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، يا ربنا لك احلمـد  احلمد هللا محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيدهاحلمد هللا مث احلمد هللا، 
حصي ثناء عليك أنت  سبحانك اللهم ال أ. كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أن حممـداً . كما أثنيت على نفسك
. أرســـله اهللا إىل العـــامل كلـــِه بشـــرياً ونـــذيراً . خـــري نـــيب أرســـله. عبـــده ورســـوله وصـــفيه وخليلـــه
 حممـد صـالًة وسـالماً دائمـنيسـيدنا حممـد وعلـى آل سـيدنا اللهم صل وسلم وبارك علـى 

أمــا . ون ونفســي املذنبــة بتقــوى اهللا تعــاىلموأوصــيكم أيهــا املســل. متالزمــني إىل يــوم الــدين
  :بعد فيا عباد اهللا

أن قضــــى بالعــــدل يف  إن مــــن أجلــــى مظــــاهر تكــــرمي اهللا ســــبحانه وتعــــاىل لإلنســــان
التعامــل مــع أبنــاء جنســه بـــل مــع األحيــاء أمجــع، كلفــه بـــأن يتخلــق بصــفة احلكمــة، بـــأن 

رمحــــة وبصــــفة الصــــفح والــــوداد، هــــذه صــــفات مــــن صــــفات اهللا ســــبحانه يتخلــــق بصــــفة ال
ـــة بـــل جمتمـــع . وتعـــاىل وقـــد شـــرف اهللاُ اإلنســـاَن إذ أقامـــه خليفـــة عنـــه ليقـــيم جمتمـــع العدال

ومــا الــدين الــذي شــرف اهللا عــز وجــل بــه . الرمحــة، جمتمــع التــآلف والــود فــوق هــذه األرض
للنهــوض  وتعــاىل وأحكامــه إال أداة وســبيلعبــاده إذ كلفهــم بالدينونــة لشــرائع اهللا ســبحانه 

ومـا أعلـم صـفة يثـين ـا . ـذا االسـتخالف الـذي شـرف اهللا سـبحانه وتعـاىل بـه اإلنسـان
اهللا ســبحانه وتعــاىل علــى عبــاده يف حمكــم تبيانــه أمســى مــن صــفات التخلــق بصــفات اهللا 

الـيت تتضـمن ولقد تأملت يف الكثري والكثري من آي كتـاب اهللا عـز وجـل . سبحانه وتعاىل
، املــدح مــن اهللا ســبحانه وتعــاىل لعبــاده فلــم أجــد صــفات أمســى مــن مصــدر الثنــاء وأســبابه
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هــذه الصــفات الــيت حــدثتكم عــن طائفــة منهــا يثــين ــا اهللا ســبحانه وتعــاىل علــى عبــاده، 
  : تأملوا معي يف بعض هذه اآليات، يقول اهللا عز وجل

ــن ربُكــ( ِقــنيَ َوَســارُِعواْ ِإَىل َمْغِفــَرٍة مْت لِْلُمتــَماَواُت َواَألْرُض أُِعــد ــٍة َعْرُضــَها السْم َوَجن (
  ].١٣٣:  آل عمران[

  .من هم املتقون يا موالي: وأقول هنا
) ـاِس َواللّـُه حيُِـباء َواْلَكـاِظِمَني اْلغَـْيَظ َواْلَعـاِفَني َعـِن النـراء َوالضرِذيَن يُنِفُقوَن ِيف السال
  ].١٣٤:  آل عمران[ )ِسِننيَ اْلُمحْ 

علـى اخلليقـة املتميـزة مـن عبـاده، أرأيتم إىل هذه الصفات اليت يثـين ـا اهللا عـز وجـل 
  :تأملوا يف قوله سبحانه

َر ِيف َكثِـٍري مـن جنْـَواُهْم ِإال َمـْن أََمـَر ِبَصـَدَقٍة َأْو َمْعـُروٍف َأْو ِإْصـَالٍح بـَـْنيَ النـاِس ( ال َخيـْ
  ].١١٤:  النساء[    )ْفَعْل َذِلَك ابـْتَـَغاء َمْرَضاِت الّلِه َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً َوَمن يَـ 

