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 حتذير للمستكربينرسالة شح املاء .. 
 90/90/1001خطبة مجعة بتاريخ     

احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 
سبحانك اللهم ال أحصي ثناءًا عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وجهك ولعظيم سلطانك، 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدًا عبده ورسوله وصفيه 
وخليله خري نيب أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشريًا ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 

نا حممد صالًة وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيها املسلمون حممد وعلى آل سيد
 ونفسي املذنبة بتقوى اهلل تعاىل.

 أما بعُد فيا عباَد اهلل:

 ؟كربكيَف السبيل إىل أن تتخلَص مَن ال :ت علّي قوُل أحدهمرحَ إنَّ من أعجِب األسئلِة اليت طُ 
وعجيٌب جداً؛ فرتمجُة هذا السؤال تساوي متامًا قوَل هذا  هذا السؤال يف حقيقتِه سؤاٌل غريبٌ 

اإلنساُن  نالَك من صعوبة يف سبيِل أن يعلموهل ه؟ اإلنسان: كيَف السبيُل إىل أن أعرَف نفسي
بيِل وهل هنالك حواجز وضعت بنَي اإلنساِن وذاته فهَو حباجٍة إىل أن خيرتقها وميارَس يف س ذاته؟

  ؟فما الذي يستطيُع أن يعرفُه بعَد ذلك اإلنساُن نفسه ؟ وإذا مل يعرفِ ةذلَك مغامرًة وأيَّ مغامر 
فمعىن ذلَك أنُه يشكو من  الكرب مهيمٌن عليه وأنُه غرُي قادٍر على التحرر منهكلُّ من يشكو أنَّ 

..  عرَف أنُه ال ميلُك شيئًا قط ذلَك بأنَّ اإلنساَن إذا عرَف نفسه ،حقَّ معرفتها أنُه ال يعرُف نفسهُ 
إذا عرَف اإلنساُن نفسه عرَف أنُه ال ميلُك أيَّ قدرٍة تتحكِم بذاته وال ميلُك أيَّ قدرٍة  فبَم يتكرب؟

تستظلُُّه وميشي حتتها. ال ميلُك أيَّ قوٍة تتحكُم وال بالسماِء اليت  ،تتحكُم باألرِض اليت ميشي عليها
فإذا عرَف  اإلنساُن  ،أيَّ قدرٍة تتحكُم بذاتِه هوَ بل هَو ال ميلُك  ،بشيٍء من مظاهِر الكوِن احمليِط به

 ،واإلنساُن السكراُن حمجوٌب عن عقله ،ركألواِن الس ءِ هذا من حقيقتِه فإنَّ التكرَب يغدو لونًا من أسو 
 .من مثَّ فهَو ليَس أهاًل للعقاب وللحواِر وللحديِث أِو النقاشو 

ولقد  ،فليَس عليِه إال أن يقَف أماَم مرآِة ذاته من أراَد أن يتخلَص مَن الكرِب الذي يهيمُن عليه
قلُت أكثَر من مرة: إنَّ اإلنساَن يتصُف بالعلم لكنَّ هذا اإلنسان ليَس لُه أيُّ فضٍل يف غرِس أيِّ علٍم 

واإلنساُن  ،وعما قريب سيذهُب هذا العلُم منُه وجيهُل بعَد علٍم وينسى بعَد برهة ،مَن العلوِم يف عقله
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ومل حيُش كيانُه بالقدرِة بطاقٍة  ،ولكنَّ اإلنسان مل يبدع هذِه القدرَة باخرتاٍع منه ،بالقدرة حقًا يتصفُ 
وعما قريٍب سيجُد أنَّ هذِه القدرَة تودعُه  ،وإمنا وجَد القدرَة تكاملت بالتدريِج يف كيانه ،ذاتيٍة لديه

ولن  ،وهكذا ككلُّ الصفاِت اليت يتصف هبا اإلنسان ليَس لُه أيُّ دخٍل يف جذهبا إليه ،إىل غرِي رجعة
ومهما ُأخَذ هبذا  ،ِع لهاضاخلواإلنساُن مهما نظَر إىل الكوِن  ،يكوُن لُه أيُّ دخٍل يف إبعادها عنه

ن هَو رجَع إ -ا أسكرتُه هذِه الصورة بأوِل مرةمهم-سكرُه هذا التسخرُي بادئ ذي بدء فأ ،اخلضوع
 . َر لُه أبداً خِّ للتكرِب على هذا الكوِن الذي سُ  إىل وعيِه وعقله، رأى أنُه ال ميلُك أيَّ سبيلِ 

