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هللا أكـــرب، اهللا أكـــرب، اهللا أكـــرب، اهللا أكـــرب، اهللا أكـــرب، اهللا أكـــرب، اهللا أكـــرب، ا
  .اهللا أكرب، اهللا أكرب

ُِسـبِح يف كـل مكـان، سـبحان اهللا، سبحان اهللا العلي الديان، سـ
بحان اهللا امل

  .واحلمد هللا، وال إله إال اهللا واهللا أكرب
  .اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب

، يــا ربنــا لــك احلمــد كمــا ينبغــي احلمــد هللا محــداً يــوايف نعمــه ويكــافئ مزيــده
ســبحانك اللهــم ال أحصــي ثنــاء عليــك أنــت  . جلــالل وجهــك ولعظــيم ســلطانك

وأشــهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه، وأشــهد . يـت علـى نفسـككمـا أثن
أرسـله اهللا إىل العـامل كلـِه . خري نيب أرسله. أن حممداً عبده ورسوله وصفيه وخليله

حممـد سـيدنا حممـد وعلـى آل سـيدنا اللهـم صـل وسـلم وبـارك علـى . بشرياً ونـذيراً 
ون ونفسـي موأوصيكم أيهـا املسـل. صالًة وسالماً دائمني متالزمني إىل يوم الدين

  :أما بعد. املذنبة بتقوى اهللا تعاىل
يف صـــباح هـــذا اليـــوم وأمثالـــه إمنـــا هـــي شـــعرية الرمحـــة،  ىفـــإن الشـــعرية العظمـــ

مـــن أمههـــا العتـــق مـــن النـــار  رمحـــة اهللا ســـبحانه وتعـــاىل بعبـــاده متمثلـــة بصـــور شـــىت
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ــــاألوالد، ــــاء واألمهــــات ب ــــام، رمحــــة اآلب ــــاء  والصــــفح والعفــــو عــــن اآلث رمحــــة األغني
. بـــالفقراء، رمحـــة األقويـــاء بالضـــعفاء، رمحـــة املســـلمني إذ تشـــيع فيمـــا بيـــنهم مجيعـــاً 

تلـــك هـــي شـــعرية هـــذا اليـــوم األغـــر الـــذي يطلـــع علينـــا ممزوجـــاً بالرمحـــات الربانيـــة 
  .ومكرمة الصفح من اآلثام

ولكــين أريــد أن ألفــت النظــر إىل أن هــذه الرمحــة ليســت مــن صــفات النــاس 
فال رمحـة األبـوين بـاألوالد وال رمحـة . ة إمنا هي من صفات اهللا عز وجليف احلقيق

األغنيــــــاء بــــــالفقراء وال رمحــــــة األقويــــــاء بالضــــــعفاء وال رمحــــــة احليوانــــــات املختلفــــــة 
بصغارها، ليست رمحة واحدة من هذه الرمحات صادرة من املخلوق أياً كان هذا 

ي حمصــورة يف ذاتــه العليــة، املخلــوق وإمنــا هــي مــن صــفات اخلــالق جــل جاللــه، هــ
، هو الـذي وزع جـزءاً مـن رمحتـه هـذه بـني عبـاده، بـل وزع هو الرمحن، هو الرحيم

لكـــن فينـــا مـــن قـــد يقـــول ولكـــين . هــذا اجلـــزء بـــني األحيـــاء مجيعـــاً علـــى اخـــتالفهم
أشـــعر بـــأنين أنـــا الـــذي أرحـــم أوالدي وأشـــعر بـــاللني الـــذي يهتـــاج بـــني جـــواحني 

العطــاء، إىل املــنن واملــنح، إذا ملــاذا ال تكــون هــذه الرمحــة  فيــدفعين إىل اإلكــرام، إىل
الرمحــة . صــفة نابعــة مــن كيــاين؟ ال يــا عبــاد اهللا، هــي غلطــة ينبغــي أن نصــححها

آتيـــة مـــن عنـــد اهللا عـــز وجـــل ولكـــن إذا اســـتيقظت الفطـــرة اإلميانيـــة بـــني جـــوانح 
لهـا اإلنسان جتلى اهللا سبحانه وتعاىل علـى صـاحب هـذه الفطـرة بصـفات شـىت ك

لذاته عز وجل، منها صفة الرمحة تسري صفة الرمحة من موالنا عز وجل إىل فؤاد 
هذا الـذي اسـتيقظت الفطـرة اإلميانيـة بـني جواحنـه فربمحـة اهللا يشـفق علـى أوالده، 