مل حيــدثنا اهللا عــز وجــل بصــدد الثنــاء علــى هــذه الثلــة مــن عبــاده عــن أكثــر مــن هــذه 
  الصفات
َر ِيف َكِثٍري من جنْـَواُهْم ِإال َمـْن أََمـَر ِبَصـَدَقٍة َأْو مَ ( ووجـوه املعـروف كثـرية  )ْعـُروفٍ ال َخيـْ

ِإال َمــْن أََمــَر ِبَصــَدَقٍة َأْو َمْعــُروٍف َأْو ِإْصــَالٍح (تشــملها القــيم اإلنســانية مجعــاء  ال حصــر هلــا
  .)بـَْنيَ الناسِ 

أال أدلـك علـى (: يف الصحيح مـن حـديث أيب أيـوب األنصـاري �يقول املصطفى 
، أال أدلــك علــى صــدقة )تقــرب املتباعــدينمــا حيبــه اهللا ورســوله، تصــلح بــني املتفاســدين و 

 �حيبهــا اهللا ورســوله، تصــلح بــني املتفاســدين وتقــرب بــني املتباعــدين، مل يــزد رســول اهللا 
  .على هاتني اخلصلتني اللتني مها ضمانة حمبة اهللا ورسوله ملن اتصف ما

اإلميــان بضــع وســبعون شــعبة، أعالهــا (: فيمــا صــح عنــه أيضــاً  �ويقــول املصــطفى 
أي أن األعمــــــال اإلنســــــانية . )وأدناهــــــا إماطــــــة األذى عــــــن الطريــــــق ال إلــــــه إال اهللاقــــــول 
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والوظائف اجللة اليت أقام اهللا اإلنسان خليفة عنه ا يف هذه احلياة الدنيا كثرية جداً وهي 
جمتمعة بني ما يشبه الغالفني، أمـا الغـالف األول فاملعتقـد الـذي تنبـع منـه إمكانيـة تطبيـق 

ية مجعـــاء، هـــذا هـــو الغـــالف األول، قـــول ال إلـــه إال اهللا، مث ينتهـــي حـــديث القـــيم اإلنســـان
جممــالً مستعرضــاً كـل األعمــال اإلنســانية املــربورة الـيت جتمــع وال تفــرق، تبــين  �رسـول اهللا 

وال ـــدم، حتقـــق احلـــب وال تســـتثري مشـــاعر البغضـــاء، يستعرضـــها كلهـــا إىل أن يصـــل إىل 
. عمــل إنســاين أال وهــو إماطــة األذى عــن الطريــق الغــالف األخــري الــذي يتمثــل يف أبســط

أرأيـتم إىل هـذه اخلالفــة الـيت شــرف اهللاُ عـز وجــل اإلنسـاَن ـا والــيت ـا يثــين اهللا عـز وجــل 
مــا حــاق غضــب اهللا عــز وجــل : مث إين أقــول لكــم. علــى هــذه اخلليقــة املتميــزة مــن عبــاده

يت ستسـمعوا مــن خــالل علـى قــوٍم مـن النــاس لســبب مـن األســباب إال هلـذه األســباب الــ
لقـد استعرضـت كتـاب اهللا وحاولـت أن ألـتقط أخطـر مـا يثـري غضــب . بيـان اهللا عـز وجـل

امسعـــوا . اهللا عـــز وجـــل علـــى اإلنســـان فلـــم أجـــد إال هـــذا الـــذي أحـــدثكم عـــن منـــوذج منـــه
  :، يقولاحليثيات اليت مبوجبها قضى اهللا عز وجل بإهالك فرعون وملئه وقومه

ُهْم يُـــــَذبُح ِإن ِفْرَعـــــْوَن َعـــــ( ـــــنـْ َال ِيف اْألَْرِض َوَجَعـــــَل أَْهَلَهـــــا ِشـــــَيعاً َيْسَتْضـــــِعُف طَائَِفـــــًة م
  ].٤:  القصص[ )أَبـَْناءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساءُهْم ِإنُه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