إشعارًا وتعبريًا عن أنُه امتلَك ناصيَة هذِه  ،بقدميِه األرض ميشي وهَو يضربُ قد إنَّ اإلنساَن 
وأنُه قادٌر على التصرِف هبا كما يتصرُف العُب الكرِة  ،وامتلَك كلَّ ما فيها من حبٍّ وخري األرض
ولو أعجزُه أن يعلَم هذِه  ،ولكن لو تأمَل يف احلقيقة لوجَد أنُه سكران يهذي يف هذا التصور ،بالكرة

﴿هَو الذي جعَل لكُم األرَض ذلواًل قاَل اهلُل عزَّ وجل:  ،احلقيقة فإنَّ آياٍت يف كتاِب اهلِل تذكرُه هبا
 .يف مناكبها وكلوا من رزقِه وإليِه النشور﴾ فامشوا
ما أحسبُه  ،والذي يلتفُت بنَي احلني واحلنِي إىل شيٍء من كتاِب اهللِ وما أحسُب اإلنساَن املتكرب  

: ؛ إذ وقَف عنَد هذِه اآلية ومل يتابعسكرِه وكفرهإال وقد وقَف عنَد هذِه اآلية وامتصَّ منها عوامَل 
﴿فامشوا  قدمّي؟حتَت  ذلّلتملاذا ال أتكرُب على األرض اليت  ،األرَض ذلواًل﴾﴿هَو الذي جعَل لكُم 

ولكن ملاذا ال تتابع وملاذا ال تصغي إىل الكالِم الذي يليه  .يف مناكبها وكلوا من رزقِه وإليِه النشور﴾
األرَض فإذا أن خيسَف بكُم أمنتم من يف السماء ﴿ء الذي جاَء إيقاظًا للسكراِن الذي يشبُه سكرك؟

فإذا سكَر . أم أمنتم من يف السماِء أن يرسَل عليكم حاصبًا فستعلموَن كيَف نذير﴾ * هَي متور
املتكرب من أجِل أنَّ اهلَل سخَر لُه األرض بتجاويفها الداخلية وخبرياهتا الظاهرة فليستدرك وليتابع وليقرأ 

ءأمنتم من يف ﴿ ما ينقذُه من سكره ومحقه: َو خريُ فه ،ما بعَد ذلَك من بياِن اهلِل سبحانُه وتعاىل
َض فإذا هَي متور؟ ؟ ءأمنتم هذا اإلله العظيم الذي ذلَل لكُم األرض أن خيسَف بكُم األر ﴾السماء

لكن مِن الذي أعطاَك الضمانة أنَّ هذِه األرض ستبقى مطواعًة لك  ،صحيٌح أنَّ اهللَ تعاىل ذللها لكم
أمنَك ضدَّ أن تتفتَح األرض ما أصدرَت إليها أوامرَك البشرية؟ مِن الذي قاَل لَك هذا؟ ومِن الذي 

خيسَف بكُم األرَض فإذا  ﴿ءأمنتم من يف السماِء أن ؟أفواهًا فاغرًة فتبتلَع و تبتلَع املالينَي من أمثالك
وإذا بكلِّ املؤسساِت العلميِة الشاخمِة  ،كلِّ األبنيِة اليت فوقهاوإذا ب ،إذا هبا هتتزُّ ذاهبًة آيبةً  ؟هَي متور﴾

حتطمت ميينًا ومشااًل وذرهتا الرّ   ياح. من فوقها حتولت إىل لعِب أطفال ٍ
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ملاذا  ؟على عجزهِ  هُ فَ تعرّ  من مَثَّ فُه على قدرِة اهلل؟ و تعرّ  بنعمِة اهللِ إىل متتعه  ملاذا ال يضيُف اإلنسانُ 
 عنِ  حبثَ  يومَ  هُ تَ وفَـ ـطَ إال  فال يتذكرُ  الفراتِ  العذبِ  باملاءِ  هي تفورُ و  رضِ األ إىل ينابيعِ  اإلنسانُ  ينظرُ 

