تاريخ اخلطبة4291/60/92 :

قِيِمِعظيمةِيفِدينناِتغنيناِعنِقيمِالغربِاملزيفة ِ

احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده ،يا ربنا لك احلمد كما ينبغي
جلالل وجهك ولعظيم سلطانك ،سبحانك اللهم ال أحصي ثناءاً عليك أنت كما أثنيت على
نفسك ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبينا حممداً عبده ورسوله
وصفيه وخليله خري نيب أرسله ،أرسله اهلل إىل العامل كله بشرياً ونذيراً اللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد صالةً وسالماً دائمني متالزمني إىل يوم الدين ،وأوصيكم أيها
املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى اهلل تعاىل.
أما بعدُ فيا عبادَ اهلل:

يعة اإلسالميةَّ ،لرأينا أن هذه الو ِ
أحكام ال ّدي ِن وو ِ
الشر ِ
ِ
اجبات
تأملنا يف جُم َم ِل
اجبات َّ
إذا َّ
ِ ٍ
الرح ِم اإلنسانِّ على
و
الرِح جم اإلنسانّ ،إقامةج َّ
وهو َّ
َ
األحكام كلَّها ج
تدور على حمور شيء واحد ،أال َ
ِ
أقوم صلة ،وعلى ِ
أرسخ نظام ،فالعقيدةج اليت أمرنا اهللج َّ
امر اليت كلَّفنا اهللج
وجل أن َ
ندين هبا ،واألو ج
عز ّ
جسرةِ
َّ
خنضع هلا ،والنواهي اليت حذرنا اهللج سبحانهج وتعاىل من مغبتهاُّ ،
عز َّ
كل َ
وجل أن َ
ذلك خدمة لأل ْ َ
تقوم وشيجة اإلنسانيَّ ِة على ِ
ذلك يف ِ
أوفق نظام.
اإلنسانيّة ،و ُّ
كل َ
سبيل أن َ
املصدوق ِ
ِ
الص ِ
عليه الصالةج والسالم فيما رواهج الطَّربانُّ يف الكب ِري
دق
وي ع ِن َّ
َ
كيف ال؟ وقد جر َ
ِ
ِ
البيهقي يف جش َع ِ
السالم قال" :اخللقُ كلُّهم عيالُ اهلل،
واألوسط ،و ُّ
ب اإلميان مرفوعاً ،أنَّهج عليه الصالةج و ج
فأحبُّ اخللقِ إىل اهللِ أنفَعُهُم لعيالِه" ،وحسبنا يف هذا أن منثل أمام ِ
وجل( :يا أيها النّاسُ اتَّقوا
قول اهللِ َّ
َ َ
عز ّ

ربَّكمُ الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلقَ منها زوجها وبثَّ منهما رجاالً كثرياً ونساءاً واتّقوا اهللَ الذي
عز وجل تقوى َّ ِ
عز
فأمر َّ -
الرحم بتقوى ذاتهَ ،
تساءَلونَ بهِ واألرحام إنَّ اهللَ كانَ عليكم رقيباً) ،قر َن اهللج َّ ّ
من قائل  -أمر عباده بأن يتَّقوا األرحام ،يف ِ
الوقت الذي كلَّفهم بتقوى اهللِ سبحانهج وتعاىل ،إال َّ
أن
ج
َ
التآلف بني ِ
وحتقيق ِ
ِ
آحاد الن ِ
َّاس وأفر ِاد اجملتم ِع
صلة
سوي،
إقامةَ األسرةِ اإلنسانيَّ ِة على ٍ
ِ َ
منهج ّ
اإلنسان ،ال يتحقَّق إال من ور ِاء ِ
ثالث مراحل.
ج

