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، يــا ربنــا احلمــد هللا محــداً يــوايف نعمــه ويكــافئ مزيــدهاحلمــد هللا مث احلمــد هللا، 
ســـبحانك اللهـــم ال . لـــك احلمـــد كمـــا ينبغـــي جلـــالل وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك

وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا . نفســـك أحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى
خــري نــيب . وحــده ال شــريك لــه، وأشــهد أن حممــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه

اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله اهللا إىل العـــامل كلـــِه بشـــرياً ونـــذيراً . أرســـله
حممـــد صـــالًة وســـالماً دائمـــني متالزمـــني إىل يـــوم ســـيدنا حممـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي املذنبــة بتقــوى اهللا تعــاىلمم أيهــا املســلوأوصــيك. الــدين

  :عباد اهللا
إن كتــاب اهللا ســبحانه وتعــاىل يقــرر مؤكــداً ومكــرراً أن الفســاد الــذي يرتتــب 
علــى تأليــه الشــهوات والرعونــات النفســية والعصــبية للــذات واجلماعــة أو املــذهب 

بحانه وتعــاىل وعبــادة أشــد وأخطــر مــن الفســاد الــذي يتســبب عــن الشــرك بــاهللا ســ
األصــنام واحلجــارة الصــماء، هكــذا يؤكــد بيــان اهللا ســبحانه وتعــاىل ويقــرر، فتعــالوا 

  : نصغي السمع إىل هذا الذي يؤكده بيان اهللا سبحانه وتعاىل، يقول عز وجل
) ــــــن فِــــــيِهن ــــــَماَواُت َواْألَْرُض َوَم ــــــَواءُهْم َلَفَســــــَدِت الس ــــــَع اْحلَــــــق أَْه ــــــِو اتـَب   )َوَل

  ].٧١:  املؤمنون[
  :ويقول
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ــِه ( أَفـَرَأَْيــَت َمــِن اختَــَذ ِإَهلـَـُه َهــَواُه َوَأَضــلُه اللــُه َعَلــى ِعْلــٍم َوَخــَتَم َعَلــى َمسِْعــِه َوقـَْلِب
  ]٢٣:  اجلاثية[ )َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمن يـَْهِديِه ِمن بـَْعِد اللِه أََفَال َتذَكُرونَ 

  : ويقول
)     ُتِطـــــْع َمـــــْن أَْغَفْلنَـــــا قـَْلبَــــــُه َعـــــن ذِْكرِنَـــــا َواتـبَـــــَع َهــــــَواُه وََكـــــاَن أَْمـــــرُُه فـُُرطــــــاً َوَال (

  ].٢٨:  الكهف[
  :ويكرر البيان اإلهلي هذا املعىن الذي ألفت نظري وأنظاركم إليه، يقول

  .]٢٦:  ص[ )َوَال تـَتِبِع اْهلََوى فـَُيِضلَك َعن َسِبيِل اللهِ (
حظــــون أن هــــذه املعــــاين؛ رعونــــات الــــنفس، الشــــهوات، العصــــبية إنكــــم لتال

للـذات، العصــبية للجماعــة، للمـذهب جيمعهــا البيــان اإلهلـي كلهــا يف كلمــة معــربة 
  .عنها مجيعاً هي اهلوى أو األهواء

 –وينبغــــي أن نعلــــم يــــا عبــــاد اهللا أن هــــؤالء النــــاس الــــذي يؤهلــــون أهــــواءهم 
فريق مل يعرفوا اهللا عـز وجـل فلـم يؤمنـوا بـه  فريقان اثنان، –حسب التعبري القرآين 

ومل جيدوا أمامهم ما يتبعونه ويؤهلونه إال هذه األهـواء فعقـدوا معهـا ربـاط العبوديـة 
أم ال يعرفون من يتبعونه ومن يدينون له بـالوالء هلا، ومعذرة هؤالء إن ناقشتهم 