هو الذي  اهللَ  أنّ  ملاذا مل يتذكر   ؟يّ الرّ  هندسةَ  مَ تعلَّ  إال يومَ  طاقتهُ  وال يعلمُ  ؟لهاخائد و نبشَ  األرضِ 
 كساهاو  أهناراً ًا و ـمياه األرضَ  رَ هو الذي فجّ  وجلّ  عزّ  اهللَ  أنّ  مل يتذكر  ملاذا و  ؟املقاييس هذهِ  أعطاهُ 
عن  أعرضَ و  مسائلَ  مخسَ  م من العلمِ ـمه؟ ملاذا تعلّ الذي يتعلّ  العلمِ  هي تتمةُ و  رياحني؟ ملاذاو  خضرةً 
 األخرى؟ ملاذا؟  من املسائلِ  مئاتٍ 

ص من ه، و لتخلّ ربِ ص من كِ تخلّ ه لَ من أرباعِ  قلّ ه أو أأرباعِ  عندَ  يقف  مل و  هكلَّ   العلمَ  مَ تعلّ  هُ لو أنّ 
التأديب، إال  بسياطِ  اهللُ  همُ أن يأخذَ  إال بعدَ  يف الناس من ال يعلمون احلقيقةَ  ه، ولكنّ و عنادِ  هِ فجورِ 

 إال بعدَ م ربيائهِ من كِ  صونَ من ال يتخلّ  يف الناسِ  ، إنّ املصائبِ  بسياطِ  جلّ و  عزّ  اهللُ  أن يأخذهمُ  بعدَ 
 يلحقوهنا، يبحثونَ  فال يكادونَ  الغائرةِ  عن املياهِ  وظمأ، يبحثونَ  هبا من عطشٍ  م يلهثونَ ألسنتهُ  أن متتدّ 

من  أو شراب، يف الناسِ  ماءٍ  ها جرعةَ يف جتاويفها و شقوقِ  ت فال يكادون جيدونَ يت جفّ الّ  عن األهنرِ 
حتَت مساِء اهلل  الذي يتكربُ  هذا اإلنسانُ  ،ديبأالت بسياطِ  و جلّ  اهلل عزّ  بون إال إذا أخذهمُ ال يتأدّ 

 كلّ   ضدّ  دائمٍ  دائبٍ  حييطه حبصنٍ  اجلويّ  له، الغالفُ  ه مسخرٌ كلّ   إىل أن الكونَ  اطمأنّ  قدِ عّز وجلَّ و 
 بقدميهِ  رُ يتكبّـ  ًا،مطمئنّ  يسريُ  اإلنسان.هذا  خلدمةِ  تسرحُ   خملوقاتٌ إن هو إاّل  .. وراء ذلكَ  وما ،شرّ 

هذا  أال يذكرُ  به ساعًة أخرى. إذ يشمخُ  برأسهِ  ماءِ على السّ  رُ ساعًة، ويتكبّـ  هبما األرضَ  إذ يضربُ 
عليكم حاصبًا ﴿أم أمنتم من يف السماء أن يرسل  إذ يقول: وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  قرارَ  اإلنسانُ 

هذا  ربَّ  أنَّ  متَ فهاّل تعلّ يازك، من النّ  لكَ  وقايةٌ  اجلويَّ  أن الغالفَ  تمتعلّ  ؟فستعلمون كيف نذير﴾
 ؟!كبإىل هذا الكو  يَّ اجلوّ  هذا الغالفَ  خترتقُ  هذه النيازكَ  جيعلُ  عندما يشاءُ  يازكِ والنّ  يِّ اجلوّ  الغالفِ 

  ؟العلم؟ ملاذا م حقيقةَ ملاذا مل تتعلّ 
هذِه  معرفِة جذورِ عن معرضًا  يف كيانه ةٍ زَ نَـ مكت ه يتباهى بطاقةٍ ا أنّ إمّ  الذي يتباهى بقدرتهِ  اإلنسانُ 

باهى بأحالٍف ينتمي توإّما أّنُه ي. ويقودهم كما يريدسوقهم كما يشاء، جبنٍد يوإّما أّنُه يتباهى . الطّاقة
فأخَذ يتكبـُّر  ،الغبارونفضت عنُه أخرجتُه من كمني، و  ،أعانتُه ذاَت يومبقوًى أجنبّيٍة أو عاملّيٍة  ،إليها

 . القويُّ الذي ال يدرُك قّوتُه بعدفوَق األرض، ويتصّوُر أّنُه 
هذِه اآلياِت  تالوةوهاّل تابَع ذاته؟ وهاّل تابَع الّسعَي إىل معرفِة املعرفة؟ هاّل تابَع هذا اإلنساُن 