ِ
اإلنسان من سائ ِر األوطار ،وسائ ِر األمر ِ
ِ
اض
هتذيب
املرحلةج األوىل:
النفس اإلنسانية وتزكيةج
ج
النفسيّ ِة والقلبيّ ِة املختلفة ،فهذهِ هي املرحلةج األوىل.
املرحلةج الثانية :ترسيخ قو ِ
اعد األسرة ،ونظامها اإلنسانِّ الدَّقيق ،وهذهِ هي املرحلةج الثانية.
ج
ِ
ِ
بوسيلة
َّاس بعضهم ببعض
َّل يف وض ِع
األنظمة الدَّقيقة ،اليت ترب ج
ط الن َ
َّأما املرحلةج الثالثة :فتتمث ج
ِ
األحقاد واألضغا جن
تزول
األحكام اليت
تلك
تزول السخائم من القلوب ،وأن َ
تضمن أن َ
األلفة واحملبَّةَ ،
ج
ج
ج
من النفوس.
أحكام الشر ِ
ِ
فنحن إذا نظرنا إىل ِ
تنقسم إىل
وتأملناها مليَّاً ،جندها
ُممل
يعة اإلسالميَّة َّ
ولذلك  ..ج
ج
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ َّ
أحكام أخرى تتعلَ جق
بتهذيب الفرد وتربيته،
نفسه ،تتعلَ جق
ثالثة أقسام :أحكام تتعل جق بتزكية اإلنسان َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
القسم
الصلة اإلنسانيَّ ِة السليمة،
من
عالقة أفرادها على
وإقامة
باألسرة وتنظيمها،
أساس دقيق َ
ج
عالقات ِ
ِ
الناس بعضهم مع بعض ،فانظر يا
تنهض
مبجمل الناس وما ينبغي أن
الثالث :أحكام تتعلَّ جق
ج
َ
ِ ِ
أحب هلم أن يلتزموا بأحكامه،
ع هلم دينه ،وعندما َّ
أخي املسلم ،إىل مدى رمحة اهلل بعباده ،عندما شر َ
عز من قائل( :اليومَ أكملتُ لكم دينكم وأمتمتُ عليكم نعميت ورضيتُ لكمُ اإلسالم
وعندما قال هلم َّ

ِ
أعظم من هذه اهلديَّة؟
ديناً) ،هل من هديٍَّة ُّ
يفخر هباَ ،
ويرفع الر َ
أس هبا عالياً ،ج
حيق لإلنسان أن َ
ِ
تلك اهلديَّة اليت
تلك اهلديَّة ،اليت ال ضمانةَ غريها ،وال ميكن
لإلنسان أن َ
جيد عنها بديالًَ ،
َ
يتحوَل اجملتمع اإلنسانُّ املتصارع املتعادي ،إىل أسرةٍ إنساني ٍة متوائمة ،ومرت ٍ
ابطة بِوشيجة
تضمن أن َّ
ج
ّ
ج
ِ
األلفة واحملبّة.
وعندما ننظر يف استعر ٍ
وجند أحكاماً دقيقة ،مل
جند أمراً عجيباً ،ج
اض سري ٍع إىل هذه األحكام ،ج
االجتماع قَ ْط ،ومل يستطع علماء ِ
الرتبية أن يصعدوا بعقوهلم إىل مستوى دقّتها ،إذ
علوم
ِ
َ
ترق إليها ج
ج
اإلنسان نفسه َّأول ٍ
ِ
درجة يف هذا السلَّم ،مثَّ جعل من متاس ِ
ك األسرة
هتذيب
وجل
جعل اهللج َّ
ج
ج
َ
عز ّ
َ
َ
ِ
فوق هات ِ
جيد
ني الدَّرجتني،
قفز اإلنسا جن َ
فلسوف ُّ
َ
خير صريعاً ،ولن َ
وترابط أفرادها الدَّرجةَ الثّانية ،فإذا َ
حتقيق ِ
اهلدف الذي قد يطمح إليه ،يف ِ
وسيلةً إىل ِ
إقامة ُمتم ٍع إنسانًّ سلي ٍم.
ج
ومن َع َج ٍ
املقياس التايل:
فتجد
تنظر إىل األسرةِ املسلمة ،ج
ب أن َ
َ
َّك ج
َّ
أكثر
أكثر التزاماً بدي ِن اهلل ،كلَّما ر َ
أكثر متاسكاً ،و َ
أيت هذه األسرَة َ
كلما كا َن أفر جاد هذه األسرة َ
وجل ،وشتاتاً عن
أكثر بعداً عن دي ِن اهللِ َّ
أكثر سعادة .وكلَّما ر َ
أيت أفر َاد هذه األسرة َ
ترابطاً ،و َ
عز ّ
السعادةِ ولالهلا الوارفة.
أبعد عن محى َّ
كثر شتاتاً ،و َ
التزِام أمره ،ر َ
أكثر متيُّعاً ،وأ َ
أيت هذه األسرة َ