  .تلك هي احليثية اليت مبوجبها أهلك اهللا سبحانه وتعاىل فرعون ومأله
بني لنـا السـبب ذاتـه يف غضـب اهللا عـز وجـل عليـه الـذي اقتضـى حدثنا عن قارون و 

  :أن خيسف به وبداره األرض
َناُه ِمـَن اْلُكنُـوِز َمـا ِإن َمَفاِحتَـُه لَتَـنُـوُء ( ِإن قَاُروَن َكاَن ِمن قـَْوِم ُموَسى فـَبَـَغى َعَلْيِهْم َوآتـَيـْ

َوابـْتَـِغ ِفيَمـا آتَـاَك *  َال تـَْفـرَْح ِإن اللـَه َال حيُِـب اْلَفـرِِحنيَ بِاْلُعْصَبِة أُوِيل اْلُقـوِة ِإْذ قَـاَل لَـُه قـَْوُمـُه 
نـَْيا َوَأْحِســن َكَمــا َأْحَســَن اللــُه إِلَْيــَك َوَال تـَْبــِغ  اَر اْآلِخــَرَة َوَال تَــنَس َنِصــيَبَك ِمــَن الــد ــُه الــدالل

  ].٧٧-٧٦:  القصص[ )ِسِدينَ اْلَفَساَد ِيف اْألَْرِض ِإن اللَه َال حيُِب اْلُمفْ 
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ولكن االستكبار طاف برأسـه، ولكـن العنـاد والصـلف حجبـاه عـن هويتـه فحـاق بـه 
  : قرار اهللا القائل

  ].٨١:  القصص[ )َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اْألَْرضَ (
إن يف الناس كثرة تتوهم أن الدين الذي يقرا إىل اهللا عز وجل إمنا يتمثل : عباد اهللا

يغطـون أنفسـهم ـا، مث إـم يبيحـون ألنفسـهم أن  –إن جـاز التعبـري–اهر وقشور يف مظ
يتحركـــوا حتــــت الغطـــاء كمــــا يشــــاؤون إيغـــاالً يف الفســــاد، إمعانــــاً يف الظلـــم، عكوفــــاً علــــى 
اإلهـــالك والتقتيـــل، ولكـــنهم يســـرتون أنفســـهم مبـــاذا؟ مبظـــاهر الـــدين، وأنـــا ال أدري أهـــم 

هللا عـــز وجـــل ُخيْـــدَع وأنـــه يكتفـــي مـــن انقيـــادهم لدينـــه خمـــدوعون بأنفســـهم يتصـــورون أن ا
! واســـتجابتهم حلكمـــه ـــذه املظـــاهر الـــيت رمبـــا يتصـــورون أـــم حيجبـــون اهللا عمـــا وراءهـــا؟

يتسـابقون يف املظـاهر، ! أم إم خيادعون اهللا إذ خيـادعون النـاس؟! أهكذا يقودهم الغباء؟
آذن الباســــقة الصــــاعدة إىل جــــو يتســــابقون يف بنــــاء املســــاجد الفخمــــة، يتســــابقون يف املــــ

الســـماء، يتســـابقون رمبـــا يف ذرع الطريـــق مـــا بيـــنهم وبـــني بيـــت اهللا احلـــرام جيئـــة وذهابـــاً، 
أن نفسـك مـع  يتسابقون فيمـا بيـنهم يف ركيعـات، واخـرتق هـذه الظـاهرة لتجـد بعـد ذلـك

خليفـــة مـــن خلفـــاء قـــارون يف الوصـــف الـــذي وصـــفه اهللا ســـبحانه وتعـــاىل بـــه، يفســـد يف 
رض وميعن يف الظلم وينقاد لدوافع أحقـاده وضـغائنه ومشـاعر عدوانـه، يسـتجيب هلـذه األ

