث يتضاءل ولعل البكاء يذيب حشاشته
سره جيأر إىل هللا ابلشكوى ولعله يف ّ
سرك أجل لعله يف ّ
يف ّ
للسوء الذي قد تلبس به ،ولعل هللا عز وجل يشفع له يوم القيامة هبذا الذي أقوله لك.
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متعنَا به من صاحل األعمال
أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعلنا جتاه أخطائنا من التوابني وأن جيعلنا جتاه ما َ
من الشاكرين .اقْ بَل اللهم منا ذلك .أقول قويل هذا وأستغفر هللا العظيم.
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