ِ
ِ
ِ
يسمى
ودونكم فانظروا  ..فانظروا إىل اجملتمعات اإلنسانيّة ،البعيدة عن ال ّدين ،والقريبة إىل ما ّ
ف ابن على
تلك اجملتمعات؟ أسرها متفسخة متفككة ،ال َّ
يتعر ج
معىن لألسرةِ يف َ
باحلضارة ،هل هنالك ً
تغنهم احلضارةج عندما فقدوا
متمزقة ،مل
أب ،وال يت َّ
ف ولد على أم ،وال ج
عر ج
يعرف أخ أخاه ،أسر ّ
ج
الدين ،ومل تغنهم املدنية عندما تشتّتوا ،وابتعدوا عن ِ
لالل دي ِن اهللِ سبحانهج وتعاىل.
ج ّ
ِ
يف ِ
ميكن
باالنضباط هبا،
أقام اهللج أحكامهج لنا ،وأمرنا
سبيل هذاَ ،
فجعل سيّ َد األسرة األبوين ،وال ج
َ
ِ
ِ
عز وجل؟
كالم اهللِ َّ
أن َ
جتد واحداً من أفراد األسرة يتعاىل إىل مستوى هذه السيادة ،نعم ،أمل تسمعوا َ
(وقضى ربكَ أال تعبدوا إال إياه وبالوالدينِ إحساناً إما يبلغنَّ عندكَ الكربَ أحدمها أو كالمها فال تقل هلما أفٍّ

عليه الصالةج والسالم طرفاً من معىن هذه ِ
رسول اهلل ِ
اآلية
وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرمياً) ،وقد شر َح ج

أي ِ
أحق بصحابيت؟
العظيمة ،عندما
يقول لهج يا َ
أجاب على سؤ ِال سائل جاءَ ج
الناس ُّ
رسول اهللُّ ،
َ
دخل يف هذا االستفهام الزوجة ،والزوج ،واألوالد ،واإلخوة،
انظروا إىل السؤ ِال الدقيقُّ ،
أي الناس؟ َ
أي ِ
قال:
قال :أمُّكَ ،
قال مثَّ من؟ َ
قال :أمُّكَ ،
أحق بصحابيت؟ َ
الناس ُّ
واألبوان ،واألصدقاء ،والعشريةُّ ،

