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 خوارج اليوم يف امليزان

 (لنا الظاهر واهلل يتوىل السرائرميزان التعامل مع اخللق )

 71/17/7991تاريخ اخلطبة:   
 

ينبغي  احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محدًا يوايف نعمه ويكمفئ امزيده، يم ربنم لك احلمد كمم
جلالل وجهك ولعظيم سلطمنك، سبحمنك اللهم ال أحصي ثنمءًا عليك أنت كمم أثنيت على 
نفسك، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنم ونبينم حممدًا عبده ورسوله 

وبمرك على  وصفيه وخليله خري نيب أرسله، أرسله اهلل إىل العممل كله بشريًا ونذيراً. اللهم صل وسلم
سيدنم حممد وعلى آل سيدنم حممد صالًة وسالامًم دائمني امتالزامني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيهم 

 املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى اهلل تعمىل.
 أامم بعُد فيم عبمَد اهلل:

نّمِس الرُُّسَل إىل البِه عندامم ابتعَث بِه وشرّفهم بِه عبمدُه  إنَّ الّديَن الذي أكرَم اهلُل سبحمنُه وتعمىل
 هذا الّديُن لُه جمنبمِن اثنمن: ألنبيمء، وا

 وهذا اجلمنبُ على أسمِسهم، عبمَدُه أن يتعماملوا اليت أامَر اهلُل الظّمهرِة جمنٌب يتمثَُّل يف األحكمِم 
يتعمامُل ، وامن خالِل اموازيِن الّشريعِة عزَّ وجلَّ على عبمده أنزهلم اهللُ يسّمى بملّشريعِة اليت الذي  هو

األامُر بمملعروِف والنّهُي عن يشيُع فيمم بينهم  وامن خالِل اموازيِن الّشريعةِ ، النّمُس بعُضهم امع بعض
. اهلِل سبحمنُه وتعمىلفيمم بنَي النّمِس طبَق أواامِر يستقرُّ القضمُء وامن خالِل اموازيِن الّشريعِة أيضًم املنكر، 

واهلُل يتوىّل )لنم الظّمهُر : القمئلةتنطبُق عليهم القمعدُة بأنَّ أحكمامُه ظمهرة، ويّتسُم هذا اجلمنُب يف مجلتِه 
ظهَر لنم اليوَم مبم  يكمُ قمضِ )إّّنم نُ إليه: لبعِض املتخمصمنَي سيِّدنم عمر . وينطبُق عليهم قوُل (الّسرائر

 بالّشريعة.يسّمى األّوُل امن الّدين، وهو اجلمنُب الذي منُب . فهذا هو اجل(امنكم
هَو مل فوامن مثَّ عن عبمده، أخفمُه اهلُل سبحمنُه وتعمىل امنُه فجمنٌب خفيٌّ أاّمم اجلمنُب اآلخُر 

ومل يعِطِهُم مبوجبه، يتقمضوا فيمم بينهم بأن ومل ميكِّنهم على أسمسه، بأن يتعماملوا فيمم بينهم ميكِّنهم 
. هذا اجلمنُب هو اجلمنُب املتعلُِّق على أسمسهأو ينهوا عن امنكٍر يف أن يأامروا مبعروٍف الّصالحيَة 
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وامشمعرهُم فأسراُر النّمِس وبواطنهم ومبم استكنَّ بنَي جوانِح النّمس، وخبفيَّمِت القضميم، ببواطِن األامور، 
ويقمضي بنَي ينظُر فيهم اهلُل سبحمنُه وتعمىل، أحكمٍم أخرى إّّنم ُُتمُل إىل بعُضهم عن بعٍض اخلفيَُّة 

يسّميِه العلممُء: هو اجلمنُب البمطينُّ الذي وهذا اجلمنُب اآلخُر على أسمسهم، عبمدِه يوَم القيمامِة 
  الحقيقة.