انظـر  : إذا ُسـِئْلُت أقـول: املشاعر منصرفاً عـن االسـتجابة ألمـر اهللا عـز وجـل ولكأنـه يقـول
أيها اإلخوة  –ولكن أحب . كم بنيت من املساجد، تأمل كم كانت مرتفعة تلك املآذن

فيتبينــــوا مثلــــني لشــــجرتني  لنفســــي ولكــــم وهلــــؤالء اإلخــــوة أيضــــاً أن يتــــأملوا كتــــاب اهللا –
إحــدامها متثــل اإلنســان الــذي اســتجاب ألمــر اهللا ظــاهراً وباطنــاً، غــرس عقيــدة اإلميــان بــني 
جواحنــه، غــذى هــذه العقيــدة باالســتجابة ألمــر اهللا عــز وجــل فــأمثرت شــجرة اإلميــان بــني 

مار اإلنسانية، حتـول إىل خـادم كمـا أمـر اهللا لرقابـة العـدل، حتـول إىل جواحنه شىت أنواع الث
خــادم لتحقيــق احلكمــة، حتــول إىل خــادم ملــد مشــاعر األلفــة والرمحــة بينــه وبــني ســائر عبــاد 
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 )املسـلم مـن سـلم املسـلمون مـن يـده ولسـانه(: اهللا سبحانه وتعاىل، مسـع رسـول اهللا يقـول
  ن يف سلوكه مظهراً هلذا الذي وصف رسول اهللافطأطأ الرأس وانقاد هلذا األمر فكا

َأملَْ تـَــَر َكْيــَف َضــَرَب اللّــُه َمــَثالً َكِلَمـــًة طَيبَــًة َكَشــَجرٍة طَيبَــٍة َأْصــُلَها ثَابِــٌت َوفـَْرُعَهـــا ِيف (
  ].٢٥-٢٤:  إبراهيم[ )تـُْؤِيت ُأُكَلَها ُكل ِحٍني بِِإْذِن َربـَها* السَماء 

ضــــربه اهللا لإلنســـان ملــــن تشـــرف باخلالفــــة عـــن اهللا فاصــــطبغ هـــذا هـــو املثــــل الـــذي ي
  :باألخالق الذي يتصف اهللا عز وجل ا، مث يقول

 إبـراهيم[ )َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتُثْت ِمن فـَْوِق اَألْرِض َما َهلَا ِمن قـَرَارٍ (
 :٢٦.[  

دقـة الوصـف، إـا كلمـة مل تكـن يف األصـل  تأملوا يف دقة البالغة القرآنية، تأملوا يف
خبيثــــة ولكنهــــا اســــتحالت إىل كلمــــة خبيثــــة عنــــدما مل يكــــن هلــــا قــــرار يف القلــــب، عنــــدما 
اجتثــت مــن داخــل الفــؤاد فلــم تكــن هلــا جــذور خفيــة تتلقــى الغــذاء لتتنــامى، حتولــت مــن 

ثـــت الطهـــر إىل اخلبـــث، حتولـــت مـــن الفائـــدة إىل الضـــرر، تنامـــت هـــذه الشـــجرة الـــيت اجت
جذورها من فوق األرض لكن لتصبح أشـواكاً ولتينـع بالسـموم واحلناظـل، لتينـع باحلناظـل 

يــا عجبــاً ملــن ميــر ــاتني الصــورتني يف كتــاب اهللا عــز وجــل فــال . املهلكــة والســموم املبيــدة
يعيد مث ال يعيد وال يسجد هلذا البيان الرباين إذ يصف حـال فئتـني مـن النـاس، الفئـة الـيت 

اإلميــان بــني اجلــوانح مث غــذت هــذه اجلــذور مــن هــذه الشــجرة حــىت أينعــت  غرســت عقيــدة
، الرمحة، العدل، اإلحسان، األلفـة، الـود، الشجرة أغصاناً تدىل منها مثار اإلنسانية مجعاء

ويا عجباً ملن مير بالصورة األخـرى فيقفـز فوقهـا أو ميـر ـا . البناء، اجلمع بدًال من التفريق
  .يستبني هلا أي معىن مر إنسان غيب أمحق ال