راء، أمل تقـرؤوا وبرمحة اهللا عز وجل يشفق على الضـعفاء واملسـاكني واليتـامى والفقـ
  :قول اهللا عز وجل خطاباً لرسوله
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ـــَن اللّـــِه لِنـــَت َهلـُــْم َولَـــْو ُكنـــَت َفظّـــاً َغلِـــيَظ اْلَقْلـــِب الَنَفضـــواْ ِمـــْن ( فَِبَمـــا َرْمحَـــٍة م
  ].١٥٩:  آل عمران[ )َحْوِلكَ 

، نسب اهللا عز وجـل رمحـَة املصـطفى إىل ذاتـه )فَِبَما َرْمحٍَة مَن الّلهِ (الحظوا، 
، مل يكـن لـني املصـطفى ولطفـه مـع اآلخـرين )مْ فَِبَما َرْمحٍَة مـَن اللّـِه لِنـَت َهلُـ(العلية 

مســلمني كــانوا أو غــري مســلمني إال نتيجــة ومثــرة لرمحــة اهللا عــز وجــل، فلتعلمــوا إذاً 
أن الرمحـــة الـــيت تشـــيع يف صـــباح هـــذا اليـــوم ســـواء تلـــك اهلابطـــة مـــن مســـاء اهللا عـــز 

م مـع وجل؛ صفحاً، مغفرة، إعتاقاً من النار أو تلك اليت تشيع بـني النـاس بعضـه
أال فلـــنعلم هـــذه . بعـــض كـــل ذلـــك أيهـــا اإلخـــوة معينـــه رمحـــة اهللا ســـبحانه وتعـــاىل

احلقيقـة أوالً لنــزداد شـكراً هللا ولــنعلم أننـا نتقلــب يف حياتنـا الــدنيا هـذه يف حبــار ال 
شــطآن هلــا مــن رمحــة اهللا عــز وجــل وصــفحه وغفرانــه، ولكــن إذا اختنقــت الفطــرة 

وال ختتنـق الفطـرة اإلميانيـة بـني جواحننــا  –بار اإلميانيـة بـني اجلـوانح بسـائق االسـتك
إذا متادى اإلنسان  –بسبب املعاصي أوًال وإمنا ختتنق بسائق االستكبار على اهللا 

يف االســــتكبار علــــى اهللا عــــز وجــــل اختنقــــت هــــذه الفطــــرة وإذا اختنقــــت الفطــــرة 
انقطعــت صــلة مــا بــني العبــد وربــه فلــم تعــد هنالــك صــلة بــني رمحــة اهللا وفــؤاد هــذا 
اإلنسان بسبب اختناق الفطـرة اإلميانيـة يف كيانـه، فـإذا انقطعـت هـذه الصـلة بـني 

هــــذا اإلنســــان إىل النقــــيض مــــن اإلنســــان الــــذي العبــــد وربــــه هلــــذا الســــبب حتــــول 
أنـه ال يوجـد  –بل إن العلماء قرروا  –وال أعلم . يتصف بالرمحة واللطف واألناة

يف خملوقات اهللا عز وجل من هو أعىت وأظلـم وأطغـى مـن اإلنسـان عنـدما تنقطـع 
 .نــهآلتيــة مــن لدنــه والســارية يف كياممــا بينــه وبــني اهللا ســبحانه وتعــاىل صــلة الرمحــة ا

إذا اختنقت الفطرة بسائق من االستكبار على اهللا عز وجل حل يف حمـل مشـاعر 
الرمحة اآلتية من عند اهللا عز وجل الطغيان والبغي والظلم، فحدث عن ظلم هذا 
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يشــبهون أمثــال يف النــاس مــن . اإلنســان وال حــرج، حتــدث عــن طغيانــه وال حــرج
كلمـة . لظلـم شـنيع للوحـوشهذا الطاغية بـالوحوش، مبـا يسـمونه الوحـوش، وإنـه 

مســاء األالوحــوش أيهــا اإلخــوة ال تعــين معــىن مــن معــاين الظلــم وإمنــا تعــين امســاً مــن 
. الــــيت تطلــــق علــــى احليوانــــات الــــيت خلقهــــا عــــز وجــــل تعــــيش يف مناكــــب األرض

الوحوش ينبغي أن نتعلم منها الرمحـة، ينبـغ أن نـتعلم منهـا اللطـف واألنـاة، ورمحـة 
مــن مسائــه إىل قلــوب عبــاده املتطــامنني لــذل العبوديــة لــه  اهللا عــز وجــل كمــا تســري