بِه الذي أامرُه اهلُل عزَّ وجلَّ يتقيَُّد بمملنهِج  هبموانضبمطِه فمن خالِل فهِم اإلنسمِن لشريعِة اهلِل 
البمطينِّ اخلفيِّ وامن خالِل فهِم هذا اجلمنِب اآلخِر بواجِب األامِر بمملعروِف والنّهِي عن املنكر، وينهُض 

الظّمهرة، ويقمضيهم ازيِن الّشريعِة يعماملهم طبَق امو  :عزَّ وجلَّ مجيعمً املسلُم امع عبمِد اهلِل يتأدَُّب اإلنسمُن 
فإذا وصَل إىل حدوِد البواطِن بمملعروِف وينهمهم عن املنكر، ويأامرهم  ،الثّمبتةإىل أحكمامهم الفقهيَِّة 

الذي سبحمنُه وتعمىل وأحمهلم إىل علِم اهلِل عزَّ وجلَّ وقضمئه، أحمهلم إىل حمكمِة اهلِل  عنهُ املظلمِة اخلفيَِّة 
يقيُم امنهَج هذا الّديِن فوَق بملتزاِم اإلنسمِن بملّشريعِة  امن األسرار،وال يشرُد عنُه سرٌّ خمفية،  هُ عن تندّ ال 

 .سبحمنُه وتعمىل مجيعمً يتأدَُّب امع عبمِد اهلِل  وبتقديرِه للحقيقةِ األرض، 
))نصيُب : يف قوِل اهلِل سبحمنُه وتعمىلامتمّيزيِن كيَف يربزاِن ظمهرَيِن   وانظروا إىل هذين اجلمنبنيِ 

، فإّنُه (())نصيُب برمحتِنم امن نشمء: عزَّ وجلّ . أاّمم قولُه ((برمحتِنم امن نشمُء وال نضيُع أجَر احملسنني
ُُيرَجوَن وامن هُم الذيَن غدًا رمحَة اهلِل عزَّ وجّل؟ امن هم الذيَن يستأهلوَن للحقيقِة اخلفّيِة عنّم، بيمٌن 

، امنصمعًم إىل بأواامِر الّشرعاملتزامًم يف ظمهرِه  مً رأيَت إنسمنهذا شيٌء ال نعرفُه هذا اليوم، وامهمم ؟ عنهم
هذا ممّن ستشملهم إنَّ  :فتقولَ  ِب هذا الظّمهرِ مبوجِ أن تتأىّل على اهلِل فلن تستطيَع أبدًا اهلل، أواامِر 

 ،هالذي ترانظر إىل واقعِه تامن الّديِن يف ظمهرِه وخفَي عنَك جمنب، جمنبًم  لقد رأيتَ غداً، رمحُة اهلِل 
مبم تعرفُه تقمضيِه وتقضي لُه لَك ذلك.  :لَك ذلك. تنهمُه عن امنكر :تأامرُه مبعروفمبوجِب هذا الواقِع 

بمجلذوِر اليت ال يعرفُهم أن ُتكَم على ظمهرِه لكّنَك ال تستطيُع أبدًا و ع: لَك ذلك. امن أحكمِم الّشر 
نصيُب ))عزَّ وجّل:  وهذا امعىن قولهِ سبحمنُه وتعمىل، اهلِل حملُه عنَد ومبم سينتهي إليِه إال اهلُل عزَّ وجّل، 

ُم اهلُل هامن هُم الذيَن يصيبأخفى اهلُل عنَك ذلك، ؟ ، امم هو قمنوُن هذِه املشيئة((برمحتِنم امن نشمء
. وامليزاُن هو نُب الّشرعيّ ، هذا هو اجلم(())وال نضيُع أجَر احملسننيمثَّ قمل: ..  ؟ ال نعلمبرمحته

والتزَم عزَّ وجلَّ بِه الذي أامرُه اهلُل فسمَر على الّصراِط فكلُّ امن أحسَن امَع اهلِل عزَّ وجلَّ اإلحسمن، 
التزم، ألزَم ذاتُه قد ، فإنَّ اهلَل سبحمنُه وتعمىل حببِل اهلِل عزَّ وجلّ ومتسََّك وابتعَد عن النّواهي بمألواامِر 