بقــي أن أقــول أيهــا اإلخــوة هلــؤالء اإلخــوة الــذين آثــروا أن يكونــوا مــن البيــان اإلهلــي  
كاملثــل الثــاين، كالشــجرة اخلبيثــة الــيت اجتثــت مــن فــوق األرض فأينعــت احلناظــل وأينعــت 

وضــغائنهم ال لشــيء آخــر، جعلــوا رســالتهم الــيت   مالســموم، عاشــوا ليســتجيبوا ألحقــاده
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ِإن اللــَه َال حيُِــب (: وا ــا اإلفســاد بــدًال مــن اإلصــالح وإن كــان اهللا عــز وجــل يقــولُكلُفــ
، جعلوا رسالتهم التهدمي بـدًال مـن البنـاء، جعلـوا رسـالتهم اإلحـراق واإلتـالف )اْلُمْفِسِدينَ 

إن هـذا احلجـاب الـذي حيجـبكم : أقـول هلـؤالء اإلخـوة. بدًال من مـد جسـور األلفـة والـود
ف الـــذي شـــرفكم اهللا بـــه، هـــذا احلجـــاب الـــذي حيجـــبكم عـــن هويـــاتكم عبيـــداً عـــن الشـــر 

أذالء هللا عــز وجــل، هــذا احلجــاب ســيتمزق عمــا قريــب، ولعلكــم ترونــه بعيــداً ولكنــه أراه 
  :قريباً، أجل، نعم سيتمزق هذا احلجاب عندما يرتاجع منكم اخللق، وصدق اهللا القائل

ْرُه نـَُنكْسُه ِيف اخلَْ ( ٦٨:  يس[ )ْلِق أََفَال يـَْعِقُلونَ َوَمْن نـَُعم.[  
سيرتاجع مـنكم اخللـق ولسـوف تـذبل الرعونـات ولسـوف ترتاجـع الشـهوات واألهـواء 
ولسوف تقفون أمام هويتاكم وقد متزق احلجاب الذي كان حيجبكم عـن الرؤيـا، أمل يقـل 

  :ها كاملةاهللا عز وجل يف حمكم تبيانه، وها أنا أقرأ البيان من أول السورة لكي نتبين
ـَرُب إِلَْيـِه ِمـْن َحْبـِل اْلَورِيـِد ( نَساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس بِـِه نـَْفُسـُه َوَحنْـُن أَقـْ َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

يـٌب َما يـَْلِفُظ ِمـن قـَـْوٍل ِإال َلَديْـِه َرقِ * ِإْذ يـَتَـَلقى اْلُمتَـَلقَياِن َعِن اْلَيِمِني َوَعِن الشَماِل َقِعيٌد * 
َونُِفــَخ ِيف الصــوِر َذلِــَك * َوَجــاءْت َســْكَرُة اْلَمــْوِت بِــاحلَْق َذلِــَك َمــا ُكنــَت ِمْنــُه حتَِيــُد * َعِتيــٌد 

ـــْوُم اْلَوِعيـــِد  ـــْن َهـــَذا * َوَجـــاءْت ُكـــل نـَْفـــٍس مَعَهـــا َســـاِئٌق َوَشـــِهيٌد * يـَ ـــٍة م َلَقـــْد ُكنـــَت ِيف َغْفَل
  ].٢٢-١٦ : ق[          )َصُرَك اْليَـْوَم َحِديدٌ َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاءَك فـَبَ 

لكــين أقــول لكــم  هــذا وصــف يضــعنا اهللا منــه أمــام حــدث ســنلقاه مجيعــاً يــوم القيامــة
عــــن مقدماتــــه، مقدماتــــه ســــتتحقق يف دار الــــدنيا، أجــــل، أقــــول لنفســــي ولكــــم وألولئــــك 