، فاحليوان الذي حينو علـى صـغاره إمنـا حينـو تسري أيضاً إىل أفئدة احليوانات كلها
علــــى صــــغاره برمحــــة آتيــــٍة مــــن عنــــد اهللا ســــبحانه وتعــــاىل، الوحــــوش إذا افرتســــت 

اس عبــارة عــن فافرتاســها طبــق قــانون مــرده إىل ضــرورة إبقائهــا علــى حياــا، االفــرت 
مــــنهج قــــانوين رمســــه اهللا عــــز وجــــل هلــــا كــــاملنهج الــــذي نعتمــــد عليــــه يف اصــــطياد 
احليوانـــات والســـعي إىل أن تكـــون غـــذاًء لنـــا يف صـــباحنا ومســـائنا، وآيـــة ذلـــك أن 
احليــوان إذا أحــس بالشــبع زايلتــه طبيعــة االفــرتاس وانفصــلت عنــه وقعــد رابضــاً يف 

غري آبٍه ا وال ملتفت إليهـا ألن االفـرتاس  مكانه متر به احليوانات من هنا وهناك
يف حيــــاة هــــذا الــــذي نســــميه وحشــــاً لــــيس عبــــارة عــــن بغــــي كالــــذي يتصــــف بــــه 
اإلنســان وإمنــا هــو عبــارة عــن قــانون لإلبقــاء علــى الــذات، هــذه هــي احلقيقــة الــيت 

فإذا وجدنا أنفسنا يا عباد اهللا يف صـباح هـذا اليـوم أمـام أمـرين . ينبغي أن نعلمها
ضني؛ عامل من املصطبغني بذل العبودية هللا قد أحنوا الرأس لسـلطان اهللا عـز متناق

وجــل ففاضــت أفئــدم رمحــة، جتلــى اهللا عــز وجــل علــيهم برمحتــه وعــربوا عــن هــذه 
الرمحة يف صباح هذا اليوم بكل ما ميلكون، سواء ملا بينهم وبني أوالدهم وأسرهم 

ا فوجـــدنا هــــذه الصــــورة مث التفتنــــا أو بالنســـبة ملــــا بيــــنهم وبـــني إخــــوام، إذا نظرنــــ
فوجدنا نقيضاً هلا، وكـال النقيضـني ينبثـق مـن عـامل األناسـي، ينبثـق مـن اإلنسـان، 
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الصــورة األخــرى صــورة أنــاٍس مل يعلمــوا للرمحــة رائحــة ومل يعلمــوا للطــف اإلنســاين 
معىن وإمنا اسـتمرؤوا القتـل والفتـك، اسـتمرؤوا إثـارة الفـنت، اسـتمرؤوا كـل مـا ميكـن 

يكون سبباً لدوران رحى اهلالك والقتل على عباد اهللا عز وجل، يطربون ملرأى  أن
مــن صــدور الــدماء تســيل يف األزقــة والشــوارع، يتمتعــون بأصــوات األنــني تنبعــث 

األطفــال اليتــامى واألمهــات األرامــل، يســتمتعون بالشــقاء، ينســجون أســبابه هنــا 
دثنا اهللا عـز وجـل عنـه يف يا عجبـاً هـل هنالـك بقايـا مـن املسـخ الـذي حـ. وهناك

هـل ميكـن لإلنسـان أن ميسـخ ! حمكم تبيانـه عنـدما تكلـم عـن مـاٍض قـدمي قصـي؟
ســـبحانك ريب، هـــذا شـــأن ! ال يف ظـــاهره فقـــط بـــل يف كينونتـــه اإلنســـانية أيضـــاً؟

اإلنسان، عندما يتعرف إىل مواله يصبح خرياً من املالئكة، وعندما ينكص علـى 
عليــه يصــبح شــراً مــن اخلالئــق كلهــا، تلــك هــي  عقبيــه ويتجاهــل مــواله ويســتكرب

  .سرية اإلنسان باختصار
واليـــوم حنـــن نســـتقبل مـــن موالنـــا وخالقنـــا اهلديـــة العظمـــى، هديـــة العتـــق مـــن 
النــار، عتــق العصــاة ال املســتكربين، وهــذه حقيقــة ال ريــب فيهــا، ونســتقبل أيضــاً 

يـــة الثانيـــة أيضـــاً، حبمـــد اهللا وتوفيقـــه واألمـــل الـــذي ال خيبـــو وال ينقطـــع ننتظـــر اهلد
 .هدية الفرج بعد الشدة، اليسر بعد العسر، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا العظيم


