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 حمنة بلدي
 حمب القوم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 صحبه خري صحبو  على آلهو   على يّيدنا حمّمدصّلى اهلل، و احلمد هلل على كّل حال

 وبعد . .يّلم تسليماً كثرياً ، و آلو 
األيى الذي يغمره ملا قّد ، و الذي يعتصر الفؤادأكتب هذه الكلمات من وحي األمل 

 الرشاد أورثنا ما حنن فيه من متاعبو  من تنكب عن يبيل اهلدى ،البالدو  حل بالعباد
 .مصاعبو  شدة، و مصائبو 

، أفضالهو  غارقة يف حبر من نعم اهلل تعاىلال تزال و  -بفضل اهلل تعاىل  -لقد كانت بلدنا 
 ا آتاها اهلل تعاىل من نعممبمن البالد  بتمّيزها عن غريها ذهالداين لبلدنا هو  يشهد القاصيو 
 .نعم ،تكتنفها من أطرافها خرياتو 

مل ، و نلبس من صنعنا، و كّنا نأكل من زرعناف ،تفضل اهلل علينا بنعم كثرية متعددة لقد
 األمنو  ةناملثل يف الطمأنيمضرب بلدنا كانت   ،حنتج يومًا ملّد يد الذل واملسألة ألعدائنا

اليت كان اجالس ايإامان مب كانت بلدًا يزدهي  ،األعيانو  لعلم املتلقى عن األكابرا، و ناألماو 
 :لصاحبه يقول أحدهم ،يتنادون إليهايّلم و  على آلهو  أصحاب ريول اهلل صّلى اهلل عليه

قد مّن اهلل فل ،خرياهتاو  ال تنتهي مثارها، و ال ينضب معينهابلدنا  ،"من ياعة"تعال بنا نؤ 
 نشر هديهو  إقامة شرعهيائل و  أعطانا منو  ال حتصىو  بنعم ال تعدّ  يف بالدنا علينا تعاىل

 فما الذي أوصلنا ملا حنن فيه اليوم من حمن ،الفنا من قبلناما مل يعطه أي ،تبليغ دعوتهو 
 .. ؟! .تاعبم و شّدة و مصائبو 

 اغرتتحني اتبعت النفوس أهوائها ، و ختلفنا عن ركب أيالفنا أن منذ بدأت حمنتنالقد 
 تَ غ رَّنَّك م   َفاَل  َحق   اللَّهِ  َوْعدَ  ِإنَّ  النَّاس   أَي َُّها )يَا :قول اهلل تعاىل نسيت، و زينتهاو  احلياة الدنياب

نْ َيا احْلََياة   ( بِاللَّهِ  يَ غ رَّنَّك م َواَل  الدُّ  .اْلَغر ور 
انشغلنا باحلّق ، و لنا عّما خلقنا له تعاىل اهللنشغلنا مبا خلقه ا بدأت حمنتنا منذ أننعم 

 ،األهواءو  رى النفوساحىت صرنا أي ،ام بهالذي أمرنا بالقيالذي تكفّل لنا به عن الواجب 
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األهواء و  بدأت النفوسو  احلسد إىل القلوبو  تسلل احلقد، و فيما بيننا البغضاءت نتشر اف
 ...عملهافينا تعمل 
 ..  الرياءو  السمعةو  الغرورالعاجب  أصبنا بداء، و الشهرةو  ةالرئايو  اجلاهو  املال ابتلينا حببّ ف

صارت دعوتنا إىل و  قيمناو  مبادئناو  عقيدتناو  أهوائها على خدمة دينناو  قّدمنا خدمة نفويناف
ريوله صّلى اهلل إىل و  بعد أن كانت دعوة أيالفنا إىل اهلل تعاىل ،املؤيسةو  اجلماعةو  النفس

 .دينهإىل و  يّلمو  آلهو  عليه
فضاًل عن غريهم من  يف بلدنا املتدينني كثري منواقع  مل احلال املؤ هذا لقد كان  نعم
فما . . لسلك الدعوة قبل غريهم من عوام املسلمني املنتسبوناملر  عاش هذا الواقعَ ، و التائهني

 . ؟! .حصل  الذي
 عزّ  الكرمي فقالها لنا يف كتابه لرية اليت ضرب اهلل تعاىل مثلقد حصل بنا ما حصل بالق

 َفَكَفَرتْ  َمَكان   ك لِّ  مِّن َرَغداً  رِْزق  َها يَْأتِيَها مُّْطَمِئنَّةً  آِمَنةً  َكاَنتْ  قَ ْريَةً  َمَثالً  الّله   )َوَضَربَ  :جلّ و 
 َيْصنَ ع وَن( َكان واْ  مبَا َواْْلَْوفِ  اجلْ وعِ  لَِباسَ  الّله   َفَأَذاقَ َها الّلهِ  بِأَنْ ع مِ 