م بـــاهللا وأن غـــري هـــذه األهـــواء املهيمنـــة علـــيهم، فســـبيل مناقشـــتك هلـــم أن تـــذكره
تــذكرهم بكــالم اهللا وأن تــذكرهم بــدالئل عبــوديتهم هللا عــز وجــل، ومــا أكثــر مــن 
يتجـاوبون بسـرعة، يصـغون السـمع ومـا هـي إال أيـام أو مـدة مـن الـزمن طالـت أو 
َكثـُـــَرْت وإذا ــــم حتــــرروا مــــن أســــر أهـــوائهم ودانــــوا ملنطــــق عبــــوديتهم هللا ســــبحانه 

  .يسريوتعاىل، اخلطب مع هؤالء فيما أعتقد 
وأمــا الفريــق الثــاين فأنــاس عرفــوا اهللا وآمنــوا بــه وقــرؤوا كتابــه ودانــوا لــه وعرفــوا 

، وأيقنوا أنه جاء باهلدى وديـن احلـق، ولكـن صـراعاً قـام بـني هـذا �نبيهم حممد 
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الذي آمنوا به وصدقوه وبني رعونام وأهـوائهم وعصـبيام الـيت عـرب عنهـا البيـان 
ني هذه األهواء وبني ما صدقوه وآمنوا به من حقيقـة اإلهلي باألهواء، قام صراع ب

هلــذه األهــواء،   –ويــا لألســف  –هــذا الــدين الــذي شــرفنا اهللا بــه، فكانــت الغلبــة 
كيــف انعقــد الصــلح عنــد هــؤالء النــاس بــني حقــائق اإلميــان الــيت دخلــت شــغاف 

. ةعقوهلم وبني أهوائهم اليت هيمن سلطاا علـيهم؟ انعقـد الصـلح بالطريقـة التاليـ
جعلــوا مــن الــدين الــذي آمنــوا بــه خادمــاً ألهــوائهم ورعونــام، جعلــوا مــن حقــائق 
هـــذا اإلســــالم مطيـــة ألهــــوائهم ومبتغيــــام، هكـــذا انعقــــد الصـــلح، إن صــــح أنــــه 

وإننــــا لننظـــر إىل جنبــــات جمتمعنـــا بــــل جمتمعاتنــــا . صـــلح، ــــذه الطريقـــة مت األمــــر
نـــاٌس مؤمنـــون بـــاهللا، إن . يـــقاملرتاميـــة األطـــراف فمـــا أكثـــر مـــا جنـــد مـــن هـــذا الفر 

ذكــرم بــاهللا ســبقوق إىل هــذا الــذي تــذكرهم بــه، وإن حــدثتهم عــن خمــاوف يــوم 
القيامة ذكروا لك األدلة الباهرة اليت ال تعرفها مما يـدل علـى ذلـك، ولكنـك تنظـر 

أم كلما وجدوا حكماً من أحكـام الشـريعة اإلسـالمية يتنـاقض وأهـواءهم فتجد 
يغضـــــون الطـــــرف عـــــن ذلـــــك احلكـــــم، يتأولونـــــه،  –آين حســـــب التعبـــــري القـــــر  –

يضعفونه، يبطلونـه لينتصـروا للعصـبية الـيت آلـوا مـع أنفسـهم علـى أال يتنـازلوا عنهـا 
  وأن يصروا إصرارهم على إتباعها، فما عالج هذه الظاهرة؟

إن ذكـــرم  عـــالج ذلـــك، الفريـــق األول يســـري كمـــا قلـــت لكـــم، أمـــا هـــؤالء
ـــا وإن ذكـــرم بضـــرورة االلتـــزام بـــأمر اهللا رأيـــت أـــم باحلقيقـــة رأيـــت أـــم يعرفو 

يسكتونك باألدلة تلو األدلة على ما تذكرهم به، فما السـبيل إىل أن حنـرر هـؤالء 
مـــن التبعيـــة ألهـــوائهم ومـــن هـــذا الوضـــع الـــذي حكمـــوا علـــى أنفســـهم أو النـــاس 