قال :ثمَّ أبوك.
قال :مثَّ من؟ َ
قال :أمُّكَ ،
مثَّ من؟ َ

وهذا معىن قولناَّ :
وجل يف دائرةِ األسرة بسيادةٍ ال يرقى إىل
أن األبوين قد خصهما اهللج َّ
عز ّ
أحد أفر ِاد األسرةِ قط.
مستواها ج
ابن ماجه عن أيب الدرداء رضي اهللج عنه أ َّ
يقول
وقد روى الطربان وروى
ان رجالً جاءَ ج
ُّ
الرتمذي و ج
َ
لهَّ :
قال لهج أبو
أطلق زوجيت ،فماذا أفعل؟ َ
إن أيب ما ز َال يب ّ
اليوم يأمرن أن َ
حّت َّزوجين ،مثَّ إنهج َ
تك مبا
آمرك بأن َّ
تعق أباك ،وال َ
الدرداء :أما إن ال َ
آمرك بأن تطلِّ َق زوجتك ،ولكن إن شئت ،أخرب َ
رسول اهلل صلى اهلل ِ
عليه وسلَّم " :إنَّ أوسط أبوابِ اجلنّة برُّ الوالدين" ،فإن شئت ،فادخل من هذا
قالهج ج
ج
ِ
الباب إىل اجلنّة ،وإن شئت فدعه.
تزوج ابن عمر من امرأةٍ
رضي اهللج عنه،
عمر
ها
يكره
ن
كا
َ
ج
وقد َ
هو أوضح َ َّ ،ج
األمر مبا َ
ج
وقع هذا ج
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
عمر
َ
عمر َ
ذلك لرسول اهلل ،و ج
ابن َ
عمر البنه طلّقها ،وارتفعت املسألةج إىل رسول اهلل ،وقال ج
فقال ج
جالس ،فالتفت ج ِ
فقال لهج :نَ َع ْم طلِّقها.
عمر َ
َ
رسول اهلل إىل اب ِن َ

عباد اهلل ،على َّ
أن للوالدي ِن أن يتعسفا ،يف أم ِر ابنهما بأم ٍر من هذا
فه َم يا َ
وهذا ما ينبغي أن يج َ
ِ
أحكام الشارعَّ ،
برب
أمر
القبيل ،ال ،ولكن انظروا إىل دقَِّة الشرِع ودقِّة
إن اهللَ َّ
األوالد ِّ
َ
وجل ،عندما َ
عز ّ
ِ
ِ
ِ ِ
أمر اآلباء ،أن يصطبغوا بدي ِن اهلل ،وأن يقيموا عالقاهتم مع
اآلباء إىل هذه الدَّرجة ،يف الوقت ذاته َ
أساس من موازي ِن الشريعة ،فإذا ِ
أوالدهم على ٍ
الد مصطبغاً بدي ِن
كانت األسرةج متدينة ،وإذا كا َن الو ج
ِ
يأمر
اهلل ،فإنهج ال خيشى منهج للم وال َجور ،عندما
يعطيه اهللج َّ
وجل هذه الصالحية ،وعندما ج
عز ّ
العمود
عصب األسرة ،ومها
األوالد بأن يذهبوا يف ِّبرِه ْم بآبائهم إىل هذه الدرجة ،نعم الوالدان مها
ج
ج
ِ
ِ
ماع وزال،
العمود
أعضاء األسرة إمنا يدورو َن على حموِر هذا
كل
ُّ
الفقري فيها ،و ُّ
الفقري الذي إن َ
ّ
ِ
ِ
ِ
وهي
ماعت األسرةج من ور ِاء ذلك ،نعم،
َ
هنالك شيء واحد يستثىن من هذا احلكم الشامل العام ،أال َ
حق األبوي ِن و ِ
ِ
املاديَّةج العينيّةَّ .
األوالد يف
حق
جعل َّ
فإن اهللَ َّ
الزوجة مقدَّماً على ِّ
احلقوق ّ
عز ّ
وجلَ ،
رسول اهللِ صلى اهلل ِ
ِ
عليه
ذلك ،ال فيما يتعلَّ جق بالرب ،ولكن فيما يتعلَّ جق
سأل رجل َ
باحلقوق العينيةَ ،
ج

قال :أنفقهُ على نفسك ،قال :فإن
أصنع به؟ َ
وسلم فقال :يا َ
رسول اهلل ،أر َ
أيت لو كا َن يل درهم ماذا ج

كا َن يل درهم ٍ
قال :فإن
قال :فعلى أوالدكَ ،
قال فإن كان يل درهم ثالث؟ َ
قال :فعلى زوجكَ ،
ثان؟ َ
قال :فعلى أبويك.
كا َن يل درهم رابع؟ َ