هو كفران و  هبذه القرية بعد أن تسببنا بنفس السبب الذي تسببوا بهحصل بنا ما حصل 
مل ، و ربُّنا تبارك وتعاىلالنعم اليت أوالنا إياها تلك نرعى حّق  ؤملة أنّنا ملفاحلقيقة امل ،النعم

 ختلفنابل  ،القيام مبا أمر بهو  بايتخدامها فيما يرضيهكما ينبغي أن نشكره عليها   نشكره
 ... جمتمعناو  يف واقعناو  نا يف أنفسناج غفلتا نتائرأينحىت تغافلنا و 

 لوألّن هذه النتائج السيئة  ،نتائجال تكمن يف جمرد ظهور هذه ال لكّن املصيبة الكربى
أّن  لكّن املصيبة الكربى هيو , لنارمحة  و يبب خري تنلكا من غفلتنا تنبهنا هباو  ايتيقظنا

من هذه النتائج  رأواف ،ختلفهم عن ركب أيالفهمو  غفلتهمت هلم نتائج جتل يف الناس من إذا
 للقوي على اً أو رأوا تسلط ،الق يف جمتمعهمأو احنالاًل لألخ أو فساداً  أو ظلماً  تضييقاً 

يف جمتمعهم اليت كانت موجودة إىل غري ذلك من املفايد  ،احلقوقعلى  تعديّاً و  الضعيف
راحوا ينتقدون  بل ،برؤية نتائاجهاتلك مل يستيقظوا من غفلتهم  ،غفلتهملو  تخلفهملنتياجة 
 مل، و إال أنفسهم هليبهواقعهم الذي مل يوقعهم يف ينتقدون  ،بعيدًا عمن أنتاجها  النتائج

 مُِّصيَبة   مِّن َأَصاَبك م )َوَما :متاجاهلني قول اهلل تعاىل ،غري أعماهلم يف جحيمه احلارقة هميزجّ 
إىل من غري أن يلتفتوا راحوا ينتقدون واقع جمتمعهم  َكِثري ( َعن َويَ ْعف و أَْيِديك مْ  َكَسَبتْ  فَِبَما
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 اللوم يدفعوا عنهاو  يربروا ألنفسهم حاولوا أن، و اليت أبرزت ذلك الواقع و أعماهلمأأنفسهم 
فكانوا   ،بذلك املسؤولية عن أنفسهم يرفعونمنهم أّّنم  ظّناً  ،رىيسو  امنةً  العتاب بتوجيههو 

  !!.. كالنعامة اليت تدفن رأيها بالرتاب لتخفي جسمها عن صّيادها
رفضهم العتب على غريهم حىت زّجهم و  لقاء اللومم مل يكتفوا ب أّنّ  ،األخطر من ذلكو 
 إنكار هيو  أال ،مل يستشعروا خطرها مهلكة كربى يف مفساد نفويهو  رتاف بسوء فعلهماالع

 اليت كانواو  -بنعم اهلل تعاىل على بلدهم  كرواصاروا إذا ذ  حىت  جحدهاو  نعم اهلل تعاىل
 مل يطيقواو  صّموا آذاّنم عنها -ل اجملتمع األكمو  يعون من خالهلا بناء الواقع األفضليستط

 مكرباهتم على بعض املنغصات ضعوامث و روا من شأّنا صغّ أو  ،سرعان ما كّذبوهاف ،مساعها
، كرون هباليت ي ذّ النعم ا شأن تلك وا منليصغر  -اليت واجه أيالفهم أضعافها  - احملنو 
 .. ولية كما يتومهوناملسؤ يدفعوا عن أنفسهم لو 

فماذا فعلوا ؟! نادوا  ،عند هذا احلدّ اع عن أنفسهم مل تنتهي رحلتهم يف الدفو 
 ،ال أعماهلمو  ليس إصالح نفويهم -مع األيف و  – لكّنه، و التغيري إىل األفضلو  بايإصالح

ألّّنم  ،من غري أن يصلحوا أنفسهم واقعهمو  يف جمتمعهم هلم كّل شيء حبل أرادوا أن يصل  
الناس من و  النظامو  السلطةو  اجملتمعو  يرون املشكلة يف الواقعبل  ،يرون املشكلة فيها أصالً ال 

أّن  السبب فرأواو  بني النتياجة بل لعلهم خلطوا ،ال يرون السببو  يرون النتياجةفهم  ،حوهلم
عاجبًا لزمان ع ّكست ف ،واقعهم ال العكسفساد نتياجة ل إّّنا هو أعماهلمو  يهمفساد نفو 