إنّم ال نضيُع ))يف آيٍة أخرى: كمم قمَل عزَّ وجلَّ   ولن ُيضيَع أجرهُ يضيَع امثوبته لُه أّنُه لن وال اُملزَِم العليََّة 
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اهلَل  ، ولكنَّ يف داِر الّدنيم على أسمسهالذي نتعمامُل هذا هو امليزاُن الّشرعيُّ  ،((جَر امن أحسَن عمالً أ
وانظروا  .حكمة وأيُّ وهلِل يف ذلَك حكمٌة واموازينه، وال ندرُك امقمييسُه  ال نعرُفهُ  أخفى عنّم جمنبًم آخرَ 

))اهلُل جيتيب : عزَّ وجلّ كيَف يتجلّيمِن يف قوِل اهلِل   اجلمنبنِي أيضمً أيضًم أو إىل هذيِن هذيِن امليزاننِي إىل 
للحقيقِة اخلفّيِة فرسٌم وبيمٌن أاّمم اجلزُء األّوُل امن هذِه اآليِة . ينيب((امن ويهدي إليِه إليِه امن يشمُء 

. مبمذا استحّقوا . وكيف؟ ال نعلمامن هم؟ ال نعلم ،امن يشمء(( - جيذُب إليهِ أي  - تيباهلُل جي)) :عنّم
ال لسبٍب امن األسبمِب لطمئفٍة امن عبمدِه ربِّ العمملنَي سرى امن لعلَّ حبًّم ؟ ال نعلم. هذا االجتبمء

ال عنّم، هذا شيٌء يتعلَُّق بمحلقيقِة اخلفّيِة  سببًم الجتبمِء هؤالِء العبيد.الّسمري فكمَن هذا احلبُّ نعرُفه، 
اميزاُن الّشرِع ، ويهدي إليِه امن ينيب(())مثَّ قمل: يف ذلَك إىل اهلِل عزَّ وجّل، نتعمامُل امعهم ونكُل األامَر 

 قصدهِ بالتفَت إىل اهلِل بعقلِه احلّر، كلَّ إنسمٍن التفَت إىل اهلل، ألزَم ذاتُه العلّيَة أن يهدَي  هم هنم واضح، 
مخلُطى فطًى ال خِبُ ال بسلوك فملّسلوُك بقدرٍة امن اهلل، التفَت إىل اهلِل ، الكرِب والعنمداخلملِص امن شوائِب 

يضُعنم البمري اميزاُن الّشرع، هذا هو بإرادته، بعزامه، ولكّنُه التفَت إىل اهلِل بقصده، يُ َوف ُِّقَك إليهم اهلل، 
  .ممبوجبِهوحنكُم ونتقمضى على أسمِسهم فيمم بيننم وازيَن شرعّيٍة نتعمامُل إذاً بنَي امعزَّ وجلَّ 

امن اموازيِن الّشرِع املتعلّقِة ، وأاّل جنعَل اهللوأاّل نتأىّل على أاّل نتجموَز هذا احلّد، ولكن علينم 
صالحيَة القضمِء فيهم، م امنّ عزَّ وجلَّ البمطنِة اليت استلَب اهلُل  قواننَي تتعلَُّق بمخلفميمالظّمهرِة بمألاموِر 

احلكمة: أن يظلَّ اإلنسمُن امم احلكمُة امن ذلك؟ صالحيَة احلكِم مبوجبِهم، واستلَب امنّم اهلُل عزَّ وجلَّ 
وإن كمنِت قضت بشقمئه، لعلَّ املوازيَن اخلفّيَة بنَي اخلوِف والرّجمء، عزَّ وجلَّ امهمم طبََّق أواامَر اهلِل 