ٍ
ٍ
هامة،
الرب،
ينهض على حك ٍم تر ٍّ
هذا شيء ال عالقةَ لهج ِّ
ج
بوي دقيق ،وقاعدة اجتماعيّة ّ
بالرب أبداًّ ،
زوجة وال ُّبر ٍ
أوالد وال إخوةٍ
فإن األبوين مها أساس الرب ،وإذا ذهب ُّبر الوالدين ،مل ينفع ُّبر ٍ
ومن مثَّ َّ
ج ّ
َ
من ِ
بعد ذلك.
ٍ
ِ
فع
أقول لكم هذا الكالم ،إمنا
عباد اهلل :عندما ج
ج
أهدف من وراء َ
َ
ذلك إىل شيء واحد ،هو أن نر َ
أن أعظم ٍّ
أس عالياً بديننا ،هو أن نستشعر َّ
َّاج الذي
هي َّ
عزةج هذا التاج ،وما الت ج
الر َ
َ
عزة جمتِّعنا هبا َ
ِ
أتيح لإلنسان
شرفنا اهللج َّ
تاج هذا الدي ِن الذي َّ
عز َّ
يستأهل أن َ
وجل به؟ إذا َ
نرفع رأسنا به عالياً ،إال ج
ج
ِ
ِ
ِ
ومجيع
أن َّ
يعلم أنهج
ومجيع علوم الرتبيةَ ،
مجيع علوم االجتماعَ ،
استوعب َ
َ
يعتز هبذا اإلسالم العظيم ،وأن َ
ِ
األدوية اليت تعاجل اإلنسان ٍ
ِ
يلتفت إىل مي ٍ
كفرد وكمجتمعَّ ،
ني
فإن اإلنسان ال
ومجيع
ج
ج
علوم التشريعاتَ ،
شرفهج بأن وصلهج به،
يرتك ربَّهج َّ
كيف ج
وجل؟ الذي َّ
وال إىل يسار ،ال يقلّ جد شرقاً وال غرباً ،كيف؟ َ
عز ّ
ِ
فوق املزابل أي
يبحث ع ِن
عرفهج بذاته ،يضيَّ جع هذا الشَّرف ،ويلقي هذا التاج ،لكي
القمامة َ
عندما َّ
َ
ِ
ويبحث عن
قال اهللج سبحانهج وتعاىل،
يبحث ع ِن
واهلل،
الربَّ ،بر األبوين كما َ
القمامة َ
ج
ج
فوق املزابل ،يدعج ّ

قمامة يف ِ
ِ
ٍ
تقليد الغربيني ،يسمع َّ
اجملتمع
ذلك
يوم األم ،ج
فنقلد َ
أن الغربيني جعلوا يف السنة يوماً امسهج ج
َ
عز وجل ،وينسى ِ
ِ
هؤالء
هبذا الشكل ،وننسى أن َّ
نتشر َ
ف وأن َ
نرفع الر َ
أس عالياً الصطباغنا بدي ِن اهلل َّ ّ
َّ
عند أنفسهمَّ ،
يوم األم؟
األذالء نعم األذَّالء ،املهينون َ
أن الغرب ،ما الذي دفعهم ليجعلوا يوماً امسهج ج
ِ
حلقوق اآلباء ،ولذلك فإهنم حياولون أن
شيء واحد دفعهم إىل ذلك :متييعهم لألسرة ،تضييعهم
األوالد والشباب إىل آبائهم ولو يف ِ
ُّ
مرة.
يشدوا
العام َّ
َ
َ
ِ
ِ
الرب،
َّأما ديننا فقد علَّمنا أال َ
الرب ،وأال ندخل حياتنا إال من معني هذا ّ
نعيش إال يف لالل ّ
عباد اهلل ،وال تبتغوا عن دي ِن اهللِ بديالً ،وإياكم أن تبتعدوا عن
فارفعوا رؤوسكم عالياً بدينكم يا َ
ِ
ول
شرعة اهلل شروى نقري ،فإنكم إن ضيعتم هذا الشرف ،شقيتم شقاءً ال سعاد َة من بعدهِ قَ ْط ،أق ج
أستغفر اهللَ العظيم ،فاستغفروهج يغفر لكم.
قويل هذا و ج