إِن  محنِ ﴿أّمن هذا الذي هو جنٌد لكم ينصركم من دوِن الرّ  ليجيب:فأصغى إىل سؤاِل اهلِل  العظيمةِ 
هو أمن هذا الذي ﴿أن جييب: ، وعلى العامِل املتكربِّ بعلمِه سؤاٌل ُيطرَح !؟﴾الكافروَن إال يف غرور
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اجلنَد الذي  ، وسواٌء كاَن هذا اجلندُ بنَي جواحنك كتنزةالقّوَة املسواٌء كاَن هذا اجلنُد  ؟جنٌد لكم﴾
 .وعبوديّتَك هلابانتمائَك إليها أحالفًا من أمٍم ودوٍل تتباهى ، وسواٌء كاَن هذا اجلنُد ما تريدتسوقُه إىل 

؟ املاءَك إذا حجَب اهلُل عنَك الذي يستطيُع أن ينصر قل يل: من هو هذا اجلنُد أيًّا كاَن نوعُه 
﴿أّمن . بل كلِّ من يسعدوَن بكربيائهميعانوَن من الّتكرّب، ، موّجٌه إىل كلِّ من سؤاٌل يفيُض بالّتحّدي

مهما ؟ عندما حيجُب اهلُل عنَك نصرُه ال توجُد قّوٌة ﴾دوِن الّرمحنهذا الذي هو جنٌد لكم ينصركم من 
من شاَء أن خيالَف ، وليجّرب يومئذتستطيُع أن تنصرَك فاضت هبا الّسماُء مهما و امتألت هبا األرُض 

، وإىل ما القوىمن ألمم، وإىل من شاَء إىل من شاَء من ا يدهُ  . وليمدَّ من شاَء من النّاسِ اآليةهذِه 
صُر سيأتيِه النّ  كلُّه، مثَّ لرُيين كيفَ لُك  املناسيًا من بيدِه ناسيًا البارَي سبحانُه وتعاىل، شاَء من القوى، 

 الذي ال ميكُن أن يتحّقق؟ احملتوم؟ بل كيَف سيتحّقُق احملاُل 
من ، فعاملناو حُيصى من القَيِم ، وما ال حُيصى من املالما ال ، تتباهى بأّنَك متلُك تتباهى بغناك

يف كيانَك أو يف جذورَك أو يف أن يبقى هذا املاُل حمّصنًا اك؟ ومن الذي ضمَن لَك الذي أعط
إن كنَت يف شّك، ُمدِعق؟ لتصبَح وأنَت فقرٌي ؟ ومن الذي أنبأَك أّنَك لن تبيَت ليلتَك هذِه جيشك

 ؟﴾بل جلّو يف عتوٍّ ونفور الذي يرزقكم إن أمسَك رزقهُ أّمن هذا ﴿: تتّمِة هذِه اآليةفهاّل وقفَت عنَد 
حلظًة  مرآِة ذاتهقف عند وهو مل ي أّنُه غرُي قادٍر على الّتخّلِص من كربهِ كيَف يشكو اإلنساُن 

بلحظٍة  ُقُذراٍت علقت جبناحهالعصفوُر من بقايا غباَر كربيائِه كما ينتفُض عن كاهلِه  ضَ فلن، واحدة
  واحدة.

وجهُه ورأسُه على أعتاِب العبودّيِة ، ملرَّغ وحقيقَة الكوِن املسّخِر له حقيقَة ذاتهِ لو أدرَك اإلنساُن 
ولكن ملاذا ال نستعنُي على هذا ، ولعاَش وهَو يستغفُر من بقايا أوهاِم كربيائه. هلِل سبحانُه وتعاىل
. لقد كاَن املصطفى صّلى ا أحاديُث كثريةاليت وردت فيهسورُة امللِك من املنجياِت بقراءِة كتاِب اهلل؟ 

وميأُل يتأّملُها، ويتدبـُّرها، حّّت يتلَو هذِه الّسورة، إذا أوى إىل فراشِه مل يغمض عينيِه اهلُل عليِه وسلََّم 
 .يسلُم بعَد ذلَك عينيِه للرّقادمثَّ معانيها، قلبُه ونفسُه مبا شاَء من 

لو ؟ هبذا الذي كاَن يصطبُغ بِه رسوُل اهلل صطباغِ حنُن من االأيَن أيَن حنُن من سّنِة رسوِل اهلل؟ 
فِة الذليلِة املهينة ، بل سعداء بالوقال أقوُل بالتّواضعِ  سعداءَ فعلنا ذلَك إذًا لتخّلصنا من الكرب، ولعشنا 

 على أعتاِب اهلل. 
 أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم.. 