اً ألنفســـهم بـــه مـــن أن جيعلـــوا مـــن أهـــوائهم احلـــاكم وأن جيعلـــوا مـــن الـــدين خادمـــ
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ألهـوائهم، وهـا أنــا أيهـا اإلخــوة أضـرب لكـم املثــل بنفسـي ألجســد هـذه املشــكلة 
  .اليت لن جند حًال هلا إال باللجوء إىل اهللا

وأفرض نفسي والعياذ باهللا أنين ممن دان ألهوائه واختذ من الدين  –أنا اآلن 
حمــذراً مــن  �وقفــت علــى حــديث يف الصــحيح يقــول فيــه املصــطفى  –مطيــة لــه 

بالقوة على احلاكم إال أن نرى كفراً بواحاً لنا عليـه مـن اهللا سـلطان، أنظـر  اخلروج
 إىل هذا احلديث وأتأمله وإذا هو خيـالف العصـبية الـيت جعلـت منهـا حاكمـاً علـي
يف حيايت، نظرت وإذا ذا احلديث يتعارض مع مبتغيايت، مع عصـبييت للجماعـة 

ية اليت أحلم ا ليل ار، فماذا أو للمذهب أو للفئة، يتعارض مع مصاحلي اآلن
احلــديث غــري ثابــت، احلــديث ضــعيف، وأنــا أعلــم أن : أصــنع؟ مــا أيســر أن أقــول

احلديث ليس ضعيفاً ولكين وقد أوتيت علماً من علـوم هـذا الـدين ُأَسـخُر مـا قـد 
ـــــدين اهللا  عرفتـــــه لالنتصـــــار لعصـــــبييت وألهـــــوائي، ويـــــأيت أٌخ خملـــــص يل وخملـــــص ل

ولكـــن هـــذا الـــذي رأيتـــه ضـــعيفاً هـــو ممـــا اتفـــق عليـــه : قـــول يلســـبحانه وتعـــاىل في
الشــيخان البخــاري ومســلم، أمل تســمع عبــادة بــن الصــامت فيمــا يرويــه الشــيخان 

بايعنـــا أن أخـــذ علينـــا أن نـــدين فبايعنـــاه فكـــان ممـــا  �دعانـــا رســـول اهللا : يقـــول
أي  –أن ال ننـازع األمـر أهلـه قـال مبنشطنا ومكرهنا ويسـرنا وعسـرنا وأثـرة علينـا و 

  .إال أن تروا كفراً بواحاً لكم عليه من اهللا برهان:  -رسول اهللا 
ويف الصـــحيحني حـــديث آخـــر متفـــق : يقـــول يل هـــذا األخ الـــودود املخلـــص

مــن كــره مــن أمــريه شــيئاً فليصــرب، فإنــه مــن خــرج (: �عليــه يقــول فيــه املصــطفى 
يقـــول يل هـــذا الكـــالم مـــن  )جاهليـــةعلـــى الســـلطان قيـــد شـــرب فمـــات مـــات ميتـــة 

وما أيسـر مـا أرى اجلـواب يف  –منطلق الغرية علي واإلخالص يل ولكين أقول له 
تتغـــري األحكـــام : أقـــول لـــه –خزانـــة معلومـــايت الـــيت مجعتهـــا إذ كنـــت طالـــب علـــم 
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آنـذاك، واليـوم البـد أن يتغـري هـذا  �بتغري األزمان، ذلك حكم أبرمه رسـول اهللا 
فمـــاذا . تتبـــدل األحكـــام بتبـــدل األزمـــان: طان القاعـــدة القائلـــةاحلكـــم حتـــت ســـل

، كلمـا نبهـين إىل  أصنع أو ماذا يصنع هذا األخ الذي يأيت وقد دفعته الغرية علـي
احلــق يف جانــب اســتخرجت لــه مــن خمزونــات علمــي شــيئاً أســكته بــه، وأنــا أعلــم 