ربِّ العمملنَي  أن يتأدََّب أحُدنم امعاحلكمُة امن ذلَك تقضي بسعمدته، فيمم يبدو املوازيُن الظّمهرُة 
وال  بمهللِ  ذكركَ وأبمملعروِف وأهنمَك عن املنكر، اآلخرين، فأنم آامُرَك ، ويتأدََّب امع عبمدِه سبحمنُه وتعمىل

 لعلَّ سرّاً خفيّمً وأحكُم أنََّك امن أهِل الّضالل، ، ال أتأىّل على اهلِل وامهمم رأيُتَك جمحنمً أزيُد على ذلك، 
، لعّلَك واحٌد (())اهلُل جيتيب إليِه امن يشمء: واحٌد ممّن قمَل اهلُل عنهملعلََّك أنَت جيتذُبَك اهلُل بِه إليه، 

 . ((نصيُب برمحتِنم امن نشمء)): ممّن قمَل اهلُل عزَّ وجلَّ عنهم
امهمم أظمَأ هنمرُه  امن ديِن اهلِل سبحمنُه وتعمىل هذيِن اجلمنبنيِ احلكمة: أنَّ اإلنسمَن الذي عرَف 

، يبقى يف ستغفمروالّتسبيَح واالالتزَم األذكمَر واألوراَد وامهمم امتهّجداً، وامهمم قمَم ليلُه امتعّبدًا صمئمًم، 
عنُه اميزانُه البمطن،  خفيَ و الظّمهر، ألّنُه أامسَك امن الّديِن مبيزانِه عزَّ وجّل، خوٍف ووجٍل امن اهلِل 

إذا أردَت أن يُفَتَح ): الّسكندريّ ِة اليت يقوهُلم ابُن عطمِء اهلِل هر البمأاممَم احلكمِة ويقُف هذا اإلنسمُن 
. فمشهد امم امنَك إليه(يُفَتَح لَك بمُب اخلوف، . وإذا أردَت أن امم امنُه إليك فمشهدلَك بمُب الرّجمء، 
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الكثريِة اليت تفُد فمنظر إىل الّرمحمِت الواسعِة مبغفرِة اهلِل عريضًم، األامِل  أبوابُ إذا أردَت أن يُفتَح أاممامَك 
هذا امليزاُن دليٌل على أنَّ اهلَل آثمامك، بمستحقمقَك و امَن اهلِل دوَن أن يقمبلَك اهلُل سبحمنُه وتعمىل إليَك 

فمنظر امم  وعذابهِ امن امقِت اهلِل عزَّ وجلَّ أن تشهَد اخلوَف َت ولكّنَك إذا أرد .يغفُر لعبمدِه مجيعمً 
انظر إىل استكبمِرَك ، انظر إىل إسمءَِتَك إىل اهللانظر إىل تقصرِيَك يف جنِب اهلل، يسري امنَك إىل اهلل، 

اليت  أاممَم األشبمِح والّصورِ والتزاامَك ووقوِفَك امنعمًم عن اهلِل عزَّ وجلَّ انظر إىل ابتعمدَك على اهلل، 
  .وتنسُب إليهم كلَّ نعمةتنسُب إليهم كلَّ فضٍل 

كلٌّ امكّوٌن امن هذيِن وينبغي أن نعلَم أنَّ ديَن اهلِل  لتزامهم، نجيُب أن  هذِه احلقيقُة أيُّهم اإلخوة
سبحمنُه وتعمىل، امن تألّيِه على اهلِل يهوَي يف ضالٍل وتيٍه أن  نُ ال يؤامَ فمن وعى الّشريعَة فقط الّطرفني، 

 هبم. ويتيَه عن االنضبمِط ويرتَك الّشرائَع ال يؤامُن عليِه أن يتيَه ِب اخلفيِّ منوامن نظَر إىل اجل
 ونسألُك اللهمَّ اليت أخفيتَهم عنّم، محلقيقِة اخلفّيِة بآامنوا شريعتك، وممّن فمللهمَّ اجعلنم ممِّن اتّبعوا 

 فمستغفروا اهلَل يغفر لكم...َك وصدَق األدِب امع عبمدك، كممَل األدِب امع أن ترزقَنم