وظفهــم اهللا عـــز اإلخــوة الــذين يســـعدون إذ ميعنــون يف اإلتــالف واحلـــرق والظلــم بــدالً ممـــا 
وجـــل بـــه، أقـــول هلـــم هـــذه احلجـــب ســـتتمزق يف دار الـــدنيا قبـــل أن ترحلـــوا منهـــا، وهـــذه 
الرعونات اليت تقودكم وسرتة الضغائن واألحقـاد الـيت ـيمن علـيكم كـل ذلـك سـينجاب، 
سـتنجاب ســحبه ولــن يبقــى إال النــدم الــذي يأكــل أفئــدتكم والت ســاعة نــدم، نعــم تلــك 

ل واحــد مــنكم علــى فــراش املــوت ويتمــىن أنــه لــو عــاد ليصــلح مــا هــي الســاعة الــيت ميتــد كــ
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فســد، يتمــىن لــو أنــه عــاد ليقــوَم مــا اعــوج، يتمــىن لــو أنــه عــاد ليستســمح املظلــومني ولكــن أ
أىن لــه العــود، واملعاصــي كلهــا تغتفــر إال معصــية يرحــل ــا اإلنســان إىل اهللا حتمــل الظلــم 

تشـي بـه يف حياتـه الـدنيا، لـن يسـتطيع أن فوق األعناق، حتمل الظلم الذي مارسه وهو ين
  .يرجع مهما قال

َلَعلــي أَْعَمـُل َصــاِحلاً ِفيَمــا تـَرَْكــُت   * َحـىت ِإَذا َجــاء َأَحــَدُهُم اْلَمـْوُت قَــاَل َرب اْرِجُعــونِ (
َعُثونَ   ]١٠٠ - ٩٩ : املؤمنون[ ،)َكال ِإنـَها َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمن َورَاِئِهم بـَْرزٌَخ ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

  .لكنه لن يعود
أيهــــا اإلخــــوة مــــا أكثــــر مــــا قضــــى اهللا عــــز وجــــل أن أحــــاور مالحــــدة وأن أناقشــــهم 

والعلـم لـيس إال،  وأحاورهم، ولقد أكرمين اهللا عـز وجـل حبـب احلجـاج حتـت مظلـة املنطـق
لــك أن تســتمر علــى : يف ايــة كــل حجــاج هلــؤالء اإلخــوة، قلــت لكــل واحــد مــنهمقلــت 

هـــذا الـــنهج الـــذي تـــؤمن وتتمســـك بـــه لكـــن بشـــرط واحـــد أن تضـــمن عـــدم الندامـــة، أن 
تضــمن بقــاءك مؤمنــاً ســعيداً ــذا املبــدأ إىل أن ترحــل مــن هــذه الــدنيا، إن كنــت تضــمن 

ك من اآلن، أما إن كنت تعلم أنك سـتندم وأن احلـوافز الـيت أنك ستبقى كذلك فأنا أهنئ
ــذا الــذي تتصــوره كــل ذلــك ســينجاب عنــك، كــل ذلــك ســيبتعد حتملــك علــى التمســك 

ولن يبقى أمامك من صديق، صديقك الذي ينبغي أن تتخذه من اآلن جتهالته، تنكـرت 
نئــك، لكــن لــه، إن كنــت تعلــم أنــك لــن تنــدم فــابق علــى مبــدئك هــذا كمــا جئــت وأنــا أه

موعـــد مـــا بيننـــا ســـيذكرك بأنـــك ســـتندم وبـــأن هـــذه املشـــاعر ســـتنجاب ســـحبها ولســـوف 
تســتبني هويتــك عبــداً مملوكــاً هللا ولكنــك لــن تســتطيع أن تســتفيد مــن نــدمك، وصــدق اهللا 

  :القائل
ــَماَواِت َواْألَْرِض ِإال آِيت الـــرْمحَِن َعْبــداً ( َمــن ِيف الس ُهْم َلَقــْد َأْحَصــاهُ * ِإن ُكــلْم َوَعـــد
  ].٩٥-٩٣:  مرمي) [وَُكلُهْم آتِيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَْرداً * َعّداً 

  .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا العظيم