 !.. صار فيه الوجه يف حّد القفا، و أحواله
مل  حيث أّّنمطلبوا تغيري الواقع من غري أن يسلكوا يبيل التغيري الصحيح لذا فقد و 

 َما ي  َغي ِّر واْ  َحىتَّ  ِبَقْوم   َما ي  َغي ِّر   الَ  الّلهَ  )ِإنَّ  :صدق اهلل القائل، و ينظروا إىل أنفسهم بدايةً 
 ،الطريق اْلاطئ لتغيري الواقع يلكوا مأّن ،مية لنظرهتم اْلاطئةتاحلنتياجة ال تكانف بِأَنْ ف ِسِهْم(

ويائل لغايات املخالفات بأّّنا تلك مث بّرروا  ،خمالفة شرعهو  فوقعوا يف خمالفة أوامر اهلل تعاىل
 بدأوا بتحميلمث ، حسنة ال تربر الوييلة السيئةجتاهلوا أّن الغاية مهما كانت ، و حسنة

جتاهلوا ، و النصوص ما ال حتتمل من معاين لتربير ما يقومون به من خمالفات لشرع اهلل تعاىل
 جتاهلوا، و ضوابطهو  أحكام إنكار املنكر فتاجاهلوا ،اجللّيةالواضحة األحكام و  القواعد الشرعية

 ،أحكام مثبتة، و غري ذلك من قواعد ثابتة، و إزالتهو  الضرر، و درئهاو  املفسدة، و يّدهاو  الذريعة
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 ،املخطئةمواجهة نفويهم  مل يستطيعوا ،قنوا فشلهم بسبب يلوكهم الطريق اْلاطئا أيومل
 صحبهو  على آلهو  أعداء ريوله صّلى اهلل عليهو  راحوا يطلبون الناجدة من أعداء اهلل تعاىلف
نسوا أّن و  املنعةو  الكرامة يبتغون عندهم القدرةو  عندهم العزة راحوا يبتغون ،أعداء أّمتهو يّلم و 

 َأْولَِياء اْلَكاِفرِينَ  يَ تَِّخذ ونَ  )الَِّذينَ  :تعاىلو  صفات املنافقني فقد قال فيهم ربّنا تباركمن هذه 
يعاً( لِّلهِ  الِعزَّةَ  فَِ نَّ  اْلِعزَّةَ  ِعنَده م   أَيَ ْبتَ غ ونَ  اْلم ْؤِمِننيَ  د ونِ  ِمن ماذا كانت نتائج أعماهلم هذه ف َجَِ
 يرلأل تشريدو  لدماءيفك لمن كلَّ يوم  يف نسمعه ماو  ما نراه أعماهلم تائجكانت ن؟!  

يف  نسمعها و  نراها جرائم مؤملةو  غري ذلك من مفايدو  لنساءتثكيل لو  رميلتو  طفاللألتيتيم و 
 .ياعةكّل يف  كّل يوم بل 

 .. اهلل ال حيب املفسدينو  إصالحها فأفسدوا يف األرض بعد
 :انزعاجو  غضبو  ل بايتنكارءاعد هذا كّله حيّق لنا أن نتسوب

 ؟؟.. بعد أهوائهاو  سو نفاليف الدفاع عن مة ئو املشنتهي هذه الرحلة أمل ت
ببسالة عنها حياول جاهداً أن يدافع منهم  الكثريما زال ف ،ال :يفين أن يكون اجلوابويؤ 

ال يف و  ال يف الدنيا نفعاً  كمإّن ذلك لن جيدي :مذّكراً و  ناصحاً  أقول هلؤالء، و مهما حصل
، لتغيري واقعنا الصحيح نسلك السبيلل، و لنصدق مع اهلل تعاىلو  إىل أنفسنا فلنعد ،اآلخرة

 نبدأ عندما إال يكون لن لألفضل الواقع فتغيري ، من نفوينا ما اعّوج نقومو  من أنفسنالنبدأ و 
 -اليت أنعم هبا علينا  -هلل تعاىل ستخدم نعم ان ، و نفوينا من اعّوج ما نقوم و أنفسنا من

ما ف ،األهواءو  النفوس راداتايتخدامها مل بدلإعالء كلمته و  ْلدمة دعوته ،يرضىو  ا حيبّ مب
 يلوكنا أنّ  لنعلم و ،، نابارئو  ما أحوجنا للصدق مع موالناو  ع أنفسناأحوجنا للصدق م

 الدفاع و النفس تربئة حماوالت أنّ  و،  شيئاً منه  يصلح لن الواقع يإصالح اْلاطئ الطريق
احلساب و  الناقد بصريف ، أبداً  يفيدنا لن منه نشتكي الذي بالواقع تسببها جتاهل و عنها

 .. نعم الوكيلو  اهلل حسبناو  عسري