فيمـــا أقـــول أهـــوائي أنـــين إمنـــا أتبـــع فيمـــا أقـــول عصـــبييت، وأنـــا أعلـــم أنـــين إمنـــا أتبـــع 
منـــذ ســـنوات استشـــهدت ـــذا احلـــديث الـــذي أضـــعفه . حســـب التعبـــري القـــرآين

  .اليوم، نعم
هــذه الصــورة ضــربت مــن نفســي مثـــاًال عليهــا وأســأل اهللا العفــو والعافيــة يـــا 
عباد اهللا، أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أال جيعل مـن عصـبياتنا وأهوائنـا سـلطاناً علـى 

  .قداتناديننا، سلطاناً على معت
هذا الذي أصفه لكم هو فعًال كما بني كتاب اهللا عز وجـل، الفسـاد الـذي 
يستشــري مــن تأليــه األهــواء أشــد مــن الفســاد الــذي يستشــري مــن عبــادة حجــر 

عابــد الصـــنم لــيس بينــه وبـــني أن . أصــم أو مــن اإلشــراك بـــاهللا أو عبــادة األصــنام
هؤالء الذين عرفـوا اهللا  يرعوي إال أن تذكره من جهل وأن تنتشله من نسيان، أما

وعرفــوا احلــق وعرفــوا كتــاب اهللا لكــنهم عاهــدوا أنفســهم أن جيعلــوا مــن كتــاب اهللا 
وحقائقـــه وســـنة رســـول اهللا وهديـــه خادمـــاً لعصـــبيام، خادمـــاً ألمـــزجتهم، كيـــف 
الســـبيل إىل أن تقـــنعهم، كيـــف الســـبيل إىل أن ـــديهم؟ أتـــذكرهم بـــاملرجع الـــذي 

فة هذا احلق؟ هم يعرفوه، أتذكرهم بأن األصل يف الكـالم ميكن أن يعودوا فيه ملعر 
احلقيقة وال جيوز أن نفر من احلقيقة اليت خياطبنا ا اهللا يف قرآنه إىل جماز إال بعد 

إذاً ما السبيل؟ كم من آية يف كتاب اهللا عز وجل . تعذر احلقيقة؟ هو يعلم ذلك
عـن النـاس الـذين هـؤالء النـاس  صرحية أُولَـْت ومت التالعـب ـا مـن أجـل أال يتغـري
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عاهـــدوهم أن يســـريوا علـــى ـــج معـــني وأن ينـــادوا بأفكـــار معينـــة، هـــذه مشـــكلة 
أعتقــد أن قــل مــن ينبهنــا إليهــا، لكــن القــرآن ملــيء باآليــات الــيت تــذكرنا ــا، فمــا 
املـالذ؟ لــيس املهـم أن أصــور لكـم مشــكلة، إمنـا املهــم أن أقـود نفســي وإيــاكم إىل 

  .احلل
ذي ال إله إال هو ال أجد حًال أمامي هلـذه املشـكلة وأمثاهلـا إال حـالً واهللا ال

واحــداً، هــو صــدق االلتجــاء والضــراعة إىل اهللا، أقــول صــدق االلتجــاء والضــراعة 
إىل اهللا أي ال أعــين االلتجــاء التقليــدي، ال أعــين مــا يـُْهــرَُع إليــه أنــاس إذ حيفظــون 

ســتجابة إن دعــا اإلنســان ــا بعــض األحاديــث الــيت قيلــت إــا تتضــمن أدعيــة م
فيحفظهــا مث إنــه يكررهــا بلســانه مث إنــه يقــول هــا أنــا قــد دعــوت اهللا، هــذا يســمى 
دعــاًء تقليــدياً، أنــا أنشــد صــدق التضــرع إىل اهللا، أنــا أعــين أن نبحــث عــن ســاعة 
قدســية يف األربـــع وعشــرين ســـاعة املتكــررة يف حياتـــك يــا أيهـــا املســلم، ولـــن جتـــد 

تقـــوم فيهـــا جهـــد اســـتطاعتك، إن اســـتطعت أن تقـــوم  أقـــدس مـــن ســـاعة الســـحر
 تستطع فقم الـدقائق الـيت تسـتطيع أن تقـوم فيهـا، أسـبغ ملوإن  ساعة فذلك خري

الوضــوء، صــل لربــك ولــيس بينــك وبينــه أحــٌد يشــغلك عنــه، يف ســجودك خاطــب 
اهللا، التجأ إىل اهللا بالكالم الذي تريـد، باللهجـة الـيت حتـب، بعاميتـك الـيت ـيمن 

لسانك كمـا حتـب بشـرط واحـد، أن يكـون قلبـك هـو الـذي حيـرك لسـانك، على 
نــــاج اهللا وأنــــت تتجلبــــب بــــذل العبوديــــة لــــه، خاطبــــه، اســــتنزل رمحتــــه لنفســــك، 
إلخوانـــك، لبلـــدك، لعبـــاد اهللا مجيعـــاً، املـــؤمنني أن يصـــحوا إىل احلـــق والتـــائهني أن 

ت لك اإلطالة، يهديهم اهللا عز وجل إىل احلق، وأطل، أطل هذه املناجاة ما طاب
نـــاج اهللا عـــز وجـــل واجعـــل مـــن ذلـــك ورداً لـــك، أنـــا أوالً أخاطـــب نفســـي وآمـــر 
نفســي ــذا وأخــاطبكم مجيعــاً، أذكــركم ــذا، هــذا هــو الــدواء، هــذا هــو العــالج، 
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لوجـدنا  –ال أقول األفضل بل األوحـد  –وقسماً لو أننا التجأنا إىل هذا العالج 
لبيــك لبيــك، : يقــول –تنا، بســمع بصــائرنا وإننــا لنســمعه ببصــري  –أن ربنــا يقــول 
  :التضرع إىل اهللا

فـََلْوال ِإْذ َجاءُهْم بَْأُسَنا َتَضرُعواْ َولَـِكن َقَسْت قـُُلوبـُُهْم َوَزيَن َهلُُم الشْيطَاُن َمـا  (
  ].٤٣:  األنعام[ )َكانُواْ يـَْعَمُلونَ 

فــــرة الــــيت يــــا عجبــــاً، أنــــا أحتــــدث عــــن نفســــي، بيــــين وبــــني احل: أيهــــا اإلخــــوة
سأَُغيُب فيها أيام، ساعات، شهور ال أدري وقد بلغت من العمر إىل هذا احلد،  
كيــف أعكــر صــلة مــا بيــين وبــني اهللا ألعبــَد الصــلة مــا بيــين وبــني أهــوائي وشــهوايت  

غداً سأقف بـني يـدي اهللا ولسـوف حياسـبين، مـاذا أقـول لـه، ! كيف يا عباد اهللا؟
  .نفسي وأسأل نفسي أيها اإلخوة، أنا أحاور ماذا أقول له أجل

إن حنــن أدركنــا هــذه احلقيقــة وفررنــا مــن أنفســنا، مــن رعوناتنــا، مــن عصــبياتنا 
إىل بــاب اهللا عــز وجــل والتجأنــا إليــه ضــارعني، اســتنزلنا رمحتــه واســتدفعنا نقمتــه، 
وما أكثر أنواع النقم اليت تطوف بنا من بعيد أو قريب، واهللا الذي ال إله إال هـو 

جلــواب ســريعا، لكــن أيــن هــم امللتجئــون إىل اهللا، أيــن هــم الــذين يقومــون لنجــدن ا
ون مراكــز الــدعوة إىل اهللا وبيــنهم وبــني اهللا ءيف األســحار بــل أيــن هــم الــذين يتبــو 

عهود ومواعيد يف ساحات السحر، سهام األسـحار أيهـا اإلخـوة ال ختطـئ، هـذا 
وحيد، أقول قويل هذا هو العالج، ذلكم هو اإلشكال الكبري وهذا هو العالج ال

  .وأستغفر اهللا العظيم


